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FJALA E KRYETARIT

Duke e konsideruar Planin Zhvillimor Komunal si dokumentin më të rëndësishëm multi-sektorial, i cili
paraprinë rregullimin, shfrytëzimin dhe zhvillimin hapësinor të Komunës, Komuna ka marrë vendimin për
hartimin e këtij dokumenti.

Ky vendim mbështetet në nevojën për planifikimin e qëndrueshëm, baraspeshuar dhe afatgjatë të mbrojtjes
dhe zhvillimit të planifikuar të komunës së Mitrovicës Jugore, si dhe në përmbushjen e obligimeve ligjore që
burojnë nga Ligji Nr. 04L-174 për Planifikimin Hapësinor.

Vizioni dhe objektivat strategjike që janë definuar në këtë dokument do të përmirësojnë dukshëm aspektin
social, funksional, ekonomik, hapësinor dhe mjedisor të njerëzve që dhe jetojnë dhe punojnë në Komunën
tonë.

Procesi i hartimit të këtij Plani Zhvillimor Komunal, u zhvillua në kohë dhe rrethana më të favorshme se
hartimi i dokumentit bazë marr parasysh të gjitha aspektet që shqetësojnë banorët, gjendjen ekzistuese dhe
planifikimet hapësinore të miratuara viteve të fundit. Zbatimi i tij do të bëhet në rrethana edhe më të
përshtatshme dhe ne të gjithë së bashku do të kemi privilegjin, por edhe përgjegjësinë, për zbatimin sa ma të
përpiktë të këtij plani, i cili do të jetë udhërrëfyes në fazën e zhvillimit dhe të përmirësimit të vazhdueshëm
të cilësisë dhe të arritjes së standardeve. Krahas me Komunat tjera, zhvillimi ekonomik dhe social në
Komunën tonë nuk është në nivelin e duhur, kështu nevojitet një qasje integruar e integruar nga ekspertët
tonë në Komunë, qytetarët dhe organizatat e ndryshme që përpos planifikimit do të jenë partner të
përkushtuar gjatë zbatimit të këtij Plani.

Përmes një procesi gjithëpërfshirës dhe transparent gjatë hartimit të këtij dokumenti, ne kemi arritur një
konsensus të gjerë nga banorët dhe ekspertët e fushave të ndryshme. Një qasje e tillë ka bërë që në Plan të
përfshihen interesat dhe specifikat e të gjitha grupeve të shoqërisë në komunë që është një bazë e mirë që
zbatimi i tij të ketë një përkrahje të gjerë nga të gjitha palët e interesit. Komuna ka mirëpritur angazhimin e
të gjithë aktorëve që kanë marrë pjesë në këtë proces, të cilët përmes të dhënave, vërejtjeve, sugjerimeve dhe
propozimeve të tyre kanë përmirësuar këtë Plan Zhvillimor Komunal.

Me këtë rast, dëshiroj të shpreh mirënjohjen dhe falënderimin tim dhe të Komunës për grupet punuese,
përfaqësuesit e shoqërisë civile, sektorin privat, udhëheqësish së të gjitha partive politike si dhe të gjithë ata
që kanë marrë pjesë në përgatitjen e këtij dokumenti të rëndësishëm. Një mirënjohje të veçantë për të gjitha
mediat që krijuan hapësirë për paraqitjen e këtij dokumenti strategjik para qytetarëve. Komuna pret nga
institucionet, donatorët, partnerët dhe miqtë e komunës së Mitrovicës Jugore që të ndihmojnë zbatimin e
këtij dokumenti në mënyrë që bashkërisht të hapim perspektiva të reja për zhvillim të qëndrueshëm.

Me punën tonë të përbashkët në implementim të këtij plani do të kontribuojmë që qytetarët tanë të jetojnë
me dinjitet. Besoj thellësisht se bashkërisht mund të sigurojmë energjitë dhe burimet për të zbatuar këtë
Plan.

Agim Bahtiri
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1. HYRJE

1.1. INFORMATA PËR VENDIMET E KUVENDIT TË  KOMUNËS NË LIDHJE ME
PZHK-në

Vendimi i Kuvendit të Komunës për hartimin e PZHK-së

Në përputhje me Nenin 10, paragrafin 2.1 të Ligjit Nr. 04/L-174 Për Planifikimin Hapësinor në datën
XX/XX/XXXX Kuvendi i Komunës ka marrë vendimin nr. XXXXXXX për hartimin e Planit Zhvillimor
Komunal për Komunën e Mitrovicës së Jugut.

Vendimi i Kuvendit të Komunës për miratim dhe zbatim

Në përputhje me Nenin 10, paragrafin 2.2 të Ligjit Nr. 04/L-174 Për Planifikimin Hapësinor në datën
XX/XX/XXXX Kuvendi i Komunës ka marrë vendimin nr. XXXXXXX për miratimin dhe zbatimin e
Planit Zhvillimor Komunal për Komunën e Mitrovicës së Jugut.

1.1.1. INFORMATA PËR MIRATIMET

Vendimi për pëlqimin mjedisor për Raportin e Vlerësimit Strategjik Mjedisor (VSM)
të PZHK-së

Vendimi i miratimit të PZHK-së nga MMPH

Në përputhje me Nenin 9, paragrafin 2.3.1. të Ligjit Nr. 04/L-174 Për Planifikimin Hapësinor në datën
XX/XX/XXXX MMPH ka marrë vendimin nr. XXXXXXX për miratimin e Planit Zhvillimor Komunal
për Komunën e Mitrovicës së Jugut.

Pëlqime të tjera përkatëse nëse janë të nevojshme

1.1.2 INFORMATA PËR PROCESIN E PLANIFIKIMIT

Përshkrim i shkurtë i procesit të planifikimit

Një përshkrim i shkurtë i gjithë procesit

Vendi i Takimit Data Nr i pjesëmarrësve Qëllimi i Takimit
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Listimi i prezantimeve publike, konsultimeve, takimeve rishikuese dhe mekanizmave të
përdorur për të angazhuar publikun në procesin e planifikimit

Të dhënat e marra nga qytetarët dhe mënyra e trajtimit të tyre gjatë procesit të
planifikimit.
Referoju Raportit të shqyrtimit publik.

Raporti i shqyrtimit publik

Përmbledhja jo-teknike e shkurtër e PZHK-së

a) Komponentë e vet procesit gjatë hartimit (Sfidat e identifikuara )

Këtu duhet shtohet një përshkrim

1.2. INFORMATA PËR KORNIZËN STRATEGJIKE TË MARRA PARASYSH GJATË
HARTIMIT TË PZHK-së

1.2.1. Strategjitë sektoriale afatshkurta, afatmesme dhe afatgjata në
nivel lokal dhe qendror

Gjatë përgatitjes së kornizës strategjike, Komuna është mbështetur në dokumentet vijuese strategjike të
nivelit qendror:

1.3. Strategjitë prej planeve të mëparshme komunale

Në këtë rast plan komunal i mëparshëm i nivelit të njëjtë është Plani Komunal Zhvillimor (PZHK). Komuna
e Mitrovicës së Jugut ka miratuar PZHK- në e parë në vitin 2009 me periudhë kohore 2009- 2025+, në
përputhshmëri me kërkesat e Ligjit Nr. 2003/ 14 për Planifikimin Hapësinor.

1.4. Strategjitë rajonale ose strategjitë e komunave fqinje

Plani Hapësinor i Kosovës (PHK) përcakton veçoritë karakteristike dhe zhvillimet e planifikuara të
regjioneve kryesore në Kosovë, dhe me analizën e PHK-së më poshtë janë integruar edhe strategjitë rajonale
në procesin e hartimit të PZHK-së.

Kurse, të listuar në përmbledhjen më lartë, janë marr parasysh të gjitha strategjitë sektoriale të nivelit
kombëtar dhe lokal, ku konsiderohet se të gjitha strategjitë e komunave fqinje janë integruar në procesin e
hartimit të kësaj PZHK- je.

1.5. Udhëzimet, përgjegjësitë dhe kërkesat që burojnë nga konteksti i gjerë i planifikimit
siç janë planifikuar në PHK dhe Hartën Zonale të Kosovës (HZK).

PHK, Strategjia për Zhvillim Hapësinor, 2010 – 2020+ është dokument qendror i planifikimit hapësinor,
me qëllim të sigurimit të zhvillimit të baraspeshuar dhe të qëndrueshëm për tërë territorin e Republikës së
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Kosovës. Rrjedhimisht, të gjitha komunat duhet të i përmbahen zhvillimeve të planifikuara në PHK,
Strategjia për Zhvillim Hapësinor, 2010 – 2020+, i cili mbështet vizionin vijues:

“Kosova vend sovran i integruar në Bashkësinë Evropiane me zhvillim të qëndrueshëm socio-
ekonomik, infrastrukturë dhe teknologji moderne, me mundësi arsimimi për të gjithë, fuqi punëtore të
kualifikuar, një vend që ka respekt për mjedisin, trashëgiminë natyrore dhe kulturore për tërë territorin
e vet dhe vendet fqinje, me një shoqëri të hapur që e promovon llojllojshmërinë dhe shkëmbimin e ideve,
duke respektuar të drejtat e të gjithëve”.1

Strategjia Zhvillimore Hapësinore e PHK-së, bazohet në:

 Zhvillimin e fuqishëm të rrjetit urban për zhvillim ekonomik;
 Zhvillimin dhe ruajtjen e burimeve natyrore; dhe
 Zhvillimin e lidhjeve strategjike.

PHK përcakton veçoritë karakteristike dhe zhvillimet e planifikuara të regjioneve kryesore në Kosovë.

PHK, Strategjia për Zhvillim Hapësinor, 2010 – 2020+ ka përcaktuar regjionin e Mitrovicës (përfshihen dhe
Komuna e Vushtrrisë, Skenderajt, Zveçanit, Leposaviqit dhe Zubin Potokut) si pjesë përbërëse e zonës
“Thesari i Kosovës (Hapësira e gjelbër)”- industriale, shërbyese tregtare, që kanë këto përparësi dhe
mundësi të zhvillimit të kësaj zone:

 Mitrovica të jetë të jetë qendër industriale e vendit dhe e rajonit
 Zhvillimin e Mitrovicë si një ndër shtatë qendrat e mëdha të Kosovës;
 Ngritjen e kualitetit të shërbimeve në arsim dhe shëndetësi;
 Fuqizimin e rrjetit të vendbanimeve;
 Rigjenerimin e zonave rurale duke i shtuar aktivitetet për përmirësimin e lidhjeve ekzistuese;
 Rritjen e dendësisë banesore, si politikë urbane me qëllim të mbrojtjes së tokës bujqësore;
 Rigjenerimin e zonave industriale dhe adaptimine kërkesave të reja të zhvillimit të prodhimit dhe biznesit

në parqe të biznesit;
 Zhvillim të infrastrukturës së brendshme efikase rrugore nëpërmjet unazës në Mitrovicë, dhe zhvillimi i

transportit tranzitor me qendrat tjera.
 Zhvillimin e industrisë përpunuese-metalurgjike, veprimtarive shërbyese tregtare, agroindustriale, me

intensifikim të politikave të mbrojtjes dhe rimëkëmbjes së mjedisit.

1MMPH, Plani Hapësinor i Kosovës, Strategjia për Zhvillim Hapësinor, 2010 – 2020+, Prishtinë, 2010



29

Komuna e Mitrovicës Jugore

Plani Zhvillimor Komunal

Opština Južna Mitrovica

Opštinski Razvojni Plan

Municipality of South Mitrovica

Municipal Development Plan
Sipas PHK 2010 – 2020+ , Qyteti i Mitrovicës – “qyteti i minatorëve”, me pasuritë nëntokësore në
hapësirën e gjelbër, ofrojnë mundësi që kjo zonë të merr rolin udhëheqës në zhvillimin e industrisë së rëndë
në nivel të Kosovës. Nëntoka e kësaj zone është e pasur me plumb dhe zink, e në sasi më të vogël me
argjend dhe ari. Fatkeqësisht, shkak i zhvillimeve politike, regjioni i Mitrovicës ka një përqindje të lartë të
papunësisë, rreth 56,40%.

Harta 1. Strategjia e zhvillimit hapësinor- Hapësirat e Gjelbra

Në veçanti për qytetin e Mitrovicës është planifikuar:

 Sigurim, monitorim dhe mirëmbajtje e rregullt e deponisë  me materie të rrezikshme në Kompleksin Trepça;
 Reduktimi i ndotjes dhe mbrojtja e lumit Sitnica-Ibri;
 Krijimi i unazës së gjelbër në Mitrovicë si instrument për mbrojtje nga ndotja dhe degradimi;
 Zgjerimi i rrugës M2 që lidh Prishtinën me Mitrovicën;
 Furnizimi i Mitrovicës me energji termike të kogjeneruar nga termocentrali Kosova B; dhe
 Zhvillimi i stacionit hekurudhor në Mitrovicë.

1.6. Informata për Procesin e Planifikimit

Një përshkrim i shkurtë i gjithë procesit të pjesëmarrjes publike.
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1.6.1. Listimi i prezantimeve publike, konsultimeve, takimeve rishikuese dhe mekanizmave
të përdorur për të angazhuar publikun në procesin e planifikimit

Vendi i Takimit Data Nr. i pjesëmarrësve Qëllimi i Takimit

Kuvendi Komunal i
Mitrovicës

06.06.2019 Diskutim Publik- Prezantimi i
Profilit të Komunës

Kuvendi Komunal i
Mitrovicës

13.11.2019 Diskutim Publik- Prezantimi i
Vlerësimit të Gjendjes
Takim konsultativ për hartimin e
PZHK-së
Takim konsultativ për hartimin e
PZHK-së
Takim konsultativ për hartimin e
PZHK-së
Takim konsultativ për hartimin e
PZHK-së
Takim konsultativ për hartimin e
PZHK-së
Takim konsultativ për hartimin e
PZHK-së
Takim konsultativ për hartimin e
PZHK-së
Takim konsultativ për hartimin e
PZHK-së
Takim konsultativ për hartimin e
PZHK-së
Takim konsultativ për hartimin e
PZHK-së
Takim konsultativ për hartimin e
PZHK-së
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1.6.2. Të dhënat e marra nga qytetarët dhe mënyra e trajtimit të tyre gjatë procesit të
planifikimit.

Referoju Raportit të shqyrtimit publik.

RAPORTI I SHQYRTIMIT PUBLIK

1.7. Përmbledhja jo-teknike e shkurtër e PZHK-së

Pjesa e hyrjes së PZHK-së gjithashtu  përfshinë një përmbledhje jo- teknike të PZHK-së, për të përshkruar
një përmbyllje të shkurtër të   PZHK-së,  fokusuar në temat thelbësore komunale, sfidat përkatëse dhe
mundësitë për zhvillim, si dhe qëllimet dhe objektivat e planifikimit të zhvillimit.
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2. PROFILI  KOMUNAL

Profili i gjendjes në komunë, është ndër pjesët më të rëndësishme të PZHK-së së Mitrovicës së Jugut, ku
identifikohen, mblidhen dhe strukturoren informatat bazë mbi fushat tematike.

"Profili Komunal", ka përmbledhur dhe shqyrtuar të dhënat lidhur me: Historinë e zhvillimit të komunës,
gjendjen ekzistuese të komunës si dhe kapacitetet njerëzore dhe financiare të komunës. Mbledhja e të
dhënave për Profilin Komunal është bërë në pajtueshmëri me Shtojcën 1 të Udhëzimit Administrativ
Nr.11/2015 mbi elementet dhe kërkesat themelore për hartimin, zbatimin dhe monitorimin e Planin
Zhvillimor Komunal. Gjatë përgatitjes së profilit është hasur në vështirësi për shkak të mungesës, mos
koordinimit dhe burimeve të të dhënave, por pas një angazhimi shtesë janë siguruar shumica e të dhënave.

2.1. KARAKTERISTIKAT E PËRGJITHSHME TË KOMUNËS

2.1.1. Historia e zhvillimit

Territori i Komunës së Mitrovicës ka ndryshuar disa herë në tri dekadat e fundit. Deri në vitet e 80-ta zonat
Zubin Potok dhe Zveçan i takonin Komunës së Mitrovicës. Të dy këto komuna u mëvetësuan në vitet e 80 –
90-ta.

Kështu Komuna e Mitrovicës kishte më parë një numër të popullsisë dhe sipërfaqe shumë më të madhe. Kjo
edhe vështirëson një krahasim historik të të dhënave statistikore. Të dhënat e popullsisë nga dekadat e
kaluara nuk thirren ne sipërfaqet e njëjta si kurse qe është rasti p.sh. më të dhënat aktuale.

Pozita strategjike dhe sidomos ajo gjeografike në mes dy lumenjve të rëndësishëm, Ibrit e Sitnicës, ka bërë
që territori i Mitrovicës të popullzohet qysh në parahistori. Albaniku (Monte Argentarum), i pasur me
argjend e plumb prej kohës antike deri në Mesjetë, pastaj Trepça si vendburim i madh i plumbit, klima e

Figura 1. Pamje nga Mitrovica e vjetër
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përshtatshme, kushtet e mira për t’u marrë me bujqësi, blegtori, tregti etj., kanë ndikuar në përqendrimin e
popullsisë në këtë mjedis.

Pra motive ekonomike për themelimin e vendbanimeve dhe për përqendrimin e popullsisë në këtë trevë, para
së gjithash, kanë qenë blegtoria, bujqësia, gjuetia e më pas edhe xehetaria në fillim e zhvilluar në masë
modeste për t’u bërë më vonë një ndër shkaqet kryesore të depërtimitromak dhepushtuesve sllavë, osmanë
etj, në këtë anë.

Në shek. I të e.r. Iliria u gjend nën sundimin romak. Mitrovica në këtë kohë mund të ketë qenë stacion
pushimi dhe si vend i përpunimit të metaleve. Në kohën romake, pas Ulpianës, qendra e dytë e rëndësishme
ishte Municipium DD afër Soçanës (Soçanicës) e banuar edhe në parahistori. Në territorin e sotëm të trevës
së Mitrovicës janë zbuluar disa gjurmë ndërtesash, një nekropol ilir, statuja të ndryshme prej balte e prej
plumbi, një sarkofag, figura e Terpsikorës (Muzës së vallëzimit) etj.

Në fund të shek. IX treva e Mitrovicës, bashkë me territorin e Kosova u gjend nën sundimin e shtetit bullgar
të Car Simeonit (897-927), ndërsa pas rënies së kësaj mbretërie u rikthye nën sundimin e Bizantit. Më 1185
viset shqiptare të veriut të Kosovës u pushtua nga shteti serb i Nemanjve.

Në gjysmën e dytë të shek. XIX Mitrovica u bë një qendër e rëndësishme ushtarake, ekonomike, tregtare. Në
afërsi të Mitrovicës, në fshatin Boletin, prodhoheshin gurë mulliri “kosovar”. Si stacion i fundit hekurudhor,
Mitrovica u bë stacion importues dhe eksportues. Përskaj rrugëve të shtruara me kalldrëm u hapën dyqane të
ndryshme zejtare e tregtare. Ndër objektet më të rëndësishme shquhej sharra e Dragajve.

Gjatë periudhës së sundimit austro-hungarez (1915-1918) këtu janë hapur disa shkolla, ku përpos Rexhep
Remzi Efendiut, janë shquar edhe Hajrë Haxhija, Jusuf Rexha, Shaban Idrizi etj.Popullata shqiptare nuk
gëzonte asnjë të drejtë – as të drejtën kombëtare. Në tokat dhe pasurinë e tyre u vendosën kolonë serbë e
malazezë. Shumë familje u shtrënguan që të braktisin vatrat e tyre stërgjyshore e të shpërngulen në Turqi e
gjetiu.

Më 1931 u vazhdua hekurudha deri në Kralevë. U ndërtua edhe rruga prej 70 kilometrash që lidhte
Mitrovicën me Pejën. Në vitet tridhjetë pos gurores në Boletin e sharrës së Dragajve, punonte edhe sharra
me avull e Xhafer Devës, pastaj një fabrikë e tjegullave, një mulli elektrik etj. Më 16 gusht 1938 kompania
Kopaonik Mines Ltd u integrua me kompaninë Trepça Mines. Në fund të vitit 1938, u ndërtua shkritorja e
plumbit në Zveçan.Furra e parë e shkritores u vu në shfrytëzim më 21 dhjetor të vitit 1939.Më 8 shkurt të
vitit 1945 u vendos Administrimi ushtarak. Okupimi i Kosovës nga ushtria Jugosllave u shoqërua me
veprime terroriste, me operacione ndëshkimore, me masakra masive ndaj popullsisë shqiptare.

Në periudhën 1974 -1981, shqiptarët e Mitrovicës e përjetuan si një rilindje të tyre. Megjithatë, statusi
kushtetues politik për ta ishte i pamjaftueshëm.Si rrjedhojë e pakënaqësisë shpërthyen demonstratat e marsit
të vitit 1981. Pas ngjarjeve të vitit 1981, filloi një fushatë e egër kundër shqiptarëve në përgjithësi. Në fillim
të vitit 1989, nën kërcënimin e armëve dhe me vota të jo parlamentarëve Serbia likuidoi autonominë e
Kosovës.

Pas grevës së përgjithshme më 3 shtator, mijëra punëtorë shqiptarë u dëbuan nga vendet e tyre të punës. U
larguan me dhunë nga objektet shkollore edhe mijëra nxënës. Që nga viti 1992 e deri pas përfundimit të
luftës mësimi është organizuar kryesisht në objektet private.Në vitin 1992 u formua Qeveria Komunale e
Koalicionit.

Gjatë luftës, Regjioni i Mitrovicës ka pësuar shumë dëme materiale, mjedisore si dhe humbje njerëzore. Pas
luftës, fillon rindërtimi i shtëpive të tyre.Megjithatë shumë banorëve të cilët kanë jetuar në pjesën veriore të
qytetit, ende sot e kësaj dite nuk iu mundësohet kthimi.
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Disa godina shkollore, si Fakulteti i Xehetarisë e Metalurgjisë, Shkolla e Lartë Teknike, Shkolla e Mesme
Teknike, etj., sot përdoren vetëm nga nxënësit serbë e malazezë.

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

2.1.2. Pozita gjeografike

Mitrovica është, pa dyshim, një ndër qytetet më të rëndësishme jo vetëm në Kosovë, por edhe në 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. Kjo komunë shtrihet rreth koordinatave gjeografike: 42° 53 V dhe 20° 52
L.

Pozita gjeografike është e volitshme për shkak të relievit. Korridori veri – jug përmes luginave Ibër – Sitnicë
ka rëndësi ekonomike kulturore pasi e lidh atë me shumë vende të ndryshme. Qyteti kufizohet nga shpatet e
Kreshbardhës (Kopaonikut), Rogoznës, 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 Skenderajt (në pjesën perëndimore) dhe me komunën e Zubin
Potokut (në pjesën veriperëndimore). Në drejtim të Sitnicës lidhet me Rrafshin e Kosovës. Qytetin, nga ana
jugore e ndan prej basenit të Kosovës kodrina tufoide e Bajrit (520 m).

I tërë territori i rrethinës së Mitrovicës ka një pozitë të rëndësishme, sidomos për komunikacionin transitor.
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.

I tërë territori i rrethinës së Mitrovicës, siç thamë, ka një pozitë të rëndësishme, sidomos për komunikacionin
transitor. Në këtë trevë priten rrugë të rëndësishme që shpijnë në brendinë e Dadishullit Ilirik, 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 Ilirik. Territori i komunës së Mitrovicës, së bashku me Zveçanin, sipas shënimeve të
vitit 1987, ka pasur 56 zona kadastrale me një sipërfaqe prej 45.918 ha, 96 ari, 55 m. Si pjesë mikro-
regjionale e fushëgropës së Kosovës, baseni i Mitrovicës nga veriu mbyllet nga kodra dominuese vullkanike
e Zveçanit (799 m), Kodra e Sokolit (918 m) dhe malit Majdan (1268 m). Nga lindja Mitrovica kufizohet me
kodrën e Lisit (665 m), nga juglindja me Kodrën e Shkemzetit (Cërrnushës, 1010 m) dhe në perëndim me
kodrën e Zmiqit (822 m) dhe të Gërrmovës (782 m). Karakteristikat dominuese morfologjike të territorit të
komunës së Mitrovicës, janë malore – kodrinore. Në rrethinën më të gjerë të Mitrovicës mbizotëron peizazhi
malor, ku jetojnë mbi 120.000 banorë.

2.1.3. Veçoritë mjedisore

Pedologjia (Formacionet pedografike)

Relievi i regjionit të Mitrovicës, nga aspekti gjeografik dhe ai morfologjik, veçohet me zona bregore valore
me lugina lumenjsh, që ndajnë regjionin në disa pllaja të vogla ose të mëdha dhe, zona e rajonit kodrinoro-
malor; që nga aspekti gjeomorfologjik, gjenetik dhe ai klimatik dallojnë mes tyre. Ky rajon karakterizohet
me një llojllojshmëri shumë të theksuar litostratigrafike dhe ka një përbërje të ndërlikuar tektonike të
terrenit. Këtu janë të shprehura proceset e theksuara bashkëvepruese gjeologjike, të sjelljes së materialeve
nga shpatina me formimin e sipërfaqeve të shpëlarjes së shpejtuar dhe të gërryerjeve, rrëkeve dhe me dukuri
të shumta të rrëshqitjeve dhe të shembjeve të dheut, të bartjes së materialeve sterile etj.
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Harta 3. Pozita gjeografike e komunës së Mitrovicës së Jugut

Harta 2. Harta e formacioneve pedografike
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2.1.4. Gjeologjia dhe tokat

Territori i komunës karakterizohet me përbërje të ndryshme gjeologjike, pedologjike dhe morfologjike. Në
pjesën rrafshinore, në lartësinë më të ulët mbidetare përreth luginës së lumit dhe fushëgropës së Mitrovicës,
përgjatë tërë gjatësisë së saj, dominojnë tokat shumë të pjellshme. Këto janë toka mjaft produktive, që japin
edhe rendimente të mira nga të mbjellat me kultura të ndryshme bimore.

Sipërfaqet e rrafshëta, janë toka të pjellshme dhe të mbjella me kultura të ndryshme bimore, shpesh edhe me
bimë industriale, si duhan etj. Luginat aluviale lumore kanë tokë të përshtatshme për kultivimin e shumë
llojeve të kulturave bimore.

Harta 4. Harta e formacioneve gjeologjike

2.1.5. Karakteristikat hidrografike

Komuna e Mitrovicës, në përgjithësi ka pasuri të mjaftueshme ujërash. Lumenjtë kryesorë janë: Ibri, Sitnica,
Lushta dhe Trepça. Ibri hyn në territorin e Kosovës 10 km poshtë fshatit Ribariq. Sipërfaqja e pellgut
ujëmbledhës në territorin kosovar është 3800 km². Gjatësia e përgjithshme është 280 km, por vetëm 85 km
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është gjatësia që përshkon Kosovën (rreth 15 km komunën e Mitrovicës). Pellgu ujëmbledhës i përket
Moravës Perëndimore. Deri në Mitrovicë ka drejtim VP – JL, ku derdhet Sitnica. Lugina në këta sektorë
është e ngushtë. Lumi i Ibrit ka këto degë: Sitnica, Lushta, Trepça, Bistrica etj. Lugina e Ibrit ka peizazh
piktoresk. Përgjatë kësaj kalojnë rrugë komunikacioni. Më kryesorja është magjistralja e Adriatikut, e cila
lidh Mitrovicën me Malin e Zi. Që nga lufta e fundit (1999) qarkullimi nëpër të është zvogëluar shumë. Një
degëzim tjetër i rrugës lidh Rashkën me Kralevën. Sasia mesatare vjetore e ujit në pellgun e ujëmbledhësit të
lumit të Ibrit është 1.146,33 milion m³. Thellësia e ujit është e ndryshme përarsye se Ibri e ka formuar
shtratin e vet në shtresa të ndryshme gjeologjike. Në zonën kodrinore, me qëllim të përmirësimit të regjimit
të rrjedhjes së lumit Ibër dhe shfrytëzimit racional dhe kompleks të ujërave të tij, është krijuar Liqeni i
Gazivodës, vëllimi i ujit të të cilit është 390.000 000 m³. Uji i tij është planifikuar të përdoret, pos për pije,
edhe për ujitje. Me këtë potencial të mjaftueshëm hidrografik është ndërtuar Liqeni i Gazivodës, i cili është
ndërtuar në sistemin e Ibrit dhe ka fuqi të vendosur 34 Më. 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) dhe kalon nëpër grykën e vet të prerë në gëlqerore në mes të
kodrinave të Bajrit e të Shipolit dhe, duke kaluar nëpërmes qytetit (pjesa nga ura e Lushtës e deri në derdhje
është e mbuluar dhe mbi të cilën kalon rruga e asfaltuar mespërmes qytetit) derdhet në Ibër. Në Lushtë afër
Gurrës së Brabanikut, në sipërfaqen e tokës vrujon një burim uji të 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 derdh në atë të Ibrit mesatarisht 15
m³/s. Është lumë kryesisht fushor, ndaj rrjedhja e tij është e qetë, shtrati është i cekët e me meandrime. Gjatë
vërshimeve lumi del nga shtrati dhe e ndërron atë.

Sitnica formohet nga rrjedha Matica me Sazlinë dhe lumen e Shtimes. Këto rrjedha afër fshatit Robovc
bashkohen, duke formuar lumen Sitnicë. Nga këtu e deri në vend-derdhje në lumin Ibër,
afër Mitrovicës kalon gjatësinë prej 90 km. Veçori e këtij lumi është pjerrtësia e vogël. Pra karakterizohet si
lum fushor.  Sitnica dallohet, jo vetëm me prurje të vogël por edhe për ndryshime të theksuara gjatë vitit.
Prurje më të theksuar ka në dimër dhe pranverë, ku përveç shirave ndikon edhe shkrirja e borës. Shtrati I
Sitnicës nuk është stabil. Gjatë vërshimeve mbulon një pjesë të fushës në mes Lipjanit dhe Mitrovicës, duke
shkaktuar dëme të mëdha. Përkundrazi, në verë prurja është shumë e vogël, e cila në vend-derdhje në Ibër
është 2,35 m në sek. Sitnica i mbledh ujërat e lumit të Gadimës, të Janjevës, të Graçankës, të Prishtinës,
të Llapit dhe të Samadrezhës, në anën e djathtë, dhe të Drenicës,e të Lushtës, në anën e majtë.

Lumi Ibër buron në Alpet shqiptare, vazhdon të rrjedh nëpër territorin e sotshëm të Malit të Zi, pastaj
nëpër Serbi dhe në afërsi të vendbanimit Banjë hyn në territorin e Kosovës rrjedh në drejtim të juglindjes
dhe në Mitrovicëkthehet në drejtim të veriut rrjedh nëpër Zveçan, mandej Leposaviq, Leshak dhe rrëzë
maleve të Kopaonikut në afërsi të Rudnicës del nga territori i Kosovës në Serbi ku nga ana e majtë i
bashkohet Lumi Rashka në vendbanimin me të njëjtin emër, e mandej bashkohet me Moravën perëndimore
dhe derdhet në Danub e me të në Detin e Zi. Nga burimi e deri te derdhja e tij në Moravën perëndimore ka
një gjatësi prej 276 km, në territorin e Kosovës 82 km.

Ibri është lumë malor merrjedhje të shpejtë dhe shtrat të thellë. Grykat dhe pjesët e zgjeruara të lumit malor
me prejardhje të shpejtë dhe shtrat të thellë. Prej burimit deri në Mitrovicë pjerrtësia mesatare e shtratit të
Ibrit është 6,7 m/km e shpejtësia e ujit 3,5 m/s. Në pjesën e epërme lugina e lumit është e gjerë 205 m,
te Rozhaja 10 m, te Ribariqi 8-15, e te Mitrovica 20 – 25 m. Ibri ka një regjim të ushqimit të përzier,
përkatësisht të kombinuar nga shirat, shkrirja e borës dhe burimet.

Karakterizohet me maksimumin e prurjes në muajin mars – prill e atë minimale në gusht dhe në shtator.
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Derisa maksimumi i prurjes është në lidhje me shkrirjen e borës, në fillim të pranverës, ajo më e ulët shfaqet
si pasojë, jo vetëm e mungesës së reshjeve, por edhe avullimi intensiv dhe absorbimit të ujerave në viset
gëlqerore. Këto çrregullime në prurje gjatë vitit, jo vetëm që nuk kanë mundësuar shfrytëzimin sa më
racional të ujit të Ibrit por edhe mbrojtja prej vërshimeve ka qenë më se e nevojshme.

Harta 5.  Harta e hidrogjeologjisë

2.1.6. Lartësia mbidetare

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 lindje), prandaj komuna e Mitrovicës është trevë më tepër malore sesa fushore. Relievi
karakterizohet nga një plastikë dinamike, sepse lumenjtë malorë bashkë me përronjët me energji të madhe
kanë bërë erozionin duke formuar lugina relativisht të thella, të cilat ndajnë malet e Shalës së Bajgorës njërin
prej tjetrit në forma të izoluara malore dhe kodrinore. Kuptohet, pamjes së tyre morfologjike të tanishme i ka
paraprirë predispozicioni i lëvizjeve tektonike që ndodhën në kohën e tercierit kur mbi shtresat gëlqerore
janë formuar shtresa të trasha të shkëmbinjve vullkanikë, të cilët, si rezultat i proceseve postvullkanike janë
bartëse të xehes së plumbit e të zinkut. Në pikëpamje gjeologjike dhe morfologjike territori i rrethinës së
Mitrovicës bën pjesë në sistemin dinarik. Shala e Bajgorës është e vendosur në lindje të Mitrovicës. Është
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rajon malor i ulët (1600 m). Dallohet për ujërat e shumta e kullotat e pasura.

Harta 6. Hipsometria e terrenit

2.1.7. Ekspozicioni

Përcaktimi i pjerrtësisë së territorit e sidomos i pjerrtësisë së shpateve jo stabile ka rëndësi të madhe
praktike. Nëpër sipërfaqet e shpateve të pjerrëta zhvillohen shumë veprimtari njerëzore dhe procese natyrore
morfodinamike. Proceset si erozioni, rrëshqitjet, shembjet etj. mund të jenë jashtëzakonisht të dëmshme në
ato hapësira në të cilat paraqiten. Kriteret për kategorizimin e sipërfaqeve sipas pjerrtësisë së terrenit
ndryshojnë varësisht nga qëllimet e kërkimeve shkencore dhe kategorizimit sipas autorëve të ndryshëm.

Sipas A. Bognarit (1991)2 në sipërfaqe të rrafshëta hyjnë ato sipërfaqe këndi i rënies te të cilat është nga 0-
20, terrenet me pjerrtësi të butë 2-50, terrenet me pjerrtësi të konsiderueshme 5-120, terrenet me shpate
shumë të pjerrëta 12-350 dhe terrene me shpate të rrëpishme mbi 550. Po ashtu, i njëjti autor ka bërë edhe
vlerësimin e përshtatshmërisë se pjerrësisë së terrenit për ndërtim,3 i cili kategorizim është pak i dallueshëm
me kategorizimin e lartpërmendur. Sipas këtij kategorizimi terrene shumë të përshtatshme për ndërtim janë
ato me pjerrtësi 0 - 20,terrene të përshtatshme për ndërtim 2 - 50, terrene të përshtatshme për ndërtim me
intervenime adekuate 5 - 120, terrene të papërshtatshme për ndërtim me përjashtime të caktuara 12 - 320 dhe
mbi 320 terrene të pa përshtatshme për ndërtim.

2 Bognar Andrija ” Inžinjersko – geomorfološko kartiranje” Përmbledhje punimesh të Kongresit të XIII të Gjeografëve të RSFJ-së, Prishtinë
1991, fq. 338
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Tabela 1. Ndarja e pjerrtësisë se terrenit sipas këndit të rënies (A. Bognarit)
Këndi i rënies Emërtimi

0 - 20 Terrene shumë të përshtatshme për ndërtim

2 - 50 Terrene të përshtatshme për ndërtim

5- 120 Terrene të përshtatshme për ndërtim me intervenime adekuate

12-320 Terrene të papërshtatshme për ndërtim me përjashtime të caktuara

Mbi 320 Terrene të pa përshtatshme për ndërtim

Llogaritjet e  këndit të rrënjës së terrenit janë bere duke  u bazuar në modelin digjital relievor “EUDEM” i
cili ka përmasat e rezolucionit hapësinor 25*25m.

Harta 7. Harta e ekspozicionit të terrenit të komunës

2.1.8. Kushtet klimatike

Individualiteti gjeografik i nën-regjionit të Mitrovicës, nën ndikimin e pozitës së caktuar të gjerësisë dhe
gjatësisë gjeografike, pozitës së saj morfologjike dhe shtrirjes hapësinore të relievit-orografisë së terrenit, i
takon brezit të mesëm klimatik, i cili cilësohet me ndërrimin ritmik të katër stinëve të vitit, me efekte të
rëndësishme në jetën dhe veprimtarinë ekonomike të popullsisë. Në kushtet klimatike ndikojnë edhe faktorët
lokal, siç janë: relievi, shpatet, kushtet hidrografike, mbulesa bimore dhe faktori antropogjen.

Klima e regjionit të Mitrovicës është në pjesën më të madhe kontinentale, duke rezultuar me verë të ngrohtë
dhe dimra të ftohtë me ndikime Mesdhetare dhe Alpine (temperatura mesatare brenda vendit luhatet nga +
30 °C (verë) ne – 10 °C (dimër)). Megjithatë, për shkak të ngritjeve të pabarabarta në disa pjesë, ka
ndryshime në temperaturë dhe shpërndarjen e reshjeve.
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Lugina midis Mitrovicës dhe Kaçanikut i përket zonës më të thatë të vendit. Dhjetori dhe Janari janë
konsideruar si muajt më të ftohtë. Korriku dhe Gushti, si muajt më të ngrohtë të vitit. Sasia maksimale e
reshjeve është arritur ndërmjet Tetorit dhe Dhjetorit. Ndërmjet Nëntorit dhe Marsit, në Kosovë mund te
bjerë dëbore, madje dhe në pjesët e sheshta te vendit. Sasia më e madhe e reshjeve mund të bjerë në rajonet
malore të Kosovës.

2.1.9. Biogjeografia

2.1.9.1. Flora

Treva e Mitrovicës është mjaft e pasur me bimësi. Ajo ka sipërfaqe të mëdha pamjesh të ndryshme. Pos
arave, livadheve, kullosave dhe sipërfaqeve malore, ku rriten bimë e drunë të ndryshëm, treva e Mitrovicës,
një pjesë e rrethinës është e zhveshur. Pyje më të larta gjenden në Shalë të Bajgorës, kurse pjesa tjetër është
sipërfaqe e pyjeve të degraduara, shkurrajat, çufrajat, që rriten spontanisht. Prej drunjtëve rriten: ahu, qarri,
bungu, pisha, plepi, shelgje. Në Shalë të Bajgorës, për shkak të klimës, dimrave të gjatë e të ashpër e
verërave të shkurtra e të freskëta, pos patates e tërshërës, të lashtat e tjera nuk rriten as nuk kultivohen.
Megjithatë toka e butë buzë Ibrit e Sitnicës etj. është mjaft pjellore dhe kultivohet gruri, misri, tërshëra,
thekra, elbi, pjepri, shalqiri, speci, lakra, trangulli, jonxha etj.Vlen të theksohet se, përveç faktorëve tjerë, në
dëmtimin e bimësisë pyjore ka ndikuar edhe hapja e rrugëve pyjore.

2.1.9.2. Fauna

Dikur treva e Mitrovicës ka pasur një faunë mjaft të pasur. Në zonat kodrinore dhe malore kanë jetuar: ujku,
dhelpra, lepuri, vjedulla, ariu, derri i egër, sorkadhe, pula e egër. Prerja e pyjeve pa kriter ka bërë që numri i
tyre të bie shumë. Regjioni i Shalës së Bajgorës, dhe jo vetëm ai, ofron kushte për zhvillimin e gjuetisë dhe
të turizmit të gjuetisë. Në regjionin e Mitrovicës në periudhën e fundit, për shkak të ndotjes së rrethit
ekologjik, janë rralluar edhe kafshët shtëpiake. Numri i lopëve, deleve, dhive, kuajve, buallicave etj. Ka rënë
shumë edhe numri i shpezëve: pulave, patave etj. Dikur në lumenjtë e Mitrovicës (Ibër e Sitnicë) ka pasur
shumë peshq. Përgjatë këtyre lumenjve është peshkuar, mirëpo sot, për shkak të ndotjes së ujit, numri më i
madh i peshqve është zhdukur. Ne lumin Ibër dhe Sitnicë gjinden shumë lloje te peshkut si Krapi Ngjila
Mlyshi Trofta Mrena Sykuqi Pellemza Linjaku etje. mirëpo jon shumë te rrezikuara për zhdukje përshkak
ndotjes se lumenjve nga Obiliqi dhe gurë thyesit ne rrethin e Mitrovicës dhe nxjerrjes se rërës ne këto dy
lumenjve.
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Harta 8. Vlerat e llogaritura të bioversitetit

2.2. DEMOGRAFIA

2.2.1. Zhvillimi Demografik

Sipas të dhënave të zyrtare të Agjencisë së Statistikave të Kosovës4 të vitit 2011, Komuna e Mitrovicës së
Jugut ka 46 vendbanime, ku jetojnë 71,909 banorë.

Pjesa më e madhe me 55.27% i takon grup-moshës 20 - 64 vjeçare.

Tabela 2. Numri i banorëve sipas grup-moshave
0 - 4 vjeç 5 - 14 vjeç 15 - 19 vjeç 20 - 64 vjeç ≥ 65 vjeç

Nr. i banorëve 6454 13897 6741 39743 5074

% e banorëve 8.98% 19.33% 9.37% 55.27% 7.06%

Pjesa më e madhe e banorëve prej 96.68% i takon etnisë shqiptare, gjersa sa i përket përkatësive tjera 0.72%
të banorëve janë të përkatësisë turke.

4 Agjencia e Statistikave të Kosovës, Popullsia sipas gjinisë etnicitetit dhe vendbanimit, Prishtinë, 2013
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Tabela 3. Numri i banorëve sipas etnicitetit
Shqiptar Serb Turk Boshnjak Rom Ashkali Egjiptian Goran Të tjerë

Nr. i banorëve 69497 14 518 416 528 647 6 23 231

% e banorëve 96.68% 0.02% 0.72% 0.58% 0.73% 0.90% 0.01% 0.03% 0.32%

Me 99.36% pjesa dërmuese e banorëve i takon besimit islam, gjersa 0.06% i takojnë besimit katolik.

Tabela 4. Numri i banorëve sipas religjionit
Islam Ortodoks Katolik Të tjerë Pa religjion Nuk janë në dispozicion

Nr. i banorëve 71450 13 42 390 14 0

% e banorëve 99.36% 0.02% 0.06% 0.54% 0.02% 0.00%

Sipas regjistrimin të fundit zyrtar të vitit 2011, rezulton se në Komunë jetojnë gjithsejtë 16,584 ekonomi
familjare, prej të cilëve 10,055 në zonë urbane dhe 6,529 në zonë rurale.5

Tabela 5. Karakteristikat e ekonomive familjare
Ekonomi familjare % e ekonomive familjare Anëtarë % e anëtarëve

Zonë urbane 10,055 60.63% 33,580 46.96%

Zonë rurale 6,529 39.37% 37,921 53.04%

Numri më i madh i ekonomive familjare sipas anëtarëve janë ekonomit familjare me 5 anëtar që përbën
19.74% dhe pastaj familjet 4 anëtar 16.90%.

Tabela 6. Karakteristikat e ekonomive familjare sipas numrit të anëtareve
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10>

Nr. i ekonomive familjare 443 894 1166 2226 2600 2272 1469 840 485 778

% e ekonomive familjare 3.36% 6.79% 8.85% 16.90% 19.74% 17.25% 11.15% 6.38% 3.68% 5.91%

2.2.2. Mosha dhe struktura gjinore e popullsisë

Sipas të dhënave të zyrtare të Agjencisë së Statistikave të Kosovës të vitit 2011, bilanci gjinor është I
baraspeshuar, ku 49.71% të popullsisë janë femra dhe 50.29% të popullsisë janë meshkuj, gjersa sa I përket
grup-moshave, me 46.14% dominon grup-mosha 0 – 24 vjeçare, 34.84% I takojnë grup-moshës 25 – 45
vjeçare dhe 19.01% it takojnë grup-moshës vjeçare 50+.

Tabela 7. Mosha dhe struktura gjinore e popullsisë
Grup-
moshat

0-4 5-9 10-
14

15-
19

20-
24

25-
29

30-
34

35-
39

40-
44

45-
49

50-
54

55-
59

60-
64

65-
69

Gjith.

Nr. Banorëve 6454 6702 7195 6741 643 5894 5558 4978 4169 3806 3535 2986 2387 5074 71909

2.2.3. Dendësia e popullsisë

Në Komunë shtrihen 1 vendbanim mbi 4,465 banorë për km2, 2 vendbanime 1,000 - 3000 banorë për km2, 1
vendbanime 500 – 1,000 banorë për km2, 11 vendbanime 100 – 500 banorë për km2, 15 vendbanime 10 –

5Agjencia e Statistikave të Kosovës, Vjetari Statistikor i Republikës së Kosovës 2017, Prishtinë, 2017
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100 banorë për km2 dhe 9 vendbanime nën 10 banorë për km2.

Tabela 8. Dendësia e popullsisë sipas vendbanimeve
Vendbanimet sipas zonave Kadastrale Tipi (Urban/ Rural) Banor (nr.) Sipërfaqe (km²) Dendësi (nr.banorë/km)
Bajgorë Rural 1098 22.94 48
Bare Rural 841 14.33 59
Batahir Rural 0 4.72 0
Broboniq Rural 923 15.27 60
Dedi Rural 0 6.14 0
Kaçandoll Rural 119 29.91 4
Kçiq  I Madh Rural 3312 7.99 414
Koprivë Rural 55 3.53 16
Koshtovë Rural 2063 16.10 128
Kovaçicë Rural 27 9.44 3
Kutllovc Rural 932 4.50 207
Lushtë Rural 637 4.30 148
Maxherë Rural 55 5.15 11
Mazhiq Rural 253 4.58 55
Melenicë Rural 475 6.59 72
Mitrovicë Urban 32360 7.25 4465
Ofqar Rural 0 4.24 0
Rahovë Rural 1213 10.44 129
Rashan Rural 364 9.37 39
Rzhanë Rural 0 10.88 0
Selac Rural 164 34.16 5
Shipol Rural 4733 1.55 3054
Shupkovc Rural 3650 12.23 298
Stantërg Rural 1008 4.51 224
Stranë Rural 0 2.58 0
Suhadoll Rural 1013 1.27 798
Svinjarë / Frashër Rural 568 6.85 83
Tërstenë Rural 163 6.23 26
Vaganicë Rural 2510 5.43 462
Vërbnicë / Vërrnicë Rural 313 9.69 32
Vidishiq Rural 249 10.30 24
Vidomiriq/ Vidimriq Rural 195 2.56 76
Vinarc I Ulët Rural 1334 4.71 283
Vllahi Rural 271 16.57 16
Zabërgjë Rural 70 5.63 12
Zhabar i Ulët Urban 7304 2.92 2500
Zhabar i Epërm Rural 1076 2.65 407
Zjaqë Rural 17 3.48 5
Gjithsej 40 vendbanime 1 Urbane; 39 Rurale 69365 331.01 209 b/km²

2.2.4. Niveli i arsimimit

Sa i përket nivelit të arsimimit të banorëve të Komunës, 5.17% dinë shkrim dhe lexim, 3.14% nuk dinë
shkrim dhe lexim, 8.31% nuk kanë përfunduar arsimin, 14.81% kanë përfunduar shkollën fillore, 27.60%
kanë përfunduar shkollën e mesme të ulët, 34.08% kanë përfunduar shkollën e mesme të lartë, 6.23% janë të
diplomuar dhe 0.66% kanë diplomë pasuniversitare (Master,PhD).
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Tabela 9. Popullsia e moshës 10 vjeçe e mbi sipas nivelit të arsimimit, njohjes së shkrim leximit, gjinisë dhe komunës 2011.
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Gjithsej 3315 2012 5327 9492 17686 21837 3991 420
Meshkuj 1498 349 1847 3885 7094 13885 2515 293
Femra 1817 1663 3480 5607 10592 7952 1476 127

2.3. EKONOMIA

2.3.1. Ekonomitë familjare dhe struktura e tyre-

Krahas shtimit të numrit të popullsisë në komunën e Mitrovicës Jugore, është shtuar edhe numri i
ekonomive familjare, nga 6790 sa ishin në vitin 1948, në 14.985 në vitin 1981, dhe në 17.990 në vitin 1991.
Numri mesatar i anëtarëve për një familje ishte prej 4,8 në vitin 1948, në 5,84 në 1981, që ishte më i ulët se
mesatarja e Kosovës (6,69). Sipas një ankete, të realizuar në vitin 2008, mesatarja e ekonomive familjare
ishte 6,35. Rjedhimisht, numri i ekonomive familjare është rritur sepse familjet me shumë anëtarë, janë në
zvogëlim e sipër. Familjet e reja zbërthehen në tip të ngushtë të familjes bërthamë, çiftit bashkëshortor me
fëmijë, me ndryshime të vogël në qytet dhe në fshat.

2.3.2. Punësimi dhe papunësia

Gjatë vitit 2018 në sektorin privat 24.10% ishin tregtia me shumicë dhe pakicë, 10.43% në akomodim dhe
aktivitetet e shërbimit të ushqimit, 8.27% në ndërtimtari, dhe 6.65% në industria përpunuese.

Tabela 10. Numri i të punësuarve sipas sektorëve privat ekonomik, për vitin 2018
Sektorët Numri Përqindja
A- Bujqësia, pylltaria dhe peshkimi 32 5.76
B- Xeheroret dhe gurëthyesit 2 0.36
C- Industria përpunuese 37 6.65
D&E- Furnizimi me ujë; kanalizimi, menaxhimi me mbeturina dhe aktivitetet rehabilituese,
energji elektrike, gaz, avull dhe ajër për kondicionim.

4 0.72

F- Ndërtimtaria 46 8.27
G- Tregtia me shumicë dhe pakicë; riparimi i mjeteve motorike dhe motoçikletave 134 24.10
H- Transporti dhe magazinimi 14 2.52
I- Akomodimi dhe aktivitetet e shërbimit të ushqimit 58 10.43
J- Informimi dhe komunikimi 68 12.23
K- Aktivitetet financiare dhe te sigurimit 12 2.16
L- Aktivitetet e patundshmërive 2 0.36
M- Aktivitetet profesionale, shkencore dhe teknike 35 6.29
P- Arsimi 12 2.16
Q- Shëndetësia dhe aktivitetet e punës sociale 4 0.72
R- Arte, argëtimi dhe rekreimi 73 13.13
S- Aktivitetet tjera shërbyese 23 4.14
Gjithsej 556 100.00



46

Komuna e Mitrovicës Jugore

Plani Zhvillimor Komunal

Opština Južna Mitrovica

Opštinski Razvojni Plan

Municipality of South Mitrovica

Municipal Development Plan
Sipas të dhënave numri i të punësuarve në sektorin privat është 15,982 persona, ku në sektorin e tregtisë
është numri më i lartë i të punësuarve me 30.3%,  në industrisë përpunuese 10.7%, ndërsa në sektorin e
xeheroreve dhe gurthyesve është vetëm 10.3%, pastaj vjion ndërtimtaria me 9.1% e kështu me radhë.

Tabela 11. Numri i përgjithshëm i të punësuarve sipas sektorëve privat ekonomik
Sektorët Numri Përqindja

A- Bujqësia, pylltaria dhe peshkimi 336 2.1

B- Xeheroret dhe gurëthyesit 1642 10.3

C- Industria përpunuese 1704 10.7

D- Furnizimi me energji elektrike, gaz, avull dhe ajër për kondicionim 92 0.6

E- Furnizimi me ujë; kanalizimi, menaxhimi me mbeturina dhe aktivitetet rehabilituese 482 3.0

F- Ndërtimtaria 1460 9.1

G- Tregtia me shumicë dhe pakicë; riparimi i mjeteve motorike dhe motoçikletave 4848 30.3

H- Transporti dhe magazinimi 1238 7.7

I- Akomodimi dhe aktivitetet e shërbimit të ushqimit 1366 8.5

J- Informimi dhe komunikimi 349 2.2

K&L- Aktivitetet financiare dhe te sigurimit, të patundshmërive 283 1.8

M- Aktivitetet profesionale, shkencore dhe teknike 654 4.1

N- Aktivitetet administrative dhe shërbimet mbështetëse 5 0.0

P- Arsimi 58 0.4

Q- Shëndetësia dhe aktivitetet e punës sociale 195 1.2

R- Arte, argëtimi dhe rekreimi 334 2.1

S- Aktivitetet tjera shërbyese 867 5.4

U- Aktivitetet e organizatave dhe organeve të huaja 69 0.4

Gjithsej 15,982 100

Burimet kryesore të të ardhurave financiare për jetesë në nivel komunës është mbështetja financiare me
56.02%, ndërsa punësimi përfshin 17.27% të burimeve kryesore të jetesës në komunë.

Tabela 12. Burimet e jetesës sipas numrit të banorëve
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12418 156 6761 5842 289 1915 40284 4244 71909

% 17.27 0.22 9.40 8.12 0.40 2.66 56.02 5.90 100.00

2.3.3. Bizneset, ndërmarrjet dhe ambienti i biznesit

Në nivel komune ka shumëllojshmëri të veprimtarive ekonomike. Gjatë vitit të kaluar, me 377 ndërmarrje
ekonomike ka dominuar tregtia me 27.3%, pastaj industria përpunuese me 11.4%, akomodimi dhe aktivitetet
e shërbimit të ushqimit me 9.3%, e kështu me radhë.
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Tabela 13. Numri i ndërmarrjeve ekonomike, sipas sektorëve ekonomik, regjistruar në vitin 2018

Sektorët Numri Përqindja
A- Bujqësia, pylltaria dhe peshkimi 18 4.8

C- Industria përpunuese 43 11.4

D- Furnizimi me energji elektrike, gaz, avull dhe ajër për kondicionim 4 1.1

E- Furnizimi me ujë, kanalizimi, menaxhimi me mbeturina dhe aktivitetet rehabilituese 2 0.5

F- Ndërtimtaria 30 8.0

G- Tregtia me shumicë dhe pakicë, riparimi i mjeteve motorike dhe motoçikletave 103 27.3

H- Transporti dhe magazinimi 20 5.3

I- Akomodimi dhe aktivitetet e shërbimit të ushqimit 35 9.3

J- Informimi dhe komunikimi 18 4.8

K- Aktivitetet financiare dhe të sigurimit 1 0.3

L- Aktivitetet e patundshmërive 4 1.1

M- Aktivitetet profesionale, shkencore dhe teknike 26 6.9

N- Aktivitetet administrative dhe shërbimet mbështetëse 21 5.6

O- Administrata publike dhe mbrojtja; sigurimi social i obligativ 1 0.3

P- Arsimi 2 0.5

Q- Shëndetësia dhe aktivitetet e punës sociale 3 0.8

R- Arte, argëtimi dhe rekreim 10 2.7

S- Aktivitetet tjera shërbyese 36 9.5

Gjithsej 377 100

Numri i ndërmarrjeve publike në komunë është 7,360, ku numri më i madh është i ndërmarrjeve për tregti
me 37.2%, pastaj transporti dhe magazinimi me 12.9%, akomodimi dhe aktivitetet e shërbimit të ushqimit
me 10.1%, industria përpunuese me 8.4%, e me radhë.

Tabela 14. Numri i përgjithshëm i ndërmarrjeve ekonomike, sipas sektorëve ekonomik
Sektorët Numri Përqindja
A- Bujqësia, pylltaria dhe peshkimi 209 2.8
B- Xeheroret dhe gurëthyesit 19 0.3
C- Industria përpunuese 619 8.4
D- Furnizimi me energji elektrike, gaz, avull dhe ajër për kondicionim 40 0.5
E- Furnizimi me ujë; kanalizimi, menaxhimi me mbeturina dhe aktivitetet rehabilituese 34 0.5
F- Ndërtimtaria 432 5.9
G- Tregtia me shumicë dhe pakicë; riparimi i mjeteve motorike dhe motoçikletave 2739 37.2
H- Transporti dhe magazinimi 953 12.9
I- Akomodimi dhe aktivitetet e shërbimit të ushqimit 740 10.1
J- Informimi dhe komunikimi 173 2.4
K- Aktivitetet financiare dhe te sigurimit 113 1.5
L- Aktivitetet e patundshmërive 31 0.4
M- Aktivitetet profesionale, shkencore dhe teknike 316 4.3
N- Aktivitetet administrative dhe shërbimet mbështetëse 3 0.0
P- Arsimi 37 0.5
Q- Shëndetësia dhe aktivitetet e punës sociale 120 1.6
R- Arte, argëtimi dhe rekreimi 137 1.9
S- Aktivitetet tjera shërbyese 631 8.6
U- Aktivitetet e organizatave dhe organeve të huaja 14 0.2
Gjithsej 7360 100
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Komuna e Mitrovicës si qytet industrial nuk ka traditë të zhvillimit të sektorit privat, ku kryesisht janë
zhvilluar artizanatet. Pas viteve 90’ta në Mitrovicë janë hapur shumë biznese private kryesisht me tregti,
ndërsa prodhimi ka lulëzuar pas ngjarjeve të vitit 1999 . Biznese që kanë lulëzuar janë përpunues të drurit të
cilët kanë marr donacione për fillim të biznesit, apo kredi nga bankat private. Në vazhdim po japim ca
biznese sipas veprimtarisë  punuese.

Tabela 15. Llojet e veprimtarive të industrisë përpunuese. Burimi: Komuna e Mitrovicës së Jugut.
Veprimtaria Bizneset
Prodhues i mobiljeve dhe enterier N.P.T  VELI, NP “CUCINA CREATIVA, N.T.P  DONI, N.T.P  LONI

DEKOR, N.T.P. AFRI UNIVERZAL
Prodhim i keksave, ëmbëlsirave, dhe restorante MISSINI  SËEETS SH.P.K, JAFFA SH.P.K, N.P.T  DRILONI,

CAMELL SH.P.K, N.P.H. AGRON COMMERCE.
Ndërtimtari dhe materiale ndërtimore N.P. BUNJAMINI, N.T.P. BURIMI, N.T.P. FAT – ARI, ALBA  PARK

SH.P.K., LIN  PROJEKT SH.P.K.
Produkte qumështi OPATIJA COMMERCE SH.P.K.
Prodhim dhe tregti GROUP AMB SH.P.K.
Prodhues detergjentëve N.P. EURO COMMERCE
Shtypshkronjë N.P.P. VI-PRINT
Prodhues i këpurdhave HIRANO  MUSHROOM  L.L.C.
Riciklim i  mbeturinave SHPK GRATIS COMMERCE

2.3.4. Zonat ekonomike

Në komunën e Mitrovicës, operojnë dy zona ekonomike, ku njëra është park i biznesit, ndërsa tjetra zonë e
lirë ekonomike, të krijuara konform Ligjit për Zonat Ekonomike.

Parku i Biznesit në Mitrovicë, me lokacion në kuadër të zonës kadastrale Mitrovicë, krijuar në vitin 2009,
është ndër të parat zona ekonomike në Kosovë, që vepron si zonë biznesi për prodhues. Ka një sipërfaqe prej
3.5 ha, me kapacitet për të pranuar 22 veprimtari, kryesisht biznese prodhuese me mundësi të ndarjes nga
9,5 ari për secilin biznes.

Zona e Lirë Ekonomike shtrihet në kilometrin e 3-të përgjatë rrugës së re ( Bay-Pas )  Prishtinë – Pejë në
fshatin Frashër, me një sipërfaqe prej 48 ha, të shpërndara në ngastra të madhësive të ndryshme për biznese,
kryesisht për sektorë të prodhimit dhe shërbimeve. Zona e lirë ekonomike është planifikuar për të
akomoduar 380 biznese. Edhepse, 22 biznese kanë përfituar të drejtën e vendosjes, vetëm tre prej tyre kanë
filluar ndërtimin e objekteve, dhe momentalisht vetëm një biznes është duke vepruar. është vendosur vetëm
një biznis.

Figura 2. Zonat Ekonomike në Mitrovicë
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2.3.5. Ndërtimtaria

Mitrovica Jugore ka një traditë të hershme në ndërtimtari. Hovin e rritjes, siç vërehet edhe me rritje të
bizneseve dhe numrit të punësuarve në këtë sektor viteve të fundit, në Mitrovicë Jugore me rrethinë,
ndërtimtaria e arriti në sektorin e ndërtimit të banesave.

Selitë e ndërmarrjeve ndërtimore janë të vendosura kryesisht në pjesët periferike të qytetit, ndërsa byrotë
projektuese janë më tepër të vendosura në brendi të qytetit. Në komunën e Mitrovicës Jugore janë 432
ndërmarrje ndërtimore dhe byro projektuese të cilat iu ofrojnë qytetarëve shërbimet: projektet ideore,
projektet kryesore, realizimin e tyre (ndërtimin) dhe mbikëqyrjen e tyre, kurse të punësuar janë 1460
punëtorë. Furnizimin me materiale ndërtimore bëhet nga prodhues dhe përpunues të vendosur në Mitrovicë,
nga tregu i brendshëm i Kosovës dhe nga importi nga jashtë.

2.3.6. Industria

Komuna e Mitrovicës njihet si territori më i pasur me minerale në Kosovë, e më gjerë. Po ashtu,
mineralizimet më të rëndësishme si Plumbi dhe Zinku gjenden në territorin e Mitrovicës dhe i përkasin
brezit të Trepçës.

Trepça është një qytezë e vogël afër Mitrovicës dhe njihet si një ndër komplekset më të mëdha minerale dhe
industriale në Ballkan. Flotacion i ri u ndërtua në vitin 1985, në Tunelin e Parë. Në vitin 1985, Trepça ishte
më e madhja në botë në shkrirjen e plumbit të parë në botë dhe një nga më të mëdhenjtë për përpunimin e
zinkut dhe punësonte 23,000 veta. Që nga vitet e 30-ta ky kombinat ka dhënë kontributin e vet në zhvillimin
të hovshëm ekonomik dhe njerëzor të qytetit. Tërë industria xehetarë dhe metalurgjike ishte koncentruar në
Kombinatin Trepça.

Nga 1945 deri në vitin 1990, miniera ka punuar pa ndërprerje, me një kapacitet mesatar prodhues prej rreth
600,000 ton në vit. Sidoqoftë, pas luftës, gjatë periudhës 2000-2004, miniera ndaloi së prodhuari, por ka
hulumtuar dhe është përgatitur për punëtori të prodhimit. Kështu në vitin 2005 miniera filloi prodhimin e Pb
(Plumbit) dhe Zn (Zinkut) me kapacitet minimal. Produktet kryesore ishin xehet dhe koncentrati i plumbit
dhe zinkut, plumbi i rafinuar dhe aliazhe të plumbit, argjend, ari, bismut, zink elektrolit dhe kadmium, acid
sulfurik, acid fosforik, plehra superfosfate, akumulatorë, bateri nikelkadmiumi, municion të gjuetisë, gypa
dhe tel plumbi, llamarinë të zinkuar dhe produkte prej llamarinës, materiale elektrokontakti, vagoneta,
elektrolokomotiva për xehtari, pajime dhe pjesë rezervë për metalurgji dhe xehtari e produktet të tjera.

Momentalisht, Trepça ka hyrë në borxhe të mëdha dhe pajisjet janë në një gjendje shumë të vështirë.
Gjithashtu, në aspektin mjedisor ka lënë pas ndotje të konsiderueshme në formë shtresëzimeve afër
kompleksit në brigjet e Ibrit dhe në pjesët tjera të qytetit e rajonit, të cilat sot paraqesin një rrezik të madh
për mjedisin përreth.

Aktualisht, Trepça nuk prodhon. Kjo shprehet mjaft keq në prodhimin e përgjithshëm industrial të Kosovës
dhe në eksport, sepse pjesa dërmuese e produkteve të Trepçës eksportohej. Për riaktivizimin e Trepçës
nevojitën investime dhe intervenim i menjëhershëm në pajisje dhe stabilimente kryesore të minierës, gjendja
e të cilave realisht është keqësuar si pasojë e mungesës së mirëmbajtjes së rregullt dhe profesionale në 10
vitet e vundit. Aktualisht në ndërmarrjen “Trepça” (pjesa jugore) që administrohet nga Agjencia Kosovare e
Privatizimit, punojnë 1500 veta, prej të cilëve rreth 500 sish punojnë në miniera, ndërkaq pjesa tjetër në
fabrikat e pasurimit të xeherorëve, industri, administratë etj. Bazuar në studimin e fizibilitetit dhe
arsyeshmërinë ekonomike e financiare, në përbërje të Trepça Sh.A. formohen edhe këto njësi biznesore:
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 Metalurgjia e Plumbit;
 Metalurgjia e Zinkut;
 Industria Kimike.

Përveç Trepçës, aktualisht në industrinë përpunuese në Mitrovicën e Jugut veprojnë rreth 619 ndërmarrje
aktive në kuadër të komunës dhe një numër të punëtoreve prej 1704 të punësuar.

Në kuadër të industrisë së përpunimit, aktivitetet që përpunojnë drurin dhe metale të ndryshme, gjegjësisht
sharrëxhinjtë dhe metal-gdhendësit, paraqiten në Zhabar të Epërm, të vendosura në formë lineare përreth
korridorit rrugor.

2.3.7. Resurset nëntokësore dhe sipërfaqësore

Sa i përket pasurive minerare natyrore, të cilat gjenden në territorin e komunës, këto janë shfrytëzuar që nga
koha e mesjetës. Mitrovica Jugore është e pasur me vendburime të ndryshme metalike dhe jo metalike që
mund të jetë një bazë e mirë e zhvillimit ekonomik të saj. Njëra ndër minierat me rezervat më të mëdha të
plumbit është Miniera e Stantërgut me 31,469,200 tonelata minerale, me përmbajtje 3,50% Pb, 2,87% Zn
dhe 67(g/t) Ag. Kjo minierë në të kaluarën ishte një potencial i madh i zhvillimit dhe punësimit në komunën
e Mitrovicës.

Gjithashtu, Trepça, kompleks i njohur minerar, është e pasur me plumbi, zinku, kadmium, argjendi, ari dhe
metale tjera. Po ashtu, pasuri minerare tjera, vlen të përmendet shfrytëzimi i mermerit dhe gurit gëlqeror.
Biznese të cilat shfrytëzojnë pasuritë minerare, gjegjësisht veprojnë si gurëthyes janë: MTI “Stone and
Building” GMBH dhe “Burimi” - (në Cernush) dhe - Benita Company dhe Kompania Bajraktari - (në Zmiq).

2.3.8. Tregtia

Sektori privat dominohet në shkallë të madhe nga veprimtaria tregtare. 30% të punësuarve dhe gati 37.2% të
ndërmarrjeve veprojnë në tregti, të tipit shitore të vogla, të cilat shesin kryesisht gjësende të importuara.
Bizneset tregatre shtrihen kryesisht në qendër, përreth rrugëve kryesore si Dëshmorët e Kombit,
Mbretëresha Teutë, bulevardi Shemsi Ahmeti, si dhe në kuadër të rrugës këmbësorike, segmenti Agim
Hajrizi dhe segmenti Skënderbeu. Në Mitrovicë ekzistojnë edhe disa qendra tregtare, si QTA në Shipol,
Emona dhe ETC, që shtrihen në pjesën qendrore dhe në kuadër të zonës së bizneseve.

Në aspektin e tregtisë së produkteve ndërtimore, mobiljeve dhe të ngjashme, shtrihen kryesisht në segmentin
afër qytetit, të zhvilluara vitet e fundit në formë lineare përgjatë rrugës regjionale Mitrovicë- Vushtrri.

Struktura e sotme e sektorit të shërbimeve ndihmon shumë pak zhvillimin ekonomik. Auto-Taksitë përbejnë
një të tretën e ndërmarrjeve të regjistruara. Veprimtaritë shërbyese që u ofrojnë përkrahje ndërmarrjeve tjera
pothuajse nuk ekzistojnë. E këto shërbime janë më së të domosdoshme për zhvillimin e ndërmarrjeve.

Zhvillimi i shërbimeve përkrahëse për studentët universitar në qytet fsheh një potencial të madh në vete.
Nga ndërmarrjet e ndryshme këtu mund të zhvilloheshin aktivitete si shërbimet banesore, për pushim e
rekreacion, qendra kopjimi, kafe interneti librari etj.
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Harta 9. Harta e veprimtarive ekonomike në komunë

2.3.9. Bujqësia

Rreth 48% e territorit të komunës është tokë bujqësore, gjegjësisht 15871.04ha tokë e përgjithshme
bujqësore duke llogaritë tokat bujqësore, livadhet dhe vendbanimet që shfrytëzojnë kopshtet në parcelat e
tyre kadastrale. Gjegjësisht, nga sipërfaqja e përgjithshme bujqësore, 5400ha janë tokë e punueshme
bujqësore.

Drithëra. Kjo lëmi e bujqësisë është mjaft e përhapur dhe e preferuar në komunë, me kulturat kryesore si
gruri, misri, elbi, thekër etj, dhe me rendiment prej 3.5 t/ha grurë, 4.5 t/ha misër dhe 2.8 t/ha elb.

Perimekultura. Viteve të fundit ka marr hov kultivimi i perimeve në ambient të mbyllur (sera), ku është
bërë një shtim i dukshëm i sipërfaqeve me sera. Deri më sot ekzistojnë një numër i konsiderueshëm i
serave të ndërtimeve të ndryshme, nga ai më i thjeshtë i drurit e deri te ato të modernizuara. Po ashtu
perimtaria kultivohet me një sipërfaqe të madhe edhe në fushë të hapur, ku kultura kryesore janë speci,
domatja, trangulli dhe patatja.

Pemëtaria. Komuna e Mitrovicës Jugut ka kushte të volitshme klimatike—tokësore shumë të favorshme
për kultivimin e pemëve. Më së shumti kultivohen mollët, kumbullat, kajsitë, arrat dhe lajthia. Kjo
veprimtari ka filluar të ringjallet, ku momentalisht ekzistojnë sipërfaqe të konsiderueshme të mbjellura me
pemë.
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Tabela 16. Ndërmarrjet bujqësore, sipas pronësisë

Private Publike
Komunale

Publiko
Komunale Private

Publike
Shoqërore

Publiko
Shoqërore Private

Gjithsej

45 0 0 0 0 45

Sa i përket pronësisë së tokës nga 5.400ha sipërfaqe të përgjithshme bujqësore, 99.00% e sipërfaqes është
pronë private, kurse 0.01% është pronë shoqërore.

Tabela 17. Tokat bujqësore sipas pronësisë
Sipërfaqja dhe Përqindja Tokë bujqësore private Tokë bujqësore komunale Tokë bujqësore

shoqërore
100% 99.00% 0.00% 0.01%

Gjersa sa përket shfrytëzimit të tokës bujqësore, nga 5.400ha sipërfaqe të përgjithshme, 85.41 % e sipërfaqes
është e kultivuar me prodhime bujqësore, 9.04 % është nuk shfrytëzohet për kultivime bujqësore, gjersa 5.56
% shfrytëzohet për livadhe dhe kullosa.

Tabela 18. Shfrytëzimi aktual i tokës bujqësore (ha)
Sipërfaqja dhe Përqindja Tokë bujqësore e kultivuar Tokë bujqësore jo e kultivuar Livadhe dhe kullota

100% 85.41% 9.04% 5.56%

Sa i përket prodhimtarisë së drithërave gjatë vitit 2018, me 40.89% dominon prodhimi i Grurit, pastaj i
Misrit me 29.74% Tërshërës me 20.07%, Elbit me 1.12% gjersa nga bimët foragjere me 64.94% dominon
prodhimi i Jonxhës 64.94%, pastaj i Barit me 35.06%.

Tabela 19. Prodhimtaria (ha) e drithërave dhe bimëve foragjere për vitin 2018
Lloji Drithëra Bimë Foragjere

Grurë Misër Misër
me
fasule

Misër
gjelbër

Elbi Tërshëra Gjithsej Jonxha Bari Gjithsej

Sipërfaqja 1,100 800 130 90 30 540 2690 1,000 540 1,540
Përqindja 40.89% 29.74% 4.83% 3.35% 1.12% 20.07% 100% 64.94% 35.06% 100%

Sa i përket prodhimtarisë perimeve gjatë vitit 2018, me 54.95% Perime në fushë të hapur, pastaj, 41.86%
Patate, pastaj Perime në serrë me 1.62% dhe Fasule monokulturë 1.57%, gjersa në prodhimtarinë e pemëve
dominon prodhimi i Mollës me 53.03% pastaj Dredhëz 15.15%, Mjedër 7.58%, Arrë me 9.09% dhe
Kumbulla me 15.15%.

Tabela 20. Prodhimtaria (ha) e pemëve dhe perimeve për vitin 2018
Lloji Perime

Perime në
serrë

Perime në fushë
të hapur

Patate Fasule
monokulturë

Gjithsej

Sipërfaqja 6.20 210 160 6.00 382.20
Përqindja 1.62% 54.95% 41.86% 1.57% 100%
Lloji Pemë

Molla Dredhëz Kumbull Mjedër Arrë Gjithsej

Sipërfaqja 35.30 10.00 10.00 5.00 6.00 66.00
Përqindja 53.03% 15.15% 15.15% 7.58% 9.09% 100%

Blegtoria
Momentalisht fondi i bagëtisë mbahet kryesisht për qumësht, për majmëri (mish) dhe produkte të tjera.
Ekzistojnë më se 1.730 ekonomi familjare të cilat kultivojnë kafshë për nevoja familjare. Gjithashtu
ekzistojnë ferma të mesme dhe ato komerciale. Nuk ekziston ndonjë kapacitet, i cili do të kishte funksionuar
për përpunimin e produkteve blegtorale. Por, ekziston vetëm forma e thjeshtë e përpunimit. Konstatohet që
ngjarjet që ndodhën në fund të viteve të 90-ta, ishin fatale për bujqësinë dhe ekonominë në përgjithësi në
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komunën e Mitrovicës Jugore duke e prekur drejtpërdrejt ekonominë familjare.
Sektori i blegtorisë kishte një fond të mirë të gjitha llojeve të kafshëve shtëpiake edhe atë: 17,161 krerë,
gjedhe 6,750 krerë, dele 9,000 krerë, dhi 1,411 krerë dhe mbi 5,100 pula vojse. Sa i përket fondit blegtoral,
me 9,000 krerë dominon numri i deleve dhe qengjave, pastaj lopëve dhe mëshereve me 6,750 krerë, cjap me
dhi me 1,411.

Tabela 21. Fondi blegtoral sipas numrit të kafshëve
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5,350 1,400 6,750 4,200 4,800 9,000 780 631 1,411 0.00 5,100 5,100

Prodhimtaria e mishit në Komunën e Mitrovicës së Jugut është në nivel të kënaqshëm duke ju falënderuar
thertoreve dhe përpunuesve të mishit që operojnë në komunën tonë.

Prodhimtaria e mishit të freskët është 31 ton apo 74.07% të prodhimit të mishit në komunë, përveç mishit të
freskët në komunë ekzistojnë kompani te cilat merren me përpunimin e produkteve të mishit si suxhukut ku
kemi prodhimtari prej 3.10 në vite si dhe të qofteve të mëdha me një sasi prej 7.75 ton.

Tabela 22. Prodhimtaria (t) e mishit gjatë vitit 2018
Mish i freskët Produkte të përpunuara mishit
31.00 10.85

74.07% 25.93%

Tabela 23. Prodhimi (l) i qumështit dhe jogurtit gjatë vitit 2018
Qumësht Jogurt Gjithsej

511,615 358,130 869,745
58.82% 41.18% 100%

Sa i përket mekanizmit bujqësor, në Komunën e Mitrovicës Jugore ka një numër të caktuar të mjeteve të
punës, me dominimin e traktorëve me 2.150, pastaj makina kositëse 560, pllugj 1,100.

Tabela 24. Numri i mekanizmave përpunues në vitin 2018
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Përshtatshmëria e tokës bujqësore (boniteti)
Përcaktimi i klasave të bonitetit dhe përshtatshmëria e tokave bujqësore Klasifikimi i klasave të bonitetit  për
tokat e Komunës së Mitrovicës Jugore është bërë sipas informacioneve nga programi i EULUP dhe
udhëzimeve të FAO (1976, 2007) si dhe kritereve të propozuara në bazë të hulumtimeve të kryera në
Komunën e Klinës (Zogaj, 2010). (Harta Pedologjike  Harta e Bonitetit të tokave). Sipas këtyre
informacioneve komuna e Mitrovicës Jugore ka këtë klasifikim të tokave sipas përshtatshmërisë (bonitetit).
Klasa I 1722.43 ha, Klasa II 3070.62 ha, Klasa III 2412.26 ha, KlasaIV3517.31 ha, KlasaV 5018.17 ha,
Klasa VI 4293.64 ha, Klasa VII 3101.09 ha, KlasaVIII9897.63 ha.
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Harta 10. Përshtatshmëria e tokave bujqësore (bonitet)

2.3.10. Pylltaria
Komuna e Mitrovicës Jugore ka përafërsisht 10,170 ha  pyje. Prej tyre 6,800 ha në sektorin publik dhe 3,290
ha në atë privat. Drurët më të përhapur në këto pyje janë pisha, ahu, dushku, shkoza, qarri dhe bungu.
Mitrovica ka nevojë për asistencë në pyllëzimin e tokës jopjellore dhe në mbrojtjen e pyjeve. Pyjet po ashtu,
janë akumuluesit më të mëdhenj të sasisë së CO2 në tokë dhe furnizuesit kryesore të atmosferës me
oksigjen. Janë resurse natyrore ripërtëritëse, produktet e të cilave mund të shfrytëzohen në industri, për
djegie dhe për qëllime tjera. Pyjet janë ekosisteme në të cilat rriten një numër i madh i llojeve bimore dhe
shtazore me rëndësi ushqyese dhe mjekësore për njeriun. Ato përveçse pengojnë erërat e fuqishme janë edhe
ambient çlodhës për njeriun. 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. Pyjet në
Mitrovicë paraqesin një resurs shumë të rëndësishëm. Mirëpo, si pasojë e menaxhimit jo adekuat të pyjeve
në të kaluarën ka ardhur deri te degradimi i tyre.

Tabela 25. Sipërfaqet Pyjore në komunën e Mitrovicës
Mitrovicë Njësia pyjore Sipërfaqja në Ha Lloji i drurit

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

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

Zmiq –Kullë Zmiq –Kullë,Gërmojë 1000 Bung, Ahu

Gjithsej 10,170
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2.3.11. Turizmi

Njëri ndër potencialet e shumta të zhvillimit ekonomik të komunës së Mitrovicës është edhe zhvillimi i
turizmit. Territori karakteristik i komunës, malet e Shalës së Bajgorës, luginat që përshkohen nga lumenjtë
Ibër, Sitnicë dhe Lushtë paraqesin potencial të favorshëm të zhvillimit të turizmit në komunë, si turizmi
rekreativ, sportiv dhe pushimeve familjare. Malet e Bajgorës karakterizohen me zona të ndryshme atraktive,
si maja e Picelit, Mejdani i Rahovës që karakterizohet me gropa të mbushura me akuj gjatë tërë vitit.

Vendet që shtrihen rreth lumenjve të përmendur e sidomos rreth lumit Ibër ofrojnë kushte të mira për
zhvillim të turizmit rekreativ, sportiv dhe pushimeve familjare, që kohët e fundit nga banorët e Mitrovicës
janë duke e shfrytëzuar për pushime ditore dhe fundjavave. Malet e Bajgorës karakterizohen me zona të
ndryshme atraktive,

Po ashtu, edhe Trepça mund të ketë ndikim në zhvillimin e turizmit, duke pasur parasysh Muzeun e
kristaleve që është njëra prej galerive të saja të pashfrytëzuara, e që mund të shndërrohet në atraksion turistik
si nga aspekti edukativ, hulumtues dhe shkencor po ashtu mund të shfrytëzohet edhe si galeri për vizita
(turizëm) ditor, si pjesë zinxhir e paketës turistike në Mitrovicë.

Turizmi malor - Bjeshkët e Bajgores, e njohur majën e Picelit, Mejdani i Rahovës që karakterizohet me
gropa të mbushura me akuj gjatë tërë vitit, dhe me bukuritë e veta natyrore, me florën dhe faunën e saj
shumë të pasur, me peizazhin e jashtëzakonshëm të lokaliteteve, me gryka, monumente të pasura të
trashëgimisë ofron kushte të volitshme për zhvillimin e turizmit. Turizmi malor dimëror dhe veror duhet të
jetë një prej formave më të avancuara të turizmit dhe këtë për shkak të kushteve të volitshme që ofron ky
rajon për vizitorët. Sa i përket turizmit veror, mund të thuhet se tashmë ka filluar frekuentimi i këtyre
lokaliteteve edhe pse edhe kjo formë e turizmit është në fazën fillestare për shkak të mungesës së
infrastrukturës.

Turizmi kulturor-deri më tani për zhvillimin e kësaj forme të turizmit është bërë fare pak. Nga disa vite
është realizuar një projekt në sferën e turizmit kulturor nga  komuna i cili ka pasur qëllim të vetin nxitjen e
turizmit përmes trashëgimisë kulturore dhe tradicional.

Turizmi rural - Një ndër format e turizmit në komunën e Mitrovicës mund te jetë edhe turizmi rural. Tokat
e punueshme në fshatrat e Bajgorës janë të mbjella me shumë produkte të ndryshme si me pemë dhe perime
mund të shfrytëzohen për turizëm rural. Po ashtu në këtë rajon është e zhvilluar edhe blegtoria ku tregon
edhe prodhimi i produkteve qumështore  e ku fshatarët e Bajgores kanë një traditë  shumë të madhe për
prodhimin e këtyre produkteve qumështore  dhe fshatarët do të mund tu ofrojnë turistëve akomodim në
familjet  e tyre dhe ushqime nga produktet  eko-vendore. Bjeshkët e Bajgores gjithashtu njihen për kullosa të
bagëtive dhe vend verime të blegtorëve. Përmes këtij turizmi do t`i tërheqim turistët për llojet tjera të
turizmit. Familjet e interesuara për t’i kaluar pushimet në fshat dhe për ta njohur jetën fshatare, janë
potencial për zhvillimin e këtij lloji të turizmit dhe u mundësojnë fshatarëve të fitojnë të ardhura shtesë.  Ky
lloj turizmi sot nuk mund të zhvillohet pa  ndonjë aktivitet dhe me infrastrukturë gjysmake.

Eko-turizmi- Territori i Mitrovicës, veçanërisht Bajgora,  si vend me natyrë të pasur dhe të pashkatërruar,
me tokë shumë pjellore ofrojnë shumë produkte të ushqyeshme të trajtuara vetëm me plehra organike, me
bjeshkë tërheqëse të cilat ofrojnë kushte për pushim dhe zhvillimin e fshatit turistik Barel.

Turizmi industrial. Një lloj potenciali turistik që ka Mitrovica, janë minierat e dala jashtë funksionit në
Trepçë janë pika interesante për zhvillimin e turizmit industrial.

Akomodimi dhe shërbimit e ushqimit. Mitrovica ka një klimë të favorshme dhe resurse të shumta
natyrore, kulturore dhe historike, të cilat përbëjnë një bazë të burimeve për turizëm. Përqindja e
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përgjithshme e bizneseve në sektorin e akomodimit dhe ushqimit është 10.1% në Mitrovicë të Jugut. Në
vitin 2018, janë shtuar edhe 35 biznese që merren me akomodim dhe shërbime të ushqimit. Mirëpo, ende
numri i restoranteve dhe kafeneve është e kufizuar në komunat me potencial më të madh të zhvillimit të
turizmit.
Numrin e operatoreve turistik, numri i ngjarjeve turistike dhe kulturore, pasuria dhe potenciali natyror,
infrastruktura dhe qasja, politikat lokale te zhvillimit te turizmit dhe korniza institucionale.
Green Fest organizohet në Mitrovicë, ai ofron një element të veçantë atraktiv për audiencën ndërkombëtare,
duke pasur parasysh specifikat politike të qytetit.
Shërbimet e ushqimit në Mitrovicë të Jugut kanë lulëzuar viteve të fundit në Mitrovicë. Afër Liqenit
Akumulues në qytetin e Mitrovicës kemi edhe parkun Ujor “Aqua Park”
Ky është një projekt madhor i realizuar buzë Ibrit,dhe lirisht mund të konstatohet se është një nga
destinacionet më atraktive të vendit, ndërsa që hapësira përgjatë Ibrit me vazhdimin e zbatimit të këtij
projekti do të jetë njëra ndër  hapësirat më të rregulluar në Kosovë dhe më gjerë.
Projekti përbëhet nga pishinat bashkëkohore, të mbyllura dhe të hapura, olimpike dhe gjysmë olimpike,dhe
ofron një mundësi unike për të shijuar bukuritë përgjatë lumit "Ibër".
Hotel Palace paraqitet si ndodhi ndër të vetmet në Mitrovicë, kurse restoranet ne Vllahi dhe Koshtove
paraqesin element i fprtë ekonomik në sektorin e ushqimit.

2.3.12. Infrastruktura teknike, rrugore dhe transporti

Rëndësia e infrastrukturës për zhvillimin ekonomik është pothuajse e vetëkuptueshme. Studimet tregojnë se
sasia dhe cilësia e infrastrukturës është faktori kryesor që e përcakton gatishmërinë e një biznesi për të
investuar në një vend. Një biznes dhe një komunitet nuk mund të ketë sukses nëse nuk ka furnizim të rregullt
me energji apo rrugë përmes të cilave mund të plasohen mallrat në treg.
Komuna e Mitrovicës gjatë viteve të fundit ka arritur rezultate të konsiderueshme në përmirësimin e
infrastrukturës rrugore,dhe lidhjes me rrjetet rrugore ndërkombëtare. Por mungesa e kapaciteteve financiare
ka bërë që të lihet anash njëherë për njëherë rrjeti hekurudhor. Sfidë më e madhe mbetet sigurimi i
furnizimit të qëndrueshëm dhe të lirë me energji elektrike, teksa kapacitetet ekzistuese për gjenerim janë
vjetërsuar dhe mungesa e diversitetit për import ndikon dukshëm në rritjen e çmimeve. Në anën tjetër,
teknologjia informative është bërë mjet i përditshëm për përdorim shtëpiak si në tërë Kosovën edhe në
komunën e Mitrovicës, por jo edhe për përmirësimin e proceseve operative në sektorin privat, institucione
publike apo institucione arsimore. Zhvillimi industrial dhe kërkesat e tregut kanë filluar të bëjnë presion
serioz ndaj burimeve natyrore si ujërat dhe drunjtë, duke e dëmtuar kështu infrastrukturën elementare për
jetë – ekosistemin.

Rrugët – pasi që komuna e Mitrovicës gjendet në udhëkryqin e rrugës kryesore ndërkombëtare dhe
regjionale dhe në udhëkryqin e arterieve hekurudhore (Adriatikut dhe Ibrit). Këto arterie e bëjnë komunën
një vegëz lidhëse e korridoreve ndërkombëtare VIII dhe X e cila me ketë Plan Zhvillimor Komunal duhet
fuqizohet.
Rrjeti rrugor dhe i magjistraleve përfshin:
Magjistralen e Adriatikut (M2), e cila lidh Mitrovicën-Prishtinën (40 km në jug), Novi Pazarin (Serbi) dhe
Rozhajë-Berane (Mal të Zi).
Magjistralen e Ibrit (M22.3), e cila fillon nga Mitrovica-Leposaviq-Rashkë (Serbi) drejt veriut.
Hekurudha – Hekurudha veriore Mitrovicë-Leposaviq-Beograd (Serbi), kalon përmes territorit të komunës,
si dhe hekurudha jugore Fushë Kosovë-Shkup (Maqedoni).
Stacioni hekurudhor i Mitrovicës është i pajisur me 8 binarë me gjatësi totale prej 3,962m.
Hekurudha është po ashtu e lidhur me zonën industriale dhe me parkun biznesor.
Aeroporti – Aeroporti Ndërkombëtar i Prishtinës gjendet 52 km larg Mitrovicës. Aeroporti ofron të gjitha
shërbimet për pasagjerë dhe transportit të mallit.
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Porti detar – Mitrovica ka qasje në portet e Durrësit dhe Shëngjinit në Shqipëri. Ndërtimi i magjistrales
Durrës-Shqipëri ka zvogëluar dukshëm kohën e udhëtimit për në porte detare.

Harta 11. Resurset minerale dhe natyrore

2.4. INFRASTRUKTURA TEKNIKE

Si në mbarë Kosovën edhe në territorin e komunës së Mitrovicës Jugore, infrastruktura teknike e rrjedhimisht
edhe shërbimet publike që lidhen me të nuk është në nivel të kënaqshëm të zhvillimit. Kjo çështje është
problem sidomos sa i përket nivelit të zhvillimit të infrastrukturës ujore dhe për këtë arsye ka nevojë për
përpjekje më të mëdha të shoqërisë që ky problem të zgjidhet apo të zbutet. Problem është po ashtu furnizimi
jo i mirë me energji elektrike ku rrjeti elektrik në disa pjesë është shumë i amortizuar, tensioni i dobët dhe ka
reduktime të furnizimit. Nuk është në gjendje të mirë as rrjeti rrugor në këtë komunë.

2.4.1. Rrjeti i ujësjellësit

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

'Ujësjellësi Regjional'  është ndërmarrja furnizuese me ujë të pijshëm në Komunën e Mitrovicës dhe komunave
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fqinje. Dy ndërmarrje furnizuese në të dy pjesët e qytetit: 'Ujësjellësi Regjional' dhe Ibri, të cilët plotësojnë
rreth 90% të nevojave për ujë të pijshëm. Rrjeti ekzistues i Ujësjellësit ka gjatësi rreth 223.30 km nga i cili
vlerësohet se furnizohen rreth 60% e popullatës në nivel komune apo rreth 80% e qytetit të Mitrovicës.
Konsumatorët e ujësjellësit publik janë 11.370 amvisëri, 1.269 biznese te vogla , 147 ekonomi dhe institucione
apo gjithsej 12.786 lidhje në rrjetin e ujësjellësit

Zonat që nuk janë të kyçura në rrjetin e ujësjellësit furnizohen me ujë nga burimet dhe puset. Në këtë mënyrë
nuk mund të sigurohet një furnizim me ujë të pastër, pasiqë burimet mund të ndoten nga ujërat e zeza. Organet
komunale ne bashkëpunim me MMPH here pas here bëjnë monitorimin e këtyre burimeve të ujit të pijes.

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

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

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

Mbulueshmëria e komunës me rrjet të ujësjellësit është paraqitur në tabelën e mëposhtme.

Sipas numrit të banorëve që kanë qasje në ujësjellës, mbulueshmëria në komunën e Mitrovicës është i
kënaqshëm, ku 71,529 kanë qasje në rrjet të ujësjellësit, gjegjësisht 98.00% të numrit total të banorëve

Tabela 26. Mbuleshmëria me rrjet të ujësjellësit
Numër %

Vendbanime sipas statutit të Komunës 46 /

Vendbanimet sipas zonave Kadastrale 38 /

Banorë (rezident dhe jo rezident) 71,501

Vendbanime me rrjet të ujësjellësit sipas statutit të Komunës 37 84.44

Vendbanime me rrjet të ujësjellësit sipas zonave Kadastrale 30 78.95

Banorë që kanë qasje në rrjet të ujësjellësit 71,529 98.00

Kurse sa i përket vendbanimeve të cilat kanë rrjet të ujësjellësit në komunën e Mitrovicës mund të shihet në
tabelën e mëposhtme:

Tabela 27. Mbulueshmëria e vendbanimeve me rrjet të ujësjellësit
Vendbanimi Banorë Me rrjet Nr Vendbanimi Banorë Me rrjet

Bajgorë 1098 x 19 Suhodoll Epërm dhe
Poshtëm

1013 x

Bare 841 x 20 Frashër i Madh/ Frashër i
Vogël

568 x

Broboniç 1023 x 21 Tersten 163 x

Kçiq i Madh 3412 x 22 Tuneli i Parë 1006 x

Kçiq i Vogël 1348 x 23 Vaganicë 1999 x

Koprivë 55 x 24 Vërbnicë 313 x

Koshtovë 1701 x 25 Vidomiriq 195 x

Lisicë 519 x 26 Vinarc i Epërm 362 x

Lushtë 637 x 27 Vinarci i Poshtëm 959 x
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Rahovë e Epërm/ Rahovë e Ulët 396 x 28 Koprivë 55 x

Rashan 511 x 29 Zhabar i Poshtëm 7304 x

Shipol 4733 x 30 Zhabar i Epërm 1076 x

Kutlloc 472 x 31 Mitrovicë 33580 x

Stranë 0 x 32 Vllahi 271 x

Shupkovc 1517 x 33 Zijaqë 17 x

Stantërg 1008 x 34 Maxherë 55 x

Melenicë 475 x 35 Mazhiq 253 x

Vidishiq 249 x 36 Gushavc 475 x

Grafiku 1. Përqindja e mbulueshmeris me infrastrukturë të ujësjellësit

Burimet e furnizimit
Rezervuari, gjegjësisht liqeni i Gazivodës në Zubin Potok është një nga rezervuarët më të mëdhenj të ujit të llojit
të vet në Evropë dhe është një nga asetet më të rëndësishme për ekonominë e Kosovës.27 Prej këtij liqeni sigurohet
uji për ftohjen e Termocentralit të KEK-ut, Kosova B, në Obiliq dhe në të kaluarën ka pasur rëndësi jetike për
Ferronikelin dhe minierat e Trepçës. Për më tepër, ai furnizon sipërfaqen mes Mitrovicës dhe Prishtinёs me ujë
për ujitje dhe pije, si dhe përbën rezervuarin emergjent për ujë të pijes për qytetin e Prishtinёs.
Liqeni i Gazivodes ka një sipërfaqe të shtrirjes 1060 km2 që gjendet në Zubin Potok, rrjedhja mesatare e liqenit të
Gazivodës është 13.50 m3/sec. ndërsa vëllimi i akumulimit në total është 390 milion/m3 ndërsa të shfrytëzueshme
janë 350 milion/m3.

Fabrika për përpunimin e ujit
Uji nga liqeni i Gazivodës përpunohet në “Fabrikën e Ujit” të vendosur në fshatin Shipol, në Mitrovicën e Jugut,
dhe tutje shpërndahet përmes një gypi që kalon nën urën kryesore. Sistemi i ujit që lidh Gazivodën me “Fabrikën
e Ujit” operohet nga kompania “Ibar” e cila menaxhohet dhe financohet nga Beogradi6.

Sistemi i furnizimit është kanalit i hapur i ujit me rrjedhje mekanike të pjerrtësisë dhe pompohet rreth 800 m për
në fabrikën në Shipol në ngritje 29 m me gypin prej 600 mm. Objektet Industriale marrin ujë nga Gypi Industrial
i cili bënë furnizimin me ujë të papërpunuar por të filtruar.

Fabrikën e ujit në Shipol, punon me kapacitetet prej 700 l/s7. Në komunën e Vushtrrisë, në vitin 2016, është
ndërtuar fabrika e re për përpunimin e ujit, që furnizon pjesërisht edhe komunën e Mitrovicës me ujë të pijshëm.
Gjatë vitit 2018, ITU ne  Shipol ka prodhuar 22194494 m3, qe ne total kane trajtuar dhe distribuar 28347492 m3.

6 Çështjet e furnizimit më ujë në Kosovë; Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, 2008.
7 Ref. Kompania Regjionale Ujësjellësi Mitrovica, SH.A.
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Stacionet e pompimit
Në kuadër të rrjetit të ujësjellësit në Mitrovicë, ekzistojnë disa stacione pompimi:
 Stacioni i pompave Lushtë – i cili është stacioni kryesor i furnizimit me ujë për Rajonin e Mitrovicës, që

furnizon Komunën e Mitrovicës, Skenderajt dhe pjesën Veriore, punon me kapacitet të plotë.
 Stacioni i pompave Rekë – stacioni kryesor për furnizimin e Tunelit të Parë, Stantërgut dhe Rahovën.
 Stacioni Pompave Tuneli i Parë dhe Trepçës.
 Stacioni i pompave Koshtovë.
 Stacioni i pompave Vërbnicë.

Konsumatorët
Në komunën e Mitrovicës së Jugut kemi tri lloje të shfrytëzuesve të ujit apo konsumatorëve si: konsumatorë
shtëpiak (amvisërisë), konsumatorë industrial dhe konsumatorë institucional (publik).
Tabela 28. Numri i konsumatorëve sipas kategorisë

Kategoria Numri i Konsumatorëve
Konsumatorët Shtëpiak 16488
Konsumatorët Komercial- Industrial 1600
Konsumatorët Institucional 200
Total Konsumator 18288

Menaxhimi i sistemit të ujësjellësit – është kompetencë e kompanisë regjionale të ujësjellësit “K.R.U
Mitrovica” Mitrovicë, Kjo njësi e menaxhon me rrjetin e ujësjellësit dhe kanalizimit në Mitrovicën Jugore,
Mitrovicën Veriore, Vushtrri dhe Skenderajn. Kompania regjionale e ujësjellësit Mitrovica ka marrëveshje
me komunën e Mitrovicës Jugore në aspektin e menaxhimit dhe mirëmbajtjen e rrjetit të ujësjellësit, komuna
bën planifikimin dhe kryen investimet në shtrirjen e rrjetit të ujësjellësit dhe pas finalizimit të investimit
kompetencat mbi menaxhim dhe mirëmbajtje kalojnë tek KRU Mitrovica.

Harta 12. Rrjeti i ujësjellësit në komunën e Mitrovicës
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2.4.2. Rrjeti i kanalizimit

KRU “Mitrovica” sh.a, në të gjithë zonën e shërbimit- ka në shfrytëzim mbi 170 km të rrjetit primar të
dimensioneve dhe materialeve të ndryshme. Në të shumtën e rasteve ky rrjet është i përzier edhe me kanalizimin
e ujërave atmosferike. Ndërmarrja përmes personelit, mekanizimit dhe pajisjeve teknike që posedon, bënë:
pastrimin, debllokimin dhe sanimin në çdo kohë dhe në çdo vend në zonën e shërbimit të të gjitha defekteve,
bllokimeve dhe pengesave tjera.

Trajtimi e ujërave të zeza bëhet duke u bazuar në Udhëzimin administrativ të MMPH – Nr.30/2014 për kushtet,
mënyrat, parametrat dhe vlerat kufizuese të shkarkimit të ujërave të ndotura në rrjetin e kanalizimit publik dhe në
trupin ujor. Udhëzim përcakton kriteret e përgjithshme për shkarkimin e ujërave të ndotura,  cakton parametrat
fiziko-kimik dhe atyre bakteriologjik.

Kurse sa i përket vendbanimeve të cilat kanë rrjet të kanalizimit në komunën e Mitrovicës Jugore mund të shihet
në tabelën e mëposhtme:

Tabela 29. Mbulueshmëria e vendbanimeve me rrjet të kanalizimit të ujërave të ndotura
Vendbanimi Banorë Me rrjet Nr Vendbanimi Banorë Me rrjet

Bajgorë 1098 x 18 Shupkovc 1517 x

Bare 841 x 19 Stantërg 1008 x

Broboniç 1023 x 20 Suhodoll 1013 x

Gushac 475 x 21 Frashër i Madh/ Frashër i Vogël 568 x

Kçiq i Madh 3412 x 22 Tërstenë 163 x

Kçiq i Vogël 1348 x 23 Tuneli i Parë 1006 x

Koprivë 55 x 24 Vaganicë 1999 x

Koshtovë 1701 x 25 Vërbnicë 313 x

Lisicë 519 x 26 Vidomiriq 195 x

Lushtë 637 x 27 Vinarc i Epërm 362 x

Mazhiq 253 x 28 Vinarci i Poshtëm 959 x

Melenicë 475 x 29 Vllahi 271 x

Pirq 511 x 30 Zabërxhë 70 x

Rahovë e Epërm/ Rahovë e Ulët 396 x 31 Kodër (Zasellë) 791 x

Rashan 364 x 32 Zhabar i Poshtëm 7304 x

Rekë 224 x 33 Zhabar i Epërm 1076 x

Shipol 4733 x 34 Mitrovicë 33580 x

Tabela 30. Mbuleshmëria me rrjet të kanalizimit të ujërave të ndotura

Numër %

Vendbanime sipas statusit të komunës 46 /

Vendbanime sipas zonave kadastrale 38

Banorë (rezident dhe jo rezident) 71,909

Vendbanime me rrjet të kanalizimit 33 73.00

Vendbanime pa rrjet të kanalizimit 12 26.00

Vendbanime me rrjet të kanalizimit funksional dhe pjesërisht funksional 70,260 98.00

Banorë që kanë qasje në rrjet të kanalizimit 70,260 98.00
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Nga të dhënat e drejtorisë së shërbimeve publike në Komunën e Mitrovicës Jugore aspekti i mbulueshmeris
me rrjet të kanalizimit është mbi 73% e vendbanimeve kanë rrjet të kanalizimit ndërsa 26% nuk posedojnë
rrjet të kanalizimit.

Grafiku 2. Mbulueshmëria me rrjet të kanalizimit

Harta 13. Rrjeti i kanalizimit të ujërave të ndotur

2.4.2.1. Trajtimi i ujërave të ndotura
Nuk ka ndonjë impiant për pastrimin e ujërave të zeza dhe kështu e tërë sasia e ujërave të zeza derdhet në
lumenj, apo përfundon në gropat septike. Shkarkimi i ujërave të ndotura bëhet në 25 pika shkarkuese pa trajtim
paraprak në lumenjtë “Ibër”, “Lushtë” dhe “Sitnicë”.

Nevoja për të zhvilluar një sistem të trajtimit të ujërave të zeza në Mitrovicë, ka rezultuar në mbështetje nga
BERZH-I, për të financuar një pjesë të zgjerimit dhe rehabilitimit të rrjetit të grumbullimit të ujërave të zeza
dhe ndërtimit të impiantit të trajtimit të ujërave të zeza ("ITUZ"). ITUZ-i do të ndërtohet në 2 faza:
 Faza e parë- ITUZ planifikohet të shërbejë për 95,000 popullatë ekuivalente (p.e.) si dhe që përbëhet
nga trajtimi primar dhe sekondar me tretje të llucës anaerobike.
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 Faza e dytë- zgjerojë ITUZ-in deri në kapacitetin e plotë të dizajnimit me rreth 116,000 p.e., si dhe të
sigurojë tretjen plotësuese të nutrientëve, për të përmbushur standardet e pritura të sipërfaqeve të ndjeshme të
rrjedhës ujore pranuese, deri në përmbushje të kritereve përkatëse shtetërore dhe të BE-së.
Gjatë hartimit të projektit, si para- projekt do të analizohen lokacionet alternative për ITUZ.

2.4.2.2. Menaxhimi i sistemit të kanalizimit
Kompania Regjionale Ujësjellësi Mitrovica është ndërmarrja publike që furnizon me ujë të pijshëm dhe bën
grumbullimin dhe trajtimin e ujërave të ndotura në Komunën e Mitrovicës dhe komunave fqinje (Vushtrri dhe
Skenderaj). 8

2.4.3. Drenazhimi-kanalizimi i ujërave atmosferike

Në komunën e Mitrovicës, nuk ekziston ndarje e qartë në mes ujërave të zeza dhe atyre atmosferik.

2.4.4. Ujitja dhe Drenazhimi

Komuna e Mitrovicës Jugore në aspektin hidrografike apo burimeve ujore është mjaft e pasur duke ditur se në
territorin e komunës kalojnë disa lumenj dhe si e tillë mundësia e ujitjes së tokave bujqësore është e lartë.

Në kuadër të komunës ekziston sistemi i ujitjes së tokave bujqësore për disa zona të caktuar, sistem i cili është
i menaxhuar nga Kompania regjionale 'Ibër Lepenci'. Në komunën e Mitrovicës Jugore kalojnë rreth 39,818.37
metra kanal ku ujiten rreth 1000 ha tokë bujqësore. Zonat nën sistem të ujitjes shtrihen në kuadër të pesë
zonave kadastrale me tokën me të mirë bujqësore, edhe atë në: Kçiq i Madh, Frashër dhe Vinarcë i Poshtëm,

Në kuadër të zonave kadastrale, shtrihen 1000 ha tokë bujqësore nën sistem të ujitjes, edhe atë:

 Zona kadastrale Kçiq i Madh, me një sipërfaqe prej 200.00 ha.

 Zona kadastrale Vinarc i Poshtëm, me një sipërfaqe prej 164.20 ha.
 Zona kadastrale Frashër, me një sipërfaqe prej 585.20 ha.

8 Mitrovica Veriore dhe Zveçani furnizohen me ujë të pijshëm, por jo me mirëmbajtje të ujërave të ndotura nga kjo kompani.
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Harta 14. Rrjeti i sistemit të ujitjes

2.4.5. Energjetika

Furnizimi me energji elektrike bëhet përmes Korporatës Energjetike të Kosovës (KEK), përkatësisht
termocentralit të Obiliqit dhe hidrocentralit të Ujmanit (Gazivodës).

Stabiliteti i rrjetit elektrik, së paku sa i përket pjesës jugore të qytetit, është i pamjaftueshëm. Vjen deri te
ndërprerja e shpeshtë e rrymës elektrike. Arsyet për këtë janë kapacitetet e kufizuara të termocentraleve të
Obiliqit dhe humbjet dhe defektet në rrjet.

Në Vallaqi, janë kapacitetet e shpërndarjes së rrymës që merret nga hidrocentrali Ujmani dhe termocentrali
Obiliq.

2.4.5.1. Rrjeti i transmetimit të energjisë elektrike

Rrjeti 110 kV, gjegjësisht Rrjeti i Transmetimit të KOSTT, përfshin të gjitha pajisjet e tensionit 110 kV (linjat
dhe stabilimentet), transformatorët 110/10(20) kV, 110/35 kV si dhe transformatorët 220/35/10(20) kV. Në
territor të Mitrovicës, ekzistojnë dy nënstacione të llojit NS 110/35 kV, edhe atë NS Trepça dhe NS Vallaqi.
Konsumi i kompleksit metalurgjik Trepça (e jo nga KOSTT), furnizohet përmes rrjetit 110 kV, përmes
nënstacionit NS 110/35/6 kV Trepça, me kapacitet 2x63MVA+2x31.5 MVA.

Komuna e Mitrovicës, furnizohej vetëm nga nënstacioni i cili i përket kompleksit industrial Trepça.
Kapacitetet e rrjetit të shpërndarjes ishin të limituara dhe në ngarkesën e pikut shfaqej mbi-ngarkim i linjave
dhe kabllove të tensionit 35 kV dhe 10 kV. Në anën tjetër zhvillimi i industrisë xehetaro-metalurgjike
kërkonte furnizim të veçantë, të sigurt dhe të pavarur.

Rritja e vazhdueshme e kërkesës për energji elektrike në Mitrovicës, rezultojë në krijimin e nyjës së re
transformuese në Mitrovicë dhe linjës nëntokësore transmetuese. Në vitin 2019, në lagjen Fidanishte në
Mitrovicë, filloj me punë nënstacioni (NS) i ri Ilirida (Mitrovica 2), të llojit 110/10(20) kV me kapacitet
transformues 2x40 MVA. Nënstacioni i ri mundëson furnizimin dhe instalimin e dy linjave kabllore
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nëntokësore 110 KV me gjatësi 2X175 kilometra, të kyçura në linjën ekzistuese drejtimi NS Palaj – NS Vallaq.
Ky nënstacion mundëson shkarkimin e ngarkesave të nënstacioneve NS Trepça dhe NS Vallaqi.

Figura 3. Lokacioni i NS Ilirida si dhe shtegut të kabllos së dyfishtë deri të pika
Ndërtimi i NS Vaganica, 110/35/10(20) kV. Nënstacioni përmban dy transformator: 2x63 MVA,3 fusha të
linjave, 2 fusha transformatorike dhe 1 fushë lidhëse ne nivelin 110 kV me sistem të zbarrave të dyfishta.
Përkrahja e konsumit për nevojat e regjionit të Mitrovicës. Krijimi i një nyje fleksibile e cila do të siguroj
fleksibilitet të lartë në aspektin e sigurisë dhe besueshmërisë së operimit të sistemit të transmisionit për atë
pjesë të rrjetit.

2.4.5.2. Rrjeti i shpërndarjes së energjisë elektrike
Furnizimi i konsumatorëve me energji elektrike për Mitrovicën realizohet nëpërmjet:

 Nënstacioni Mitrovica II/a NS 35/10 kV
Nënstacioni Shupkovc NS 35/10 kV

Nga nënstacionet 35/10 kv konsumatorët furnizohen nëpërmjet të 17 daljeve 10 kv, si në tabelën më poshtë:

Tabela 31. Nënstacionet 35/ 10 kv dhe daljet 10 kv
Nënstacioni Dalja 10 kV

Mitrovica II/a NS 35/10 kV Fidanishte

Shipol

Tregu- Mitrovicë

Koshtova

Ujësjellësi I ri

Tjegullore

Ura e Gjakut (Sollana)

Stadioni

Ilirida

Bajri

Lagja e romëve
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Shupkovc NS 35/10 kV Shala

Kqiç i Madh

Sitnica

Betonjerka

Parku i Biznesit

Viva Lux

Numri i konsumatorëve në Komunën e Mitrovicës Jugore është  16,584 i ndarë në tri kategori ku
konsumatorët e amvisërisë bëjnë numrin më të madhe prej 14,428 konsumatorë.

Tabela 32. Numri i konsumatorëve sipas kategorisë
Konsumator amvisëri Konsumator komercial Konsumator publik
14,428 1,658 498

2.4.5.3. Burime të ripërtëritshme të energjisë
Burimet e Ri-përtëritshme të Energjisë kontribuojnë për gjenerim të energjisë, përkatësisht për prodhimin e
energjisë elektrike, po edhe termike.

Hidrocentrali në Bajgorë.

Në Fshatin Selac të Shalës së Bajgores vepron Hidrocentrali “Albaniku III”, i cili ofron 4.3 megavat me një
shtrirje të rrjetit prej 8.3 kilometra. Ky projekt është i vetmi i këtij lloji në Mitrovicë.

Ndonëse, planifikohen në Mitrovicë nuk ekzistojnë sisteme që gjenerojnë energji elektrike apo termike në
bazë të energjisë së erës apo solare.

Harta 15. Rrjeti i energjisë elektrike
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2.4.6. Ngrohja / Furnizimi me ngrohje

Sistemet e Ngrohjes Qendrore (NQ) në Kosovë janë relativisht të reja dhe të kufizuara në vetëm tri lokacione
gjeografike (Prishtinë, Gjakovë dhe Mitrovicë). Mungesa e furnizimit edhe me ujë të ngrohtë sanitarë nga këto
ngrohtore kufizon tregun e mundshëm të NQ-ve. NQ-të aktualisht mbulojnë vetëm 3% të kërkesës totale të
ngrohjes në Komunë. Sektori sfidohet nga teknologjia e vjetër dhe një nivel i ulët i faturimit dhe grumbullimit
të pagesave të energjisë së prodhuar. Një tjetër sfidë është menaxhimi i dobët për futjen e njehsorëve të
konsumit të energjisë termike në familjet individuale në ndërtesat e apartamenteve.

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

Ngrohja Qendrore Mitrovicë (Kompania “Termomit”) – furnizon 160 konsumatorë kryesisht në sektorin e
amvisërisë me një sipërfaqe të ngrohur rreth 8.500 m2. Gjatësia totale e rrjetit të distribuimit është rreth 6 km,
por ky shërbim është jashtë funksionit.

Ngrohja e përqendruar merr pjesë me vetëm 3-5% në ngrohjen e hapësirave.  Pjesa tjetër e qytetit dhe
vendbanimet rurale për ngrohjen e shtëpive dhe banesave kryesisht  përdorin thëngjillin apo drurin si lëndë
djegëse për ngrohje. Nga kjo rezultojnë probleme të ndryshme mjedisore.

Kapacitetet e instaluar të ngrohjes qendrore në Mitrovicë 'Termomit' janë 1x8.3 MË = 8.3 MË.

Figura 4. Rrjeti i ngrohjes qendrore në pjesën veriore të qytetit të Mitrovicës

2.4.7. Telekomunikacioni

Shërbimet e Telekomit të Kosovës jepen përmes dy shtyllave, Telekomi dhe Vala. Telekomi ofron shërbimet
PSTN, përmes rrjetit kabllor të bakrit dhe kabllove optike, gjersa Vala ofron shërbimet përmes BTS. Telekomi
i Kosovës ofron shërbimet e telefonisë fikse, internet edhe IPTV. Vala e Kosovës ofron shërbime të telefonisë
mobile dhe internetit mobil përmes valëve 2G, 3G dhe 4G.

Përveç telekomit dhe vala në Komunën e Mitrovicës Jugore operojnë edhe operator të tjerë privat si: IPKO,
KUJTESA, ARTMOTION dhe operator të tjerë.



68

Komuna e Mitrovicës Jugore

Plani Zhvillimor Komunal

Opština Južna Mitrovica

Opštinski Razvojni Plan

Municipality of South Mitrovica

Municipal Development Plan
Rrjeti i Telekomit

Centrali aktual telefonik është NGN dhe mundëson këto shërbime:

 Telefoni fikse;
 Internet brezgjerë;
 IPTV; etj.

Mbulushmeria me rrjet të telekomunikimit: Nga të dhënat e siguruara nga operatoret privat Ipko dhe Kujtesa
mbulueshmeria me rrjete të internetit dhe IPTV në nivel vendbanimi është 15 vendbanime apo 26 % kanë
qasje në rrjet.

Grafiku 3. Përqindja e mbulueshmeris me rrjet të internetit dhe IPTV

Harta 16. Rrjeti i telekomunikacionit
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2.4.8. Grumbullimi dhe menaxhimi i mbeturinave

Në Komunën e Mitrovicës Jugore ekzistojnë dy ndërmarrje të cilat merren me grumbullimin e mbeturinave
(Unitet-i dhe Standard-i), për pjesën veriore dhe jugore të qytetit, të cilat janë përgjegjëse për largimin e
mbeturinave.

Pika për grumbullimin e mbeturinave 'Gërmova', gjendet në afërsi të fshatit Koshtovë. Në këtë deponi
grumbullohen mbeturinat nga komuna e Mitrovicës, Vushtrrisë, Zubin Potokut dhe Skenderajt. Sipërfaqja e
deponisë është 7.0 ha. Kapaciteti i dizajnuar për 250,000 banorë. Kohëzgjatja për 15 vjet. Kapaciteti total
është 2.000 000 m3, kurse kapaciteti mujor 2,400 ton. Kjo deponi gjendet afër fshatit Gërmovë të komunës së
Mitrovicës.

Mbulueshmeria në menaxhimin e mbeturinave - Sa i përket mbulueshmerisë mbi menaxhimin e
mbeturinave në komunën e Mitrovicës Jugore në pjesën urbane mbulon 81.50 % ndërsa pjesën rurale 43.70
% qe në total menaxhimi i mbeturinave në aspektin e grumbullimit arrin 64.50 % të territorit të komunës.

Tabela 33. Mbulueshmeria e menaxhimit të mbeturinave
Mbulimi me shërbimet e grumbullimit të mbeturinave9

Gjithsej numri i
klientëve (viti
2016)

Numri i
klientëve të
shërbyer (viti
2016)

Numri i
klientëve të
shërbyer/ zona
urbane (viti
2016)

Numri i
klientëve të
shërbyer/ zona
rurale (viti
2016)

Mbulimi/ Zona
urbane

Mbulimi/ Zona
rurale

Mbulimi10

15,209 9,814 6,830 2,984 81.5% 43.7% 64.5%

Inkasimi dhe deponit ilegale - Gjendja mbi inkasimi i të ardhurave sipas të dhënave të vitit 2016 në
Komunën ë Mitrovicës Jugore është 80.20 % apo 528.890 euro.

Tabela 34. Inkasimi për grumbullimin e mbeturinave
Inkasimi për grumbullim të mbeturinave
Sasia e faturuar
(2016) (€)

Sasia e mbledhur (2016) (€) Shkalla e inkasimit

659,577 528,890 80.2%

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

Sipas raportit të mbeturinave ilegale në Mitrovicën Jugore, gjatë punës së realizuar në teren janë identifikuara
54 deponi ilegale në të gjithë territorin e komunës.

Tabela 35. Madhësia dhe sasia e deponive ilegale
Madhësia – Sasia e deponisë Deponitë ilegale

Sasia # Përqindja

E vogël 1-5 200 l qese mbeturinash / karroca dore, 10 18.52 %

E mesme 5-20 200 l qese mbeturinash / karroca dore, 23 42.59 %

E madhe > 20 karroca dore, d.m.th kamion i nevojshëm. 21 38.89 %

Totali 54 100.00 %

9 Burim: të dhëna nga komuna dhe ndërmarrja për menaxhim të mbeturinave, viti 2016
10 Raporti i gjendjes- Menaxhimi i mbeturinave komunale në Kosovë, Agjencioni i Mbrojtjes së Mjedisit/ GIZ Kosovë, 2018
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Grafiku 4. Përqindja e madhësisë së deponive ilegale

Sa i përket karakteristikave të mbeturinave në deponi ilegale dominojnë mbeturinat shtëpiake me 41.70 %,
pastaj ato industriale dhe të rrezikshme 27.10 % dhe 14.60 % mbeturinat inerte/nërtimore.

Tabela 36. Karakteristikat e përbërjes së deponive ilegale
Karakteristikat e deponive Sasia në përqindje
Mbeturinat shtëpiake 41.70

Mbeturinat inerte / ndërtimore 14.60

Mbeturinat industriale dhe të rrezikshme 27.10

Mbeturina të vëllimshme 15.60

Tjera 1.00

Totali: 100 .00

Tabela 37. Lokacioni i deponive ilegale me koncentrim më të lartë të mbeturinave
Lokacioni 2015 2016 2017 2018
Ish kampi Danez, Zhabar <300 t <300t <300t <600t
Brezi rrugor Mitrovicë-Lisic <150t <150t <150t <100t
Vaganicë (Bypass tek përmendorja), aksi rrugor 0 0 0 <50t

Mbrapa Kolegjit ICBM (brigjet e lumit Ibër) <200t <200t <200t Eliminuar

Mbrapa Stadionit Riza Lushta (brigjet e lumit Ibër) <250t <250t <250t Eliminuar

Përballë Stadionit Adem Jashari (perëndim) 0 0 0 <50t

Harta 17. Deponitë ilegale të mbeturinave

E vogël
18%

E mesme
43%

E madhe
39% E vogël

E mesme

E madhe
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2.5. INFRASTRUKTURA E TRANSPORTIT DHE TRANSPORTI

2.5.1. Transporti rrugor

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

Rrugët magjistrale

 Magjistralja e Adriatikut (M 2), që lidh Mitrovicën me Vushtrri – Prishtinë (në pjesën jugore) dhe me Zubin
Potok dhe më tutje lidhjet me Novi Pazar (Serbi) dhe me Rozhajë - Berane (Mali i Zi)
 Magjistralja e Ibrit (N 22.3) duke filluar nga nyjellorja në Shupkovc –Zveçan - Leposaviq - Rashkë (Serbi)

(drejtimi verior).

Rrjetin e rrugëve regjionale në komunën e Mitrovicës e përbëjnë

 Rruga Mitrovicë – Pejë (R101), që paraqet lidhjen themelore me pjesën perëndimore të Kosovës;
 Rruga Mitrovicë – StanTërg – Bajgorë – Kërpimeh (R129) lidh pjesën verilindore të komunës me komunën

e Podujevës;
 Rruga Mitrovicë – Frashër – Vushtrri (R220) lidhë vendbanimet jugore me komunën e Vushtrrisë.

Rrugët lokale

Infrastruktura rrugore është zhvilluar vetëm në qytetin e Mitrovicës, ndërsa te disa vendbanimet në pjesën
rurale është në ndërtim e sipër dhe në shumicën e fshatrave nuk ekziston fare në nivelin nevojshëm.
Vendbanimet përgjatë rrugëve magjistrale dhe rajonale janë mirë të lidhura në infrastrukturën rrugore.

Rrugët kryesore të qytetit janë të asfaltuara. Një numër i madh i rrugicave si dhe rrugëve lidhëse private, nuk
janë të asfaltuara fare ose janë në një gjendje të keqe.

Tabela 38.Rrugët nacionale, rajonale dhe lokale si dhe shtrirja hapësinore
Kodi referues Gjatësia e brezit rrugor (m) Gjerësia e brezit rrugor (m)

Rrugë nacionale (N 22.3) 14,000 2

Rrugë nacionale M2 16.700 2

Rrugë rajonale R220 4,000 2

Rrugë rajonale R129 25.100 2

Rrugë rajonale R236 11.000 2

Rruge rajonale R101 9.500 2

Rrugë lokale 349,902.60 1.5 -2.0

Shkalla e motorizimit

Trendi i rritjes se numrit te automjeteve dhe kërkesës për qarkullim me mjete motorike ne Kosove,  e ka
përcjellë edhe Komunën e Mitrovicës. Sipas statistikave te ASK 11, shkalla e motorizimit ne komunën e
Mitrovicës,  vazhdimisht ka qene ne rritje (tab...,  diag..).

11 ASK, 2018 (The Kosovo Agency of Statistics - KAS)
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Tabela 39. Të dhënat për  mjetet motorike dhe jomotorike të regjistruara në Kosovë (2011-2018)
Kategoritë e aut. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Automjete te udhëtarëve 170321 176398 222537 236145 281847 260291 273862 280422
Automjetet trans.  3.5  dhe
mbi  3.5t

10877 11547 15352 15769 18330 17963 18559 33889

Automjetet trans.  nen 3.5 17901 18225 24659 26949 30846 31285 32299 19371
Kombi 2698 2520 3225 3161 3212 2841 2535 2917
Autobus 1117 1298 1570 1697 2124 1916 1949 2326
Motoçikleta 546 809 1488 1540 1849 1790 1690 2038
Traktorë 39 137 776 1036 941 613 523 1791
Rimorkio nen  3.5t 101 117 217 250 286 288 288 572
Rimorkio  3.5 dhe mbi  3.5t 1766 1800 2283 2281 2707 2628 2735 305
Total 205366 212851 272107 288828 342142 319615 334440 343631

Grafiku 5. Trendi i rritjes s 137 shkallës s 137 motorizimit nga viti 2011 -2018

2.5.2. Transporti hekurudhor

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

Sot shfrytëzimi i hekurudhës për qarkullim të udhëtarëve është tejet i vogël,përkatësisht vetëm një linjë në
ditë (Mitrovicë – Fushë Kosovë, nisja në orën 11:58 dhe kthimi 18:53 në Mitrovicë).

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

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

205366 212851

272107
288828

342142
319615

334440 343631

1 2 3 4 5 6 7 8

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

2.5.3. Transporti Ajror

Në komunën e Mitrovicës Jugore, nuk ka aeroport. Aeroporti më i afërt, është aeroporti i Prishtinës, 55
kilometra distancë. Në perspektivë, nuk parashihet ndërtim aeroporti në Mitrovicës Jugore, prandaj edhe më
tutje kjo komunë do të orientohet në aeroportin e Prishtinës, por edhe në atë të Shkupit. Në Kosovë, kanë
ekzistuar 12 fusha ajrore: aeroporte bujqësore të Aviokosovës, dhe një fushë ajrore e Federatës Aeronautike
të Kosovës në fshatin Dumosh. Shumë prej aeroporteve bujqësore, janë në gjendje të keqe fizike dhe pa
përkujdesje. Do të shohim nëse do ruhen këto mundësi për të ardhmen e bujqësisë dhe të qëllimeve të tjera.

2.5.4. Transporti urban dhe ndër-urban

Shërbimi i transportit publik i udhëtarëve realizohet nga operatorët transportues privat dhe në bazë
rregullores komunale janë përcaktuar linjat, relacionet dhe rendin e udhëtimit në transportin e rregullt të
udhëtarëve në trafikun urban dhe urbano-periferik në Komunën e Mitrovicës. Transporti urban i udhëtarëve
nuk funksionon, por një pjesë mbulohet nga linjat ndër-urbane. Problem i theksuar në transportin e
udhëtarëve është edhe operimi joformal i kombi-busëve në linjat ndër-urbane dhe mosfunksionimi i linjës
hekurudhore.

Në mungesë të një Qendre kryesore informative për transportin e udhëtarëve dhe mallrave të brendshme dhe
të jashtme mungojnë të dhënat sipas muajve dhe viteve.

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

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

Mobiliteti brenda qytetit është shumë i hendikepuar në mungesë të një sistemi të transportit urban. Në këtë
mënyrë banorët e qytetit janë të varur nga transporti individual. Një vështirësi shtesë këtu paraqet edhe rrjeti
i rrugëve dhe shtigjeve të cilat nuk janë të përshtatshme për këmbësorë dhe çiklistë.

Qarkullimi i këmbësorëve dhe çiklistëve

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

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

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

Harta 18. Harta e Infrastrukturës rrugore
Marrë për bazë numrin e madh të këmbësorëve, gjatë planifikimeve të ardhshme duhet që interesave të këtij
grupi të pjesëmarrësve në komunikacion tu epet rëndësi meritore, në formën e një rrjeti të shpeshtë të
shtigjeve për këmbësorë.

2.6. FUSHA E INFRASTRUKTURËS PUBLIKE DHE SOCIALE

2.6.1. Institucionet arsimore
Në nivel komunal, procesi arsimor zhvillohet në tri nivele: arsim parashkollor, fillor i mesëm i ulët dhe i
lartë si dhe i mesëm i lartë. Rrjeti i ndërtesave të arsimit përbëhet prej:
1 Kopsht/Çerdhe për fëmijë;
34 Institucione të arsimit fillor i mesëm i ulët dhe i lartë të ndara në 25 shkolla amë dhe 9 paralele;
5 Institucione të arsimit të mesëm të lartë;
1 universitet
Arsimi në Komunën e Mitrovicës Jugore organizohet në 34 shkollat fillore të mesme të ulët dhe lartë dhe në
5  shkolla të mesme, ku janë të përfshirë 15,648 nxënës, ndërsa në procesin edukativo-arsimor  janë të
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angazhuar 932 të punësuar dhe 30 edukatorë.

Më poshtë, janë paraqitur veçoritë hapësinore të gjitha institucioneve arsimore që shtrihen në territorin e
komunës.

Tabela 40. Veçoritë e institucioneve të arsimit parashkollor
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1 71,501 404 0 30 0.70 0.18 0.52 0.40 1.800 13 0 5

Tabela 41. Veçoritë e institucioneve të arsimit fillor dhe të mesëm të ulët
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34 71,501 11,162 631 25 1441 209.69 1261.62 43,569 350 77 186

Tabela 42. Veçoritë e institucioneve të arsimit fillor dhe të mesëm të lartë
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Harta 19. Institucionet arsimore dhe sportive

2.6.2. Institucionet shëndetësore

Shërbimi publik shëndetësor në komunën e Mitrovicës Jugore është i organizuar në katër nivele:

Spital i Përgjithshëm Regjional;
Qendrën Kryesore të Mjekësisë Familjare (QKMF) në Mitrovicë;
11 Qendra të mjekësisë familjare (QMF) në Iliridë, Bari 2 dhe 1, Shipol, Ura e Gjakut, Kushtovë, Tuneli i

Parë, Bare, Shupkovc, Sheshi i Vjetër, Zhabar i Poshtëm;
10 ambulanca (AMF) në Fidanishte, Bajgorë, Brobaniq, Gushac, Kaçandoll, Kçiq i Madh, Rashan, Selac,

Vllahi, Zabërxhë.
Tabela 43. Veçoritë e institucioneve të shëndetësisë
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QKMF 1 5 2 8 0 1 0 0 0.25 0.20 0.05 0 0 5

QMF 11 8 0 7 0 0 0 0 1.17 0.38 0.80 0 0 0

AMF 10 9 0 1 0 0 0 0 0.49 0.11 0.38 0 0 0
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Tabela 44. Veçoritë e spitalit të përgjithshëm regjional
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përgjithshëm

1 85 8 1 0 0 3.0 0.77 2.23 7,277 158 3 0

Harta 20. Institucionet Shëndetësore dhe hapësirat publike

2.6.3. Institucionet e mirëqenies sociale

Për problemet e shumta sociale në Komunën e Mitrovicës kryesisht përkujdeset Qendra për Punë Sociale që
vepron në kuadër të MPMS. Ndërsa në kuadër të Kuvendit Komunal rreth çështjeve sociale përkujdeset
Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale.

QPSmerretme:

MbrojtjenSocialetëFëmijëvedheRinisë
Përkujdesjen dhe mbrojtjen e fëmijëve pa kujdes prindëror
Mbrojtjen e fëmijëve dhe të rinjve me nevoja të veçanta dhe atyre me sjellje të çrregulluara
Mbrojtjen sociale të të rriturve me gjendje të nevojës sociale
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Mbrojtjen e të rriturve me nevoja të veçanta
Mbrojtjen e të moshuarve pa kujdes familjar dhe pa mjete për jetesë
Punënekujdestarisëdhembrojtjenefamiljevenërealiziminetëdrejtavejuridike.
Në kuadër të asistencës sociale e cila ndahet në dy kategori, kategoria e parë dhe kategoria e dytë, ka një
numër të madh të shfrytëzueseve të kësaj ndihme.

Shfrytëzues të ndihmës sociale të kategorisë së parë janë: 1314 familje me 5297 anëtar, kurse në kategorinë
e dytë 1483 familje me 7129 anëtar.

2.6.4. Institucionet e administratës

Në tabelën (Tabela 45. Institucionet e administratës, kapacitetet hapësinore 35) janë identifikuar institucionet,
përkatësisht objektet përcjellëse të tyre, që shtrihen dhe veprojnë në kuadër të territorit të Komunës së
Mitrovicës së Jugut.

Tabela 45. Institucionet e administratës, kapacitetet hapësinore
Institucionet
Administrative

Vendbanimi Sipërfaqja parcele (ha) Sipërfaqja e objektit
m2

Nr kateve

Kuvendi Komunal Mitrovicë 0.55 4674 P+3
Zyre Vendi Shipol 0.04 150 P
Zyre Vendi Bare 0.045 150 P
Zyre Vendi Zhabar i Poshtëm 0.10 150 P
Zyre Vendi Stantërg 0.10 500 P
Zyre Vendi Suhodoll i Epërm 0.04 150 P
Zyre Vendi Shupkovc 0.10 175 P
Stacioni Policor Mitrovicë 0.25 880 P+1
Policia Regjionale Mitrovicë 0.35 1330 P+1
ROSU Mitrovicë 0.45 1845
FSK Mitrovicë 0.70 2220 P
Zjarrfikësit Mitrovicë 0.27 335
EULEX Mitrovicë 0.05 240
AKI Mitrovicë 0.15 1130 P+1
Qendra Korrektuese Mitrovicë 0.15 550 P
Ish kampi Danez Zhabar i Epërm 0.50 3190 P

2.6.5. Institucionet kulturore

Në komunën e Mitrovicës së Jugut aktivitetet kulturore zhvillohen në kuadër të infrastrukturës përcjellëse
për kulturë, sip. janë: Qendra e Kulturës, Teatri i Qytetit, Muzeu, Biblioteka, Galeria e Arteve, etj. Tabela
(Error! Reference source not found.) paraqet të gjitha institucionet që veprojnë në kuadër të territorit të
komunës së Mitrovicës së Jugut, kurse tabela (Tabela 46. Institucionet kulturore, kapacitetet funksionale)
paraqet kapacitetet hapësinore të institucioneve kulturore.

Tabela 46. Institucionet kulturore, kapacitetet funksionale
Institucionet kulturore Nr. Institucion. Nr.

Zyrtarëve
Sipërfaqja e
parcelës

Sipërfaqja e
ndërtuar

Sipërfaqja e
lirë

Hapësirat e
gjelbra

Qendra e Kulturës
“Rexhep Mitrovica”

1 8 0.60 0.60 0.00 0.00

Shtëpia e Kulturës, Bare 1 1 0.10 0.04 0.06 0.06

Teatri i Qytetit
“Muharrem Qena”

1 3 / / / /

Muzeu i Qytetit 1 11 / / / /

Muzeu i Kristaleve,
Trepçë

/ / 0.13 0.05 0.08 0.08
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Galeria e Arteve 1 1 / / / /

Biblioteka Komunale
“Latif Berisha”

1 16 0.30 0.05 0.25 0.25

Qendra Rinore
"Diakonie"

/ / 0.12 0.03 0.09 0.09

Qendra Rinore 1 3 / / / /

Arkivi i Shtetit 1 / / / / /

Qendra për Trashëgimi
Kulturore

1 / / / / /

Përpos institucioneve kulturore të radhitura sipër, ekzistojnë edhe hapësirat vijuese mirëpo janë në gjendje të
mjerueshme dhe jashtë funksionit:

 Lokalet e bibliotekës – Vllahi (jashtë funksionit)
 Kinemaja – Stan Tërg (jashtë funksionit)
 Shtëpia e kulturës – Tunel i Parë (e pameremetuar)
 Shtëpia e kulturës – Gushafc (jashtë funksionit)

Harta 21. Harta e shtrirjes së institucioneve të administratës dhe objekteve fetare

2.6.6. Institucionet sportive

Në Komunën e Mitrovicës gjinden një numër i objekteve sportive i tipit të mbyllur dhe të hapur të cilat janë
në funksion të zhvillimit dhe masivizimit të sportit në komunën dhe shërben për aktivitetin e klubeve
sportive dhe rekreacion të qytetarëve.

Gjendja, funksionaliteti dhe kapaciteti i tyre është me sa vijon:
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Palestra Sportive “MINATORI”. Është në gjendje të mirë dhe është funksionale megjithatë në mënyrë që
e njëjta të jetë edhe më funksionale sidomos në aspektin e zhvillimit të sportit me përmasa ndërkombëtare,
që pritet shumë shpejt të realizohet, duhet të investohet edhe më tej në meremetimin dhe mirëmbajtjen e saj.
Këtu zhvillojnë aktivitetin e tyre pjesa më e madhe e klubeve sportive të komunës: përkatësisht klubet
basketbollit, hendbollit, xhudos, boksi, shahu si dhe shërben për aktivitete rekreative. Është në menaxhim të
Kuvendit Komunal përkatësisht të DKRS-së.

Në Palestrën  Sportive  “MINATORI” pas renovimit janë eliminuar 600 ulëse për  shikues dhe ballkoni për
persona zyrtar. Palestra sportive, me një kapacitet prej 1,800 shikues dhe 4,500m2 sipërfaqe, nuk i plotëson
kushtet për  zhvillimin e ndeshjeve ndërkombëtare  as në sportin e basketbollit e as të sportit të hendbollit.

Palestra  Sportive. Prej vitit 2019 –2027, në Palestrën Sportive parashihen shkallet lëvizëse-digjitale për
shikues prapa portave (shtyllave) të hendbollit në dy anët e sallës dhe numër shtesë (2 x 750) prej 1,500
ulëse. Me këto kushte plotësohen aktivitetet sportive të hendbollit për pjesëmarrje në garat ndërkombëtare,
ndërsa për zhvillimin e lojërave në sportin e basketbollit nevojiten  shtesë edhe 200-300 ulëse, për
plotësimin e kushteve për pjesëmarrje në gara ndërkombëtare.

Stadioni i Sporteve të Vogla ”Fatime Xhaka”. Përbëhet  nga salla gjimnastikore dhe tereni i hapur si dhe
lokaleve përcjellëse si dhe tribunave për spektator. Është nën menaxhimin e Kuvendit Komunal përkatësisht
të DKRS-së, përkatësisht i dhënë me  qira  një kompanie private. Për momentin nuk është funksionale, pritet
të bëhet pastrimi gjeneral  dhe të bëhet përgatitja e objektit në fjalë, në mënyrë që objekti të jetë funksional
dhe të zhvillojnë aktivitetet e veta sportive.

Stadiumi Olimpik “Adem Jashari”. Është nën  menaxhimin e  Federatës së Futbollit të Kosovës , ndërsa
klubi i futbollit “Trepça” zhvillon aktivitetet e veta sportive, si dhe ekipe tjera.

Stadiumi i vjetër i qytetit “Riza Lushta”. Është në menaxhim të KF ”TREPÇA’89” e cila edhe e
mirëmban dhe zhvillon aktivitetet e veta sportive. I njëjti ka bërë një serë investimesh dhe si rezultat ky
stadium është shumë funksional dhe i plotëson standardet. Fusha  ndihmëse  e futbollit me bar artificial dhe
me zhveshtore.

“Xhevat Jusufi Xheki”. Është nën menaxhimin e Kuvendit Komunal përkatësisht të DKRS-së, është në
gjendje relativisht të mirë dhe është funksional dhe zhvillojnë aktivitetet e tyre sportive të gjitha klubet e
futbollit. Fusha  ndihmëse e futbollit me bari artificial.

Qendra Multifunksionale Omni-sporti. E rinovuar rishtazi, përbëhet nga salla një palestër sportive,
pishinë gjysmë-olimpike e mbyllur, hapësira për xhudo, dhe sporte tjera.

Poligoni sportiv në Bair

Poligoni sportiv në fshatin Vaganicë

Poligoni sportiv në fshatin Zhabar

Tabela (Error! Reference source not found.) paraqet të gjitha institucionet që veprojnë në kuadër të
territorit të komunës së Mitrovicës së Jugut, me kapacitetet hapësinore dhe profesionale.
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Tabela 47. Institucionet sportive, kapacitetet hapësinore dhe profesionale
Institucionet sportive dhe
rekreative

Vendbanimi Sipërfaqja e
parcelës (ha)

Sipërfaqja e
ndërtuar (ha)

Sipërfaqja
e lire (ha)

Hapësirat e
gjelbra (ha)

Stadiumi i vjetër i qytetit 'Riza
Lushta'

Mitrovicë 2.65 2.00 0.65 0.65

Stadiumi Olimpik 'Adem Jashari' Mitrovicë 3.60 3.50 0.10 0.00

Fushë ndihmës 'Xhevat Jusufi' Mitrovicë 1.70 0.90 0.80 0.40

Palestra Sportive 'Minatori' Mitrovicë 0.50 0.40 0.10 0.00

Stadiumi i sporteve te vogla
'Fatime Xhaka'

Mitrovicë 0.33 0.20 0.12 0.12

Qendra Multifunksionale Omni-
sporti

Mitrovicë 2.16 0.65 1.51 1.51

Poligon sportiv në Bair Bair 0.21 0.07 0.13 0.13

Poligon sportiv në Vaganicë Vaganicë 0.50 0.10 0.40 0.40

Poligon sportiv në Zhabar Zhabar 0.25 0.10 0.15 0.15

Pishinë Shupkovc 0.40 0.20 0.20 0.20

Pishinë Zhabar i Epërm 0.50 0.40 0.10 0.10

Fushë Sportive Stantërg 0.07 0.07 0.00 0.00

Poligon për gjuajtje me armë Shupkovc 3.80 1.70 2.10 2.10

2.6.7. Hapësirat publike dhe të gjelbra

Tabela 48. Hapësirat publike, sipas vendbanimeve dhe sipërfaqes
Hapësirat Publike (Parqet) Vendbanimi Sipërfaqja parcelës (ha)

Parku Adem Demaqi Mitrovicë 0.35
Parku Artim Jashari Mitrovicë 0.20
Parku i Qytetit Mitrovicë 0.25
Parku Tjegullorja Mitrovicë 0.20
Parku Isabeg Mitrovicë 0.50
Parku Fehmi dhe Xhevë Lladrovci Mitrovicë 0.85

Parku Isa Boletini Mitrovicë 0.15
Parku Avni Shabani Mitrovicë 0.15
Parku përgjatë lumit Ibër Mitrovicë 4.40
Gjithsej 7.05

2.6.8. Objektet e religjionit dhe varrezat

Popullata shumicë (shqiptarët) janë të besimit islam. Serbët e Kosovës i përkasin besimit ortodoks. Në qytet
ka edhe një numër të vogël të katolikëve.

Tabela 49. Karakteristikat hapësinore të objekteve fetare, sipas vendbanimeve
Objektet fetare Vendbanimi Sipërfaqja parcelës (ha) Sipërfaqja ndërtuar (m2)
Xhami Suhadoll 0.08 200
Xhami Vinarc i Poshtëm 0.04 130
Xhami Zhabar i Poshtëm 0.40 540
Xhami Dedi 0.03 120
Xhami Mitrovicë 0.17 450
Xhami Mitrovicë 0.12 475
Xhami Kçiq i Madh 0.10 200
Xhami Vllahi 0.14 190
Xhami Mitrovicë 0.05 300
Xhami Vaganicë 0.10 290
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Xhami Lushtë 0.90 355
Xhami Kushtovë 0.10 220
Teqe Suhadoll 0.05 140
Teqe Suhadoll 0.02 140

Kishë Frashër 0.10 120
Kishë Stanterg 0.02 100
Kishë Mitrovicë 0.60 1000
Kishë Mitrovicë 0.30 250

Varrezat publike

Në Komune e Mitrovicës Jugore pjesa më e madhe e vendbanimeve kanë të destinuar sipërfaqe për varreza.

Tabela 50. Kapacitete hapësinore të varrezave, sipas vendbanimeve
Lokacioni Sipërfaqja e parcelës (ha) Sipërfaqja e ndërtuar (ha) Sipërfaqja e lire (ha)
Bajgorë 0.50 0.15 0.35
Bare 1.20 0.48 0.72
Batahir / / /
Broboniq 0.45 0.18 0.27
Dedi 0.32 0.10 0.22
Gushac / / /
Kaqandoll / / /
Kçiq i Madh 1.90 1.52 0.38
Kçiq i Vogël 0.00 0.00
Koprivë 0.52 0.16 0.36
Koshtovë 1.60 0.80 0.80
Kovaçicë / / /
Kutlloc 0.07 0.04 0.04
Lisicë / / /
Lushtë 0.50 0.30 0.20
Maxherë 0.40 0.12 0.28
Mazhiq 1.10 0.44 0.66
Melenicë 1.03 0.31 0.72
Mitrovicë / / /
Ovçar 0.02 0.01 0.01
Pirq /
Rahovë 0.45 0.14 0.32
Rashan / / /
Rekë / / /
Rrzhanë / / /
Selac / / /
Stantërg 0.47 0.14 0.33
Stranë /
Suhodoll i Epërm 0.63 0.44 0.19
Suhodoll i Poshtëm / / /
Svinjarë / / /
Shipol 1.18 0.59 0.59
Shupkovc 1.92 1.54 0.38
Tërstenë / / /
Tunel i Parë / / /
Vaganicë 1.30 0.91 0.39
Vërbnicë 0.36 0.18 0.18
Vidishiq 0.75 0.23 0.53
Vidomiriq 0.30 0.09 0.21
Vinarc i Epërm / / /
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Vinarc i Poshtëm 0.56 0.34 0.22
Vllahi 0.40 0.08 0.32
Zabërxhë 0.42 0.08 0.34
Zasellë / / /
Zijaqë / / /
Zhabar i Epërm / / /
Zhabar i Poshtëm 1.25 1.00 0.25
Gjithsej 19.60 10.34 9.26

2.7. MJEDISI DHE SIPËRFAQET ME RREZIKSHMËRI

2.7.1. Mjedisi

Zhvillimi ekonomik dhe ai i vendbanimeve duhet të koncentrohet në zonën e qytetit dhe në nën-qendra. Në
këtë mënyrë do të arrihej që zona rurale të kursehet. Parimisht duhet që në zonën rurale, jashtë kufijve të
nën-qendrave, të përmbahemi nga planifikimi i zonave të reja (banim, zanate, industri, etj.)

Një sipërfaqe e konsiderueshme e territorit të komunës është ose ishte e pyllëzuar. Kjo luan një rol të
rëndësishëm në ruajtjen e shumëllojshmërisë. Krahas vije edhe një funksion i rëndësishëm ekonomik (druri
si lëndë djegëse, material ndërtimi, material për artizanat). Shumë prej sipërfaqeve pyjore të prera nuk janë
ripyllëzuar më. Për një ekonomi të qëndrueshme të pyjeve, ripyllëzimi aktiv dhe afatgjatë me drunjtë vendor
është i domosdoshëm.

Studimet tregojnë se në Mitrovicë Jugore ekziston një ndotje e konsideruar e mjedisit me plumb dhe metale
të rënda  në saje të deponimeve të mbetjeve industriale nga e kaluara dhe shtresimit të pluhurit në sipërfaqen
e tokës. Kjo ndotje arrin  në formë pluhuri dhe ndotë tokën, ajrin, ujin e në këtë mënyrë edhe zinxhirin e
prodhimeve ushqimore. Ekziston një rrezik i madh për shëndetin e popullatës, e sidomos për fëmijët nën
moshën gjashtëvjeçare dhe shtatzënat. Sipas studimit të bërë nga OBSh, tek 25% e fëmijëve të moshës 2 – 3
vjeçar ka rezultuar një koncentrik i lartë i plumbit në gjak se sa vlerat e lejuara prej 10 ug//dl.

Hulumtimet e OBSH-së, hulumtimet  gjeokimike të Universitetit të Sijenës, hulumtimet e Ministrisë së
mbrojtjes së Mjedisit dhe planifikimit hapësinor dhe Drejtorisë së mjedisit në komunën  e Mitrovicës kanë
rezultuar se zona të tëra në regjionin e Mitrovicës përfshirë edhe luginat e lumenjve Ibër dhe Sitnicë
paraqesin një mjedis  të ndotur nga plumbi dhe  metalet e rënda.. Ndotja e tokës arrin thellësinë deri në 35
cm në tri lokacione të analizuara në jug dhe katër në veri, koncentrimi i metaleve të rënda është disa herë më
i lartë se sa vlerat lejuar  për Pb prej 450 [mg/kg] për ndotje të dheut kjo vlen për hapësirat afër deponisë
Kelmend, Kërshi i Dudës, Lisicë pjesa afër lumenjve dhe Shupkovc afër fabrikës së baterive.

Burimet kryesore të ndotjes me Pb dhe metale të rënda vijnë kryesisht nga :

 Mbetjet industriale nga e kaluara ,
 Shtresimi i pluhurit të Pb në sipërfaqe të tokës,
 Aktivitetet e transportit të prodhimeve të Trepçës (koncentrati i Pb dhe Zn),
 Ndotja e tokës, ajrit, ujit, ngjyrave, ushqimit dhe prodhimeve bujqësore, nga e kaluara.
 numri i madh i vjetruar i automjeteve.

2.7.2. Ndotja e ajrit

Aktivitetet xehetaro-metalurgjike në regjionin e Mitrovicës datojnë qysh në kohën parahistorike, saktësisht
nga periudha e romakëve të vjetër, por aktivizimin dhe shfrytëzimin intensiv industrial në Trepçë e filloi
firma angleze “Mine Limited” në vitin 1927 në StanTërg, kurse shkritorja e plumbit ka filluar të punojë në
vitin 1939, ndërsa ajo e zinkut në vitin 1967. Përkundër faktit që është bërë mbyllja e industrisë xehetare-
metalurgjike në Mitrovicë, plumbi si element ndotës me rrezikshmëri të lartë por edhe metalet tjera
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vazhdojnë të jenë prezentë, si problem dhe ndotës kryesor të mjedisit me implikime serioze në shëndetin e
popullatës. Problem në vete paraqet fakti që vetë qyteti i Mitrovicës është i vendosur në afërsi të kompleksit
industrial “Trepça”. Në ndotjen e mjedisit jetësor në Mitrovicë me rrethinë nga Kombinati “Trepça” kanë
marrë pjesë këto impiante industriale:

 Shkritorja
 Rafineria
 Flotacioni
 Fabrika e prodhimeve kimike
 Fërgimtorja
 Termocentrali
 Elektroliza e zinkut
 Fabrika e baterive
 Pajisjet për asgjësimin e materiali mjekësor dhe barnave.

Lokacionet e matësve të ajrit nuk janë në vendet e duhura pasi që janë largë nga vendet ku ka ndotje më të
lartë të ajrit .Stabilimentet e këtij kombinati gjatë procesit prodhues kanë emituar pluhur të metaleve të rënda
siç janë: Pb, Zn, Cd, As, Ag, pluhur të sulfurit, karbonate të ndryshme etj, pastaj lirojnë gazra dhe avuj të
sulfurit, dyoksid të karbonit, monoksid të karbonit, fluor, komponimet  organike dhe joorganike, gazra të
karbonit etj. Sipërfaqja e tërësishme e kontaminuar sipas studimeve të OBSH-së është 40 km gjatësi dhe 20
km gjerësi, prej Leposaviqit gjerë në Vushtrri. Vlerat e fituara në ndotje me Pb tregojnë rritje në krahasim
me vlerën e lejuar maksimale për Pb në tokë prej 450 mg/kg.

Të dhënat për cilësinë e ajrit në Mitrovicë janë të mangëta për shkak të mungesës së rrjetit të monitorimit të
cilësisë së ajrit. Si 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,
• Gazrat 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:

Sipas raportit të agjencionit të AKMM mesatarja e ndotjes së ajrit ne komunën e Mitrovicës Jugore nga
matjet e stacionit meteorologjisë në Mitrovicë është:

Tabela 51. Ndotja e ajrit sipas raportit të AKMM-s - 2018
Lloji i ndotësit Mesatarja e ndotjes µg/m³
Dioksid i sulfurit SO2 51.74

Monoksidi i karbonit CO 1.67

Dioksidi i azotit NO2 9.60

Ozoni O3 38.56

Grimca pluhurit PM 10 36.02

Grimca pluhurit PM 2.5 28.4

2.7.3. Ndotja e ujit

Vendbanimet pa qasje në sistemin e ujësjellësit, sigurojnë ujin e pijes nga puset individuale apo kolektive, të
cilat shpesh nuk mirëmbahen si duhet. Këto puse nuk janë të ndërtuara si duhet dhe ndodh të ndoten nga
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ujërat sipërfaqësor (si ujëra të zeza apo të kulluara) gjë që përbën një rrezik të vazhdueshëm për shëndetin e
popullatës.

Dihet se komuna e Mitrovicës Jugore nuk posedon as një impiant për trajtimin e ujërave të zeza dhe në këtë
mënyrë gjitha ujërat e zeza derdhen në lumenj dhe përroska të Mitrovicës, ndërkohë që pjesa më e madhe e
këtyre shkarkimeve të këtyre ujërave të pa trajtuara derdhen në pjesën ku ndjeshmëria e ujërave nëntokësore
dhe mbi tokësore është e nivelit më të lart (shih hartën).

Të katër lumenjtë e  Mitrovicës Jugore janë shumë të ndotur. Lumi Sitnicë është lumi më i ndotur kjo ndotje
vjen kryesisht nga korporata energjetike e Kosovës ku për rrjedhojë fenolët janë më së tepërmi prezent ujë.
Lumi Trepça është i ndotur shpesh herë nga aktivitetet e lotimit në Tunelin e parë.

Lumi Lushta dhe lumi Ibër kanë më tepër ndotje nga ujërat e zeza urbane. Koncentrimi i Pb dhe metaleve të
rënda nuk është i lartë në rrjedhën e poshtme të lumit nga mos reagimi i Pb me ujin dhe zbutja e madhe me
ujë nga liqeni në Kelmend  e më pas edhe vet uji i lumit Ibër.

Tabela 52. Analiza kimike e mostrave të ujit të lumit Ibër
Parametrat Njësitë Kufijtë e

lejuar
Rezultatet

1 2 3 4 5 6
Temperatura C 8-12 14,8 14,8 15 15 15.2 15.2

Era Pa Pa Pa Pa Pa Pa

Shija Pa Pa Pa Pa Pa Pa Pa

Turbullira NTU 1.2-2.4 Pa Pa Pa Pa Pa Pa

Ngjyra Shk  Co-Pt 10-20 Pa Pa Pa Pa Pa Pa

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

Harxh. KMnO4 mg/l O2 8-12 6.00 6.32 5.67 6.36 7.27 6.00

Klori residual mg/l Cl2 02.0.5 / / / / / /

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

Amoniaku mg/l N 0.10 0.07 / 0.08 0.08 0.09 0.010

Nitritët mg/l N 0.005 0.05 0.05 0.0055 0.005 0.05 0.05

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

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

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

Përç. Elektrike µ / cm 1500 228 229 228 228 231 230

Harxh. I O2 mg/l 12 1.54 1.63 1.69 1.46 1.87 1.34

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

Bakër mg/l Cu 0.05 0 0 0 0 0 0

Detergjentet mg/l 0.01 0 0 0 0 0 0

Sulfatet mg/l 200 1.02 5.34 9.98 6.9 6.40 6.14

Fenolet mg/l 0.001 0 0 0 0 0 0

Fortësia e ujit dH 30 5.152 4.81 4.81 5.04 5.04 5.04
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Harta 22. Ndjeshmëria e ujërave nëntokësore

2.7.4. Ndotja e tokës

Ndikimi i vazhdueshëm nga aktivitetet njerëzore sjell deri te degradimi i sipërfaqeve tokësore duke
shkaktuar edhe pasoja të dëmshme mjedisore dhe socio-ekonomike. Sfida është që të parandalohet
degradimi i tokave dhe ndotja e tyre përmes masave dhe politikave specifike për mbrojtjen e tokave në
komunën e Mitrovicës Jugore. Çdo ngjarje, veprim që prish veçoritë dhe cilësitë natyrore të kësaj hapësire
jetike emërtohet ndotje e tokës. Nga ndotja e tokës në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë preken të
gjitha gjallesat.

Shumica e faktorëve që krijojnë ndotjen e tokës vijnë nga shkaqe njerëzore, ku ndër më kryesoret janë:

 Deponimi i  mbetjeve industriale në Mitrovicën Jugore;
 Gazrat e shkarkuara, pesticidet dhe plehrat kimikë apo përdorimi i tepruar i tyre në bujqësi;
 Përzierja me tokën nëpërmjet reshjeve të gazrave të dëmshme që ndotin ajrin;
 Erozionet që vijnë nga shkatërrimi i pyjeve.

Ndotja e tokës prish ekuilibrin e lëndëve ushqyese që përmban toka. Lëndët e ngurta artificiale akumulohen
në tokë dhe ndryshojnë veçoritë e saj fizike. Mbetjet kimike përzihen me bimët e kultivuara në tokë dhe
ndikojnë negativisht në veçoritë biologjike të këtyre bimëve. Metalet e rënda, gazrat dhe mbetjet e tjera që
grumbullohen në tokë prishin zhvillimin dhe cilësinë e bimëve. Këto ndryshime negative që ndodhin në
tokë, ndjekin zinxhirin ushqyes dhe përcillen deri tek bimët, kafshët dhe njerëzit. Tani për ti parandaluar
këto dëme duhet që;

 Pesticidet dhe plehrat të përdoren në masën që të mos e dëmtojnë tokën;
 Mbetjet e ngurta të pa-riciklueshme duhen kthyer në gjendje të padëmshme me metodën e përshtatshme;
 Në veçanti ujërat e përdorur që përmbajnë lëndë të rrezikshme nuk duhen lëshuar në tokë pa u pastruar;
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Sa i përket ndjeshmërisë së tokës në komunën e Mitrovicës Jugore nga ajo që vërehet në hartën e
ndjeshmërisë së tokës tregon se toka ku është për gjatë rrjedhave të lumenjve dhe me bonitet më të lartë ka
një ndjeshmëri më të lartë në komunën e Mitrovicës së Jugut.

Ndotja e tokës ndikon në përmasa serioze në ekosistemin dhe rrezikon edhe jetën e njeriut, por edhe të
gjallesave të tjera. Për një të ardhme më të shëndetshme dhe një botë të banueshme është në përgjegjësinë e
gjithë-secilit që ta mbajë të pastër tokën.

Ndotja e mjedisit nga dheu dhe pluhuri i kontaminuar me plumb, lirimi dhe emetimi i gazrave nga shkritoret,
benzina me plumb, prodhimet e akumulatorëve, riciklimi dhe përpunimet tjera mund të jenë burim kryesor i
rritjes së nivelit të plumbit në gjak.

Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë (OBSH ) vlera e pranuar për plumb në gjak është 10 mikrogram
për decilitër. Në Mitrovicë kryesisht në afërsi të Lisicës,2 Korrikut, Shupkovc janë arritur këto vlera gjatë
viteve të fundit. zakonisht niveli i plumbit në gjak rritet në 6 – 10 javët e para të ekspozimit. Plumbi ka efekt
kronik multi sistematik në trupin e njeriut.

Figura 5. Vendet e ndotura me plumb në Mitrovicë
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Llojet e izotopeve të plumbit të cilat janë gjetur në Mitrovicë janë izotopi 207,208 dhe  kryesisht hyjnë në
organizëm përmes inhalimit, ingjastimit por duhet ditur se kalojnë barrierën placentave dhe depërtojnë deri
tek fetusi.

2.7.5. Ndotja e tokës nga mbeturinat industriale

Parkun Industrial në Mitrovicë e përbëjnë Industria e Baterive, Metalurgjia e Zinkut dhe Industria Kimike.
Në kuadër të aktiviteteve punuese metalurgjike respektivisht kimike të këtyre industrive krahas finalizimit të
lëndëve të para kanë krijuar mbetje. Deponia e mbetjeve industriale në PIM shtrihet në një sipërfaqe prej
34,62 hektar. Masa e tërësishme e këtyre mbetjeve industriale është   rreth 500.000 tonelata. Deponia
përbëhet prej katër llojeve të mbetjeve industriale, piritit, pirhotinës, fosfogjipsit me një sasi 250'000 ton,
jarositit dhe të ashtuquajturës mbetje prej procesit të fijezimit neutral të fërgesës së zinkut e njohur si
fundërrinë EMKO. Vetë vendi në të cilën gjendet kjo deponi rritë shqetësim për ndikimin e saj në mjedis.
Vlen të theksohet se hapësira përreth deponisë është e populluar.

Tabela 53. Sasia e mbetjeve mbetjeve industriale
CaO 36.10%

SO3 54.0%

P2O5 0.63% tretësirë në ujë

P2O5 0.33% pa tretshme

F 0.33%

SiO2 1.01%

S 105. 702 m2

Q 250 000 tona.

Figura 6. Izotopet  e plumbit të gjetura në Mitrovicë
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Harta 23. Ndjeshmëria mjedisore e tokës

2.7.6. Ndotjen nga zhurma

Tani për tani në komunën e Mitrovicës Jugore burim kryesor i zhurmës është komunikacioni, pastaj
Industria e cila zhvillohet në mënyrë të shpërndarë brenda vendbanimeve, gurëthyesit të cilët zhvillojnë një
bezdisje të vazhdueshme. Ndërsa si zhurma tjera të cilat zhvillohen nga pakujdesia e të cilat janë akute
zhvillohen në gjitha pjesët e komunës duke e prishur rendin dhe qetësinë publike.

Burimi kryesor i  zhurmës  vjen nga komunikacioni ndërsa industria  me aktivitetet ndërtimore janë në rend
të dytë. Komuna ka pajisje për matjen zhurmës. Tejkalimi i zhurmës komunale gjatë ditës është nga 0-
15dB(A) kurse natën 0-23 dB(A) në varësi nga zona. Zakonisht tejkalime me të mëdha të vlerave të lejuara
konstatohen në objektet e banimit në sezonin e verës, tejkalimet më të theksuara janë konstatuar në afërsi të
urës qendrore vlera 60 dB(A). Në Planin Zhvillimor të Komunës janë  planifikuar zonat e mbrojtura nga
zhurma. Në  këto zona nuk do të lejohet ndërtimi dhe lejimi i aktiviteteve të  subjekteve afariste që
shkaktojnë  zhurmë mbi nivelet e lejuara me ligj.

Nevojat e zhvillimit:

 Kompletimi i kuadrit ligjor dhe harmonizimi i tij me normat ndërkombëtare,
 Përkrahja përdorimit te lëndëve djegëse me cilësore .
 Rehabilitim i zonave  ekzistuese nga zhurma,
 Zvogëlimi i zhurmës në zonat urbane
 Zvogëlimi i zhurmës nga automjetet dhe gjeneratorët
 Zhvillimi i sistemeve për monitorimin, ndërtimi i  hartave  te zhurmës zhvillimi i normave efikase dhe

ekologjikisht normale
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2.7.7. Erozionin dhe sedimentimin

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.

Zonat të cilat paraqesin rreziqe nga erozioni me pasoja të dëmshme në ujë-rrjedha, tokë, pyje, objekte e
paluajtshmëri tjera, komuna duhet ti shpallë si zona erozive sipas Ligjit nr. 04/ L- 147 për ujërat e Kosovës.
Për parandalimin e aktiviteteve erozive duhet ndërmarrë hapa konkret si: ndalimi i prerjes së pyjeve dhe
degradimi i tyre pa kontroll dhe ndalimi i  shfrytëzimit të materialeve  që shkaktojnë  erozion. Duhet
përkrahur, mbështetur dhe bashkëpunuar me strukturat  relevante për veprimet anti-erozive (hidroteknike,
bujqësore dhe biologjike) të parapara edhe me Planin Hapësinor të Kosovës me theks të veçantë në
lokacionet prioritare siç është pellgu i lumit Ibër (sipas PHK) dhe lumit Sitnica.

Harta 24. Ndjeshmëria ndaj erozionit

2.7.8. Rrëshqitja e tokës

Duke u mbështetur në ndërtimin litologjik, tektonik, morfologjik, klimatik, hidrologjik etj., mund të
konstatohet se shumë pjesë të territorit të Komunës janë të përfshira nga një numër i proceseve
ekzodinamike, kryesisht të përfaqësuara nga rrëshqitjet dhe shembjet të terrenit.
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Në kompleksin e dukurive shpatore një vend të rëndësishëm në modelimin e relievit të Komunës luajnë
edhe rrëshqitjet në përmasa të ndryshme, të cilat në disa raste kalojnë në shembje të fuqishme, veçanërisht
gjatë rrëpirave tektonike. Rrëshqitjet gjatë kontakteve tektonike të shkëmbinjve magmatik me ata terrigjen
janë mjaft të zhvilluara, pra gjatë brezit të shkatërrimit duke përfshirë kryesisht materialet copëzore
koluvo-proluviale dhe ato deluviale të kores së tjetërsimit. Këto materiale të grumbulluara rrëzë rrëpirave
të shkëputjeve dhe atyre komplekse gjatë evolucionit morfotektonik dhe morfoklimatik të tyre,
karakterizohen nga një gjendje e paqëndrueshme, e nxitur edhe nga rrjedhjet ujore të shumta falë shkallës
së papërshkueshmërisë së tyre.

2.7.9. Tërmetet

Nga pikëpamja sizmologjike territori i Kosovës paraqet një rajon me aktivitet sizmik relativisht të lartë,
i cili është goditur në të kaluarën dhe mund të goditet edhe në të ardhmen nga tërmetet autoktone
shumë të forta, të cilët i kanë vatrat e cektë, që gjenerohen në koren e tokës, maksimum 15 - 20 km
thellë në nëntokë.

Territori i Kosovës gjatë periudhës 1456- 2014 është goditur me 152 tërmete me magnitudë 3.5- 6.3
shkallë të Rihterit. Nga 89 tërmete me intensitet 5 ballë, nga 37 tërmete me intensitet 6 ballë, nga 13
tërmete me intensitet 7 ballë, nga 10 tërmete me intensitet 8 ballë (1 tërmet i përket periudhës para vitit
1900) dhe nga 3 tërmete me intensitet 9 ballë (2 tërmete i përkasin periudhës para vitit 1900).

Harta e epiqendrave të tërmeteve është e përpiluar duke u mbështetur në katalogun e tërmeteve dhe Rrjetit
Sizmologjik të Kosovës për territorin e Kosovës, që përfshin edhe të dhënat për tërmetet e intensitetit të
ulët, duke filluar prej atyre me magnitudë 3.8 e më lartë, respektivisht me intensitet V ballë e lartë. Këto
janë rezultatet më të rëndësishme dhe faktorë të pazëvendësueshëm, të cilët tregojnë se pjesa më e madhe e
territorit të Kosovës, pikërisht pjesa më e madhe e qyteteve dhe vendbanimeve tjera, janë të vendosura mbi
vatrat e tërmeteve autoktone, të gjeneruar nga nëntoka, në thellësi të caktuara të korës së tokës.

Në bazë të hartës sizmike Komuna e Mitrovicës Jugore vlerësohet me potencial të lartë të rrezikut nga
tërmetet me një shkalle nga 4.5 - 6.0 riterit.

Harta 25. Epiqendrat e tërmeteve
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2.7.10. Diellosja

Djellosja ose insolacion iështë e rëndësishme për botën e gjallë (bimët, kafshët, njerëzit), për bujqësi,
turizëm, shëndetësi etj. Në diellosje ndikon gjerësia gjeografike (këndi i rënies së rrezeve të diellit), relievi
(lartësia, ekspozicioni), vranësia, erërat. Në gjerësitë tona gjeografike (42-43 shkallë) diellosja vjetore do të
duhej të zgjaste 4450-4460 orë në vit ose 12,2 orë në ditë 9 mesatarisht).

Në të vërtetë diellosja në Kosovë zgjatë 2079 orë ose 5,7 orë në ditë, që është 47% nga diellorja e
mundshme. Diellosja më e vogël është në viset malore dhe afër tyre dhe gjatë muajve të dimrit. Diellosja në
muajin dhjetor është mesatarisht 54 orë gjithsej ose 1,7 orë në ditë, kurse gjatë muajve të verës (mbi 250 orë
në muaj ose 8,3 orë në ditë). Diellosja është diçka më e lartë në Rrafshin e Kosovës se të Dukagjinit, sepse
malet ne Rrafshin e Kosoves janë me te uleta se ne Rrafshin e Dukagjinit.

Të mbuluarit e qiellit me re në Kosovë sillet në mes 52-58 % dhe është diçka më e vogël në rrafshin e
Kosovës se në Rrafshin e Dukagjinit. Të mbuluarit e qiellit me re ndryshon sipas muajve. Më e lartë është në
muajt e dimrit, kah fundi i vjeshtës dhe fillimin e pranverës, kur ka më shumë reshje dhe mjegulla. Më
shumë ditë të vrërëta ka në viset pran maleve të larta (në alpet shqiptare dhe mallet e sharrit e më pak në
Rrafshin e Kosovëse Anamoreavë dhe  Drenicë.

2.7.11. Erërat

Elementet e lartcekura ndikojnë në drejtimin e fryrjes së erërave (rrymës ajrore), e që më e theksuara është era
verilindore, me shpejtësi mesatare 1.1 deri 1.7 m/sek, ndërsa shtypja atmosferike mesatare vjetore është 947.50
milibar
Erërat edhe në vitet  e kaluara e kanë goditur komunën Mitrovicës  dhe kanë shkaktuar  dëme të
konsiderueshme  materiale

2.7.12. Sipërfaqet me ndotje të lartë (Hot spotet)

Deponia rajonale- Gërmovë

Gjendja në këtë deponi është e rënde, si rezultat i keq menaxhimit që ka sjellë edhe përzierjen e ujerave
sipërfaqësore me ato të deponisë. Mbeturinat e deponuara nuk kompaktohen. Ujërat e kontaminuara të cilat
rrjedhin vazhdimisht jashtë deponisë paraqesin rrezik potencial për shëndetin publik të banorëve të këtij
lokaliteti dhe për mjedisin. Për të përmirësuar kushtet e operimit të deponisë, disa investime u bënë nga
DANIDA në vitin 2002.

Park Industrial në Mitrovicë

Përbëhet nga ish Industria e Baterive, Metalurgjia e Zinkut dhe Industria Kimike. Në kuadër të aktiviteteve
punuese metalurgjike respektivisht kimike të këtyre industrive krahas finalizimit të lëndëve të para ato kanë
krijuar edhe mbeturina  të rrezikshme për mjedisin. Këto mbeturina janë hedhur në afërsi të këtij parku me
ç’rast janë krijuar deponitë e këtyre mbeturinave, të cilat janë në një hapësirë të përbashkët. Kjo deponi

Figura 7. Deponia e mbeturinave në Gërmovë
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shtrihet në anën perëndimore të PIM-it dhe nga njëra anë kufizohet me lumin Sitnicë. Deponia e mbetjeve
industriale ka sipër- faqe prej 34,62 hektar. Masa e tërësishme e këtyre mbetjeve industriale llogaritet të jetë
rreth 500.000tonelata. Deponia përbëhet prej katër llojeve të mbetjeve industriale, piritit dhe  pirotinës,
fosfogjipsit,  jarositit dhe të ashtuquajturës mbetje prej procesit të fijezimit neutral të fërgesës së zinkut e
njohur edhe si fundërrinë EMKO. Lokacioni në të cilën gjendet kjo deponi rritë shqetësim për ndikimin e saj
në mjedis, për faktin se kjo hapësira përreth është zonë  me vendbanime dhe afër lumit.

Figura 8. Parku industrial Mitrovicë

Miniera e Stantërgut

Një tjetër Hotspots konsiderohet Miniera e StanTërgut ndodhet rreth 8 km në verilindje të Mitrovicës.
Konsiderohet një nga minierat më të pasura me Plumb, Zink dhe Argjend në Evropë. Që nga viti 2000 janë
duke u bërë përpjekje për rehabilitimin dhe funksionimin e saj me ndihmën dhe përkrahjen e institucioneve
të Kosovës dhe disa donatorëve. Problemi më i madhe mjedisore nga kjo minierë është uji i ndotur i
minierës i cili është duke i ndotur hapësirën për rreth minierës si pasojë e rrjedhjes në tokë dhe depërtimit në
ujërat nëntokësore. Një problem tjetër është pluhuri që vjen nga deponitë e pa mbuluara të kësaj miniere.

Tuneli i parë/ Materie radioaktive

Deponia me materie radioaktive në Tunel të Parë

Në Trepçë përkatësisht në Tunel të Parë janë tri fuqi me materie radioaktive të sjella nga KFOR-i Françez.
Materiet radioaktive janë: americium 1 fuqi, stroncium dhe thorium 1 fuqi, si dhe, kripë 1 fuqi, që sipas
raportit të KFOR-t nuk është dhënë se çfarë materie është. Këto materie radioaktive nga KFOR-i Françez
janë vendosur në depo të veçantë dhe janë nën mbikëqyrjen e tyre. Në bazë të raportit mbi matjen e
radioaktivitetit të këtyre materieve, të bëra nga Brigada Shumëkombëshe Veri-Lindje të datës 26 mars 2005,

N0 02/BMN-Ne/Em/G32D/NBCRT, vetëm americiumi tejkalon dozën e lejuar prej 2,5 Gy h . Rezultatet e
fituara janë dhënë në tabelën 54.

Mbi fuqi janë këto shënime:
 Barrel A: Americium 0,3 mRAD, 07.05.2002
 Barrel B: Strontium, Thorium, 2002
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 Barrel C: Soil 0,01 mRAD/h au contact, 07.05.2002

Tabela 54. Rezultatet e fituara

Tabela 55. Lista e mbeturinave të materieve të rrezikshme të deponuara në Mitrovicë
Materiet e rrezikshme Sasia/ njësia Lokacioni
Pluhur plumbi 13395  m3 Shkritorja “Trepça”
Mbeturina plastike 1100 m3 Shkritorja “Trepça”
Përzierje propani 10000 l Trepça
Acid sulfurik 60 m3 Trepça
Copa të baterive 600 m3 Shkritorja “Trepça
Zgjyrë hekuri 50 m3 Shkritorja “Trepça
Materiale të sulfateve të bakrit 3300 m3 Shkritorja “Trepça
Mbeturina oksiduese 7000 m3 Shkritorja “Trepça
Pentaoksid I vanadit 165 fuqi Metalurgjia
Acid sulfuric 3000 t Metalurgjia
Acid klorhidrik 600 l Metalurgjia
Amina 2000 l Industria kimike
Cianur natriumi 10.0 t Tuneli I Parë
Materie radioaktive 3 fuqi Tuneli I Parë
TMTDS Vulkafil 500 kg Parku Industrial

Au contact A 1 m Au contact A 1 m Au contact A 1 m

5,5 Gy h 0 0,3 Gy h / 0 0

6,5 Gy h 0 0,2 Gy h 0 0,1 Gy h 0

7 Gy h 2,7 Gy h 0,1 Gy h 0,2 Gy h 0 0

8,5 Gy h 0 0,1 Gy h 0 0,1 Gy h 0

0,5 Gy h 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0
2500c/s 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

Figura 9. Materiet e rrezikshme-Tunel i Parë
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Tretësirat sianidi 200 l Parku Industrial
Tretësirat HCl 2500 l Parku Industrial
Acidi sulfurik 15000 t Parku Industrial
Acidi fosforik 40.000 l Parku Industrial
Kadmium 1000 kg Parku Industrial

Tretësira e amoniakut 200 l Parku Industrial
Chloringas 7000 kg Parku Industrial
Vajra PCB 4 trafo Fabrika e Plumbit

Arseniku 3650 kg(73 dr) Fabrika e Plumbit

Përveç të Tuneli i parë materiale radio aktive gjenden edhe tek laboratorit qendror të Metalurgjisë së Zinkut
janë të deponuara 12 boca me peshë afër 1.2 kg të Nitratit të Thoriumit. Shkalla e rrezatimit të tyre është
rreth 9 µGy/h , ndërsa  sipas standardeve shkalla e lejuar është 2.5 µGy/h.

Laboratorit qendror të Metalurgjisë së Zinkut

Përveç të tuneli i parë materiale radio aktive gjenden edhe tek laboratorit qendror të Metalurgjisë së Zinkut
janë të deponuara 12 boca me peshë afër 1.2 kg të Nitratit të Thoriumit. Shkalla e rrezatimit të tyre është
rreth 9 µGy/h , ndërsa  sipas standardeve shkalla e lejuar është 2.5 µGy/h.

2.7.13. Sipërfaqet e rrezikuara nga zjarri

Kosova ka hyrë në procesin e harmonizimit të legjislacionit dhe të standardeve me ato të Bashkimit

Figura 10. Laboratorit qendror të Metalurgjisë së Zinkut

Figura 11. Deponia e materialeve radioaktive
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Evropian, ku përmes tyre pritet që sektorë të ndryshëm që ndërtojnë ekonominë do të ristrukturohen dhe
modernizohen. Në këtë kontekst, një prej segmenteve të rëndësishëm të programit qeveritar është zhvillimi i
zonave rurale dhe zvogëlimi i varfërisë, çka do të thotë ofrimi i mundësive më të mëdha lidhur me rritjen e
të ardhurave për familjet e zonave rurale, ndërmarrje të vogla dhe stabilitetit të komunave.

Ndryshimet klimatike kanë ndikuar edhe në Kosovë, ndërsa vitet më të theksuara janë evidentuar në
vitet: 2000, 2004, 2007, 2012, 2014 e me radhë meqë rast janë dëmtuar sipërfaqe të mëdha të pyjeve
duke shkaktuar humbje të konsiderueshme.

Tabela 56. Zjarret pyjore
Nr. DK të APK Periudha zjarreve Sipërfaqja e djegur në

ha
Vlera e dëmit në €

1. Prishtinë Mars - Tetor 1.954 792,167
2. Mitrovicë Mars - Tetor 825 446,956
3. Pejë Mars - Tetor 2.883 2,670,575

Harta 26. Harta e zonave pyjore te rrezikuara nga zjarri ne tere Kosoven

2.7.14. Vërshimet

Vërshimet në Komunë zakonisht janë pasojë e reshjeve atmosferike ku prurjet e mëdha të ujit në rrjedhat e
lumenjve që dalin nga shtrati dhe vërshojnë në zonat urbane dhe rurale shkaktojnë dëme të konsideruesh me
në infrastrukturë, pronëprivate, bujqësore, etj.

Pasojë e reshjeve atmosferike dhe vërshimeve në zonat urbane përshkak të rrjetit të vjetruar, kapacitetit të
pamjaftueshëm, si dhe mungesës së impianteve për trajtimin e ujërave të zeza, rrisin efektet e dëmeve edhe
më shumë.

Vërshimet janë një ndër fenomenet të cilët më së shpeshti e atakojnë komunën, që ndodhin në përmasa të
ndryshme varësisht nga të reshurat atmosferike. Duke marr parasysh katërvjeçarin e fundit, mund të
konstatojmë se përkundër të reshurave të shumta, dëmet në territorin e komunës  janë më të vogla.
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Tabela 57. Sipërfaqja e afektuar me vërshime

Fatkeqësia Sipërfaqja e afektuar (ha)
2015 2016 2017 2018

Vërshimet 30 23 17 16

Harta 27. Zonat e ndikuara nga vërshimet

2.8. ASETET E TRASHËGIMISË NATYRORE, KULTURORE DHE TURISTIKE

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

Në Komunë janë identifikuar gjithsejtë 11 asete të trashëgimisë natyrore:

 6 Monumente të Natyrës të karakterik botanik;
 1 Monument i Natyrës të karakterik botanik dhe hidrologjik;
 3 Monument të Natyrës të karakterik hidrologjik;
 1 Monument i Natyrës të karakterik speologjik; dhe
 1 Monument i Natyrës të karakterik gjeologjik dhe gjeomorfologjik.
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Tabela 58. Monumentet natyrore, sipas vendbanimit

Lloji i Monumentit Kategoria Vendbanim I mbrojtur
Trungjet e Ahut (Fagus sylvatica) Monument i Natyrës - botanik Bajgorë x
Trungu i Ahut (Fagus sylvatica) Monument i Natyrës - botanik Bare x
Trungjet e Ahut (Fagus sylvatica) Monument i Natyrës - botanik Bajgorë x
Trungu i Qarrit (Quercus cerris) Monument i Natyrës - botanik Zabërgjë x
Ahishtat e Llomovës Monument i Natyrës - botanik Selac x
Trungu i Ahut (Fagus moesiaca) Monument i Natyrës - botanik Zabërgjë x
Trungjet e Qarrit (Quercus cerris) Monument i Natyrës - botanik Zabërgjë x
Trungu i Ahut me Burimin e ujit nën
rrënjë

Monument i Natyrës - botanik dhe hidrologjik Ovçar x

Burimi i ujit mineral Monument i Natyrës - hidrologjik Mazhiq x
Ujëvara e Trepçalive Monument i Natyrës - hidrologjik Melenicë x
Kroni i Akullit Monument i Natyrës - hidrologjik Rahovë x
Shpellat në Kaqandoll Monument i Natyrës - speologjik Kaçandoll x
Mineralet – Kristalet Monument natyror me karakter gjeologjik dhe

gjeomorfologjik
Mitrovicë x

2.8.1. Monumentet e Natyrës me karakter botanik

2.8.1.1. Trungjet e Ahut (Fagus sylvatica) në fshatin Bajgorë në lagjen Uka

Trungjet e Ahut (Fagus sylvatica) në fshatin Bajgorë në lagjen Uka janë Monumente të Natyrës e karakterit
botanik me lartësi të kërcellit rreth 20 metra, perimetri i kërcellit është 2 x 2 metra, diametri i kurorës 9
metra dhe vjetërsia është mbi 180 vite shtrihen në në lagjen Uka, në vendin e quajtur Barel, në pronë
shoqërore, në parcelën 2322-0, zona kadastrale Bajgorë, nr. P-71208001-02322-0, me sipërfaqe 21741 m2, e
regjistruar si pronë shoqërore.

2.8.1.2. Trungjet e Ahut (Fagus sylvatica) në fshatin Bajgorë gjenden në Lagjen Istrefi

Trungjet e Ahut (Fagus sylvatica) në fshatin Bajgorë gjenden në Lagjen Istrefi janë Monumente të Natyrës e
karakterit botanik me lartësi të kërcellit rreth 20 metra, perimetri i kërcellit është 3 x 3 metra, diametri i
kurorës 15 metra dhe vjetërsia është mbi 300 vite dhe në fshatin Bajgorë shtrihen në lagjen Istrefi, në vendin
e quajtur Barel, në pronë shoqërore, në parcelën 2322-0, zona kadastrale Bajgorë, nr. P71208001-02322-0,
me sipërfaqe 21741 m2, e regjistruar si pronë shoqërore.

2.8.1.3. Trungu i Ahut (Fags sylvatica) në Bare

Trungu i Ahut (Fags sylvatica) në Bare është Monument i Natyrës e karakterit botanik me lartësi të kërcellit
rreth 15 metra, perimetri i kërcellit është 6.5 metra, diametri i kurorës 10 metra dhe vjetërsia është mbi 350
vite dhe shtrihet në në lagjen Haradinaj, në vendin e quajtur Rahnica, në pronë private, në parcelën 518-0,
zona kadastrale Bare, nr. P71208005-00518-0, me sipërfaqe 926 m2, e regjistruar si pronë private.

2.8.1.4. Ahishtat e Llomovës (Fagus sylvatica) në fshatin Selac të Mitrovicës

Ahishtat e Llomovës (Fagus sylvatica) në fshatin Selac të Mitrovicës si Peizazh i Mbrojtur i karakterit
botanik shtrihen në në vendin e ashtuquajtur Abut, në pronë private me sipërfaqe prej 1.85 hektar, në
parcelën 14-0, zona kadastrale Selac, nr. P-71208106-00014-0, me sipërfaqe 1951 m2, e regjistruar si pronë
private. Një pjesë e zonës shtihet edhe në pronë shoqërore dhe mbulon sipërfaqen prej 91.15 hektar.

2.8.1.5. Trungjet e Qarrit (Quercus cerris) në fshatin Zabërgjë të Mitrovicës

Trungjet e Qarrit (Quercus cerris) në fshatin Zabërgjë të Mitrovicës si monument i natyrës i karakterit
botanik me lartësi të kërcellit e Monumentit të Natyrës është rreth 22 metra, perimetri i kërcellit është 2 x
1.5 metra, diametri i kurorës 15 metra dhe vjetërsia është mbi 200 vite.
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2.8.1.6. Trungjet e Qarrit (Quercus cerris) në fshatin Zabërgjë të Mitrovicës

Trungu i Qarrit (Quercus cerris) në fshatin Zabërgjë të Mitrovicës është Monumenti i Natyrës me lartësi të
kërcellit e Monumentit të Natyrës është rreth 23 metra, perimetri i kërcellit është 3 metra, diametri i kurorës
18 metra dhe vjetërsia është mbi 250 vite dhe në vendin e ashtuquajtur Bishtec, te Bregu i puseve, në pronë
private, në parcelën 204-0, zona kadastrale Zabërgjë, nr. P71208050-00204-0, me sipërfaqe 53133 m2, e
regjistruar si pronë private.

2.8.2. Monumentet e Natyrës me karakter hidrografik

2.8.2.1. Burimi i ujit mineral në fshatin Mazhiq të Mitrovicës

Burimi i ujit mineral në fshatin Mazhiq të Mitrovicës është Monument i Natyrës i karakterit hidrologjik dhe
shtrihet në vendin e ashtuquajtur Maja e zezë, te Vrella e Rudarit, në pronë shoqërore, në parcelën 84-0,
zona kadastrale Mazhiq, nr. P-71208084-00084-0, me sipërfaqe 100214 m2, e regjistruar si pronë shoqërore.

2.8.2.2. Ujëvara e Trepçalive në fshatin Melenicë të Mitrovicës

Ujëvara e Trepçalive në fshatin Melenicë të Mitrovicës është monument i natyrës i karakterit hidrologjik dhe
shtrihet pronë shoqërore, në parcelën 1181-0, zona kadastrale Melenicë, nr. P71208088-01181-0, me
sipërfaqe 24378 m2, e regjistruar si pronë shoqërore.

2.8.2.3. Kroni i Akullit në fshatin Rahovë të Mitrovicës

Kroni i Akullit në fshatin Rahovë të Mitrovicës është Monument Natyror me karakter hidrologjik dhe
shtrihet në vendin e ashtuquajtur te Ljogu, në pronë shoqërore, në parcelën 14-0, zona kadastrale Rahovë, nr.
P71208093-00014-0, me sipërfaqe 60060 m2, e regjistruar si pronë shoqërore.

2.8.3. Monumentet e Natyrës me karakter speologjik

2.8.3.1. Shpellat e Kaçandollit në fshatin Kaçandoll të Mitrovicës

Shpellat e Kaçandollit në fshatin Kaçandoll të Mitrovicës është Monument Natyror me karakter spoleologjik
dhe shtrihet në pjesën lindore dhe në pjesën veri-perëndimore, në vendin e quajtur “Mali i Madh”, në
parcelën 1428-0, zona kadastrale Kaçandoll, nr. P-71208065-01428-0, me sipërfaqe 65153 m2, e regjistruar
si pronësi private, me koordinatat X = 0506351 dhe Y = 4755714.
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Harta 28. Trashëgimia natyrore

2.8.4. Asetet e trashëgimisë kulturore dhe turistike

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

Tabela 59. Trashëgimia Arkitekturale sipas venbanimit
Emërtimi i objektit Periudha Vendbanimi I mbrojtur Sipërfaqja [ha]
Hamami i Vjetër Shek. XVIII Mitrovicë x

Shtëpia e Familjes Korogli Shek. XIX Mitrovicë x

Hotel ‘Jadran’ Shek. XX Mitrovicë x

Shtëpi banimi - Xhafer Deva 1930 Mitrovicë x

Kulla e Tupellëve Shek. XX Mitrovicë x

Shtëpia e Islam Shipolit Shek. XX Mitrovicë x

Shtëpi banimi - Florim Zeneli - Kumrije
Rama

Shek. XIX Mitrovicë x

Posta e vjetër 1920 Mitrovicë x

Shtëpia e Xhafer Devës Shek. XIX Mitrovicë x

Enti për punësim Shek. XX Mitrovicë x

Shtëpia e Shoqatës së Gjyetarëve Shek. XX Mitrovicë x

Bërthama e vjetër e Qytetit - Mitrovicë Shek. XVIII-XX Mitrovicë x

Shtëpia e Reshat Feratit Shek. XX Mitrovicë x

Kulla e Ymer Ymerit Shek. XIX Rahovë x

Hambari i Nehbi Sahit Pecit Shek. XX Rahovë x

Kisha Katolike Vinarc i Epërm x
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Teqja e Hafuz Halil Mripës 1967 Suhodoll i Ulët x

Teqja e Jonuz Efendisë 1905 Suhodoll i Ulët x

Kulla e Kamer Jahir Tahirit Shek. XX Stantërg x

Kulla e Shemsi Ahmetit Shek. XIX Zasellë x

Kulla e Sefedin Zasellës Shek. XX Zasellë x

Kulla e Mehmet Sylanit Shek. XX Rekë x

Kulla e Sali Kajtazit Shek. XX Kçiq i Vogël x

Kulla e Asllan Tupellës Shek. XX Kçiq i Vogël x

Mejtepi në Koshtovë Shek. XX Koshtovë x

Xhamia në Vllahi Shek. XIX Vllahi x

Kulla e Halim Miftarit Shek. XX Vllahi x

Shtëpia e Armatës 1959 Mitrovicë x

Mulliri I Haxhi Osmanit Shek. XIX Rekë x

Shkolla në fshatin Bajgorë Shek. XX Bajgore x

Tabela 60. Rezervatet Arkeologjike sipas vendbanimit
Emërtimi i objektit Periudha Vendi I mbrojtur Sipërfaqja [ha]

Gërmadhat e Kishës “Latine / Katolike, Sakse”, “Shën Pjetri” Mesjetë Stantërg x

Xhamia e Mazhiqit Shek XVI Mazhiq x

Gërmadhat e kompleksit mesjetar Mesjetë Mazhiq x

Gërmadhat e qytetit mesjetar Mesjetë Vidishiq x

Qyteti i Vjetër i Trepçës Mesjetë Zaselle x

Harta 29. Trashëgimia kulturore
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2.9. VENDBANIMET

2.9.1. Karakteri Urban Rural dhe funksionaliteti ndërlidhës

Komuna e Mitrovicës është një ndër qendrat kryesore te Kosovës. Qyteti i Mitrovicës është qendra urbane e
Komunës, ku edhe janë të përqendruara zhvillimet kryesore komunale. Për më tepër, aty janë përqendruar
edhe funksionet kryesore të arsimit dhe shëndetësisë.

Sipas regjistrimit të fundit zyrtar të Agjencisë Statistikore të Kosovës, në Komunë shtrihen 47 vendbanime,
të cilat shtrihen në një territor prej 391.88 km2. Nga i gjithë territori i komunës, 15841.04 ha janë tokë
bujqësore, prej të cilave 6019.73 ha janë tokë e kultivuar, ndërsa pjesa tjetër 9847.10 kullosë. Rreth 14275.35
ha janë përcaktuar si pyje.

Sipas regjistrimit të popullatës së vitit 2011, në këtë komunë akomodohet një popullatë prej 71,909 banorësh,
në një dendësi mesatare prej 217 b/km².

Tabela 61.Vendbanimet në komunë
Vendbanimet sipas
zonave Kadastrale

Klasifikimi i vendbanimeve sipas
nr. banorëve

Banor
(nr.)

Sipërfaqe
(km²)

Dendësi (nr./km2)

Bajgorë Vendbanim i mesëm i madh rural 1098 22.94 48
Bare Vendbanim i mesëm rural 841 14.33 59
Batahir Vendbanim shumë i vogël rural 0 4.72 0
Broboniq Vendbanim i mesëm i madh rural 1023 15.27 60
Dedi Vendbanim shumë i vogël rural 0 6.14 0
Gushavc Vendbanim i vogël rural 475 0 0
Kaçandoll Vendbanim shumë i vogël rural 119 29.91 4
Kçiq  i Madh Vendbanim i madh rural 3312 7.99 414
Koprivë Vendbanim shumë i vogël rural 55 3.53 16
Koshtovë Vendbanim i mesëm i madh rural 1701 16.10 128
Kovaçicë Vendbanim shumë i vogël rural 27 9.44 3
Kutllovc Vendbanim i vogël rural 472 4.50 207
Lushtë Vendbanim i mesëm rural 637 4.30 148
Maxherë Vendbanim shumë i vogël rural 55 5.15 11
Mazhiq Vendbanim i vogël rural 253 4.58 55
Melenicë Vendbanim i vogël rural 475 6.59 72
Mitrovicë Vendbanim i mesëm i madh urban 33580 7.25 4465
Ofqar Vendbanim shumë i vogël rural 0 4.24 0
Pirq Vendbanim i mesëm rural 511
Rahovë Vendbanim i vogël rural 396 10.44 129
Rashan Vendbanim i vogël rural 364 9.37 39
Rezhanë Vendbanim shumë i vogël rural 0 10.88 0
Selac Vendbanim shumë i vogël rural 164 34.16 5
Shipol Vendbanim i madh rural 4733 1.55 3054
Shupkovc Vendbanim i madh rural 1517 12.23 298
Stantërg Vendbanim i mesëm i madh rural 1008 4.51 224
Stranë Vendbanim shumë i vogël rural 0 2.58 0
Suhadoll Vendbanim i mesëm i madh rural 1013 1.27 798
Svinjarë / Frashër Vendbanim i mesëm rural 568 6.85 83
Tërstenë Vendbanim shumë i vogël rural 163 6.23 26
Vaganicë Vendbanim i mesëm i madh rural 1999 5.43 462
Vërbnicë / Vërrnicë Vendbanim i vogël rural 313 9.69 32
Vidishiq Vendbanim i vogël rural 249 10.30 24
Vidomiriq/ Vidimriq Vendbanim shumë i vogël rural 195 2.56 76
Vinarc I Ulët Vendbanim i mesëm i madh rural 1334 4.71 283
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Vllahi Vendbanim i vogël rural 271 16.57 16
Zabërgjë Vendbanim shumë i vogël rural 70 5.63 12
Zhabar i Ulët Vendbanim shumë i vogël urban 7304 2.92 2500
Zhabar i Epërm Vendbanim i mesëm i madh rural 1076 2.65 407
Zjaqë Vendbanim shumë i vogël rural 17 3.48 5
Gjithsej 71,909 331.01 217 b/km²

2.9.2. Madhësia dhe Numri i banorëve

Në bazë të të dhënave demografike dhe sipas udhëzimit administrativ për normat teknike të planifikimit
hapësinor, klasifikimi i vendbanimeve është bërë në bazë të numrit të banorëve.

 Vendbanim i mesëm i vogël urban 25.000 - 50.000 banorë - 1 vendbanim;
 Vendbanim shumë i vogël urban  5.000 - 10.000 banorë - 1 vendbanime;
 Vendbanim rural i madh 2500 - 5000 banorë - 2 vendbanime;
 Vendbanim i mesëm i madh rural 1000 - 2500 banorë- 9 vendbanime;
 Vendbanim i mesëm rural 500 - 1000 banorë - 8 vendbanime;
 Vendbanim i vogël rural 200 - 500  banorë- 11 vendbanime;
 Vendbanim shumë i vogël rural <200 banorë - 13 vendbanime;

Tabela 62. Ndarja e vendbanimeve sipas karakterit urban/rural
Vendbanimet Klasifikimi (Urban/ Rural) Vendbanimet Klasifikimi (Urban/ Rural)
Mitrovicë Vendbanim i mesëm i vogël urban Gushac Vendbanim i vogël rural
Zhabar i Poshtëm Vendbanim shumë i vogël urban Rahovë Vendbanim i vogël rural
Shipol Vendbanim rural i madh Rashan Vendbanim i vogël rural
Kçiq i Madh Vendbanim rural i madh Vinarc i Epërm Vendbanim i vogël rural
Vaganicë Vendbanim i mesëm i madh rural Vërbnicë Vendbanim i vogël rural
Bajgorë Vendbanim i mesëm i madh rural Mazhiq Vendbanim i vogël rural
Broboniq Vendbanim i mesëm i madh rural Vidishiq Vendbanim i vogël rural
Kçiq i Vogël Vendbanim i mesëm i madh rural Rekë Vendbanim i vogël rural
Koshtovë Vendbanim i mesëm i madh rural Suhodoll i Epërm Vendbanim i vogël rural
Stantërg Vendbanim i mesëm i madh rural Vidomiriq Vendbanim shumë i vogël rural
Shupkovc Vendbanim i mesëm i madh rural Tërstenë Vendbanim shumë i vogël rural
Tunel i Parë Vendbanim i mesëm i madh rural Selac Vendbanim shumë i vogël rural
Zhabar i Epërm Vendbanim i mesëm i madh rural Zabërxhë Vendbanim shumë i vogël rural
Vinarc i Poshtëm Vendbanim i mesëm rural Maxherë Vendbanim shumë i vogël rural
Bare Vendbanim i mesëm rural Koprivë Vendbanim shumë i vogël rural
Zasellë Vendbanim i mesëm rural Kovaçicë Vendbanim shumë i vogël rural
Suhodoll i Poshtëm Vendbanim i mesëm rural Zijaqë Vendbanim shumë i vogël rural
Lushtë Vendbanim i mesëm rural Batahir Vendbanim shumë i vogël rural
Svinjarë Vendbanim i mesëm rural Dedi Vendbanim shumë i vogël rural
Lisicë Vendbanim i mesëm rural Ovçar Vendbanim shumë i vogël rural
Pirq Vendbanim i mesëm rural Stranë Vendbanim shumë i vogël rural
Kutlloc Vendbanim i vogël rural Rrzhanë Vendbanim shumë i vogël rural
Melenicë Vendbanim i vogël rural

2.9.3. Lloji dhe lartësia mbidetare
Relievi i territorit të komunës së Mitrovicës përbëhet nga disa tërësi, megjithatë, relievi fushor dhe malor
formon fizionominë kryesore të kësaj hapësire gjeografike.
Qyteti i Mitrovicës Jugore (lartësia mbidetare 570 m.) shtrihet përgjatë dy brigjeve të lumenjve Ibër dhe
Sitnicë. Që të dy lumenjtë formojnë një hapësirë luginore, e cila përshkohet dhe kufizohet me kodrina me një
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lartësi mbidetare rreth 750 m. Në mes të dy luginave të lumenjve shtrihet për së gjati një kodrinë me një lartësi
mbidetare rreth 600 m.

2.9.4. Vendbanimet joformale
Janë vendbanime njerëzore, të cilat nuk u mundësojnë banorëve të gëzojnë të drejtat e tyre për një standard të
përshtatshëm të jetesës, në veçanti banim të përshtatshëm. Bazuar në Planin për Zbatimin e Standardeve në
Kosovë, Vendbanimet Joformale kategorizohen si vijon:

1. Zotërimi joformal ose jo i sigurte i pronësisë
2. Qasja joadekuate ose privimi në shërbime elementare
3. Pjesëmarrja joadekuate ose mospjesëmarrja në qeverisje
4. Rrezikshmëria deri në diskriminim

Në Komunë të Mitrovicës Jugore janë evidentuar 5 vendbanime joformale.

Tabela 63. Vendbanimet jo formale
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5 VJF 61.64 669 3603

Komuna e Mitrovicës ka identifikuar 5 Vendbanime jo formale, 4 në zonën urbane dhe 1 në zonën rurale. Në
Planin Zhvillimor Komunal 2009-2025 kanë qenë të identifikuar edhe Lagja Rome si vendbanim jo formal,
me ndarjen e parcelave nga Kuvendi Komunal dhe ndihmën e donatorëve me ndërtimin e njësive të reja të
banimit kjo lagje është kthyer në vendbanim formal.

Drejtoria e Urbanizmit të qytetit të Mitrovicës ka vendosur që për hulumtimin e vendbanimeve joformale të
marrë katër vendbanime karakteristike, për kah krijimi, përbërja etnike dhe gjendja fizike e tyre.
Shërbimet joadekuate të infrastrukturës teknike dhe sociale janë karakteristikë të pesë ( 5 ) vendbanimeve.
Në tabelën më poshtë janë të paraqitura të gjitha vendbanimet joformale dhe karakteristikat e tyre:

Tabela 64. Vendbanimet joformale të identifikuara në komunën e Mitrovicës
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Lagja Sitnica
(2 Korriku)

11.72 ha 2686 338 40% Mungon qerdhe Shoqërore/
Komunale

Shtëpi mesatare
/  të vjetruara

I-
Infrastruktura

Lagja e
Bizneseve

12.73 ha 297 58 60% Mungon qerdhe Private /
Komunale /
Shoqërore &
Hekurudhës

Shtëpi
shumë të mira

IV-
Infrastruktura

Lagja Zhabar
i poshtëm

14.35 ha 440 120 40% Mungon qerdhe Komunale Shtëpi mesatare III-
Zgjidhja e
çështjes së
pronës

Lagja
Shupkovc

3.91 ha 180 49 20% Mungon qerdhe Shoqërore / Pyjore Shtëpi mesatare II-
Prona dhe
Infrastruktura

Lagja te
Liqeni
akumulues

18.91ha 104
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Figura 12.Pozita e vendbanimeve joformale në kuadër të qytetit të Mitrovicës

2.9.5. Ndërtimet pa leje

Në Komunën e Mitrovicës së Jugut janë të regjistruara në regjistrin Kombëtar të ndërtimeve pa leje mbi
8100 raste të ndërtimeve pa leje me ish Ligjin për Trajtimin e Ndërtimeve pa Leje Nr.04/ L-188 të vitit
2014.
Mirëpo ky numër i ndërtimeve pa leje është ma i madh e që pritet të trajtohen me Ligjin e ri në fuqi Ligji Nr.
06/L-024.

Më poshtë, janë identifikuar ndërtimet pa leje të tipit Ndërtesa në bashkëpronësi/me shumë njësi (kolektive),
që janë ndërtuar deri në vitin 2018, në zonën urbane:
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Tabela .65 Numri i objekteve pa leje sipas vendbanimeve
Vendbanimet Numri i ndërtimeve pa leje Vendbanimet Numri i ndërtimeve pa leje

Bajgorë 17 Rashan 8

Bare 11 Rrezhanë 0

Batahir 1 Selac 2

Broboniq 45 Shipol 579

Dedi 0 Shupkovc 391

Frashër 67 Stanterg 16

Kaqandoll 0 Stranë 0

Kçiq i Madh 338 Suhadoll 113

Koprivë 6 Terstenë 2

Koshtovë 186 Vaganicë 217

Kovaqicë 0 Verbnicë 18

Kutlloc 39 Vidishiq 9

Lushtë 91 Vidomiriq 14

Maxherrë 3 Vinarci Poshtëm 87

Mazhiq 9 Vllahi 1

Melenicë 25 Zaberxhë 1

Mitrovicë 2853 Zhabari Epërm 114

Ovqarë 1 Zhabari Poshtëm 1200

Rahovë 84 Zijaqë 0

Figura 13.Ndërtesat në bashkëpronësi pa leje në zonën urbane
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2.9.6. Sipërfaqet e ndërtuara në kuadër të vendbanimeve

Sa i përket numrit të strukturave të ndërtuara, në Komunë pjesa më e madhe e ndërtimeve prej 56.50% janë
ndërtesa banimi me një njësi, pastaj dyqane prej 10.30%, ndërtesa banimi me shumë njësi prej 25.75% dhe
depo prej 0.33%.

Tabela 66. Sipërfaqet e ndërtuara në kuadër të vendbanimeve, Burimi: Drejtoria e tatimit në pronë
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Bajgorë 60 5 1
Bare 17 2 6 1 2
Batahir 14
Broboniq 59 2 1 1
Dedi 31
Kaçandoll 1
Kçiq  I Madh 550 3 5 25
Koprivë 5
Koshtovë 300 3 7 6 2
Kovaçicë 3
Kutllovc 72 77 11 3 9
Lushtë 100 3 5 1
Maxherë 44
Mazhiq 11 1
Melenicë 25 1
Mitrovicë 6337 4901 57 1926 41 468 272 110 155 69 5
Ofqar 7
Rahovë 245 217 3 3 5 1
Rashan 11
Rzhanë 0
Selac 117
Shipol 606 1 11 3 29 2 3 4
Shupkovc 715 1 5 41 1 27 5 1 4 4 2
Stantërg 90 60 1 5 5 2 3 32 1
Stranë 13
Suhadoll 153 3 3 1 4 2 14
Svinjarë / Frashër 182 1 2 1 3 1 1
Tërstenë 2
Vaganicë 287 1 1 12
Vërbnicë / Vërrnicë 108 2 1
Vidishiq 3 1
Vidomiriq/ Vidimriq 18
Vinarc I Ulët 207 1 5 1 3
Vllahi 3 1
Zabërgjë 42
Zhabar I Ulët 1194 18 1 67 3 65 7 2 3
Zhabar I Epërm 226 14 1 6 3 1
Gjithsej 11590 5283 67 2114 63 673 301 120 171 122 11

Sa përket sipërfaqeve të strukturave të ndërtuara, në Komunë pjesa më e madhe e ndërtimeve janë ndërtesa
banimi me një njësi, pastaj ndërtesa banimi me shumë njësi, komerciale depo e kështu më radhë.
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Tabela 67. Sipërfaqe e ndërtuar hektar

Vendbanimet Nr Objekteve Sipërfaqe bruto
ha

Vendbanimet Nr
Objekteve

Sipërfaqe bruto
ha

Bajgorë 392 3.57 Rzhanë 0 0

Bare 325 3.3 Selac 117 0.85

Batahir 13 0.11 Shipol 1557 15.3

Broboniq 333 3.85 Shupkovc 1346 29

Dedi 26 0.15 Stantërg 253 4.95

Kaçandoll 87 0.75 Stranë 13 0.1

Kçiq  I Madh 1221 17.9 Suhadoll 464 4.4

Koprivë 31 0.4 Svinjarë / Frashër 423 5.35

Koshtovë 708 8.7 Tërstenë 67 0.7

Kovaçicë 49 0.51 Vaganicë 714 8.56

Kutllovc 151 2.7 Vërbnicë / Vërrnicë 371 4.1

Lushtë 249 3.45 Vidishiq 131 1.1

Maxherë 49 0.5 Vidomiriq/ Vidimriq 71 0.8

Mazhiq 120 1.26 Vinarc I Ulët 469 5.3

Melenicë 175 1.6 Vllahi 182 1.7

Mitrovicë 7985 95.4 Zabërgjë 42 0.35

Ofqar 7 0.02 Zhabar I Ulët 2565 25.1

Rahovë 402 4.6 Zhabar I Epërm 313 3.8

Rashan 169 1.8 Zijaq 23 0.2

Gjithsej 21613 262.23

2.9.7. Zona Urbane

Zona urbane është në një lartësi mbidetare nga 450 deri më 550m. Si qytet primar në rajonin e Rrafshit të
Kosovës, Mitrovica Jugore luan një rol me rëndësi në zhvillimin e mëtutjeshëm të tërë rajonit poashtu edhe
të vet qendrës së qytetit. Pozita e saj gjeo-morfologjike dhe vet struktura fizike e qytetit detyron zhvillimin e
qytetit në drejtim të pjesës perëndimore, që është paraparë me Plan Zhvillimor Urban. Pozicioni i qendrës së
qytetit kryesisht paraqet bërthamën e vjetër të qytetit dhe ndodhet në kryqëzim të rrugëve kryesore të qytetit
të cilat lidhen me qendrat tjera të Kosovës dhe Rajonit (Prishtinë—Qendër—Serbi) dhe me anë të rrugëve
sekondare lidhet me fshatrat përreth (Qendër—Shupkovc; Qendër—Shipol; Qendër—Shupkovc; Qendër—
Vërbicë).

Numri i popullsisë urbane në regjistrimin e fundit (2011) prej afro 33,904 banorëve i koncentruar në vetë
selinë komunale të Mitrovicës Jugore, paraqet 47.42% të popullsisë që jetonte në qytetin e Mitrovicës
Jugore. Raporti ndërmjet popullsisë urbane do të ketë ndryshuar tani, dhe ritmet e rritjes dhe të përqindjes së
popullsisë, por edhe mesatarja për një vendbanim rural është rritur.

2.9.8. Zonat rurale

Rrjeti i vendbanimeve rurale në komunën e Mitrovicës Jugore paraqet një heterogjenitet të shtrirjeve dhe një
mozaik interesant të përhapjes hapësinore. Qasja e analizës së rrjetit, sistemit dhe e strukturës së
vendbanimeve rurale në komunën e Mitrovicës Jugore, sipas shumë karakteristikave fizionomiko-
morfologjike, funksionale dhe demografike, paraqet specifikë të rrallë, që kërkon hulumtime të hollësishme,
dhe ndërdisiplinore. Territori i komunës së Mitrovicës Jugore karakterizohet me numër të madh
vendbanimesh për njësi sipërfaqesh. Ky numër vendbanimesh është i koncentruar në një sipërfaqe prej
350.00 km2, në të cilën gjenden 46 vendbanime, nga të cilat 45 janë vendbanime rurale dhe vetëm një
vendbanim urban-Mitrovica, që njëherësh është edhe qendër rajonale dhe seli e komunës.
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Fshatrat në komunën e Mitrovicës në aspektin tipologjik karakterizohen në dy veti: fshatrat malor dhe të
rrafshit.
Fshatrat e rrafshit kategorizohen si fshatra më bujqësor me tokë të mirë bujqësore të kategorisë I-IV, të
përshtatshmërisë së tokave bujqësore. Në zonën e rrafsh hynë fshatrat Kçiq i Madh, Shupkovc, Frashër,
Vërbicë, Vaganicë, Vinarc i Poshtëm dhe Koshtovë.
Pjesa tjetër e fshatrave i takojnë pjesës malore . Këto fshatra në kontekstin ekonomik e kanë të zhvilluar
bujqësinë kryesisht blegtorin duke ju falënderuar kushteve gjeografike të cilat i kanë këto fshatra.

2.9.8.1. Zhvillimi historik i zonës urbane ndër vite

Pozita e mirë gjeografike në mes të tre lumenjve Ibrit, Sitnicës dhe Lushtës kane ndikuar që në parahistori
ky territor të banohet. Me zhvillimin e xehetarisë këtij territori i shtohet edhe një komponentë e rëndësishme
në ngritjen e në një qendër të rëndësishme të vendbanimit.

Territori administrativ i Komunës së Mitrovicës ka ndryshuar disa herë në tri dekadat e fundit. Zubin Potoku
dhe Zveçani i takonin Komunës së Mitrovicës, deri në mëvetësimin e tyre gjatë viteve 80 – 90-ta.
Krahasimet sipas periudha kohore të të dhënave statistikore, vështirësohen sepse territori administrativ dhe
numri I banorëve u zvogëlua dukshëm për Mitrovicën.  Mitrovica u nda në dy komuna në vitin 2008, ku
kufiri në mes Komunës së Mitrovicës së Veriut dhe Komunës Mitrovica e Jugut u përcaktua vija e zonës
kadastrale të Suhodollit. Zona urbane e Mitrovicës së Jugut sipas PZHU (2009) përbëhej nga gjithsej 20
lagje, ku 6 kaluan nën administrimin e Mitrovicës Veriore. Aktualisht, Mitrovica Jugore ka 14 lagje.

Për shkak të shkaqeve politike, barrierave gjeografike, si terren malor dhe trupa ujor, përqindja më e madhe
e zhvillimit në 20 vitet e fundit në Mitrovicë ka ndodhur në pjesën e rrafshit, gjegjësisht në drejtim jugor,
jug- perëndimor dhe perëndimor.

Në kuadër të PZHK/ PZHU 2009, rrjeti rrugor dhe mobiliteti shihet si një nga fushat prioritare për trajtim në
të ardhmen. Rrugët magjistrale (M2, M22.3) dhe rrugët nacionale (R111, R129, R200) paraqesin boshtin
kurrizor të sistemit transportues në komunë, dhe vazhdimi i rrugës qarkore (Bypass) në jug. Këto plane
propozojnë ndërtim të rrjetit të rrugëve lokale për të bëre lidhjen më të mirë brenda zonës urbane të qytetit
por gjithashtu edhe për të lidhur fshatrat e ndryshme të komunës.

2.10. BANIMI

Banimi, si funksion kryesor i çdo vendbanimi është vendimtar për stabilitet social, ambient të shëndoshë,
shëndet të mirë dhe për një mirëqenie njerëzore në përgjithësi.

Duke qenë shfrytëzuesi më i madh i hapësirës si aktiviteti themelor i vendbanimeve, ai ndikon në rrjedhën e
zhvillimit të gjithmbarshëm të shoqërisë dhe është komponent i rëndësishëm i zhvillimit ekonomiko-social,
përkatësisht të standardit jetësor të qytetarëve në përgjithësi.

Numri i përgjithshëm i shtëpive individuale në komunën e Mitrovicës së Jugut, për momentin është 21,909
shtëpi individuale , ndërsa banesave kolektive janë 351 banesa , me 3889 njësi banimi(sipas te dhenave ne
exel me koordinata dhe gis).

Deri tani në një shtëpi kanë jetuar tri gjenerata me disa familje në një shtëpi, por trendet e zhvillimit tregojnë
që dita ditës shprehet nevoja për njësive të reja banesore për çifte të ndara nga familjet tradicionale si dhe
çifte të reja.

Gjendja fizike e shtëpive dhe ndërtesave të banimit kolektiv është relativisht e mirë, ngase shumë objekte të
banimit kolektiv janë ndërtime të reja (të ndërtuara pas vitit 2000), ndërsa disa objekte kolektive të vjetra
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kanë qenë të ndërtuara me material të fortë, prandaj  gjendja e qëndrueshmërisë dhe sigurisë për banorët
është në nivel të mirë (përjashtim bëjnë objektet kolektive në Stantërg).

Zona urbane e qytetit të Mitrovicës Jugore karakterizohet me dendësi më të lartë se zonat rurale dhe kjo
dendësi është rreth 230 banorë/km 2 . Kjo dendësi është më e lartë se në zonat rurale por është e ulët për një
në tipike urbane.
Bazuar në regjistrimin zyrtar të banimit të vitit 2011, njësitë e banimit janë kryesisht në zonën urbane.

Tabela 68. Banesat sipas llojit, statusit të shfrytëzimit dhe tipit të vendbanimit në zonën Urbane
Lloji i Banesës Urban Rural

Banesa
Ekonomi
Familjare Persona Banesa

Ekonomi
Familjare Persona

Banesa të
zakonshme

8664 8802 46,049 4283 4348 25748

Lloj tjetër
banese

17 17 74 6 6 29

Mitrovicë 8681 8819 46,132 4289 4354 25777

Tipologjia e banimit në komunë është relativisht e ngjashme në nivel vendi. Më të zakonshme janë shtëpitë
familjare të veçuara, ndërsa shtëpitë dyshe apo ato në varg duken të jenë më pak të favorizuara për banim.

Tabela 69. Shtrirja hapësinore (ha) dhe numri i ndërtesave (nr.) të banimit më një njësi
Tipi i
vendbanimit

Shtëpi e veçuar, e
ndarë në vete

Shtëpi gjysmë e ndarë Rresht apo varg
shtëpish

Ndërtesë ose blloqe
apartamentesh

Tjetër

Urban 5,622 474 160 143 16
Rural 3,642 99 48 33 2
Mitrovicë 9,264 573 208 176 18

Banesat në kuadër të veprimtarisë afariste janë të koncentruar kryesisht në zonën urbane, ku pjesa më e
madhe e tyre është 1 dhomëshe.

Tabela 70. Banesa te zakonshme sipas numrit te dhomave
Numri i dhomave ne banesa te
zakonshme

Ekonomi familjare
1 2 3 4 5 Gjithsej banesa

1 dhomshe 386 2 - - - 388
2 dhomshe 2,420 13 2 - - 2,435
3 dhomshe 3,847 40 3 - - 3,890
4 dhomshe 3,055 41 3 1 - 3,100
5+ dhomshe 3,061 60 11 2 - 3,134
Mitrovicë 12,769 156 19 3 - 12,947

Përqindja më e madhe e sipërfaqes për person në nivel komune është 15.10 - 20.00 m2.

Tabela 71. Banesat e zakonshme sipas numrit të dhomave dhe sipërfaqes mesatare për një person
Numri i dhomave
në banesa të
zakonshme

Banesat perka sipërfaqja për një person
deri ne
4 m²

4,1-6,0
m²

6,1-8,0
m
²

8,1-10
m²

10,1-
12 m²

12,1-
15 m²

15,1-
20 m²

20,1-
25 m²

25,1-
30 m²

30,1-
40 m²

Mbi
40
m²

1 dhomëshe 115 67 62 34 19 12 54 12 4 5 4
2 dhomëshe 166 410 542 326 229 232 248 88 46 94 54
3 dhomëshe 54 279 629 724 509 547 512 255 104 132 145
4 dhomëshe 15 128 360 424 456 505 531 276 122 149 134
5+ dhomëshe 6 45 151 260 303 513 654 378 238 257 329
Mitrovicë 356 929 1,744 1,768 1,516 1,809 1,999 1,009 514 637 666
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Sipërfaqja e hapësirave që përdoren për qëllime afariste janë kryesisht nën 20 m2, duke vazhduar me 21 - 50
m2.

Tabela 72. Banesat në të cilat ushtrohet veprimtaria afariste sipas numrit te dhomave te shfrytëzuar për qëllime afariste dhe
sipërfaqes në m2

Numri i dhomave ne
banesa te zakonshme

Sipërfaqja e dhomave për qëllime afariste
< 20
m2

21-30
m2

31-40
m2

41-50
m2

51-60
m2

61-70
m2

71-80
m2

81-100
m2

101-120
m2

120+
m2

1 dhomëshe 26 16 20 3 11 7 10 5 3 6
2 dhomëshe 2 4 16 5 5 6 3 7 2 4
3 dhomëshe - - 5 2 4 - 4 4 1 3
4 dhomëshe - - - - 1 1 2 2 1 1
5+ dhomëshe - - - - - - - - 2 2
Gjithsej 28 20 41 10 21 14 19 18 9 16

Tabela 73. Ndërtesat me të paktën një banesë të zakonshme të shfrytëzuar sipas llojit
Komuna dhe lloji i
ndërtesës

Tipi i vendbanimit Numri i kateve te ndërtesës
Gjithsej Urban Rural Gjith. 1 2 3 4 5 6 deri

9
10 deri
14

15 +

Për Banim 10239 6415 3824 10239 4524 4625 849 133 48 51 9 -
Jo për Banim 12 9 3 12 8 3 1 - - - - -
Mitrovicë 10,251 6424 3827 10251 4532 4628 850 133 48 51 9 -

Niveli i zhvillimit të sektorit të banimit në Komunën e Mitrovicës Jugoret ka qenë mjaft i qëndrueshëm që
nga viti 1970 e deri më sot. Por duke theksuar se nga viti 1970 e deri në fund të viteve të 90-ta përqindja e
ndërtimeve ka qenë e lartë dhe duke vazhduar kështu deri në fund të vitit 2009.

Tabela 74. Numri i ndërtesave të ndërtuara sipas viteve
Viti i ndërtimit Nr. objekteve Përqindja
<1960 483 4.71%
1960-1969 741 7.23%
1970-1979 1,354 13.21%
1980-1989 1,805 17.61%
1990-1999 1,266 12.35%
2000 707 6.90%
2001 670 6.54%
2002 588 5.74%
2003 442 4.31%
2004 375 3.66%
2005 373 3.64%
2006 307 2.99%
2007 261 2.55%
2008 306 2.99%
2009 262 2.56%
2010 287 2.80%
2011 24 0.23%

Mënyra e ngrohjes së objekteve të banimit është me stufë 92.48 % dhe 3.40% oxhak, 4.20% energji
elektrike, ndërsa lloji i energjisë është druri 94% dhe 4% energjia elektrike.
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Tabela 75. Mënyra e ngrohjes të ndërtesave të banimit

Mënyra kryesore e ngrohjes në ndërtesat
e banimit

Banesë e zakonshme Ekonomi familjare Persona

Stufë 11,528 11,707 65,039
Oxhak 383 397 2,059
Ngrohës elektrik i lëvizshëm 523 524 1,922
Të tjera 22 23 83
Nuk ka ngrohje 10 10 34
Lloji kryesor i energjisë së përdorur për ngrohje ndërtesa banimi
Dru 12,048 12,243 67,923
Qymyr/ thëngjill 89 92 596
Naftë/ mazut 115 118 608
Gaz 43 44 183
Energji elektrike 637 638 2,423
Tjetër lloj energjie 5 5 30

Mbi 70% e ndërtesave të banimit janë të lidhura në rrjetin publik të kanalizimit, 10 % të lidhura me gropa
septike private dhe 14% në mënyra tjera të shkarkimit. Ndërsa sa i përket furnizimit me ujë rreth 90% e
objekteve janë të kyçur në sistemin publik të ujësjellësit, ndërsa rreth 10% e objekteve furnizohet nga
burimet e tjera.

Tabela 76. Banesat sipas mënyrës së shkarkimit të ujerave të zeza dhe furnizimit me ujë
Sistemi i shkarkimit të ujërave të zeza në njësinë e banesës Numri I objekteve %
Shkarkimi i ujërave të zeza nëpërmjet kanalizimit të lidhur me
sistemin publik

9533 73.63%

Shkarkimi i ujërave të zeza nëpërmjet kanalizimit të lidhur me sistem
privat

1185 9.15%

Të gjitha mënyrat e tjera (psh. Kanal, gropë septike, lumë, etj) 1845 14.25%
Nuk ka sistem kanalizimi 384 2.97%
Sistemi i furnizimit me ujë në njësinë e banesës
Sistemi i furnizimit me ujë nga një shërbim publik 11564 89.32%
Sistemi i furnizim me ujë nga burimet tjera 1248 9.64%
Sistemi i furnizimit me ujë brenda ndërtesës, por jashtë njësisë së
banesës

11 0.08%

Sistemi i furnizimit me ujë jashtë ndërtesës 90 0.70%
Nuk ka sistem të furnizimit me ujë 34 0.26%
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Harta 30. Shtrirja e vendbanimeve

2.10.1. Banimi Social

Banimi  social  në  komunën e Mitrovicës së Jugut, është zhvilluar me një ritëm shumë të ngadalshëm. Që nga
viti 1999, janë ndërtuar 2 blloqe të banesave kolektive sociale, njëri bllok në zonën urbane (Rr. Mbretresha
Teutë) me 21 njësi banimi, ndërsa tjetri në zonën rurale (Stantërg) me 17 njësi banimi edhe atë të ndërtuara
nga donacionet e nivelit qendror në prona Komunale. Gjithashtu një objekt është adaptuar për banim social
(në Lagjen Shipol) me 18 njësi banimi e financuar nga Mercy Corps, niveli qendror dhe lokal, që në total rreth
230 banorë janë të vendosura në këto ndërtesa të banimit social.

Duke marrë parasyshë se në Komunën e Mitrovicës së Jugut, raste sociale të përfshira në skemën e asistencës
sociale për vitin 2018 janë: 2276 familje, me 9572 anëtar. Një numër i konsiderueshëm i tyre jetojnë në kushte
jo të mira të banimit dhe kanë nevojë për përmirësimin e tyre, ndërsa një pjesë tjetër që kanë paraqitë edhe
kërkesë nuk posedojnë as kushtet minimale për banim.

Si rezultat i gjendjes së rëndë ekonomike në Komunën e Mitrovicëssë Jugut, numri i familjeve që jetojnë në
asistencë sociale, është si në vijim:
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Tabela 77. Numri i familjeve përfituese të asistencës sociale

Mbi 23 kërkesa janë të komuniteteve Rom, Ashkalinj, Egjiptian, për përmirësimin e kushteve dhe zgjidhjen
e çështjes së banimit. Deri më tani pikërisht për këto komunitet janë ndërtuar 140  shtëpi në fshatin Frashër
ndërsa për ashkalinj në Mitrovicë janë ndërtuar 289 njësi banimi. Ndërtimet e cekura janë ndërtuar nga
donatorët dhe komuna. Ndërsa për  komunitetin shqipëtar janë ndërtuar 65 njësi banimi.12

Tabela 78. Njësi banimi të ndërtuar për komunitetin RAE të kthyer.
Lokacioni Shqiptarë Serb Rom,

Ashkali
Egjiptian

Nr.
Obj.

Donatorët

1 Frashër 2 140 / 142 Qeveria e Kosovës.

2 Roma Mahallë / / 289 289 NCA, DRC Mercy
Corps

3 2 Korriku 5 / 3 8 Komuna e Mitrovicës

2.1. SHFRYTËZIMI I TOKËS

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

Tabela79 .Shfrytëzimi tokës sipas sipërfaqeve (ha) dhe përqindjes
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65.59ha 1911.41ha 15871.04ha 211.52ha 97.26ha 349.20ha 2.00ha 14275.35ha 48.60ha 22.06ha 65.46ha 155.12ha
0.20% 5.78% 47.99% 0.64% 0.29% 1.06% 0.01% 43.16% 0.15% 0.07% 0.20% 0.47%

Këto sipërfaqe me shfrytëzueshmëri të ndryshme, janë të shpërndara në mënyrë të çrregullt nëpër sipërfaqen

12 Programi Trevjeçar i Banimit 2016 – 2019 për komunën e Mitrovicës

Nr. i familjeve përfituese të asistencës sociale
Periudha Familje Anëtarë

2010 2458 11035
2011 2472 11097
2012 2288 10294
2013 1985 8725
2014 2038 8880
2015 1881 8167
2016 2111 8879
2017 2314 9697

2018 2276 9572
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e komunës, siç na prezantohen edhe në hartën e mëposhtme. Nëpër rrafshinat pran lumenjve, janë koncentruar
kategoritë si: sipërfaqet agrare (arat për kultivimin e drithërave dhe perimeve), vendbanimet, akset rrugore
dhe zonat me destinim ekonomik janë të përqendruara në zonën qendrore të komunës. Në zonën e Shalës
dominon blegtoria. Sipërfaqet tjera në verilindje, janë kryesisht sipërfaqe kodrinore-malore kryesisht të
pyllëzuara. Edhe pjesa perëndimore e komunës (Koshtova / Kopriva / Broboniqi) është poashtu zonë
kodrinore-malore pjesërisht e pyllëzuar.

2.1.1. Sipërfaqja ujore

Sipërfaqja ujore shtrihen në një të sipërfaqe të përgjithshme prej 65.59ha. Sipërfaqja ujore kryesisht përbehet
prej Lumit Sitnica, i cili shtrihet në 4 zona kadastrale, Kçiç i Madh, Shupkovc, Mitrovicë dhe Frashër.
Lumit Ibër i cili shtrihet në 6 Zona kadastrale, Mitrovicë, Zhabar i Poshtëm, Suhodoll, Vinarc i Poshtëm,
Zhabar i Epërm dhe Kushtovë.

Tabela80. Sipërfaqet ujore sipas sipërfaqeve (ha) dhe përqindjes të shtrirjes në zona kadastrale
Frashër Koshtovë Kçiq i Madh Mitrovicë Shupkovc Vinarci Poshtëm
2.47ha 9.40ha 4.47ha 20.28ha 4.05ha 5.28ha
3.78% 14.34% 6.82% 30.92% 6.18% 8.05%

Zhabar i Poshtëm Suhodoll Zhabar i Epërm Lushtë Vaganicë Verbnicë
3.92ha 7.76ha 2.07ha 2.80ha 2.12ha 0.91ha
5.99% 11.84% 3.16% 4.28% 3.25% 1.39%

2.1.2. Zonat e Banimit

Zonat e banimit shtrihen në një sipërfaqe të përgjithshme prej 1911.4195 ha. Në vijim janë të radhitura zonat
kadastrale me mbulueshmëri të territorit me shfrytëzim banimi më të lartë dhe më të ulët se 100 ha:

Tabela 81.zonat kadastrale me mbulueshmëri të territorit me shfrytëzim banimi më të lartë dhe më të ulët se 100 ha
ZONAT ME SIP > 100ha ZONAT ME SIP < 100ha
Mitrovicë me 299.26 ha Bajgorë me  69.68ha Rashan me 30.57ha

Kçiq i Madh me 142.30ha Bare me 43.07ha Rrezhanë me 0 ha

Shupkovc me 154.5ha Batahir me 2.66ha Selac me 16.74ha

Zhabari Poshtëm me 165.29ha Broboniq  me 41.89ha Stanterg me 33.22ha

Dedi me 4.78ha Stranë me 4.24ha

Frashër me 81.42ha Suhadoll me 44.07ha

Kaqandoll me 20.04ha Terstenë me 19.19ha

Koprivë me 5.83ha Vaganicë me 95.14ha

Koshtovë me 99.91ha Verbnicë me 47.35ha

Kovaqicë me 15.16ha Vidishiq me 28.23ha

Kutlloc me 26.81ha Vidomiriq me 6.4194 ha

Lushtë me 37.88 ha Vinarci Poshtëm me 56.55ha

Maxherrë me 13.58ha Vllahi me 22.81ha

Mazhiq me 21.32ha Zaberxhë me 6.66ha

Melenicë me 34.25ha Zhabari Epërm me 42.30ha

Ovqarë me 1.22ha Zijaqë me 3.84ha

Rahovë me 60.94ha
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Tabela 82. Zonat e Banimit sipas sipërfaqeve (ha) dhe përqindjes të shtrirjes në zona kadastrale
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2.1.3. Zonat Bujqësore

Zonat bujqësore shtrihen në një të sipërfaqe të përgjithshme prej 15871.04ha.

Tabela 83. Zonat Bujqësore
Tokë e punueshme Kullosa Infrastrukturë blegtorale
6019.73ha 9847.10ha 4.21ha

Në vijim janë të paraqitura zonat me sipërfaqe më të lartë dhe më të ulët se 300ha :

Tabela 84. Zonat me sipërfaqe më të lartë dhe më të ulët se 300ha
ZONAT ME SIP > 300ha ZONAT ME SIP < 300ha

Kçiq i Madh me 549.59ha Mitrovicë me 169.18ha

Shupkovc me 580.37 ha Shipol me 25.94ha
Bajgorë me  1192.78ha Zhabari Poshtëm me 78.75ha
Bare me 627.46ha Batahir me 87.29ha

Broboniq  me 334.54ha Dedi me 95.68ha
Frashër me 586.12ha Koprivë me 121.22ha
Kaqandoll me 1885.81ha Kutlloc me 109.83ha

Koshtovë me 420.00ha Lushtë me  147.58ha
Kovaqicë me 507.07ha Maxherrë me 199.35ha
Melenicë me 216.15ha Mazhiq me 175.88ha

Rahovë me 308.89ha Ovqarë me 114.68ha
Rrezhanë me 902.09 ha Rashan me 295.93ha

Selac me 2868.36ha Stanterg me 62.20ha
Vaganicë me 410.73ha Stranë me 64.16ha
Verbnicë me 499.49ha Suhadoll me 65.26ha

Vidishiq me 455.87ha Terstenë me 173.52ha
Vllahi me 1008.77ha Vidomiriq me 79.09ha

Vinarci Poshtëm me 206.76 ha

Zaberxhë me 114.29ha
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Zhabari Epërm me 78.75ha
Zijaqë me 98.01ha

Tabela 85. Zonat Bujqësore sipas sipërfaqeve (ha) dhe përqindjes të shtrirjes në zona kadastrale
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2.1.4. Zonat Pyjore

Zonat Pyjore shtrihen në një të sipërfaqe të përgjithshme prej 14275.35ha. Në vijim janë të radhitura zonat
kadastrale me mbulueshmëri të territorit me shfrytëzim për pyje më të lartë dhe më të ulët se 150 ha :

Tabela 86. Zonat kadastrale me mbulueshmëri të territorit me shfrytëzim për pyje më të lartë dhe më të ulët se 150 ha
ZONAT ME SIP > 150ha ZONAT ME SIP < 150ha

Shupkovc me 299.10 ha Dedi me 509.01ha Kçiq i Madh me 75.47ha

Bajgorë me  1012.66ha Koprivë me 223.67ha Frashër me 0ha

Bare me 749.27ha Kutlloc me 302.18ha Vaganicë me 1.66ha

Broboniq  me 1130.93ha Lushtë me  224.03ha Mitrovicë me 4.38ha
Kaqandoll me 1072.97ha Maxherrë me 297.84ha Shipol me 0ha

Koshtovë me 1044.22ha Mazhiq me 253.64ha Zhabari Poshtëm me 0.74ha

Kovaqicë me 419.00ha Ovqarë me 306.75ha Suhadoll me 5.47ha

Melenicë me 391.69ha Rashan me 598.84ha Zhabari Epërm me 140.18ha

Rahovë me 640.14ha Stanterg me 296.37ha

Rrezhanë me 185.00ha Stranë me 187.37ha

Selac me 526.73ha Terstenë me 426.16ha

Verbnicë me 378.41ha Vidomiriq me 163.58ha

Vidishiq me 533.32ha Vinarci Poshtëm me  196.34ha

Vllahi me 618.35ha Zaberxhë me 438.43ha

Batahir me 379.80ha Zijaqë me 241.49ha
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Tabela 87. Zonat Pyjore sipas sipërfaqeve (ha) dhe përqindjes të shtrirjes në zona kadastrale
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1.31% 0.04% 2.99% 0.01% 2.65% 3.74% 1.15% 1.38% 4.33% 3.07% 0.98% 1.69%

2.1.5. Zonat e Shërbimeve

Zonat e shërbimeve shtrihen në një të sipërfaqe të përgjithshme prej 211.52ha. kadastrale me mbulueshmëri
të territorit me shfrytëzim për shërbime më të lartë dhe më të ulët se 20 ha:

Tabela 88. Zonat e shërbimeve me mbulueshmëri më të lartë dhe më të ulët se 20 ha
ZONAT ME SIP > 20ha ZONAT ME SIP < 20ha

Mitrovicë me 80.33ha Bajgorë me  1.55ha Mazhiq me 1.87ha
Shupkovc me 49.28ha Bare me 2.89ha Ovqarë me 0.02ha
Rahovë me 22.87ha Broboniq  me 1.74ha Rashan me 0.83ha

Kaqandoll me 0.66ha Stanterg me 1.00ha
Koshtovë me 9.08ha Stranë me 0.12ha
Kovaqicë me 0ha Terstenë me 0ha
Melenicë me 2.30 ha Vidomiriq me 0.67ha
Rrezhanë me 0.04ha Vinarci Poshtëm me  1.38ha
Selac me 0.47ha Zaberxhë me 1.08ha
Verbnicë me 1.08ha Zijaqë me 0.38ha
Vidishiq me 1.47ha Kçiq i Madh me 6.04 ha
Vllahi me 1.32ha Frashër me 1.36ha
Batahir me 0 ha Vaganicë me 1.59ha
Dedi me 0.44ha Shipol me 4.97ha
Koprivë me 0.57ha Zhabari Poshtëm me 2.32ha
Kutlloc me 0.27ha Suhadoll me 1.97 ha
Lushtë me  8.81ha Zhabari Epërm me 0.01ha
Maxherrë me 0.57ha
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Tabela 89. Zonat e Shërbimeve sipas sipërfaqeve (ha) dhe përqindjes të shtrirjes në zona kadastrale
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2.1.6. Zonat e Mbrojtura

Në Komunë ekziston një disa Zona të Mbrojtura me sipërfaqe të përgjithshme prej 2.00 ha. Në vijim janë të
radhitura zonat kadastrale me mbulueshmëri të territorit me Zona të Mbrojtura:

Tabela 90. Zonat e Mbrojtura sipas sipërfaqeve (ha) dhe përqindjes të shtrirjes në zona kadastrale
Koprivë Maxherrë Rahovë Verbnicë
0.04ha 0.12ha 1.74ha 0.07ha
2.40% 6.43% 87.32% 3.84%

2.1.7. Zonat e Mbrojtura Arkeologjike

Në Komunë ekzistojnë Zona të Mbrojtura Arkeologjike të cilat shtrihet në një sipërfaqe prej 2.00ha, të cilat
shtrihen në 4 zona kadastrale.

Tabela 91. Zonat e Mbrojtura Arkeologjike sipas sipërfaqeve (ha) dhe përqindjes të shtrirjes në zona kadastrale
Koprivë Maxherrë Rahovë Verbnicë
0.04ha 0.12ha 1.74ha 0.07ha
2.40% 6.43% 87.32% 3.84%

2.1.8. Zonat Komerciale

Zonat komerciale shtrihen në një të sipërfaqe të përgjithshme prej 97.26 ha. Në vijim janë të radhitura zonat
kadastrale me mbulueshmëri të territorit me shfrytëzim për veprimtari komerciale më të lartë dhe më të ulët
se 20 ha:

Tabela 92. Zonat komerciale me mbulueshmëri më të lartë dhe më të ulët se 20 ha
ZONAT ME SIP > 20ha ZONAT ME SIP < 20ha
Mitrovicë me 28.72ha Rahovë me 0.48ha Stanterg me 2.80ha

Shupkovc me 30.42ha Bajgorë me  3.43ha Vinarci Poshtëm me 2.80ha
Bare me 0.43ha Zaberxhë me 0.02ha
Koshtovë me 4.22ha Kçiq i Madh me 1.11ha

Vidishiq me 0.20ha Frashër me 0.96ha
Vllahi me 0.83ha Vaganicë me 1.11ha

0.83%



120

Komuna e Mitrovicës Jugore

Plani Zhvillimor Komunal

Opština Južna Mitrovica

Opštinski Razvojni Plan

Municipality of South Mitrovica

Municipal Development Plan
Koprivë me 0.18ha Shipol me 2.51ha

Kutlloc me 1.34ha Zhabari Poshtëm me 3.84ha
Lushtë me  1.29ha Suhadoll me 0.0054ha
Mazhiq me 1.36ha

Tabela 93. Zonat Komerciale sipas sipërfaqeve (ha) dhe përqindjes të shtrirjes në zona kadastrale
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2.1.9. Zonat e komunikacionit, transportit

Zonat e komunikacionit, transportit shtrihen në një të sipërfaqe të përgjithshme prej 349.20ha. Në vijim janë
të radhituara zonat kadastrale me mbulueshmëri të territorit me shfrytëzim për komunikacion dhe transport
më të lartë dhe më të ulët se 25 ha:

Tabela 94. Zonat e komunikacionit, transportit me mbulueshmëri më të lartë dhe më të ulët se 25 ha
ZONAT ME SIP > 250ha ZONAT ME SIP < 25ha
Mitrovicë me 51.66ha Shupkovc me 23.43ha Maxherrë me 3.51ha

Rahovë me 10.74ha Mazhiq me 3.88 ha
Bajgorë me  14.80ha Ovqarë me 1.35ha
Bare me 9.63ha Rashan me 9.18ha
Broboniq  me 11.09ha Stanterg me 12.09ha
Kaqandoll me 9.22 ha Stranë me 2.31ha
Koshtovë me 19.12ha Terstenë me 4.17ha
Kovaqicë me 3.69ha Vidomiriq me 2.38ha
Melenicë me  11.96ha Vinarci Poshtëm me 7.60 ha
Rrezhanë me  0.015ha Zaberxhë me 2.75ha
Selac me 4.09ha Zijaqë me 3.93ha
Verbnicë me 10.02ha Kçiq i Madh me 14.49ha
Vidishiq me 11.58ha Frashër me 6.76ha
Vllahi me 5.72ha Vaganicë me 13.47ha
Batahir me  1.86ha Shipol me 9.70ha
Dedi me 3.47ha Zhabari Poshtëm me 13.63ha
Koprivë me 2.34ha Suhadoll me 6.20ha
Kutlloc me 5.64ha Zhabari Epërm me 4.74ha
Lushtë me  7.88ha
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Tabela 95. Zonat e Komunikacionit dhe Transportit sipas sipërfaqeve (ha) dhe përqindjes të shtrirjes në zona kadastrale
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2.1.10. Zonë rekreative-turistike

Zonat rekreative-turistike shtrihen në një të sipërfaqe të përgjithshme prej 48.60ha. Në vijim janë të radhitura
zonat kadastrale me mbulueshmëri të territorit me shfrytëzim për rekreacion-turizëm më të lartë dhe më të
ulët se 0.75 ha:

Tabela 96. Zonat rekreative-turistike me mbulueshmëri më të lartë dhe më të ulët se 0.75 ha

Tabela 97. Zonat e rekreative-turistike sipas sipërfaqeve përqindjes të shtrirjes në zona kadastrale
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29.88 ha 0.66ha 4.34ha 1.23ha 4.31ha 0.24ha 0.18ha 7.73ha
61.48% 1.37% 8.95% 2.53% 8.88% 0.51% 0.38% 15.91%

2.1.11. Zonë ushtarake-sigurisë

Zonat e Zonë rekreative-turistike shtrihen në një të sipërfaqe të përgjithshme prej 22.06 ha. Në vijim janë të
radhitura zonat kadastrale me mbulueshmëri të tërritorit me shfrytëzim për ushtri dhe siguri dhe sipërfaqet
e përgjithshme:

Tabela 98. Zonë ushtarake-sigurisë sipas sipërfaqeve përqindjes të shtrirjes në zona kadastrale
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0.04ha 4.72 ha 4.37ha 12.92ha
0.21% 21.39% 19.81% 58.58%

ZONAT ME SIP > 0.75ha
Mitrovicë me 29.88 ha Suhadoll me  4.31ha
Frashër me 0.66ha Vaganicë me 0.24ha
Shupkovc me 4.34ha Vinarci Poshtëm me 0.18ha
Stanterg me 1.23ha Zhabari Poshtëm me 7.73ha
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Harta 31. Shfrytëzimi i tokës
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3. VLERËSIMI I  GJENDJES

Vlerësimi i gjendjes në procesin e përgatitjes së PZHK-së, bashku me aktorët tjerë të kyçur në procesin e
përgatitjes e kemi kryer, duke shqyrtuar dhe vlerësuar të dhënat e Profilit Komunal, dhe bazuar në këto të
dhëna kemi paraqitur trendët, nevojat, projeksionet , prognozat dhe supozimet e ardhshme që janë relevante
për komunën.

Për më shumë vlerësimin e gjendjes e kemi kryer duke  shqyrtuar dhe vlerësuar përparësitë, dobësitë,
mundësitë  dhe rreziqet për komunën e Mitrovicës,  të cilat do ti keni në vazhdimësi sipas fushave tematike,
ky vlerësim na ka shërbyer për të  përkufizuar nevojat dhe kërkesat e fushave zhvillimore sektoriale.

Në ketë kapitull "vlerësimi i gjendjes", kemi trajtuar dhjetë fusha tematike edhe se kemi fokusuar analizën
në disa fusha relevante për komunën, vlerësimin e kemi kryer duke analizuar edhe komunat fqinje, nivelin
qendror dhe  normat teknike të planifikimit hapësinor, duke u përqendruar  në identifikimin e sfidave të
lidhura me fushat tematike me vëmendje të posaçme lidhur me implikimet e tyre hapësinore.

Vlerësimi i gjendjes ka rezultuar me gjetje kyçe, dhe supozime të pranuara nga të gjithë pjesëmarrësit për:
Konstatimet e ndryshme gjeografike dhe mjedisore;  Trendët dhe prognozat demografike, gjendjen e secilës
fushë sektoriale dhe nevojave përkatëse, kërkesave dhe mundësive për zhvillim; identifikimin e implikimeve
hapësinore për komunën; dhe  identifikimin e nevojave që duhen adresuar, dhe plotësuar në mënyrë që të
tejkalohen sfidat kryesore të zhvillimit hapësinor.

Me këto gjetje kyçe, përfundime koncize dhe supozime të pranuara nga të gjithë aktorët do të përdoren për
të krijuar bazën për hartimin e Kornizës së Zhvillimit Hapësinor dhe Prioriteteve të  Zhvillimit Strategjik.

3.1. KONSTATIME GJEOGRAFIKE DHE MJEDISORE

Në vijim janë radhitur sfidat kryesore të gjendjes ekzistuese në komunë:

Ndarja territoriale e komunës në dy pjesë për shkaqe politike
Zhvillimi i paplanifikuar dhe shkalla e lartë e papunësisë
 I tërë zhvillimi në komunë është bërë pa planifikim institucional, është bërë dyfishimi i kapaciteteve dhe

nuk janë shfrytëzuar resurset lokale dhe potencialet për zhvillim të qëndrueshëm të  bujqësisë.
 Përcaktimi i mënyrave për institucionalizim (vënia nën kontroll) e këtij zhvillimi dhe planifikimi i

zhvillimit të ardhshëm, duke u bazuar në potencialet lokale.

Shfrytëzimi joracional i hapësirës
 Humbja e pakthyeshme e tokës bujqësore (shumica e ndërtimeve janë ndërtuar në tokë bujqësore) dhe

pamundësia e zgjerimit të rrugëve ekzistuese (shkaku i ndërtimeve përgjatë korridorit të rrugëve).

Cilësia e dobët e mjedisit
 Cilësia e dobët e mjedisit jetësor në zonën urbane dhe rurale (mbulueshmëri e dobët dhe mungesë në

shërbime publike si mbledhja e mbeturinave,mostrajtim i ujërave të zeza, etj.).
 Përcaktimi i mënyrave se si të përparojnë shërbimet publike në mënyrë që të rritet cilësia e mjedisit

jetësor.

Infrastruktura e dobët teknike
 Niveli i ulët kualitativ dhe kuantitativ i infrastrukturës teknike në zonën urbane dhe rurale.
 Mundësitë e përshtatjes së korridoreve ekzistuese me zhvillimet aktuale dhe planifikimi i korridoreve të

reja në harmoni me nevojat për zhvillimin e ardhshëm.
Rrezikshmëri të shkatërrimit të trashëgimia natyrore
 Rrezik nga shkatërrimi i trashëgimisë natyrore.
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 Planifikimi i shfrytëzimit të vlerave dhe mbrojtjen e trashëgimisë kulturore për brezat e ardhshëm.
Niveli i ulët i shërbimeve shëndetësore dhe sociale

 Niveli i ulët (jo i kënaqshëm) i shërbimeve shëndetësore dhe sociale në zonën urbane, e sidomos në atë
rurale.

 Mundësitë e përmirësimit të shërbimeve në përgjithësi, me prioritet të shërbimeve më afër vendbanimeve.
Standardet, normat dhe parimet
 Pjesa dërmuese e zhvillimeve hapësinore janë zbatuar jashtë standardeve, andaj zbatimi i normave dhe

parimeve të obligueshme vështirë plotësohet.

3.1.1. Pozita gjeografike

Pozita gjeografike e Mitrovicës fiton rëndësi të veçantë pas ndërtimit të hekurudhës Selanik-Shkup-Fushë
Kosovë- Mitrovicë me 1874, e cila lidhte pjesën jugore dhe veriore të Ballkanit. Funksioni transitor rritet
edhe më tepër me ndërtimin e magjistrales Mitrovicë Prishtinë-Ferizaj, e cila në veri vazhdonte përgjatë
luginës së Ibrit, respektivisht Leposaviqit, duke krijuar lidhje të mirët të RV të Kosovës me Evropën
Qendrore dhe Perëndimore, kurse në jug nëpërmes Grykës së Kaçanikut lidhet me pjesën e Evropës Jugore
dhe “Korridorin 8” Durrës-Shkup-Sofje- Varna.

Në Mitrovicë kjo rrugë gërshetohet me magjistralen e Adriatikut (1971) e cila nëpërmes luginës së Ibrit në
rrjedhën e epërme lidh RV-në, respektivisht Kosovën, me bregdetin malazez të Adriatikut dhe korridorin
“Dalmatin”, duke shndërruar RV-në në një udhëkryq të rëndësishëm regjional. Arteriet tjera komunikuese
që kalojnë përgjatë territorit të Mitrovicës dhe ndikojnë në rritjen e rëndesës së udhëkryqit regjional janë
edhe magjistralet: Mitrovicë- Runik-Pejë, Mitrovicë- Skenderaj- Komoran, Mitrovicë- Stan Tërg -Podujevë,
etj.

Ndonëse, kushtet natyrore kanë favorizuar një përqendrim më të madh të popullsisë, rrethanat historike kanë
qenë mjaft të ndërlikuara dhe jo të përshtatshme për një shkallë me të lartë të zhvillimit ekonomik. Ngjarjet
qofshin ato politike apo ekonomike kanë rezultuar nga një tendencë migrimesh, sidomos në dhjetëvjeçarin e
fundit të shekullit 20.

Qendra e qytetit të Mitrovicës gjendet në lartësi mbidetare rreth 570 m dhe kryesisht ka konfiguracion të
rrafshët tereni me përjashtim të pjesës jugore të saj e cila posedon ngritje të theksuar gjer në kufirin e saj me
prerje të thukët dhe pa mundësi integrimi të drejtpërdrejtë me pjesën pasuese në të cilën gjarpëron vija e
vetme hekurudhore që kalon nëpër Mitrovicë. Në pjesën veriore kufizohet me brigjet e lumit Ibër ( Kejin )
dhe Mahallën e romëve, në lindje me lagjen 2 Korriku dhe zonën industriale kurse nga perëndimi dhe jug
perëndimi kufizohet me lagjet Ilirida dhe Bairi.

Territori i Mitrovicës është i begatshëm me rezerva të pasurive natyrore, të cilat deri në ditët e sotme kanë
qenë të shfrytëzuara me intensitet të ndryshëm, në vartësi të rrethanave ekonomike dhe politike në të cilat
kalonte Mitrovica dhe Kosova në përgjithësi. Në aspekt gjeotektonik, territori i RV-së bën pjesë në sistemin
Dinarik. Gjatë terciarit lëkundjet e mëdha tektonike dhe vullkanike i kanë shkaktuar transformime të
strukturave ekzistuese.

Në ndërtimin gjeologjik dhe tektonik të këtij territori, karakteristikë themelore është prezenca e shkëmbinjve
të vjetërsisë së paleozoikut, mezozoikut dhe kenozoikut. Ndërtimi i komplikuar gjeologjik ka kushtëzuar
paraqitjen e vendburimeve të pasura minerale metalike, prej të cilave veçohen xehe të plumbit, zinkut,
manganit, arit, argjendit, kadmiumit, bismutit, FeS2 etj. Vlerësohet se afër 60% e rezervave minerale dhe 70
% e rezervave të plumbit dhe zinkut të Kosovës janë të koncentruar në Regjionin Verior të Kosovës. Zonat
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më të njohura me xehe të plumbit dhe zinkut ndodhen në pjesën lindore të Mitrovicës- fusha xeherore e
Trepçës, e cila karakterizohet me disa vendburime të mëdha siç janë : Stan Tërgu, Zijaqa, Melenica e
Mazhiqi, me rezerva të cilat vlerësohen në 25.9 milionë ton.

Zhvillimi i deritanishëm i regjionit, me gjithë pasuritë e mëdha dhe rezultatet e arritura, nuk është i
kënaqshëm, sepse zhvillimi ishte orientuar kryesisht në degët nxjerrëse e jo përpunuese të cilat krijonin
mirëqenie dhe numër më të madh të vendeve të punës. Si pasojë e zhvillimit të tillë ( të orientuar në një
veprimtari ekonomike) pas Luftës së vitit 1999 në pamundësi të aktivizimit të “Trepçës”, RV-ja nga regjioni
më industrial i Kosovës është shndërruar në regjionin më të pazhvilluar, me shkallën më të lartë të
papunësisë dhe varfërisë.

3.1.2. Relievi

Në tërësi, reliefi i Mitrovicës përbëhet nga disa pjesë, përkundër faktit se reliefi malor është fizionomia
themelore e kësaj zone gjeografike. Kategoria në lidhje me relievin kodrinor dhe malor mbulon afërsisht 3/5
të sipërfaqes, dhe ambienti i Mitrovicës është më malor sesa fusha.

Kategorisë së relievit kodrinor dhe malor i takojnë pjesa më e madhe e sipërfaqes, sidomos treva e Shalës së
Bajgorës (në lindje), prandaj komuna e Mitrovicës është trevë më tepër malore sesa fushore. Relievi
karakterizohet nga një plastikë dinamike, sepse lumenjtë malorë bashkë me përroje me energji të madhe
kanë bërë erozionin duke formuar lugina relativisht të thella, të cilat ndajnë malet e Shalës së Bajgorës njërin
prej tjetrit në forma të izoluara malore dhe kodrinore. Kuptohet, pamjes së tyre morfologjike të tanishme i ka
paraprirë pozita e lëvizjeve tektonike që ndodhën në kohën e tercierit kur mbi shtresat gëlqerore janë
formuar shtresa të trasha të shkëmbinjve vullkanikë, të cilët, si rezultat i proceseve post-vullkanike janë
bartëse të xehes së plumbit e të zinkut. Në pikëpamje gjeologjike dhe morfologjike territori i rrethinës së
Mitrovicës bën pjesë në sistemin dinarik. Shala e Bajgorës është e vendosur në lindje të Mitrovicës. Është
rajon malor i ulët (1600 m). Dallohet për ujërat e shumta e kullotat e pasura.

3.1.3. Klima

Kushtet klimatike të Mitrovicës janë rezultat i lëvizjeve. Duke marrë parasysh në tërësi, mjedisi i Mitrovicës
si një pjesë e ndryshme e luginës së Kosovës ka një klimë kontinentale me tranzicion të padukshëm në
sezone, përveç ditëve të kalimit nga pranvera në verë. Në territorin e komunës, ekzistojnë kontakte
kontinentale që shkaktojnë ulje të temperaturës ndërsa kontaktet mesdhetare shkaktojnë rrymat e ajrit. Të
parat shkaktojnë ulje të temperaturës ndërsa të dytat shkaktojnë nxehtësi.

Temperatura është një nga elementët më të rëndësishëm klimatikë, pasi në klimë pasi ndikon drejtpërdrejt në
aktivitetin e botës organike. Me rëndësi janë intensiteti i gazrave, lagështia, vranësira dhe reshjet. Vlerat e
temperaturës në muaj tregojnë se Mitrovica posedon karakteristika të mesme të klimës kontinentale. Vlerat
mesatare të temperaturës janë rreth 0 ° C në dimër, 4-13.9 ° C në pranverë, rreth 26 °C në verë dhe 16.3-16.9
°C në vjeshtë.

Reshjet arrijnë në 600 mm gjatë vitit, një nga zonat e thata në vend. Në rajonin e Mitrovicës, sasia mesatare
e reshjeve gjatë vitit është e barabartë me 628.9 mm me amplituda afër 450 mm e reshjeve gjatë një periudhe
më të gjatë. Sasia më e madhe e reshjeve është përqendruar në sezonin e pranverës dhe vjeshtës. Në Kosovë,
era fryn nga të gjitha kuadratet, por secila prej tyre ka një frekuencë të ndryshme. Në Mitrovicë gjatë vitit,
shfaqen 50-60 ditë me erë. Më dominues është era e veri-perëndimit, përkundër faktit që Mitrovica mbrohet
nga sistemi malor në anën veriore.
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3.2. TRENDËT DHE PROGNOZAT DEMOGRAFIKE

Analizat dhe projeksionet demografike janë tejet të rëndësishme në procesin e planifikimit hapësinor. Ato
lidhen drejtpërdrejt me analizat për fushat tematike dhe me disa propozime (shfrytëzimi i tokës, intensiteti i
ndërtimit, nevoja për infrastrukturë, nevoja për banim), për të cilat nevojitet të kuptohet shkalla e nevojshme
e popullsisë për të cilën po planifikohet. Njohja e numrit dhe e shpërndarjes gjeografike të popullsisë, si dhe
faktorët që e kanë ndryshuar atë në vite janë aspekte thelbësore për organizimin dhe menaxhimin e territorit
komunal, zhvillimit ekonomik dhe social.

Veçoritë e bazës natyrore-gjeografike, siç janë kushtet gjeomorfologjike, hidrologjike, pedologjike etj., dhe
rrethanat shoqëroro-historike dhe ekonomike kanë ndikuar në popullimin e vendbanimeve të Kosovës.
Shumë vendbanime të sotme rurale janë krijuar ose në mënyrë stihive, në etapën themelore të popullimit,
ose në kuadër të kushteve përkatëse jetësore dhe shoqërore në të kaluarën.

Mitrovica karakterizohet me specifika të veçanta në të gjitha segmentet e dinamikes së popullatave,
karakteristikat strukturore të popullsisë dhe vendbanimeve, prandaj, si njësi administrative, diferencohet në
raport me regjionet tjera të Kosovës. Polarizimi në dinamikën dhe strukturën socio-ekonomike dhe
demografike prej viteve ’60 e sidomos pas viteve’70, është i lidhur ngushtë me zhvillimin ekonomik dhe
zhvillimin relativisht të hovshëm të qendrave urbane.

Ecuria e numrit të popullsisë së territorit të komunës së Mitrovicës mund të analizohet duke u mbështetur në
disa të dhëna vetëm në periudhën pas vitit 1948 deri në vitin 1991. Siç dihet, pjesa veriore e Mitrovicës, nuk
janë integruar në Regjistrimin e Popullsisë të realizuar në  vitin 2011, andaj, të dhënat mbi numrin e
popullsisë, si bazë kryesore për vlerësim është marrë ”Azhurnimi 2008-2009”713. Të dhënat e
disponueshme, për numrin e popullsisë aktuale për Mitrovicën, janë në nivel vendbanimi. Më poshtë, në
mënyrë tabelore janë paraqitur numri i popullsisë ndër vite, në nivel vendbanimi.

Regjistrimi i popullsisë, i kryer nga Agjencia e Statistikave të Kosovës në vitin 2011, në Komunën e
Mitrovicës ka numëruar gjithsej 71,909 banorë (përjashtuar Mitrovicën Veriore).

Territori i Mitrovicës ka një me dendësi të banimit prej  209 b/km². Komuna e Mitrovicës është komuna e
tetë për nga madhësia, megjithatë, është nja nga qendrat e rëndësishme administrative rajonale.

13 Raporti- Vlerësim/ Popullsia e Kosovës 2011, Agjencia e Statistikave të Kosovës.
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Harta 32. Lëvizjet e popullatës ndër vite

Grafiku 6. Popullsia nëpër vite të zonës urbane dhe rurale në Mitrovicë
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Grafiku 7. Popullsia nëpër vite sipas vendbanimeve, vitit dhe varijabla

Në bazë të projeksionit mbi rritjen e popullsisë në Komunën e Mitrovicës së Jugut do të ketë një rritje të
vogël të numrit të popullsisë ndër vite, gjegjësisht deri në vitin 2028 planifikohet që komuna të ketë afërsisht
93,515 banorë.

Tabela 99. Projeksionet e popullsisë për 8 vitet e ardhshme
Vendbanimi 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Bajgorë 1,143 1,159 1,175 1,191 1,207 1,223 1,240 1,257 1,274
Bare 882 896 910 924 939 954 969 984 1,000
Batahir 39 40 41 42 43 44 45 46 47
Broboniq 1,077 1,096 1,115 1,134 1,154 1,174 1,194 1,215 1,236
Dedi 381 388 395 402 409 417 425 433 441
Gushac 507 518 529 541 553 565 577 590 603
Kaqandoll 131 135 139 143 147 151 156 161 166
Kçiq  i Madh 3,695 3,794 3,896 4,001 4,109 4,219 4,332 4,448 4,568
Kçiq  i Vogël 1,491 1,542 1,595 1,650 1,707 1,766 1,827 1,890 1,955
Koprivë 61 63 65 67 69 71 74 77 80
Koshtovë 1,825 1,868 1,912 1,957 2,003 2,050 2,098 2,148 2,199
Kovaçicë 27 27 27 27 27 27 27 27 27
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Kutlloc 503 513 523 534 545 556 567 579 591
Lisicë 602 632 664 698 733 770 809 850 893
Lushtë 693 713 734 755 777 799 822 846 870
Maxherë 55 55 55 55 55 55 55 55 55
Mazhiq 262 265 268 271 274 277 280 283 286
Melenicë 499 507 515 523 531 539 548 557 566
Ovçar 46 45 44 43 42 41 40 40 40
Pirq 555 571 587 604 621 639 657 676 695
Rahovë 411 416 421 426 431 436 441 446 451
Rashan 398 410 422 435 448 462 476 490 505
Rekë 236 240 244 248 252 257 262 267 272
Rzhanë 264 268 272 276 280 284 288 292 296
Selac 176 181 186 191 196 201 206 211 216
Stantërg 1,074 1,085 1,096 1,107 1,118 1,129 1,140 1,151 1,163
Stranë 173 175 177 179 181 183 185 187 189
Suhodoll i Epërm 240 246 252 258 264 270 276 283 290
Suhodoll i Poshtëm 845 865 885 906 927 949 971 994 1,017
Svinjarë / Frashër 585 591 597 603 609 615 621 627 633
Shipol 5,747 6,089 6,451 6,834 7,240 7,670 8,126 8,609 9,121
Shupkovc 1,660 1,710 1,762 1,815 1,870 1,927 1,985 2,045 2,107
Tërstenë 169 171 173 175 177 179 181 183 185
Tunell i Parë 1,059 1,077 1,095 1,114 1,133 1,152 1,172 1,192 1,212
Vaganicë 2,225 2,305 2,388 2,474 2,563 2,656 2,752 2,851 2,954
Vërbnicë / Vërrnicë 322 325 328 331 334 337 340 343 346
Vidishiq 257 260 263 266 269 272 275 278 281
Vidomiriq/ Vidimriq 201 203 205 207 209 211 213 215 217
Vinarc i Epërm 389 399 409 419 429 439 450 461 472
Vinarc i Poshtëm 1,072 1,113 1,155 1,199 1,244 1,291 1,340 1,391 1,444
Vllahi 280 283 286 289 292 295 298 301 304
Zabërgjë 73 74 75 76 77 78 79 80 81
Zasellë 830 844 858 872 886 901 916 931 946
Zijaqë 17 17 17 17 17 17 17 17 17
Zhabar i Epërm 1,181 1,221 1,262 1,304 1,348 1,393 1,440 1,488 1,538
Zhabar i Poshtëm 8,811 9,341 9,903 10,499 11,131 11,801 12,511 13,264 14,062
Mitrovicë- Pjesa Urbane 37,091 38,219 39,381 40,578 41,812 43,083 44,393 45,742 47,132

Gjithsej- Zona Rurale 40,540 41,422 42,323 43,243 44,183 45,144 46,126 47,129 48,154
Mitrovicë- Gjithsej
(Urbane+ Rurale)

77,250 79,117 81,029 82,988 84,994 87,049 89,153 91,308 93,515

Gjithsej  (Urbane+ Rurale
me Pjesën Veriore)

90,639 92,991 95,404 97,879 100,419 103,025 105,698 108,440 111,254

3.2.1. Ekonomitë familjare dhe struktura e tyre

Tabela 100. Ekonomitë Familjare nëpër vite sipas vendbanimi, viti dhe variabla
Vendbanimet 1948 1953 1961 1971 1981 1991 2011
Bajgorë 114 126 127 132 138 188 161
Bare 73 77 87 92 107 141 130
Batahir 14 17 21 16 9 5 :
Broboniq 83 87 103 122 130 167 161
Dedi 33 38 38 45 37 41 :
Gushac 29 37 39 58 69 87 70
Kaqandoll 78 83 85 112 67 92 14
Kçiq  i Madh 145 180 276 368 449 574 552
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Kçiq  i Vogël 43 44 61 68 80 101 227
Koprivë 32 33 37 36 24 32 6
Koshtovë 102 107 136 180 199 270 281
Kovaçicë 35 41 36 43 57 66 3
Kutlloc 33 33 32 34 31 47 94
Lisicë 11 11 17 34 3 15 101
Lushtë 29 33 34 51 62 76 114
Maxherë 33 34 36 39 38 40 9
Mazhiq 33 30 43 57 64 77 46
Melenicë 51 58 59 81 75 110 71
Ovçar 10 10 12 14 14 9 :
Pirq 28 31 31 35 38 48 77
Rahovë 57 50 58 74 87 95 72
Rashan 82 77 71 82 90 102 52
Rekë 18 19 26 45 60 76 41
Rzhanë 15 16 23 76 17 28 :
Selac 98 103 102 118 69 87 30
Stantërg 924 870 585 379 323 268 209
Stranë 25 24 22 22 19 23 :
Suhodoll i Epërm 23 33 51 69 74 84 39
Suhodoll i Poshtëm 63 55 61 85 121 141 144
Svinjarë / Frashër 106 114 126 155 144 174 94
Shipol 50 57 83 246 481 573 839
Shupkovc 69 75 128 174 234 281 293
Tërstenë 60 59 60 64 65 80 25
Tunell i Parë 173 326 336 318 339 345 199
Vaganicë 55 65 81 110 153 178 311
Vërbnicë / Vërrnicë 57 62 68 70 59 72 50
Vidishiq 79 81 89 99 119 150 38
Vidomiriq/ Vidimriq 25 25 27 38 39 44 28
Vinarc i Epërm 20 19 21 33 36 50 57
Vinarc i Poshtëm 24 52 51 85 85 115 168
Vllahi 93 93 95 106 101 102 45
Zabërgjë 20 22 23 27 27 33 9
Zasellë 69 68 79 99 75 95 144
Zijaqë 15 15 16 13 13 16 2
Zhabar i Epërm 41 42 54 78 101 128 187
Zhabar i Poshtëm 60 58 67 107 184 239 1336
Mitrovicë (Jugore) 10055
Mitrovicë (Veriore) 339314

Mitrovicë
(Jugore+Veriore)

3460 3933 6043 8626 10179 12225 13448

Gjithsej 6790 7523 9756 13015 14985 17990 19977

Sikurse numri i popullsisë po ashtu edhe numri i ekonomive familjare ka një trend të rritjes ndër vite ku
sipas projeksioneve deri në vitin 2028 në Mitrovicën e Jugut do të ketë 22315 ekonomi familjare.

14 Nga të dhënat e azhurnimit të vitit 2009- numri i ekonomive familjare për katër komunat e veriut të Kosovës.
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Tabela 101. Projeksionet e Ekonomive Familjare për 8 vitet e ardhshme
Vendbanimet 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Bajgorë 170 126 127 132 138 188 161 191 194
Bare 139 77 87 92 107 141 130 160 163
Batahir 5 17 21 16 9 5 : 5 5
Broboniq 171 87 103 122 130 167 161 199 203
Dedi 44 38 38 45 37 41 : 51 52
Gushac 76 37 39 58 69 87 70 90 92
Kaqandoll 14 83 85 112 67 92 14 14 14
Kçiq  i Madh 608 180 276 368 449 574 552 761 786
Kçiq  i Vogël 254 44 61 68 80 101 227 331 344
Koprivë 6 33 37 36 24 32 6 6 6
Koshtovë 305 107 136 180 199 270 281 367 377
Kovaçicë 3 41 36 43 57 66 3 3 3
Kutlloc 103 33 32 34 31 47 94 124 127
Lisicë 120 11 17 34 3 15 101 178 188
Lushtë 126 33 34 51 62 76 114 158 163
Maxherë 9 34 36 39 38 40 9 9 9
Mazhiq 49 30 43 57 64 77 46 56 57
Melenicë 74 58 59 81 75 110 71 81 82
Ovçar 9 10 12 14 14 9 : 9 9
Pirq 83 31 31 35 38 48 77 99 102
Rahovë 75 50 58 74 87 95 72 82 83
Rashan 58 77 71 82 90 102 52 72 74
Rekë 44 19 26 45 60 76 41 51 52
Rzhanë 31 16 23 76 17 28 : 38 39
Selac 33 103 102 118 69 87 30 40 41
Stantërg 230 870 585 379 323 268 209 289 299
Stranë 23 24 22 22 19 23 : 23 23
Suhodoll i Epërm 42 33 51 69 74 84 39 49 50
Suhodoll i Poshtëm 155 55 61 85 121 141 144 183 187
Svinjarë / Frashër 97 114 126 155 144 174 94 104 105
Shipol 995 57 83 246 481 573 839 1,482 1,569
Shupkovc 324 75 128 174 234 281 293 411 425
Tërstenë 25 59 60 64 65 80 25 25 25
Tunell i Parë 208 326 336 318 339 345 199 229 232
Vaganicë 349 65 81 110 153 178 311 457 475
Vërbnicë / Vërrnicë 53 62 68 70 59 72 50 60 61
Vidishiq 38 81 89 99 119 150 38 38 38
Vidomiriq/
Vidimriq

28 25 27 38 39 44 28 28 28

Vinarc i Epërm 63 19 21 33 36 50 57 77 79
Vinarc i Poshtëm 191 52 51 85 85 115 168 257 268
Vllahi 45 93 95 106 101 102 45 45 45
Zabërgjë 9 22 23 27 27 33 9 9 9
Zasellë 153 68 79 99 75 95 144 180 184
Zijaqë 2 15 16 13 13 16 2 2 2
Zhabar i Epërm 208 42 54 78 101 128 187 266 275
Zhabar i Poshtëm 1,613 58 67 107 184 239 1336 2,503 2,665

Mitrovicë (Jugore) 11,082 11,447 11,824 12,214 12,617 13,033 13,463 13,907 14,365
Gjithsej 17,983 18,475 18,980 19,499 20,032 20,580 21,143 21,721 22,315



134

Komuna e Mitrovicës Jugore

Plani Zhvillimor Komunal

Opština Južna Mitrovica

Opštinski Razvojni Plan

Municipality of South Mitrovica

Municipal Development Plan

3.2.2. Struktura sipas moshës dhe gjinisë

Ashtu si edhe në nivelin kombëtar, edhe popullata e Mitrovicës është e dominuar nga një popullatë e re në
moshë, dhe me një numër paska më të lartë të meshkujve. Ndarja e popullsisë së Mitrovicës sipas moshës
dhe gjinisë është paraqitur në Tabelën më poshtë.

Tabela 102. Struktura sipas moshës dhe gjinisë
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3.2.3. Dinamika e popullsisë

ASK ka vlerësuar numrin e popullsisë për Mitrovicën në vitin 2017. Ky vlerësim i popullsisë rezultoi se në
Mitrovicë të Jugut,  në vitin 2017 kishte 68, 474 banorë. Ndërsa, sipas projeksioneve demografike të
popullsisë (skenari realist), të bazuara në rritjen e popullsisë sipas regjistrimeve të popullsisë të viteve 1948
deri në 2011, rezulton se në Mitrovicë të Jugut (zona urbane kalkuluar pa pjesën veriore) deri në vitin 2028
mund të arrihet një popullsi prej  94,688 banorë.

Përfundimisht, projeksionet demografike deri në vitin 2028, parashohin rritje të popullsisë, kurse vlerësimi i
popullsisë të vitit 2017, paraqet ulje të numrit të popullsisë në Mitrovicën e Jugut.

Ritmet e shtimit të popullsisë kanë ndikuar edhe në lëvizjen e numrit të popullsisë nëpër vendbanime, gjatë
gjithë periudhave. Mesatarja e numrit të banorëve për vendbanim ishte shtuar, nëse merret parasysh se
norma e shtimit natyror do të ketë dyfishime, por edhe rënie e braktisje të disa fshatrave. Pasqyra reale
mund vërehet vetëm në rezultatet e regjistrimit të viti 2011. Duhet theksuar se vetë qendra urbane e
Mitrovicës kishte shënuar ritme të shpejta të shtimit të popullsisë gjatë gjithë periudhave të fundit 1948-
2011. Disa nga vendbanimet kanë shënuar rritje nga shtimi natyror, nëse i takonin tipit të mbyllur (nuk
kishin as emigrim e as imigrim), pa e pasur të shprehur komponentin e migrimeve - lëvizjeve hapësinore; të
tjerat kanë shënuar rritje, si rezultat jo vetëm i shtimit natyror, por edhe i komponentit imigrues – ardhjes së
popullsisë, që karakterizonte vendbanimet e zonave të ulëta dhe të tipit të grumbulluar – të dendur, pra në
viset fushore, lugina të lumenjve dhe afër qendrës urbane dhe në vetë Mitrovicës.

Tabela 103. Dinamika e popullsisë

Vitet
Regjistrim të popullsisë

Zona urbane Zona Rurale Gjithsej
2011 33, 904 38, 005 71, 909

2017 15 68, 474↓
Projeksione demografike

2020 37,109 40,540 77,514↑
2024 41,859 44,183 85,672↑
2028 47,218 48,154 94,688↑

15Vlerësimi i numrit të popullsisë në vitin 2017, sipas ASK.
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3.3. ZHVILLIMI EKONOMIK

Gjatë vlerësimit dhe analizës së zhvillimit ekonomik të Mitrovicës së Jugut është bërë hulumtimi i
strategjive të mëparshme të zhvillimit ekonomik dhe hulumtimi i aktiviteteve, programeve dhe shërbimeve
për zhvillim ekonomik, përfshirë analizën demografike, infrastruktura, klima e investimeve, identifikimi i
burimeve financiare, humane dhe natyrore në rajonin e Mitrovicës.

3.3.1. Performanca ekonomike lokale

Mitrovica është përplot tensione sociale dhe politike. Iniciativa Evropiane për Stabilitet (ESI) ka theksuar
“që nuk ka asnjë vend tjetër në Evropën Juglindore i cili vuan njëkohësisht nga tensionet e vazhdueshme
etnike dhe pasojat e de-industrializmit, dhe në asnjë vend tjetër kombinimi i këtyre dy faktorëve nuk ka
shkaktuar kriza aq të rënda sociale dhe ekonomike si në komunën e Mitrovicës.”

Deri para luftës, ekonomia e Mitrovicës, bazohej kryesisht në Trepçën. Ekonomia e Mitrovicës së Jugut
kryesisht mbështetet në më shumë se 7000 ndërmarrje private dhe ndërmarrjen shoqërore të Trepçës - e cila
po funksionon me kapacitete të kufizuara njerëzore dhe teknologjike. Shumica e ndërmarrjeve private janë
përqendruar në sektorët e tregtisë dhe ofrimit të shërbimeve.
E ardhmja e zhvillimit në Mitrovicë dhe thuaj se në tërë Kosovën varet nga fushëveprimi dhe produktiviteti i
bizneseve. Duhet inkurajuar krijimi, qëndrueshmëria dhe produktiviteti i bizneseve private lokale si dhe
tërheqja e investimeve të huaja. Edhe se Kosova tashmë ka arritje të konsiderueshme në renditjen e raportit e
“Të Bërit Biznes”, kjo nuk është e mjaftueshme. Prandaj,  duhet përkrahur në vazhdimësi ndërmarrësit e
rinj, ndërmarrjet ekzistuese, si dhe investitorët potencial nga jashtë. Është i domosdoshëm promovimi i
lehtësisë në bërje të biznesit dhe ofrimi i mundësive për punësim për zbutur përballueshmërinë financiare.

Roli i rëndësishëm i komunës në zhvillimin ekonomik është të punojë me të gjithë aktorët dhe partnerët për
të siguruar që proceset komunale dhe kërkesat nuk krijojnë pengesa të panevojshme për bizneset, por duke
qenë çdoherë në përputhje me qëllimet dhe objektivat afatgjata të komunës.

Gjendja e industrisë prodhuese dhe përpunuese. Aktualisht, bizneset e regjistruara kanë një pjesëmarrje
të vogël në sektorin e industrisë së prodhimit (11.4%). Kohët e fundit, disa përpjekje të vogla të veprimtarive
të reja në industrinë prodhuese dhe të përpunimit, ku ka filluar të rritet industria e përpunimit të drurit dhe
metalit, produkteve ushqimore, etj. Aktivitetet, si sharrëxhinjtë dhe metal-gdhendësit, shitësit e materialeve
ndërtimore që pak a shumë kanë të bëjnë me ndërtimtarinë, që shtrihen përgjatë korridorit në Zhabar, dhe
përgjatë rrugës regjionale për Vushtrri. Këto zhvillime pozitive për zhvillimin ekonomik, por negative për
aspektin e shtrirjes hapësinore, ngaqë janë lineare, dhe zhvillohen në mënyrë të pakontrolluar. Duhet
shqyrtuar mundësia e integrimit të tyre në zhvillimet tjera komunale dhe kontrollit për mozgjerim të
ardhshëm, por plotësim të hapësirave të lira me qëllim të dendësimit dhe koncentrimit të zhvillimit. E gjithë
kjo, duhet të mbështetet me zhvillim të infrastrukturës rrugore dhe teknike të përshtatshme për veprimtari
ekonomike.
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Grafiku 8. Veprimtaritë ekonomike sipas përqindjeve në Mitrovicë të Jugut

Sektori i ndërtimtarinë, bujqësisë, hotelerisë dhe tregtisë janë fusha ku është arritur më shumë progres gjatë
viteve të fundit, siç shihet në figurën më lartë. Viteve të fundit, ka pasur aktivitete shtesë në industrinë e
prodhimit, edhe atë në prodhimin e produkteve ushqimore, të qumështit, detergjentëve, mobiljeve,
ndërtimtari, etj. Të gjithë këto biznese janë me ndikim të vogël por të rëndësishëm ekonomik, në zhvillimin
ekonomik dhe ngritjen e punësimit në Mitrovicë. Prodhuesi i këpurdhave Hirano  Mushroom L.L.C.; është
një fabrikë inovative me teknologjitë më të përparuara, e cila bën prodhimin e kërpudhave më të mira
shiitake, ku janë të punësuar rreth 100 vetë. Produktet e kësaj fabrike shiten brenda Kosovës, por edhe
eksportohen jashtë shtetit. Ndërsa, në kuadër të industrisë përpunuese vlen të përmendet aktivitetet
përpunimi dhe shtypja e letrës me metoda inovative, siç është Viprint, një lidër në industrinë e shtypit në
Mitrovicë, si dhe në regjion. Kjo fabrikë e shtypit, ëshët e vendosur në kuadër të Parkut të Biznesit, në
Mitrovicë.

Potenciali kryesor për rritje në këtë sektor është prodhimtaria ushqimore dhe ajo e drurit. Sipas të
dhënave për shpërndarjen e bizneseve sipas rajoneve, tregon se vetëm 3% të bizneseve në industrinë e

përpunimit të drurit është e përqëndruar në rajonin e Mitrovicës.16 Kjo është një përqindje e vogël, në
raport me rajonet tjera të Kosovës. Çdo lloj tjetër më i madh i zhvillimit kërkon investime dhe njohuri
nga jashtë. Pasi që ndërmarrjet e përpunimit të drurit kanë janë zhvilluar në Komunën e Mitrovicës dhe
prezencës së madhe të pyjeve në rajon, industria e përpunimit të drurit duhet të ekzaminohet në detaje më
të hollësishme. Oda Ekonomike rajonale ka cekur që disa Ndërmarrje të Vogla dhe të Mesme (NVM)
janë zhvilluar shumë në këtë sektorë.

Duhet të ndërmerren masa për ta ngritur cilësinë dhe unifikimin e këtij lloji të prodhimit. Zona e Zhabarit ku
shumë ndërmarrje prodhuese të drurit janë duke punuar (dhe ku për momentin ekziston qendra për trajnim
profesional) do të mund të ishte vendi për projekte me qëllim të ngritjes së kapacitetit. Përpunimi i drurit
kryesisht dominohetnga bizneset mikro dhe të vogla.

16 Burimi: ATK , 2013
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Rënia e industrisë së Trepcës. Parashikimet për Trepçën tani janë të paqarta. Udhëheqja e kombinatit
beson se ka një potencial komercial për rihapjen e disa minierave dhe ringjalljen e disa aktiviteteve
metalurgjike. Sidoqoftë, kjo ringjallje e kufizuar do të arrihet vetëm nëpërmjet ristrikuturimit të juridik të
kombinatit. Nga ana tjetër, dëmet ambientale të krijuara me dekada të tëra nga industria e rëndë do të
kushtojnë shumë për t’u riparuar. Trepça vlerëson se shpenzimet e pastrimit të zonave me mbeturina,
mbeturinave industriale, largimin e ujit nga minierat dhe demolimin, do të kushtojë rreth 100 milionë euro,
varësisht nga shfrytëzimi i këtyre vendeve në të ardhmen. Pa marrë parasysh çfarë do të jetë e ardhmja e
pjesëve të ndryshme të kompleksit të Trepçës, ajo nuk ka gjasa ta luajë të njëjtin rol në ekonominë e
Mitrovicës siç ka luajtur deri tani.

Rivitalizimi i plotë i Trepçës. Kjo do ta ulte deficitin tregtar të Kosovës dhe do të kishte ndikim direkt në
komunën e Mitrovicës, do të gjeneronte të ardhura dhe do të ketë ndikim pozitiv në shumë industri të tjera.

Sfidë në revitalizimin e Trepçës është se  operon me dy njësi të ndara dhe vetëm 29% të kapacitetit të saj të
dikurshëm. Kompania vuan nga teknologjia e vjetruar dhe mungesa e investimeve në fuqinë punëtore.
Aktualisht ajo funksionon si Trepça e veriut dhe ajo e jugut, dy njësi autonome, secila me organe të ndara të
menaxhimit, nën Administrimin e AKP-së. Njësitë veprojnë në mënyrë të pavarur nga njëra-tjetra, përfshirë
shitjet, prokurimin, menaxhimin e burimeve njerëzore dhe financave.

Trepça të mund të operojë në kapacitet të plotë dhe kështu të kthehen në faktor të rëndësishëm të punësimit,
prodhimit dhe eksporteve. Një zgjidhje e mundshme është bartja e detyrimeve tek një entitet tjetër juridik në
mënyrë që pjesa e qëndrueshme e biznesit të mund të rivitalizohet.

Sfida në shfrytëzimin e potencialit mineral. Qasja në burimet natyrore është një ndër faktorët kryesorë për
sjelljen e investimeve të huaja direkte (IHD). Zhvillimi dhe hulumtimi i minierave ekzistuese në dhe hapja e
atyre të reja është një mundësi për të rritur punësimin dhe standardet e jetesës, për të mundësuar krijimin e
industrive dhe për të rritur PVB-në dhe eksportet. Vlera e mineraleve vlerësohet diku me miliarda euro.
Megjithatë, këto burime nuk janë shfrytëzuar sa duhet për të shërbyer si burim i rritjes ekonomike.

Mirëpo, shkaqet që janë pengesë për të shfrytëzuar plotësisht potencialin minerar janë:

 Të drejtat pronësore të cilat pamundësojnë hulumtimet potenciale.
 Sigurimi i licencave dhe lejeve.
 Mungesa e konsistencës në politikat minerare dhe stabiliteti i kushteve eksploruese, të gjitha këto të

lidhura me administrimin.
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Zgjidhje të mundshme. Komuna duhet që nëpërmjet politikave zhvillimore dhe hapësinore të:

 Planifikojë për ushtrim të qëndrueshëm të eksploatimit të burimeve minerale dhe krijojë mekanizma
që do të mundësonin lidhje ndër- sektoriale mes hulumtimeve dhe industrive të ndryshme në
zinxhirët e vlerës.

 Mbështes programe kërkimore gjeologjike dhe minerare dhe ndërtimin e një sistemi informativ për
përcjelljen e zhvillimeve në sektorin minerar.

 Bëjë lehtësimin e përdorimit të potencialit mineral në Mitrovicë të Jugut në funksion të zhvillimit
ekonomik.

 Ofroj mbështetje për të zhvilluar infrastrukturën përcjellëse për sektorin minerar, duke përfshirë atë
të transportit dhe energjisë. Kjo do të mundësojë rritjen e ndërmarrjeve ekzistuese dhe krijimin e
ndërmarrjeve të reja që do të mundësojnë rritje më të madhe ekonomike.

Gjendja e tregtisë dhe bizneseve. Tregtia është lëvizësi kryesor i zhvillimit ekonomik në Mitrovicë, andaj
nevojat e tregtisë duhet të jenë prioritet dhe të akomodohen me këtë PZHK. Shtrirja dhe shpërndarja e
bizneseve tregtare në qytet dhe në zonën rurale është jo e balansuar. Po ashtu, bizneset tregtare, veçanërisht
ato të ushqimit dhe tekstilit janë të koncentruara në qendër dhe përreth lagjes së bizneseve.

Qendra e Bizneseve Omnisport, që është në ndërtim e sipër, do të ofrojë mundësi të reja, infrastrukturë
moderne dhe do të nxisë koncentrimin e bizneseve tregtare, si shitblerje me pakicë dhe ofrim të shërbimeve
të ndryshme, në qendër, dhe këtë fuqizohet qendra dhe rritet numri i bizneseve tregtare, që do të luaj rol të
rëndësishëm në zvogëlimin e papunësisë dhe rritjen e të ardhurave për kokë banori.

Po ashtu ekziston nevoja për shfrytëzimin e ndërtesave ekzistuese që janë të pashfrytëzuara, si tregu i Ibrit.
Kjo mund të jetë qendër për shitje me shumicë me mundësi të zgjerimit në pjesën e prapme e cila është e
lirë. Kjo do ta përmirësonte pozitën e Mitrovicës si qendër rajonale për aktivitete të shitjes me shumicë.
PZHK duhet të ofrojë më shumë mundësi, nëpërmjet shfrytëzimit të planifikuar të tokës për zhvillim të
bizneseve tregtare, të planifikojë krijimin e tregjeve të reja, dhe rregullimin e tregut të qytetit. Fatkeqësisht,
tregu i kafshëve si pasojë e ndikimit në mjedis është shndërruar në lokacion për grumbullim dhe trajtim të
hekurave. Duhet të idenitifkohet një lokacion i ri i përshtatshëm për treg të kafshëve.

Për të mbështetur bizneset që importojnë mallra, në Mitrovicë të Jugut është edhe dega (terminali) doganor,
donacion nga BE, me lokacion te lagja e bizneseve, ku me anë të vet deklarimit bëhet zhdoganimi i mallrave
të importuara, shkaku i mosfunksionimit të dy pikë kalimeve kufitare me Sërbine në këtë pjesë.

Performanca e zonave ekonomike. Me një industri të çalë siç është Trepça, Mitrovica e Jugut ka shumë
nevojë për rritjen e numrit të bizneseve prodhuese dhe përpunuese, për të pasur një zhvillim të hovshëm dhe
të qëndrueshëm ekonomik. Komuna dhe niveli qendror duhet të angazhohet më shumë në nxitjen e
aktiviteteve shtesë në industrinë prodhuese dhe të përpunimit duke zbatuar politika të ndryshme lehtësuese
zhvillimore. Në këtë aspekt, niveli qendror së bashku me komunën, me krijimin e dy zonave ekonomike në
Mitrovicë, kishte për qëllim nxitjen dhe inkurajimin e investimeve, duke iu ofruar investitorëve
infrastrukturë të përshtatshme për zhvillimin e veprimtarive industriale. Në kuadër të Pakrut të Biznesit, janë
të vendosur 24 biznese, ku shumica prej tyre janë biznese prodhuese me një staf të punësuarish prej 112
me tendencë rritjeje. Aktivizimi i kësaj zone, kontribuoj sado pak në zhvillimin e Mitrovicës, ku vërehet një
trend pozitiv duke filluar nga rritja e investitorëve që u vendosen në këtë zonë dhe hapën bizneset e tyre, që
duhet parë si një zhvillim që sado pak arriti ta zbus papunësinë dhe varfërinë.

Në kuadër të parkut të biznesit gjindet edhe Agjencia për Menaxhim dhe Administrim të Parkut të Biznesit,
ku në një objekt me rreth 430 m2, ofrohen hapësira për punë, shërbime, trajnime, këshillime, promovim etj,
synohet të arrihet mobilizimi i bizneseve në Parkun e Biznesit, promovimi i zinxhirit të vlerave të shtuara
biznesore për tërheqjen e investimeve, ofrimin e grandeve për bizneset në zhvillim, asistimin e themelimit të
ndërmarrjeve të reja, vendeve të reja të punës, etj.
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Mirëpo, ky numër është i vogël në raport me numrin e të papunësuarve në Mitrovicë të Jugut. Themelimi i
zonës së Lirë Ekonomike në Frashër, gjithashtu kishte për qëllim nxitjen e investimeve private në
veprimtarinë prodhuese, duke kontribuar edhe në krijimin e kushteve për biznese për qasje më të lehtë në
transport, furnizim me energji, ujë dhe shërbime në mbështetje të biznesit. Kjo zonë, me kapacitet prej 380
bizneseve dhe rritjes së sipërfaqes ku mund të veprojnë dhe koncentrohen industritë, ka mungesë të madhe
të infrastrukturës rrugore dhe teknike. Niveli qendror ka investuar 200,000€ për rregullimin e
infrastrukturës, mirëpo nuk janë të mjaftueshme për të mbuluar 48ha me infrastrukturë rrugore dhe teknike.

Zgjidhje të mundshme. Kryesisht, niveli qendror dhe komuna duhet të orientoj politikat zhvillimore,
hapësinore dhe financiare për lehtësim të qasjes së bizneseve në hapësirë adekuate dhe financa. Komuna
duhet të vazhdojë të:

 Ofrojë mbështetje në formë të politikave zhvillimore dhe lehtësime financiare për të formuar
grupime industriale të përafërta në zona ekonomike, industriale si dhe komerciale.

 Të zbatojë dhe përmisojëinfrastrukturën rrugore dhe teknike të jetë adekuate për veprimtarinë
përkatëse në kuadër të zonave ekonomike, industriale dhe ato komerciale.

Turizmi, akomodimi dhe shërbimi i ushqimit. Aktualisht, bizneset që veprojnë në sektorin  e akomodimit
dhe shërbimit të ushqimit marrin pjesë me 10.1%. Vitin e fundit, disa përpjekje të vogla të veprimtarive të
reja në këtë sektor, ka ndikuar që numri i bizneseve që merren me akomodim dhe shërbim të ushqimit të
rritet për 35, që në raport me numrin total të bizneseve të reja të hapura në Mitrovicë për 2028, është 9.3%.

Turizmi rural rekreativ. Padyshim zona e Bajgorës, si zonë turistike me shumë pasuri natyrore,
veçanërisht të pejsazheve natyrore, është potenciali kryesor dhe prioritar për zhvillimin e turizmit rekrativ në
Mitrovicë. Mbrojtja dhe zhvillimi i qëndrueshëm i kësaj zonë që të jetë i përshtatshëm për zhvillim të
turizmit rekreativ.

Sfidat në zhvillimin e turizmit rural. Sfidat kryesore të identifikuara janë :

 Komunikimi dhe Informimi jo i mjaftueshëm i publikut lidhur me pasuritë natyrore në Bajgorë;
 Objekte turistike të ndërtuara pa i respektuar procedurat mjedisore
 Infrastruktura turistike ende e paplotësuar.
 Mungesa e infrastrukturës adekuate si shtigjet, ski lifte më të gjata, rrugës qasëse më të sigurta, etj.

Potenciali kryesor. Duhet të sigurohet qëndrueshmëri afatgjate të lokacioneve të trashëgimisë
natyrore,kulturore në Shalën e Bajgorës duke përfshirë turizmin edhe atë duke:

 Inventarizimi dhe paraqitja hartografike e llojeve, habitateve dhe peizazheve;
 Shpallja e zonave të mbrojtura të identifikuara;
 Ngritja e skiliftave tjerë, apo infrastrukturës prcjellëse për zhvillim të skijimit;
 Nxjerrja e planeve menaxhuese për zonat e mbrojtura duke respektuar kushtet për mbrojtjen e natyrës;
 Vendosja e standardeve dhe kritereve për zhvillimin e eko-turizmit në zonat e mbrojtura.

Akomodimi dhe shërbimi i ushqimit. Aktivitetet e akomodimit dhe të shërbimit të ushqimit shtrihen
kryesisht në qendër, përreth liqenit akumulues, në pjesë të brendshme dhe pjesë sub- urbane të zonën urbane
si dhe pjesët rurale në Vllahi, në Koshtovë, etj. Domosdo duhet cekur, se realizimi i liqenit akumulues i
lumit Ibër në Mitrovicë, investim 40 milion eurosh donacion nga BE, një projekt modern, ku pamje edhe më
të bukur i jep ura moderne lidhëse nga metali. Kjo urë, së fundmi është bërë dhe pikë vizive me rëndësi për
Mitrovicën, dhe ka ndikuar në zhvillimin e veprimtarive të shërbimit të ushqimit dhe shërbime rekrative.

Si zhvillime me ndikim më të madh është investimi privat parku Ujor “Aqua Park” në afërsi të liqenit
akumulues. Projekti përbëhet nga pishinat bashkëkohore, të mbyllura dhe të hapura, olimpike dhe gjysmë
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olimpike. Pritet që hapësira përgjatë Ibrit me vazhdimin e zbatimit të këtij projekti do të jetë njëra ndër
hapësirat më të rregulluar në Kosovë dhe më gjerë.

Shfrytëzimi dhe menaxhimi i qëndrueshëm i pyjeve. Rëndësia strategjike e pyjeve për një vend të vogël e
të populluar dendur, me dimër të ftohtë dhe një sektor të konsiderueshëm të përpunimit të drurit, vështirë se
mund të nënvlerësohet. Sistemet e mira të menaxhimit të pyjeve janë të domosdoshme për të siguruar
furnizim të qëndrueshëm me material drusor që përdoret për ngrohje apo qëllime industriale. Shpyllëzimi që
ka ndodhur dhe  ndodh në Mitrovicë e vështirëson furnizimin e qëndrueshëm por edhe pengon ekosistemin
dhe kafshët e egra, rezulton me erozion të tokës dhe rrit gjasat e përmbytjeve, pasi pemët thithin ujë.
Shpyllëzimi mund të kenë ndikim të madh ekonomik dhe social në zonat përreth pyjeve, veçanërisht tokat
bujqësore. Ky rrezik është edhe më i rritur më tej në një kohë kur tokat bujqësore do të jetë nën kërcënim
nga cikle ekstreme të motit për shkak të ndryshimit të klimës.

Shkaqet të cilat ndikojnë në keqpërdorim të pyjeve në Mitrovicë janë:
 Kërkesa e lartë për dru, e shkaktuar nga përdorimi i tyre për ngrohje dhe përpunim të mëtejshëm në

industri, është duke vënë shumë presion mbi rezervën ekzistuese të tokave pyjore.
 Normat e prerjeve (legale dhe ilegale) janë dukshëm më të larta se norma e rigjenerimit të pyjeve.

Fatkeqësisht edhe pyjet publike edhe pyjet private përballen me prerje ilegale.
 Menaxhimi i pyjeve; teksa një hapësirë e kufizuar pyjore ka plane për menaxhimin e pyjeve. Problemi

kryesor, megjithatë, është kapaciteti i institucioneve për të menaxhuar dhe parandaluar abuzimet me
pyjet.

Zgjidhje të mundshme. Komuna në bashkëpunim me nivelin qendror duhet të sigurojë që të ndalet rritmi i
shpyllëzimit të pyjeve dhe të fillojë rigjenerimi dhe përdorimi i qëndrueshëm i tyre, në funksion të
konsumatorëve dhe përdorimit në sektorët industrial.

Zgjidhje konkrete për shfrytëzimi dhe menaxhimi i qëndrueshëm i pyjeve:
 Pyllëzimi i sipërfaqeve të zhveshura pyjore;
 Rimëkëmbja e pyjeve të dëmtuara nga zjarri dhe ndërmarrja e masave parandaluese të dëmtimit

përmes trajtimit me preparate entomologjike;
 Ndërmarrja e masave më të ashpra kundër prerësve ilegalë, gjë që nënkupton organizim më të mirë

institucional;
 Zhvillimi i planeve për menaxhimin e pyjeve për të paktën  të hapësirës pyjore publike;
 Hartimi i planeve për mbrojtje nga zjarret dhe;
 Ngritja e vetëdijes se popullatës për ruajtjen e pyjeve.

Zbatimi i masave ka mdikim të drejtpërdrejt në rritjen e normës së rigjenerimit të pyjeve; vëllimin e
shfrytëzimit, i cili nuk do të jetë më i madh se 60% të rritjes së parashikuar vjetore; reduktimi i pranisë së
shfrytëzimit ilegal nga 40% në 20% të pyjeve publike dhe nga 30% në 15% të pyjeve private. Investimet dhe
reformat në sektorin e pyjeve do të luajnë një funksion të rëndësishëm jo vetëm për mbrojtjen e mjedisit por
edhe për mbështetjen e zhvillimit industrial. Përmirësimi i efikasitetit në menaxhimin më të mirë të pyjeve
do të mbështesë industrinë e përpunimit të drurit, duke siguruar çmim të drejtë dhe furnizim të qëndrueshëm
me lëndën e parë

Bujqësia. Edhe pse bujqësia ka qenë gjithmonë degë e rëndësishme e ekonomisë së komunës së Mitrovicës
Jugore, vërehet një rënie e interesimit për tu angazhuar në këtë veprimtari, përkundër kushteve të favorshme
natyrore dhe traditës. Pjesëmarrja e agrikulturës është 4.8%, gjë që është e ulët, duke pasur parasysh pyjet
dhe potencialin rural dhe të tokës që ka komuna; ku shumica e prodhuesve janë ekonomi bujqësore
familjare, dhe vetëm 45 prodhues janë të organizuar në ndërmarrje bujqësore.
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Në Komunën e Mitrovicës gjendën kryesisht dy zona të ndryshme bujqësore. Në zonën kodrinore të Shalës,
ku shtrihen sipërfaqe të theksuara të kullosave dhe livadheve, kryesisht kultivohet blegtoria. Në anën tjetër,
zonat përreth lumenjve, “Ibër”, “Sitnicë” dhe “Lushtë” janë më shumë të përshtatshme për kultivimin e
drithërave, pemëve dhe perimeve, mirëpo për arsye klimatike janë të varura nga ujitja e tyre. Aktivizimi i
sistemeve të ujitjes, si dhe zgjerimi i tyre, paraqet një sfidë për një zhvillim të qëndrueshëm të sektorit të
bujqësisë për këto anë.

Bujqësia si një sektor i zhvillimit ekonomik më rëndësi të madhe në aspektin e zhvillimit dhe avancimit has
në shumë probleme dhe sfida të cilat pamundësojnë zhvillimin e këtij sektori në mënyrën më të mirë të
mundshme.

Problemet dhe sfidat më të mëdha të cilat prekin këtë sektor janë: humbja e tokës më të mirë bujqësore nga
zhvillimet e ndryshme hapësinore. Fragmentimi i tokës bujqësore, shkatërrimi i tokave nën komasacion,
shkatërrimi i tokave bujqësore me sistem të ujitjes si dhe vet sistemin, ndotja e tokës bujqësore, mos
shfrytëzimi racional i tokës bujqësore, fondi i vogël i kafshëve, prodhimtari e ulët e produkteve blegtorale.

Humbja e tokës bujqësore: Sfida më e madhe si në nivelin nacional dhe atë lokal është mbrojtja e tokës
bujqësore nga humbja apo ndryshimi i destinimit, duke ditur se zhvillimet më të madha kanë ndodhur dhe po
ndodhin përkatësisht në tokat më të mira bujqësore. Sipas analizave të bëra në komunën e Mitrovicës Jugore
çdo vite humbet tokë bujqësore e kualitetit të lartë përkatësisht klasa 1-4 si pasojë e zhvillimeve hapësinore
si: objekte banimi, objekte komerciale/afariste, infrastrukturës rrugore dhe si rezultat i saj niveli nacional ka
hartuar ligje në aspektin e mbrojtjes së tokës bujqësore ku komunat obligon qe me dokumente hapësinor të
definojë dhe planifikoj tokën bujqësore.

Sipërfaqja e mbetur prej 15,871 ha tokë bujqësore është e ndarë në parcela me sipërfaqe jashtëzakonisht të
vogla, të cilat gjenden pothuajse të tërat në pronësi private. Vlerësohet se rreth 400 ha tokë bujqësore
humben me ndërrim të destinimit respektivisht me ndërtime. Gjithashtu, tokat pjellore përgjatë lumenjve i
nënshtrohen konkurrencës së zgjerimit të vendbanimeve dhe industrisë. Në të njëjtën kohë është prezentë
edhe dukuria e shpyllëzimit, për shkak të prerjes së pakontrolluar të pyjeve.

Nga analizat hapësinore presioni më i madh i humbjes së tokës bujqësore apo vendbanimet që kanë
presionin në vazhdimësi me vite të tëra janë: Vaganica, Frashër, Kqiç i madh dhe vogël, Lushtë, Vinarc i
Poshtëm, Suhudolli dhe Kushtova, në këto vendbanime duhet të merren masa më rigoroze në aspektin e
parandalimit apo ruajtjes së tokës bujqësore.

Fragmentimi i tokës bujqësore: Fragmentimi si proces në komunën e Mitrovicës Jugore është i theksuar
dhe si rezultat i saj sjell probleme të mëdha në ruajtjen menaxhimin dhe shfrytëzimin e tokës bujqësore në
formë racionale.

Fragmentimi i tokës dëshmon të jetë pengesa kryesore kur bëhet fjalë për përdorimin e tokës përkundrejt
politikave për zhvillim bujqësor në vend. Më pas, ekziston një sektor i polarizuar bujqësor me disa prona të
mëdha dhe një sektor të madh të pronave të vogla. Struktura e shpërndarjes së madhësisë ilustrohet me rreth
80% të numrit të fermave që janë më pak se 4 ha dhe të fragmentuara. Vetëm 0,6% e fermave janë më
shumë se 10 ha. Për këtë mund të shtohet se procesi i nënndarjes në trashëgimi po vazhdon. Madhësia
mesatare e një ferme për një ekonomi familjare është 2-3ha tokë bujqësore e punueshme, zakonisht e
fragmentuar në 6- 8 parcela kadastrale. Madhësia mesatare e parcelës kadastrale është 0.3 ha.
Si rezultat i zhvillimeve në aspektin e fragmentimit ministra e bujqësisë dhe
zhvillimit rural ka hartuar ligjin për mbrojtjen e tokave bujqësore ku në kuadër të këtij ligji ka parashtruar
masat që duhen të aplikohen në këtë aspekt.
Masat kundër fragmentuese  janë:

 toka e punueshme bujqësore,sipërfaqja e se cilës është≤0.50ha, nuk mund të fragmentohet në parcela;
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 toka e punueshme bujqësore e konsoliduar, sipërfaqja e së cilës është ≤ 1.00 ha, nuk mund të

fragmentohet në parcela.

Konsolidimi i tokës bujqësore (komasacioni): Për gjatë viteve të 80-ta në Kosovë ka ndodhë komasacioni
i tokave bujqësore në disa qytete dhe zona të caktuara, ky proces ka prekur edhe komunën e Mitrovicës
Jugore ku në disa zona të caktuar ka ndodhur komasacioni i tokave bujqësore. Por, sot këto zona të cilat
konsiderohen si zonat më të mira të tokës bujqësore nuk janë ruajtur dhe si rezultat i saj në këto zona kemi
zhvillime në aspektin e ndërtimit dhe si pasoj humbje apo shkatërrimi të këtyre tokave të cilat konsiderohen
edhe si hambari i komunës së Mitrovicës Jugore.

Në Mitrovicë në vitet 83-89, janë zbatuar plane të komasacionit në katër zona kadastrale, edhe atë:
 Zona kadastrale Kçiq i Madh, me një sipërfaqe prej 250.77 ha. Momentalisht rreth 20% e sipërfaqes

nën komasacion në këtë zonë kadastrale është e okupuar me ndërtime ilegale.

 Zona kadastrale Vinarc i Poshtëm, me një sipërfaqe prej 67.66 ha. Momentalisht rreth 22% e
sipërfaqes nën komasacion në këtë zonë kadastrale është e okupuar me ndërtime ilegale.

 Zona kadastrale Frashër, me një sipërfaqe prej 195.92 ha. Momentalisht ka një numër të vogël të
objekteve  nën sipërfaqen e komasacionit në këtë zonë kadastrale e okupuar me ndërtime ilegale.

 Zona kadastrale Koshtovë, me një sipërfaqe prej 73.53 ha. Momentalisht rreth 60% e sipërfaqes nën
komasacion në këtë zonë kadastrale është e okupuar me ndërtime ilegale.

Konsolidimi si proces është shumë i rëndësishëm dhe si rezultat i saj do të sjell efektet e veta në aspektin e
mbrojtjes së tokës bujqësore nga shkatërrimi dhe efektin socio/ekonomik si: Punësimi dhe ngritja e
kapacitetit: Rregullimi i tokës krijon punësim të konsiderueshëm. Profesionistët e kyçur fitojnë përvojë dhe
kapaciteti i sektorit pronësor në tërësi përforcohet. Anëtarët e komisionit kanë mandat katërvjeçar, marrin
pjesë në të gjitha mbledhjet e KT-ve në komunat e tyre dhe nëse kanë njohuri, ata bëhen bartës të
rëndësishëm, Aktualizimi i regjistrave pronësorë: Baza ligjore e rregullimit të tokës, jep mandat të gjerë për
azhurnimin e pronësisë dhe informatat pronësore. Azhurnimi i pronësisë mund të përpunohet si transaksione
që bazohen në marrëveshje dhe kur pronari i vërtetë bëhet pronar ligjor, ai mund të lidhë marrëveshje në
rregullimin e disa prej parcelave të tij.

Informimi për Ligjin për Tokën Bujqësore: Aktiviteti i informimit, bëhet për të kuptuarit e rregullave në
rregullimit të tokës dhe kërkesave për dokumentacionin përkatës pronësor. Kur të paraqiten mundësitë
konkrete për çdo pronar, është përgjegjësi e ekipit projektues të KT, që pronari të kuptoj këto mundësi, si
dhe pasojat e tyre përkatëse.

Ujitja e tokës bujqësore: Komuna e Mitrovicës Jugore posedon sistem te ujitjes së tokave bujqësore e cila
mbulon mbi 2000 ha tokë bujqësore me ujitje të kualitetit të lartë, ky sistem i ujitjes është nën kompetenca te
kompanisë regjionale 'Iber Lepencit'. Gjendja e sistemit te ujitjes nuk është në nivelin më të mire për arsye të
mos menaxhimit dhe mirëmbajtjes.  Në baze të kapaciteteve ky sistem mund të mbulojë sipërfaqe më të
mëdha me ujitje, por në mungesë të investimeve ky sistem nuk është shtrirë dhe avancuar me shumë.
Prandaj komuna në bashkëpunim me 'Iber Lepencin' duhet të diskutojnë dhe harmonizojnë mënyrën e
investimit në këtë sistem në aspektin e mundësisë së mbulushmëris më të madhe dhe menaxhimit më të
mirë.

Si përfundim duke ditur rëndësinë e ujit në sektorin e bujqësisë komuna së bashku me kompanin regjionale
Iber Lepencin duhet të harmonizojnë objektivat e tyre dhe sëbashku të investohet në aspektin e menaxhimit
dhe zgjerimit të rrjetit.

Ndotja e tokës: Një ndër sfidat më të mëdha që nga lufte e fundit e tutje në Kosovë në përgjithësi është
ndotja e tokave në përgjithësi nga format dhe mënyrat e ndryshme. Edhe pse nuk kemi ndonjë raport zyrë i
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cili do të tregonte më saktësi nivelin formën dhe llojin e ndotjes së tokës por, ndotja është evidente.

Komuna e Mitrovicës Jugore është identifikuar dhe identifikohet si komunë industriale si rezultat i pranisë
së korporatave  industriale: (Trepça, Zona Industriale, dhe zhvillime tjera industriale) të cilat me vite me
radhë kanë shkaktuar ndotje të cilat ndotje kanë afektuar edhe tokat bujqësore në forma dhe nivele të
ndryshme.

Shumë studime kanë hetuar kontaminimin mjedisor, kontrollin potencial dhe masat korrigjuese për të
menaxhuar ndikimin mjedisor nga operimi i Trepçës. Dy ndikimet kryesore janë shkarkimet në ujëra
sipërfaqësorë të ujërave nga minierat dhe pellgjet e sterileve, deponive, dhe minierave me shkarkime të ujit
me aciditet të lartë dhe shpeshherë me metale të rënda, lirimi i pluhurit nga sipërfaqet e deponive dhe
objekteve që prodhojnë sterilin nga minierat.

Intensifikimin e ndotjes së tokës si pasoje e prodhimit bujqësor po bëhet një problem në rritje. Ndotja e
tokave ndikon në cilësinë dhe funksionin e tyre, në të ushqyerit e bimëve dhe si pasoje ne të gjithë
ekosistemin. Ndotja e tokës është problematike, sepse frutat që janë prodhuar në këto sipërfaqe të cilat kane
absorbuar një pjesë të substancave të dëmshme përbëjnë rrezik për shëndetin e njeriut apo dhe substanca të
dëmshme te prodhuara nga shpëlarje mund të hyjnë ne shtresat nëntokësore dhe shkaktojnë ndotjen e tyre.
Burimet e ndotjes së tokës Ka shumë burime të ndotjes së tokës. Shumica e substancave të dëmshme që
ndotin tokën janë rezultat i aktivitetit njerëzor. Disa nga burimet kryesore të ndotjes së tokës janë:

 Përdorimi i plehrave minerale,
 Rrjedhjet industriale,
 Mbeturinave të ngurta bujqësore
 Ujë për ujitje i kualitetit të pamjaftueshëm,
 Kontaminimi i pavëmendshëm I tokës mund te behet prej kompozimeve kimike që përdoren në

bujqësi (p.sh. pajisjet, siguria, plehrat e lëngshme, lubrifikantë, lëndë djegëse, etj).
 Ndotja e tokës nga pesticidet.

Shfrytëzimi jo racional i tokës bujqësore: Nga të dhënat e drejtorisë për bujqësi dhe zhvillim rural në
komunën e Mitrovicës Jugore vërehet një shfrytëzim jo racional apo jo shfrytëzim i potencialit prodhuese sa
i përket kultivimit të produkteve bujqësore si drithërat, perimet dhe pemët.

Kultivimi i drithërave zë vend të rëndësishëm në ekonomin bujqësore në komunën e Mitrovicës së Jugut,
drithërat si: gruri, misri, elbi, tërshëra gjejnë kultivim më të lartë në aspektin e hapësirës sipërfaqësore por,
në aspektin e prodhimit ton/ha nuk është në nivelin më të lartë.

Gjithashtu perimtaria si sektor i rëndësishëm i bujqësisë viteve të fundit ka një trend të rritjes së sipërfaqeve
të kultivuara por edhe sasisë së rendimentit për hektar, por ky nivel momental nuk është më i miri i
mundshëm duke ditur potencialin dhe kushtet agro-teknike që ka komuna e Mitrovicës së Jugut.
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Pemëtaria si sektor strategjik i shpallur edhe nga Ministria e Bujqësisë çdo ditë e më shumë gjen rritje të
sipërfaqes si dhe rendimentit në nivelin kombëtar por edhe në atë lokal. Kultivimi i mollës, dardhës,
kumbullës, lajthisë, arrës çdo vite ka një rritje të sipërfaqeve të kultivimit kjo duke falënderuar grandeve
qeveritare si dhe atyre lokale.

Grafiku 9.Prodhimtaria e drithërave dhe perimeve sip/ha

Grafiku 10. Prodhimtaria e pemëve sip/ha
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Figura 14. Problemet kryesore në sektorin e bujqësisë

Blegtoria: Momentalisht fondi i bagëtisë mbahet kryesisht për qumësht, për majmëri (mish) dhe produkte të
tjera. Ekzistojnë më se 1.730 ekonomi familjare të cilat kultivojnë kafshë për nevoja familjare dhe një font
5,350 krerë gjedhe. Gjithashtu ekzistojnë ferma të mesme dhe ato komerciale. Nga të dhënat e siguruara nga
komuna numri i kafshëve nuk është i kënaqshëm por vërehet se viteve të fundit ka një trend pozitiv të rritjes
së numrit të fondit blegtoral, por duke pasur parasysh kushtet gjeografike të cilat i ka komuna e Mitrovicës
Jugore numri i fondit blegtoral pa dyshim mund të dyfishohet apo trefishohet.

Komuna Mitrovicës Jugore ka një sipërfaqe me kullosa prej 9847.10 ha të cilat mundë të shfrytëzohen për
qëllime blegtorale. Po ashtu Mitrovica ka sipërfaqe pyjore 14,256 ha të cilat sipërfaqe në raste të caktuara
mund të shfrytëzohen nga kafshët e imta për kullosë.
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Grafiku 11. Trendët e fondit blegtoral 4 vitet e fundit

Po ashtu edhe përpunimi i produkteve blegtorale nuk është në gjendjen më të mirë të mundshme, në
komunën e Mitrovicës Jugore operojnë disa biznese që merren me grumbullimin dhe përpunimin e
produkteve blegtorale, por këto pika nuk mundë ti përmbushin nevojat dhe kërkesat e qytetarëve për
konsum.

Grafiku 12. Prodhimi i qumështit të freskët dhe jogurtit (litër)
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Grafiku 13. Prodhimi i produkteve të mishit (ton)

Rëndësia e infrastrukturës për zhvillimin ekonomik. Studimet tregojnë se sasia dhe cilësia e
infrastrukturës është faktori kryesor që e përcakton gatishmërinë e një biznesi për të investuar në një vend.
Një biznes dhe një komunitet nuk mund të ketë sukses nëse nuk ka furnizim të rregullt me energji apo rrugë
përmes të cilave mund të plasohen mallrat në treg.

Komuna e Mitrovicës gjatë viteve të fundit ka arritur rezultate të konsiderueshme në përmirësimin e
infrastrukturës rrugore dhe lidhjes me rrjetet rrugore ndërkombëtare. Por mungesa e kapaciteteve financiare
ka bërë që të lihet anash njëherë për njëherë rrjeti hekurudhor. Sfidë më e madhe mbetet sigurimi i
furnizimit të qëndrueshëm dhe të lirë me energji elektrike, teksa kapacitetet ekzistuese për gjenerim janë
vjetërsuar dhe mungesa e diversitetit për import ndikon dukshëm në rritjen e çmimeve. Në anën tjetër,
teknologjia informative është bërë mjet i përditshëm për përdorim shtëpiak si në tërë Kosovën edhe në
komunën e Mitrovicës, por jo edhe për përmirësimin e proceseve operative në sektorin privat, institucione
publike apo institucione arsimore. Zhvillimi industrial dhe kërkesat e tregut kanë filluar të bëjnë presion
serioz ndaj burimeve natyrore si ujërat dhe drunjtë, duke e dëmtuar kështu infrastrukturën elementare për
jetë – ekosistemin.

Për këto arsye, PZHK duhet t’i orientojë resurset financiare drejt ndërtimit të aseteve strategjike të
infrastrukturës të cilat do të jenë në funksion të zhvillimit. Në sektorin e energjisë, çështja e sigurisë së
furnizimit në nivel të Kosovës  do të adresohet përmes ndërtimit të kapaciteteve të reja të bazuara në linjit që
do plotësojnë edhe nevojat e komunës së Mitrovicës, ndërkohë që do të shqyrtohen mundësitë për
përdorimin e burimeve të ripërtërishme nga uji dhe biogasi. Në nivelin e Kosovës do të adresohet edhe
çështja e kostos do të adresohet përmes diversifikimit të burimeve të importit dhe uljes së konsumit me anë
të masave të efiçiencës. Infrastruktura e transportit rrugor do të zgjerohet përmes përfundimit të autostradave
ndërkombëtare që janë në ndërtim e sipër dhe nisjes së ndërtimit të autostradave rajonale, ndërkohë që do të
bëhet edhe modernizimi i linjës së vetme hekurudhore ndërkombëtare për të lehtësuar transportin e
mineraleve për eksport dhe të prodhimeve bujqësore. Masa të veçanta do të sigurojnë edhe investime që do
të mundësojnë përdorimin e qëndrueshëm të burimeve natyrore, duke siguruar balancë mes nevojave
zhvillimore dhe kujdesit ndaj mjedisit.
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Zgjidhje të mundshme:

 Finalizimi i segmentit të mbetur Besi – Merdare të Autostradës Morinë – Merdar (R7);
 Vazhdimi i projektit të zgjerimit të rrugës nacionale Prishtinë – Mitrovicë (M2);
 Modernizimi i linjës së vetme ndërkombëtare hekurudhore në Kosovë, Linja 10 (148 km e gjatë)

prej Fushë Kosovës në Maqedoni (linja jugore) dhe posaçërisht prej  Fushë Kosovës në Mitrovicë
dhe në drejtim të Serbisë.

 Ndërtimi i impiantit për trajtim të ujërave të zeza në Mitrovicë, por që do ti shërbejë gjithë rajonit.
 Nëdrtimi i impiantit me mulli të erës në Selac, që do të përmirësonte gjenerimin e energjisë

elektrike, në mënyrë të qëndrueshme.

Zbatimi i këtyre masave do të ulë kostot dhe distancat e transportit të njerëzve dhe mallrave brenda dhe
jashtë Kosovës dhe Mitrovicës. Mundësia për transport më të shpejtë dhe më të lirë do t’ju ndihmojë të
gjitha industrive të Kosovës për t’i siguruar më lirë lëndët e para dhe për t’i plasuar më lirë prodhimet në
treg. Modernizimi i rrjetit hekurudhor ndërkombëtar do të ndihmojë sektorin e eksportit të mineraleve dhe
mallrave bujqësore. Përmirësimi i infrastrukturës së transportit do të nxisë edhe investime të reja. E gjithë
kjo do të mundësojë norma më të larta të rritjes ekonomike.

Turizmi. Komuna ka terren të përshtatshëm për turizëm malor, në malin i Shalës së Bajgorës, me një terren
të përshtatshëm për bjeshkatari, kamping dhe skijim. Gjithashtu, liqeni artificial në Mitrovicë, afër lumit
“Ibër”, mund të shërbej si një atraksion i mirë për vizitorë gjatë zezonës së verës.

Turizmi malor - Turizmi malor dimëror dhe veror duhet të jetë një prej formave më të avancuara të
turizmit dhe këtë për shkak të kushteve të volitshme që ofron ky rajon për vizitorët.

Bjeshkët e Bajgores njihen për peizazhe të bukura dhe atraktive të cilat njëherësh shfrytëzohen për kullosa të
bagëtive dhe vend-verime të blegtorëve. Sa i përket turizmit veror, mund të thuhet se tashmë ka filluar
frekuentimi i këtyre lokaliteteve edhe pse edhe kjo formë e turizmit është në fazën fillestare, për shkak të
mungesës së infrastrukturës.  Në kuadër të Projektit të Turizmit Rural në Zonën e Shalës është ndërtuar më
shumë se 60% e shtegut 10 km i planifikuar për ndërtim në kuadër të aktivitetit për shtegun për këmbësor
dhe biçikleta.

Turizmi kulturor - Deri më tani për zhvillimin e kësaj forme të turizmit është bërë fare pak. Nga disa vite
është realizuar një projekt në sferën e turizmit kulturor nga Komuna, i cili ka pasur qëllim të vetin nxitjen e
turizmit përmes trashëgimisë kulturore.

Turizmi rural - Një ndër format e turizmit në Komunën e Mitrovicës mund të jetë edhe turizmi rural.
Tokat e punueshme që gjenden në fshatrat e Bajgores janë të mbjellura me shumë produkte të ndryshme, si
me pemë, ashtu edhe perime. Po ashtu, në këtë rajon është e zhvilluar edhe blegtoria, ku tregon edhe
prodhimi i produkteve qumështore e ku fshatarët e Bajgorës kanë një traditë shumë të madhe për prodhimin
e këtyre produkteve qumështore.

Një lloj potenciali turistik që ka Mitrovica, janë minierat e dala jashtë funksionit në Trepçë, ku janë pika
interesante për zhvillimin e turizmit. Krahas kësaj, muzeu i kristaleve mund të bëhet atraksion turistik si
dhe qendër arsimore, hulumtuese dhe shkencore.

Sfidat e zhvillimit turistik:

 Furnizimin e qëndrueshëm dhe të favorshëm me energji elektrike.
 Fuqinë e mjaftueshme dhe të shkathët të punës.
 Fuqizimin Ekonomik, si dhe
 Prezantimin e mekanizmave për mbështetje financiare.
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Si projekte me potencial të zhvillimit të turizmit që planifikohen nga komuna janë:

 Projekti i rigjenerimit të liqenit akumulues Suhadoll;
 Projekti i impiantit me erë në Bajgorë, Selac / investim nga SoWi.

Ndërtimtaria. Në Kosovë kah fundi i vlugut më të madh të ndërtimit që është bërë përmes donacioneve
ndërkombëtare dhe parave të dërguara nga diaspora – ka disa tregues se aktivitetet ndërtimore janë duke u
pakësuar.

Ndërtimtaria aktualisht disponon me 5.5 punëtorë për ndërmarrje e cila është fuqia më intensive e sektorit në
ekonominë e Mitrovicës. Veprimtaritë ndërtimore mund të krijojnë shumë punë, posaçërisht për personat e
papërvojë, por ata varen shumë nga cikli i zhvillimit ekonomik.

3.3.2. Të ardhurat dhe papunësia

Edhe pse papunësia është problem kombëtar, të dhënat tregojnë për një gjendje më të rëndë në Komunën e
Mitrovicës. Si rezultat i papunësisë dhe gjendjes së rëndë ekonomike në Komunën e Mitrovicës, numri i
familjeve që jetojnë në asistencë sociale, është si në vijim:

Tabela 104. Numri i familjeve që jetojnë në asistencë sociale

Sipas të dhënave zyrtare të vitit 2015, në Mitrovicën e Jugut, afër 1800 familje me rreth 10 mijë anëtarë janë
të përfshirë në skemat sociale, shifër kjo që e radhit në vendin e parë krahasuar me komunat tjera. Kurse,
punëkërkues të regjistruar llogariten të jenë mbi 6700 sosh.

Sot është qyteti pothuajse më i goditur nga papunësia dhe varfëria dhe po ndikon shumë në situatën sociale
dhe politike. Mbi 60% e të rinjve dhe grave janë të papunë. Gratë dhe të rinjtë inkurajohen të jenë më aktivë
në aktivitetet sipërmarrëse dhe të krijojnë ndërmarrje private. Në këtë drejtim, statistikat e fundit tregojnë
disa përmirësime pozitive në punësimin në bujqësi, i cili është stimuluar shumë nga niveli qendror. Shumica
e të punësuarve në institucionet publike varen nga pagat e qeverisë.

Grafikoni në vijim prezanton ndarjen e punëkërkuesve në bazë të grupmoshave, në Qendrën Rajonale të
Punësimit në Mitrovicë. Sipas popullsisë së përgjithshme dhe moshës mesatare në komunë, shumica e
punëkërkuesve janë Shqiptarë të moshës së mesme.

Nr. i familjeve përfituese të asistencës sociale
Periudha Familje Anëtarë

2010 2458 11035
2011 2472 11097

2012 2288 10294

2013 1985 8725
2014 2038 8880

2015 1881 8167
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Ulja e papunësisë. Shkalla e varfërisë ekstreme në Mitrovicë dallon nga qytetet tjera. Vetëm varfëria
ekstreme mund të sillet deri në 18 për qind. Problemet e vazhdueshme politike në këtë komunë, vlerësohen
të jenë një prej arsyeve që kanë çuar edhe në ngecjen e zhvillimit ekonomik. Por, ekspertët e ekonomisë
fokusohen sidomos te shkalla e zhvillimit ekonomik si problemi kryesor pse mitrovicasit ballafaqohen më së
shumti me probleme sociale.

Sfidë kryesore në uljen e papunësisë janë zhvillimet politike dhe jo aq ekonomike. Vetëm ekonomia dhe
zhvillimi ekonomik mund të jetë mekanizimi kyç i përafrimit të interesave të të gjithëve që jetojnë në
Mitrovicë dhe më gjerë.

Niveli i lartë i papunësisë dhe varfërisë, burimin e vet gjithashtu e ka te jofunksionaliteti dhe jofunksionimi
me kapaciteve të plota të kombinatit “Trepça”.

Sektori i ndërtimtarisë do të mund të ndikonte pozitivisht në ulje të papunësisë në Mitrovicë. Mirëpo,
nevojitet ofrimi i mundësive për trajnime dhe çertifikim të të papunësuarve Siguria e punëtorëve në
ndërtimtari

Zgjidhje të mundshme. Sa më të përparuara që të jenë shkathtësitë e fuqisë punëtore, aq më të larta do të
jenë të ardhurat e punëtorëve dhe të ekonomisë në përgjithësi. Komuna duhet të planifikojë infrastrukturës
fizike për:

 Rritja e përfshirjes së shkathtësisë profesionale në institucione arsimore .
 Përmirësimi i ndërlidhjes ndërmjet shkathtësive të fituara në arsim dhe kërkesave të tregut të punës.
 Ndërtimi i shkollës profesionale për aftësim të fuqisë puntore.

3.3.3. Investimet lokale

Gjatë periudhës 2008-2012, Komuna e Mitrovicës përmes fondeve të veta dhe të donatorëve ka
kompletuar në total 92 milionë euro investimeve kapitale. Shumica e këtyre investimeve kanë qenë të
shpërndara drejt tre projekteve të mëdha përfshirë “Projektet Omnisport” (objekte të ndryshme sportive),
qendra e biznesit dhe renovimi i qendrës së sportit “Minatori”. Përveç kësaj, komuna ka shpërndarë
fonde të mëdha për rindërtimin e disa lagjeve të Mitrovicës Veriore në mënyrë që të inkurajoj kthimin e
disa komuniteteve që kanë jetuar aty më parë.

Në vitin 2013, buxheti i Komunës së Mitrovicës ka qenë 15.1 milionë euro, rreth 15% më i vogël se në vitin
2012. Rënia në buxhet vjen për shkak të ndarjes së një pjese të buxhetit për Zyrën Administrative në Veri të
Mitrovicës. Mirëpo, në vitin 2017, buxheti komunal ishte 17 milion euro, rreth 12% më i lartë se buxheti i
vitit 2013. Në vitin 2017, vetëm për zhvillim ekonomik ishin ndarë rreth 2.6 milion euro.
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E ardhmja ekonomike e Mitrovicës varet nga ndërmarrësia. Mirëpo, sipas studimeve, mungesa e arsimit
praktik, joshja nga subvencionet publike, statusi i paqartë politik, institucionet e dobëta, sundimi i
mangët i ligjit, dhe “shiriti i kuqi” i kontribuojnë mungesës së ndërmarrësish.

Struktura e papërshtatshme në Mitrovicë është një çështje tjetër e cila duhet të adresohet urgjentisht:
gjendja e dobët e rrugëve, transporti joefikas publik, dhe ç’është më e rëndësishmja, furnizimi i
pamjaftueshëm me ujë dhe energji elektrike janë disa ndër problemet e shumta me të cilat ballafaqohet
qyteti i Mitrovicës.

3.3.4. Politika ekonomike qendrore
Zhvillimi ekonomik ndikohet nga një sërë faktorësh shumë prej të cilave janë jashtë kontrollit komunal.
Ndarja e të dhënave sipas rajoneve tregon se vetëm 22% e bizneseve janë të përqëndruar në rajonin e
Mitrovicës, kurse vetëm 3% të bizneseve në komunëne Mitrovicës.17 Kjo është një përqindje e vogël, në
raport me rajonet dhe komunat tjera të Kosovës.
Trendin e ngjashëm, ku bizneset në industrinë e shërbimeve (tregti, ndërtimtari, hotelieri, etj.), e ka
konfirmuar edhe Oda Ekonomike Regjionale për Mitrovicën. Megjithatë, rritja dhe qëndrueshmëria e
këtyre sektorëve varet nga zhvillimi i sektorëve tjerë. Kohë te fundit, është vërejtur një ulje në sektorin e
tregtisë dhe ndërtimtarisë, për shkak se këto sektorë vetëm nuk mund të jenë bartës të zhvillimit ekonomik
dhe punësimit lokal. Megjithatë, Oda Ekonomike ka konfirmuar se viteve të fundit ka rritje në sektorin e
përpunimit, veçanërisht në industrinë e përpunimit të drurit dhe të ushqimit.

3.3.5. Analiza SWOT
Tabela 105. Analiza SWOT për ekonomi

Përparësitë Dobësitë

 Pasuritë natyrore (resurset minerale, rezervat
 pyjore, toka pjellore, burime të pasura me ujë
 Resurset njerëzore (Moshë e re, kualifikim profesional)
 Prania e Universiteteve që ofrojnë edukim në degët e

Shkencave Teknike të Aplikuara, Biznesit dhe Ligjit
 Pozitë gjeostrategjike (lidhja tokësore rrugore me

Serbinë dhe Malin e Zi, lidhja hekurudhore me Serbinë)
 Të vendosura në rrugë kalimet kryesore (rrjetëzim rrugor

dhe hekurudhor me Serbinë, Maqedoninë dhe Malin e
Zi)

 Resurse ujore të mjaftueshme
 Klimë dhe potencial adekuat për zhvillimin e bujqësisë

dhe blegtorisë
 Potencial për zhvillimin e turizmit rural -Shalë të

Bajgores
 Ndërmarrësi potenciale dhe me traditë
 Zona industriale funksionale
 Fuqi punëtore relativisht e lirë (në krahasim me vendet

Evropiane)
 Lidhjet e Bizneseve të Komunës dhe regjionit në tërësi
 Parku i Biznesit
 Hapësira të përshtatshme për zhvillimin e bizneseve të

reja
 Hyrje e volitshme e granteve për infrastrukture publike

dhe mbështetje të bizneseve


 Mungesa e mjeteve financiare për projekte të
qëndrueshme zhvillimore

 Energji elektrike jostabile dhe infrastruktura jo e
zhvilluar

 Sistemi Arsimor dhe Shëndetësor jo i zhvilluar
 Zbrazëtira të shprehura në mes të sistemit arsimor dhe

tregut të punës
 Mungesë të infrastrukturës bazë në pikat turistike rurale -

Shalë të Bajgores
 Mungesa e Planeve Afatgjate Strategjike Zhvillimore

Sektoriale
 Konkurrenca joreale nga aktivitetet joformale ekonomike
 Mungesë e investimeve në shërbime publike (Ujë,

mbeturina)
 Mungesa e përvojës në çështjet specifike të stafit

komunal (menaxhim gjithëpërfshirës të zhvillimit,
absorbim dhe tërheqje investimesh)

 Ambient të degraduar dhe të ndotur
 Investime dhe menaxhim joadekuat i resurseve ujore
 Mosfunksionalizimi i Zonës Industriale
 Nivel i lartë i papunësisë dhe migrimi në shtete të tjera
 Rasti i Trepçës vazhdon të mbetet i pazgjidhur
 Disproporcion i bizneseve të tregtisë dhe prodhimit

(shumica e bizneseve aktive janë në sektorin e tregtisë)
 Promovim i pamjaftueshëm i rajonit për turizëm
 Promovimi pamjaftueshëm i rajonit te investitorët

17Burimi: ATK , 2013
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Mundësitë Rreziqet

 Traditë në përpunimin e mineraleve dhe metalit
 Potencial eksporti për mineralet e përpunuara dhe

metalet e ricikluara (p.sh. alumini, çeliku etj)
 Mundësia e shfrytëzimi efektiv të zonës së lirë

ekonomike që t’i tërheqë investitorët e huaj
 Mundësia e fondeve të BE-së për zhvillim
 Fokus i Komunës në Turizëm
 Ndërtimi i autostradës së re për Prishtinë
 Ndërtimi i hekurudhës
 Mbështetje të Ndërmarrjeve të Vogla dhe të Mesme

(NVM).
 Funksionalizimi i zonës industriale dhe zonës ekonomike

të lirë

 Vonesë në privatizim ose ndryshim të Trepçës nga
Ministria e Zhvillimit Ekonomik

 Pasivitet i fuqisë punëtore dhe mbështetje në sektorin
publik

 Fokus në sektorin e ndërtimtarisë dhe tregtisë
 Konkurrenca joreale nga importi joformal i produkteve
 Mosfunkcionalizimi i sistemit ligjor
 Burimet e pafavorshme të financimit (interesi i lartë
 i kredive dhe kapitali i investimit nuk ekziston)
 Tensionet etnike dhe situate e komplikuar në qytetin e

Mitrovicës

3.4. INFRASTRUKTURA TEKNIKE

3.4.1. Gjendja e infrastrukturës teknike

Në territorin e komunës së Mitrovicës Jugore, infrastruktura teknike e rrjedhimisht edhe shërbimet publike që
lidhen me të nuk është në nivel të kënaqshëm të zhvillimit. Kjo çështje është problem sidomos sa i përket
nivelit të zhvillimit të infrastrukturës ujore dhe për këtë arsye ka nevojë për përpjekje më të mëdha të shoqërisë
që ky problem të zgjidhet apo të zbutet. Problem është po ashtu furnizimi jo i mirë me energji elektrike ku
rrjeti elektrik në disa pjesë është shumë i amortizuar, tensioni i dobët dhe ka reduktime të furnizimit. Nuk
është në gjendje të mirë as rrjeti rrugor në këtë komunë.

3.4.2. Ujësjellësi
Komuna e Mitrovicës Jugore në infrastrukturën e ujësjellësit përballet me probleme dhe sfida jo të pakta sa i
përket kësaj fushe. Ndër problemet dhe sfidat më të theksuar në Komunën e Mitrovicës Jugore mund ti
radhisim si më poshtë:
Menaxhimit dhe mbulueshmeris i gjithë territorit të komunës me rrjet dhe furnizim me ujë të pijes, nga
46 vendbanime 37 vendbanime gazojnë qasje në ujë të pijes ndërsa 8 vendbanim nuk kanë qasje si: Rrezhan,
Selac, Ovqarë, Batahir, Dedi, Zabërxhë, Kaqandoll, dhe Kovaqicë, në të cila vendbanime jetojnë një numër i
vogël i banorëve rreth 350 banor dhe si rezultat i numrit të vogël të banorëve aspekti i mbulueshmeris pë këto
vendbanime është me prioritet të ulët.

KRU Mitrovica përmbushjen e detyrave si ne prodhim , furnizim me ujë, mirëmbajtje te objekteve,
mirëmbajtje te rrjetit te ujit , mirëmbajtje te rrjetit te kanalizimit, mirëmbajtje te ITU-ve, ITUZ dhe stacioneve
te pompave.

Numri i konsumatorëve të kompanisë gjatë vitit 2018 krahasuar me vitin paraprak ka pësuar një rritje prej
1,846 konsumatorëve të rijnë.

Mos shfrytëzimi i burimit ekzistues të ujit si dhe rezervarit për deponim të ujit, në fshatin Mazhiq të
Komunës së Mitrovicës Jugore ekziston burimi i ujit të pijes si dhe rezervari për deponim të ujit i cili në baze
të analizave dhe kapaciteteve që posedon mund të furnizojë një numër të caktuar të vendbanimeve me ujë të
pijes të cila vendbanime momentalisht nuk gazojnë qasje në ujë të pijes si pasoj e mungese së rrjetit dhe
furnizimit me ujë, fshatrat të cilat mund të përfitojnë nga funksionalizimi i këtij burimi janë: vet fshati Vllahi,
Melinicë, Vidishiqë, Maxherë, Bare, Zijaqë etj.
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Infrastruktura e shtrirjes së gypave të ujësjellësit por jo funksionalizimi i saj, disa vendbanime të
Komunës së Mitrovicës Jugore posedojnë infrastrukturë të rrjetit të ujësjellësit por si të tilla asnjëherë nuk
kanë gëzuar të drejtën e qasjes dhe furnizimit me ujë nga ky rrjet i shtrirë si pasoje e mos përgjegjësisë
institucionale dhe mungesës së fondeve që të finalizohen këto projekte.

Vendbanimet të cilat kanë infrastrukturë të ujësjellësit por nuk kanë qasje në të janë: Bare, Vidishiq, Maxherë,
Melenicë, Vllahi dhe Zasellë, komuna ka kontraktuar kompaninë e cila ka filluar funksionalizimin dhe kyçjen
e ekonomive familjare në sistem për një periudhe 3 vjeçare do të përfundoj e gjithë ky projekt.

Infrastrukturë e dobët e rrjetit (gypave në zona dhe segmente të caktuara), në bazë të raporteve vjetore
të K.R.U Mitrovicës çdo vite kanë probleme të mëdha në sajimin dhe mirëmbajtjen e rrjetit të ujësjellësit si
pasoje e dëmtimit të gypave në pjesë të caktuara të komunës por me theks të veçantë në qendër të qytetit zonën
urbane si pasoj e fluksit të madhe të ndërtimit dhe zhvillimit të qytetit dhe kyçje e shumta në rrjet të ujësjellësit.
Sipas raportit të K.R.U Mitrovica vetëm në vitin 2018 kanë pasur mbi 350 ndërhyrje në sajimin e dëmeve nga
pëlcitja e gypave të ujësjellësit si pasojë e vjetërsisë së gypave dhe raste të caktuara dëmtime të gypave nga
investitorët të ndryshëm, komuna së bashku me KRU Mitrovica kanë një mardhënje kontraktuale në aspektin
e sajimeve të dëmeve në rrjet të ujësjellësit.

Humbjet e sasisë së madhe të ujit si pasoj e infrastrukturës së dobët, mungesës së ujë matësve zonal dhe
mos funksionimi i atyre ekzistues, sipas të dhënave të K.R.U Mitrovica në komunën e Mitrovicës Jugore
janë tre ujëmatës zonal digjital të cilët masin sasinë e ujit të shpenzuar, këta ujë matës kanë kapacitete të
ndryshme si: UZ Zhabar 279.556 m3, Shipol 304.606 m3, Ura e Gjakut 522.488 m3 ujëmatës i cili është jashtë
funksionit të leximit dhe si rezultat i saj kemi humbje të mëdha të ujit.

Kërkesat për ujë: Sipas udhëzimit Administrativ për norma dhe standarde të planifikimit hapësinor janë
përcaktuar kërkesat për ujë për kokë banori, ujë për shfrytëzim për nevojat konsumuese/ ujë për pije dhe
amvisëri janë radhitur sipas kategoris:
 për vendbanime ≥ 100001 banor: ≥ 300 litra/banor;
 për vendbanime ≥ 20001- 100000 banor: ≥ 250- 300 litra /banor;
 për vendbanime ≥ 20001- 100000 banor: ≥ 200- 250 litra /banor;
 për vendbanime ≥ 5001- 20000 banor: ≥ 150- 200 litra /banor;
 për vendbanime < 5000 banor: ≥ 100 - 150 litra /banor.
Sipas prognozave demografike komuna e Mitrovicës Jugore deri në vitin 2028 do të ketë një numër të banorëve
prej 93, 515. Sipas këtij numri të banorëve institucionet përkatëse duhet të sigurojë një sasi uji në ditë prej
28,054500 milion litra ujë.

Furnizimi dhe cilësia e shërbimit: Gjate vitit 2018 , ITU ne Shipol ka trajtuar dhe distribuar 22194494 m3.
Nëse krahasohet prodhimi ne total për një vite kalendarik , del se kemi rrite prodhimin për 513537 m3 ose e
shprehur ne përqindje, për 0.18 % me shume se sa për vitit 2017.

Furnizimi i konsumatorëve gjate tere vitit ka qene pa ndërpre, me një shtypje minimum 2-2.5 bar qe është
sukses i K.R.U Mitrovica.

Departamenti teknik do te vazhdon te merr masa që të arrihet caku i zvogëlimit te humbjeve duke kryer me
shumë kontrolla ne teren dhe te zbatohet vendimi për riparimin e rrjedhjeve ne rrjetit e ujit te raportuara nga
qytetaret, institucionet dhe punëtoreve te kompanisë , brenda 24 ore dhe zbulimin e kyçeve ilegale te cilët e
shfrytëzoni ujin por nuk janë konsumatorë te KRU,,Mitrovica”.

Në laboratorët e ITU-ve te KRU,,Mitrovica” bëhen analizat fiziko kimike te ujit te pa trajtuar dhe ujit te trajtuar
por jo edhe ato bakterologjike. Këto analiza bëhen çdo 4 ore,qe do te thotë 6 here Brenda 24 orëve ne Shipol
ndërsa ne Balince vetëm dy deri ne tri here ne dite. Në këto analiza përfshihen : Era, shija, turbullira, ngjyra,
shkalla Co-Pt ,vlera e pH. Analizat fiziko - kimike te kryera ne laboratorët e impianteve janë paraqitur ne
tabelën tre dëshmon për kualitet te larte te ujit te prodhuar.
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Shkallë me të lartë të dështimit në aspektin fiziko-kimike, gjatë vitit 2013, kanë raportuar dy KRU (Mitrovica
dhe Hidroregjioni Jugor). Sa i përket kualitetit të ujit për nga aspekti bakteriologjik gjatë vitit 2013, është
shënuar performancë më e mirë më 98.4% kalueshmëri të testeve në raport me vitin 2012 kur kalueshmëria
ishte 97.6%.

Sistemi i taksave: Gjate vitit 2018, u kalua nga inkasimi manual përmes blokave dhe Inkasantëve, ne
inkasimin përmes pikave te shitjes dhe deri tani kemi 10 pik te shitjes ne regjion.
Gjithashtu edhe leximin manual dhe përmes faturimit klasik e kemi kaluar në një forme me te avancuar ne
leximin përmes pajisjes PDA(aty për aty leximi dhe faturimi tek konsumatori) gjë qe ndikon ne ngritjen e
objektivitetit ne faturim dhe shkurtimin e kohës nga leximi deri ne dërgimin e faturave. Aktivitetet e cekura
me larte do te kenë impakte ne vitet ne vijim dhe do te ndikoj në përmisimin e indikatorëve operativ e financiar
te cilët gjate vitit 2018 nuk kane qene te mire.
Realizimi Janar- Dhjetor i inkasimit, ne NJO Mitrovice pa veriun, në bazë të faturimit ka arritur ne shkalle
prej 66.45%, ndërsa realizimi në bazë të planifikimit është e realizuar në shkallë prej 129.23 %. Kurse inkasimi
në raport me periudhën e njëjte te vitit te kaluar është tejkaluar për 65.53 %.Mitrovica është furnizuar me
13.962.878 m3 nga të cilat vetëm 3.613.302 m3 (25.88 %)janë faturuar. Humbja e ujit ne NJO Mitrovice pa
veriun mbetet ende e lartë: 74.12 %, ose 10.349.576 m3 ndërsa NJO Mitrovice me Veriun humbja është 52.85
% Te hyrat e përgjithshme nga inkasimi për Janar-Dhjetor arrijnë vlerën prej 1.482.639 € , pa llogaritur
inkasimin nga qeveria ne emër te veriut qe ka ndodh vetëm 580.000€.

Tabela 106. Përformanca e Njësive Operative Mitrovicë për vitet 2017 dhe 2018 – Inkasimi ndaj Faturimit
Njësia operative Sasia e faturuar m3 Çmim/ m3 Shuma e faturuar Inkasimi Performanca
Mitrovica 3.584.157 0.57 € 2.037.795 1,215,649 59.5%

Mitrovica gjatë vitit 2018 ka pasur një performancë ne ngritje për 6.95 % krahasuar me vitin paraprak.

Harta 33. Mbulueshmeria dhe menaxhimi i rrjetit të ujësjellësit
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Tabela 107. Analiza SWOT për ujësjellësin

Përparësitë Dobësitë
 Kapacitete të mjaftueshme prodhuese; Impianti në

Shipol dhe Balinc,
 96% e popullatës furnizohet me ujë;
 Burime të ujit të pijes;
 Furnizimi 24/7 ditë;
 Cilësia e mirë e ujit;
 Menaxhimi dhe mirëmbajtja e kanaleve të reja është

në kompetencë të KRU Mitrovica.
 Ujërat nëntokësore shtrihen në 50% të territorit të

Komunës;
 Ofrimi i ujitjes optimale përkundër kushteve

minimale;
 Vazhdimësia e ndërtimit të kanaleve të reja;
 Mbështetje nga Partnerët si: SHUKOS, ARRU,

KRU-të, Komunat, Qeveria etj;

 Mos shfrytëzimi i kapaciteteve të ujit për nevoja të
pijes;

 4% e popullsisë dhe 69 % vendbanimeve nuk
gazojnë qasje në ujësjellës;

 Mos shfrytëzim i burimeve ekzistuese të ujit për
nevoja të qytetarëve;

 Rrjeti pjesërisht i vjetër i ujësjellësit në disa zona;
 Mungesa e  sistemit  të akumulimit të ujërave;
 Domosdoshmëria e shfrytëzimit të pompave në disa

pjesë të qytetit (lagjet në zonat e larta);
 Mungesa e kyçjes së disa fshatrave në rrjetin

kryesor;
 Shfrytëzimi jo i duhur i ujit (abuzimet);
 Mungesa e koordinimit ndërmjet kompanive

publike;
Mundësitë Rreziqet

 Shfrytëzimi i investimeve të jashtme;
 Garantët qeveritarë;
 Aplikimi i arritjeve teknologjike;
 Trajnimi i stafit;
 Ekzistenca e Legjislacionit përkatës;
 Ridizajnimi i sistemit të ujitjes (futja e kanaleve te

hapura ne tubacione);
 Inkorporimi i kanaleve të reja të ujitjes në sistemin

menaxhues  të KRU Mitrovica;

 Mos ndërrimi i gypave të vjetër të ujësjellësit;
 Cenimi i kualitetit/sigurisë së ujit si pasojë e rrjetit të

vjetërsuar;
 Humbjet e mëdha të ujit në rrjet;
 Keqpërdorimi i ujit;
 Mospjesëmarrja e komunitetit në vendimmarrje në

procesin e ndërtimit të impiantit (çështja e
eksproprijimit);

 Politika joadekuate;
 Dëmtimi i rrjetit të ujësjellësit;

3.4.3. Rrjeti i Kanalizimit

Në përgjithësi në Kosovë, nuk ka trajtim të ujërave të ndotura. Shkarkimi i tyre zakonisht bëhet direkt në
lumenj dhe paraqet një ndër ndotësit kryesorë të ujërave sipërfaqësore. Nuk ka ndonjë impiant për pastrimin
e ujërave të zeza, dhe kështu e tërë sasia e ujërave të zeza derdhet në lumin Ibër, Sitnica dhe Trepça, apo
përfundon në gropat septike, dhe si rezultat i mungesës së impiantit kjo fushë ka probleme dhe sfida të
ndryshme.

Mungesa e impiantit për trajtimin e ujërave të zeza: Komuna e Mitrovicës së Jugut nuk ka impiant për
trajtimin e ujërave të zeza dhe si rezultat i mungesës sjell problema dhe sfida të mëdha për komunën, duke
ditur se gjitha shkarkimet e ujërave të ndotur bëhen në lumenjtë e Mitrovicës duke shkaktuar ndotje të ujërave
sipërfaqësore dhe atyre nëntokësore. Komuna e Mitrovicës Jugore është në proces të tenderimit për ndërtimin
e impiantit për trajtimin e ujërave të zeza dhe kolektorët mbledhës për gjatë 4 lumenjve të qytetit të Mitrovicës
Jugore. Ky impiant do të ndërtohet në bashkëpunim me BERzH dhe BEI projekt i cili do të kushtoj 30 milion
euro.

Shkarkimi i ujërave të ndotur në lumeje apo hapësira sipërfaqësore: Mitrovica Jugore ka problem dhe
sfidë të mëdha në menaxhimin e derdhjeve të ujërave të zeza pasi që nuk posedon impiant si e tillë gjitha
derdhjet kryhen në kuadër të lumenjve dhe hapësira tjera sipërfaqësore. Pas investimeve në ndërtimin e
kolektorëve ky problem do të eliminohet si i tillë për arsye se gjitha këto derdhje do të kyçen në kolektorë.

Mbulueshmeria me rrjet të kanalizimit: KRU Mitrovica është përgjegjëse në mirëmbajtjen dhe menaxhimit
të rrjetit të ujërave të zeza, në bashkëpunim me komunën obligohen që të bëjnë mbulueshmerin e
vendbanimeve me rrjet të kanalizimit.
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Numri i konsumatorëve të kompanisë gjatë vitit 2018  krahasuar me vitin paraprak ka pësuar një rritje prej
1,846 konsumatorëve të rijnë.

Prej 46 vendbanimeve të Mitrovicës së Jugut, vetëm 36, gjegjësisht 76.5 % të numrit të përgjithshëm të
vendbanimeve, kanë qasje në rrjet të kanalizimit funksional dhe pjesërisht funksional. Vendbanimet rurale të
cilat nuk kanë qasje në rrjet të ujësjellësit janë Batahir, Dedi, Kaçandoll, Kovaçicë, Kutlloc, Maxherë, Ofqar,
Rzhanë, Selac, Stranë, Vidishiq dhe Zijaqë. Gjegjësisht, nga numri total i banorëve, qasje në rrjet kanë 70,000,
banorë, që përbën 97% të numrit të përgjithshëm.

Mungesës rrjetit të ujërave atmosferik: Komuna e Mitrovicës Jugore nuk posedon rrjet të kanalizimit
atmosferik dhe si e tillë kemi përzierje të ujërave të zeza dhe atyre atmosferik, dhe si pasojë e saj në raste të
reshjeve me intensitet të larte vijmë deri të kollapsimi dhe si pasojë kemi përmbytje në zona të caktuara, edhe
pse komuna ka ngritur rrjete të ujërave atmosferik por mos menaxhimi i mirë shumë ekonomi familjare rrjetin
e kanalizimit fekale e kanë kyçë në atë atmosferik.

Harta 34. Mbulueshmeria dhe menaxhimi i rrjetit të kanalizimit

3.4.4. Ujitja dhe drenazhimit

Komuna e Mitrovicës Jugore në aspektin hidrografike apo burimeve ujore është mjaft e pasur duke ditur se në
territorin e komunës kalojnë disa lumenj dhe si e tillë mundësia e ujitjes së tokave bujqësore është e lartë.

Në kuadër të komunës ekziston sistemi i ujitjes së tokave bujqësore për disa zona të caktuar, sistem i cili është
i menaxhuar nga Kompania regjionale 'Ibër Lepenci'. Në komunën e Mitrovicës Jugore kalojnë rreth 39,818.37
metra kanal ku ujiten rreth 1000 ha tokë bujqësore.
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Sistemi i ujitjes së tokave bujqësore në Komunën e Mitrovicës Jugore është i ndërtuar vite me parë dhe si
rezultat i saj ka probleme në funksionimin e tije ne formën me të mirë.

Ndër problemet kryesore të cilat afektojnë mos funksionimin adekuat të rrjetit të ujitjes janë:

Menaxhimi dhe mirëmbajtja e kanaleve të ujitjes: Menaxhimi i rrjetit të ujitjes së tokave bujqësore bëhet
nga Iber Lepenci, por aspekti i mirëbajtjes së kanaleve nuk është në nivelin me të ku në zona të caktuara për
shkak të zhvillimeve këto kanale mbyllen dhe si rezultat i saj bëhen të pa shfrytëzueshme.

Zhvillimi i banimit në toka ku janë nën sistem të ujitjes: Ndër problemet me të theksuar ne kuadër të ujitjes
së tokave bujqësorë është ndërtimi apo shndërrimi i zonave nën sistem të ujitjes në toka ndërtimore dhe si
rezultat i saj këto toka tash me janë të pa shfrytëzueshme për zhvillim bujqësor, komuna është duke hartuar
Planin Zhvillimor Komunal ku do të definoj kufijtë ndërtimor dhe definimin e zonave bujqësore në interes të
mbrojtjes së këtyre tokave.

Mbulueshmëria e tokës bujqësore me rrjet të ujitjes: Mbulueshmeria me rrjet të ujitjes së tokave bujqësore
është e vogël rreth 1000 ha tokë bujqësore ujitet dhe 5000 ekonomi familjare në komunën e Mitrovicës Jugore,
gjë që është në nivel të ulët duke pasura parasysh kushtet topologjike të terrenit, sasinë e ujërave nëntokësore
dhe sipërfaqësore. Komuna në bashkpunim me MBPZHR-n planifikojnë zgjerimin e kësaj sipërfaqe edhe për
200 ha në vendbanimin Pirqë.
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Harta 35. Sistemi i ujitjes

Tabela 108. Analiza SWOT për kanalizmin dhe sistemin e ujitjes
Përparësitë Dobësitë

- 80% e popullatës kanë qasje në rrjet të kanalizimit;
- Menaxhimi dhe mirëmbajtja e rrjeteve ekzistuese dhe

atyre të reja  është në kompetencë të KRU Mitrovica.
- Ndërtimi i impiantit për pastrim të ujërave të zeza

është ne proces;
- Vazhdimësia e ndërtimit të kanaleve të reja;
Ofrimi i ujitjes optimale përkundër kushteve  minimale;

 Mungesa e impiantit për trajtimin e ujërave të zeza;
 Mungesa e koordinimit ndërmjet kompanive publike;
 Mungesa e sistemit për ujërat atmosferikë;
 Derdhja e ujërave të zeza  në lumenjve (Ibër, Lepenc

dhe Trepça);
 Rrjeti i vjetruar i  kanalizimit;
 Ndotja e ujit në kanalet e ujitjes;
 Sipërfaqe e vogël e ujitur;
 Mënyra primitive e ujitjes;

Mundësitë Rreziqet

 Shfrytëzimi i investimeve të jashtme;
 Garantët qeveritarë;
 Aplikimi i arritjeve teknologjike;
 Trajnimi i stafit;
 Ekzistenca e Legjislacionit përkatës;
 Inkorporomi i kanaleve të reja të kanalizimit në

sistemin menaxhuese  të KRU Mitrovica;
 Ridizajnimi i sistemit të ujitjes (futja e kanaleve te

hapura ne tubacione);

 Mos ndërrimi i gypave të vjetër të kanalizimit;
 Mospjesëmarrja e komunitetit në vendimmarrje në

procesin e ndërtimit të impiantit (çështja e
eksproprijimit);

 Politika joadekuate;
 Dëmtimi i rrjetit të ujitjes;
 Rrezikimi i skemave të ujitjes nga urbanizimi i egër

i fshatrave;
 Humbja e interesimit për me u marrë me bujqësi në

mungesë të mundësisë për ujitje;

3.4.5. Energjia elektrike
Furnizimi me energji elektrike bëhet nga KEK-u përmes energjisë së prodhuar në termocentralet e Obiliqit, si
dhe nga hidrocentralit të Ujmanit/Gazivodës. Furnizimi me energji elektrike është jo i qëndrueshëm dhe i
pamjaftueshëm, ka ndërprerje të shpeshta të rrymës elektrike. Arsyet për këtë janë kapacitetet e kufizuara të
termocentraleve të Obiliqit dhe humbjet teknike dhe ato administrative, si dhe defektet e shpeshta në rrjet.
Rrjeti elektrik është i vjetruar dhe shumica e objekteve të banimit furnizohen me energji nga kabllot
mbitokësore, e të cilat të shumtën e rasteve janë në gjendje të keqe dhe burim rreziku për qytetarë. Rinovimi
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i këtij sistemi të vjetruar dhe ndërtimi i kapaciteteve të reja duhet të jenë në prioritet të lartë. Ndërprerjet e
shpeshta të energjisë elektrike implikojnë përdorimin e burimeve tjera të energjisë, siç janë gjeneratorët, të
cilët janë gjithashtu burim i ndotjeve të ajrit dhe zhurmës së madhe.
Sipas informacioneve të siguruara nga KEK-u dhe KOST-i aspekti i furnizimit me energji elektrike në
Komunën e Mitrovicës Jugore është përgjithësisht i mire, e gjithë territori i komunës ka mbulueshmëri me
rrjete që do të thotë çdo qytetar i komunës ka qasje në energji elektrike por përkundër qasjes në energji ky
sektor ka problem dhe sfida në aspektin e furnizimit të rregullt me energji të qytetarëve.

Rrjeti i energjisë elektrike: Sa i përket problemeve dhe sfidave në aspektin e energjisë elektriken si në nivelin
nacional ashtu edhe komunalë është rrjeti elektrik i cili është i vjetër, pra infrastruktura është vjetërsuar duke
filluar nga telat shpërndarës të cilët janë të shtrire po thuaj në të gjithë qytetin dhe gjendja se si janë
momentalisht është shumë e rrezikshëm për qytetarin. Po ashtu shtyllat në të cilat mbështetet rrjeti një pjesë e
madhe janë nga druri dhe në gjendje jo të mirë fizike të tyre, dhe si rezultat i infrastrukturës së dobët çdo vite
kemi humbje të jetës së njerëzve nga energjia elektrike.

Problem tjetër i cili duhet të theksohet është rrjeti i tensionit të lartë i cili kalon në komunën e Mitrovicës
Jugore, gjendja fizike e këtij rrjeti nuk është në nivelin e kënaqshëm, po ashtu ky rrjet kalon mbi vendbanime
përkatësisht mbi shtëpi banimi pra nuk ka një tampon zonë mbrojtëse dhe si rezultat i saj është rrezik i lartë
për jetën e qytetarëve.

Harta 36. Rrjeti energjetik



160

Komuna e Mitrovicës Jugore

Plani Zhvillimor Komunal

Opština Južna Mitrovica

Opštinski Razvojni Plan

Municipality of South Mitrovica

Municipal Development Plan
Mungesa e investimeve në sistemin e rrjetit të shpërndarjes: Investimet e pamjaftueshme në sistemin e
shpërndarjes së energjisë elektrike kanë bërë që  ky sistem të mos mund të përballojë ngarkesën në rritje,
veçanërisht të përballojë ngarkesën në sezonin e dimrit. Kjo ka pasur për pasojë nivelin shumë të lartë të
humbjeve teknike që ka rënduar vazhdimisht sistemin.

Investimet në kapacitete gjeneruese: Me gjithë faktin se komuna ka resurse të mëdha energjetike, si sasi të
ujit që mund të përdoret për energji, zona kodrinor-malore të cilat kanë potencial për krijim të energjisë së ri-
përtrishme por nuk ka pasur asnjë investim në ndërtimin e kapaciteteve të reja apo rehabilitimin e kapaciteteve
ekzistuese që do të mundësonte një furnizim stabil me energji elektrike.

Mos shfrytëzimi i energjisë në mënyrë racionale: Me gjithë potencialin e konsiderueshme për kursimin e
energjisë, ky potencial nuk është duke u shfrytëzuar sa duhet në Kosovë.

Tabela 109. Analiza SWOT për energjine elektrike
Përparësitë Dobësitë

 Rezervat e mjaftueshme të linjitit për të prodhuar
energji elektrike dhe termike me çmime konkurruese;

 Përvoja industriale për prodhim dhe eksploatim të
linjitit në Kosovë;

 Kapacitete transmetuese interkonektive të
mjaftueshme që mundësojnë tregti ndërkufitare

 Resurset humane të mjaftueshme për të rekrutuar dhe
zhvilluar staf me shkathtësi që mund t’i përgjigjen
kërkesave të sektorit;

 Baza ligjore në harmoni me direktivat e BE-së;
 Republika e Kosovës është anëtare e Traktatit për

Themelimin e Komunitetit të Energjisë të EJL;
 Mekanizma institucionalë adekuatë për funksionimin

e sektorit të energjisë, në veçanti autoritetet e pavarura
rregullatore dhe operatori i pavarur i sistemit të
transmisionit dhe tregut të energjisë elektrike;

 Potenciale relativisht të favorshme të BRE-ve, që
mundëson diversitet të burimeve të energjisë;

 Zhvillimi i tregut të përbashkët të energjisë elektrike
Kosovë- Shqipëri;

 Potencial i lartë për efiçiencën e energjisë.

 Kapacitete gjeneruese aktuale të vjetëruara që nuk
sigurojnë prodhim të qëndrueshëm të energjisë
elektrike;

 Nivel i lartë i humbjeve teknike dhe komerciale në
sistemin e shpërndarjes;

 Pamundësia e qasjes për menaxhimin e sektorit të
energjisë në pjesën veriore të Kosovës;

 Mundësi të kufizuara për vetë financim të
investimeve;

 Ngecja në ritmin e investimeve për modernizimin dhe
zhvillimin e kapaciteteve prodhuese ;

 Furnizim jo i sigurt me energji elektrike dhe termike;
 Pjesëmarrja e ulët e BRE-ve në prodhimin e energjisë

elektrike;
 Varësi e pjesshme nga importi i energjisë elektrike;
 Efiçienca e ulët në procesin e prodhimit dhe

shfrytëzimit të energjisë;
 Tregu i pazhvilluar dhe pjesëmarrje e ultë e sektorit

privat për financimin e masave të EE-së;
 Ndotja e mjedisit nga minierat e linjitit dhe nga

prodhimi i energjisë;
 Përdorim i lartë i energjisë elektrike për ngrohje;

 Mos operimi i KOSTT si Zonë Rregulluese e pavarur.
Mundësitë Rreziqet

 Kërkesa në rritje për energji në Kosovë dhe rajon,
mundësi për zhvillim të shpejtë të sektorit të
energjisë;

 Ristrukturimi dhe reformimi i plotë i sektorit të
energjisë në përputhje me Direktivat e BE-së;

 Liberalizimi i tregut në nivel rajonal dhe zhvillimi i
sektorit me kapital privat;

 Mundësia e tërheqjes së investitorëve strategjikë;
 Ndërtimi i ngrohtoreve qendrore në qytetet më të

mëdha;
 Zvogëlimi i humbjeve teknike dhe rritja e investimeve

në shpërndarjen e energjisë elektrike;
 Rritja e EE në prodhimin e energjisë dhe shfrytëzimi

efiçient i energjisë nga konsumatorët fundorë;

 Rritjet e paparashikueshme të çmimeve të importit të
produkteve të lëndëve të lëngëta djegëse dhe
pengesat e paparashikueshme të

furnizimit me produkte të naftës;

 Krizat e mundshme financiare globale, me ndikim
negativ në investimet nga jashtë;

 Vazhdimi i obstruksioneve nga Serbia në sektorin e
energjisë;

 Rritje e çmimeve të energjisë elektrike dhe rritja e
kërkesës për import deri në ngritjen e kapaciteteve
të reja prodhuese;

 Mungesa e energjisë elektrike në dispozicion në
rajon;

 Mosfunksionimi i tregut të hapur dhe konkurrent të
energjisë elektrike në rajon;
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3.4.6. Energjia termike (ngrohja)

Ngrohja Qendrore Mitrovicë (Kompania “Termomit”) – mbulon 160 konsumatorë kryesisht në sektorin e
amvisërisë me një sipërfaqe të ngrohur rreth 8.500 m2. Gjatësia totale e rrjetit të distribuimit është rreth 6 km.

Ngrohja e përqendruar merr pjesë me vetëm 3-5% në ngrohjen e hapësirave.  Pjesa tjetër e qytetit dhe
vendbanimet rurale për ngrohjen e shtëpive dhe banesave kryesisht  përdorin thëngjillin apo drurin si lëndë
djegëse për ngrohje. Nga kjo rezultojnë probleme të ndryshme mjedisore.

Ngrohtorja Termomit është jashtë funksionit momentalisht nuk furnizon konsumatorët e saj me ngrohje,
problemi kryesor i kësaj ngrohtore është rrjeti i vjetërsuar i cila ka nevojë për rehabilitim, po ashtu problemi
tjetër është edhe lënda e cila përdor kjo ngrohtore për djegie mazuti e cila në kohen bashkohore apo ditëve të
sotit nuk preferohet dhe si e tillë duhet të shikohet mundësia e zëvendësimit të saj me gaz.

Duke ditur se nuk ekziston një sistem qendror i ngrohjes, andaj banorët shfrytëzojnë material me bazë natyrore
për ngrohje, si p.sh. djegje të drurit dhe thëngjillit. Djegja e këtij lloji materiali, për ngrohje gjatë dimrit, nga
shtëpitë individuale, në përmasa komunale, sigurisht që ka një ndikim të lartë negativ në ndotje të ajrit dhe
mjedisit, si shkatërrimi i pyjeve, nga prerja e pakontrolluar e drunjëve.

Andaj, shfrytëzimi i gjenerimit të energjisë termike për zhvillim të ndonjë lloj sistemi të ngrohjes qendrore në
komunë, është më se i rëndësishëm. Rrjedhimisht, hulumtimi i mundësive për gasifikim në Mitrovicë, dhe
përdorimi i gazit natyror për ngrohje, është pjesë e rëndësishme e konceptit hapësinor.

3.4.7. Telekomunikimi

Në fushën e post-telekomit, në Komunën e Mitrovicës Jugore i tërë territori i komunës është i mbuluar me
telefoni mobile nga dy operatorë Vala dhe IPKO. Infrastruktura mbulohet me kapacitet: E,3G, dhe LTE (4G).
Në kudër të këtij sektori është edhe objekti ekzistues i postes që kujdeset për telefoninë fikse në disa pjesë të
komunës, e cila ka një tendencë të zvogëlimi të vazhdueshëm. Sa i përket telefonisë mobile, konkurrenca ka
mundësuar shërbime më cilësore dhe çmime relativisht të arsyeshme.

Ndërsa, mbulueshmeria e rrjetin e kabllovikut nuk është e shtrirë në të gjithë territorin e komunës, kryesisht
fshatrat malore nuk posedojnë rrjet te kabllovikut nga asnjë operatore që vepron në nivel komunal.

Sipas të dhënat e siguruara nga operatori Kujtesa mbulushmeria me rrjete nga ky operator është e vogël vetem
26% e cila shtrihet në zonën urbane dhe fshatrat për rreth saje. Gjithashtu edhe nga informacionet e marruara
nga operatori Ipko aspekti i mbulueshmeris është i njëjtë.

Një problem i cili duhet të ceket në kuadër të infrastrukturës së telekomunikimit është mënyra e shtrirjes së
kabllove e cila nuk ka një formë të organizuar ku secila kompani ka rrjetin e vet shpërndarës dhe si e tillë sjell
probleme në mirëmbajtje të sajë.
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Harta 37. Mbulueshmeria e rrjetit të telekomunikacionit

3.4.8. Grumbullimi i mbeturinave
Ekzistojnë dy ndërmarrje (Unitet-i), e cila është përgjegjëse për largimin e mbeturinave. Deponia e
mbeturinave në pjesën jugore të qytetit u aktivizua nga DANIDA. Deponia Gërmova, gjendet në afërsi të
fshatit Koshtovë dhe llogaritet që ka kapacitete edhe për pesëmbëdhjetë vite.
Aktualisht ndërmarrja ka 12 automjete për bartje të mbeturinave jo të gjitha në gjendje të mirë, ndërsa mbi
400 kontejner janë të vendosur në tërë Komunën, prej të cilave shumica janë të vendosura në qytet. Janë
vendosur 100 shporta te vogla rrugore . Mbledhja e mbeturinave bëhet sipas një orari i cili është vendosur nga
komuna dhe respektohet nga qytetaret dhe punëtorët e kompanisë përgjegjëse për mbledhjen e mbeturinave .

Komuna e Mitrovicës Jugore që nga viti 2014 ka filluar ndërtimin e fabrikës për riciklimin e mbeturinave e
cila do të filloj punët shumë shpejt, kjo fabrikë do të bëjë trajtimin apo riciklimin e mbeturinave shtëpiake dhe
ka një kapacitet prej 80 - 100 ton/ditë.

Në komunën e Mitrovicës Jugore ekziston impianti për trajtimin e mbeturinave të plastikes dhe gomës dhe
është përparësi duke ditur numrin e madh të mbeturinave të plastikes, ky impiant ka kapacitet prej 6 mijë/ton,
kapacitet i mjaftueshëm për komunën e Mitrovicës Jugore për riciklimin e plastikes dhe gomës.

Komuna e Mitrovicës Jugore përballet me probleme dhe sfida të ndryshme sa i përket menaxhimit dhe
grumbullimit të mbeturinave dhe këto probleme janë radhitur si më poshtë:

Menaxhimi dhe mbulueshmeria e grumbullimit të mbeturinave: Mbulimi i të gjithë territorit të komunës
me shërbim të grumbullimit të mbeturinave, është problematikë me të cilën ballafaqohen komuna dhe qytetarët
e saj. Edhe pse në komunë ekzistojnë operatori për grumbullimin dhe menaxhimin e mbeturinave të ndryshëm
të cilët e ofrojnë këtë shërbim, janë viset rurale ato të cilat më së shumti pësojnë nga mos ofrimi i shërbimit.

Në bazë të të dhënave, tendencat për mbulimin e territorit me shërbim të grumbullimit të mbeturinave janë
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rritur, edhe pse ka ende punë për të bërë, në mënyrë që të zhvillohet një sistem më i mirë për menaxhim të
mbeturinave. Mbulueshmëria në territorin e Komunës së Mitrovicës Jugore është përmirësuar viteve të fundit
në bazë të raportit të gjendjes mbi menaxhimin e mbeturinave të punuar nga komuna së bashku me GIZ jepe
një pasqyrë më  reale në aspektin e menaxhimit dhe mbulueshmërisë me shërbime.

Shërbimi i grumbullimit të mbetjeve dhe largimi i tyre shtrihet në tëre pjesët e komunës. Ky shërbim mbulon
vendbanimin urban dhe rreth 43 fshatra në të cilat ka filluar të ofrohet ky shërbim. Aktualisht marrin shërbim
rreth 13,139 ekonomi familjare ose 98.35% e totalit, nga te cilat te gjitha në qytet, ndërsa për familjet ne fshat
aktualisht është duke u bërë tentim që mbullushmeria të arrihet 100% mbulimi me shërbim mbi bazën e njësive
administrative . Mbeturinat grumbullohen krejtësisht të përziera pa ndonjë selektim, ndërsa që afër 70 tonë
mbeturina mblidhen dhe dërgohen në deponi secilën ditë.

Mbeturinat nga ndërtimi/demolimi dhe mbeturinat inerte: Sipas Udhëzimit Administrativ (UA) Nr.
07/2015, menaxhimi i këtij lloji të mbeturinave është obligim i komunës. Sipas këtij Udhëzimi Administrativ,
komuna në bashkëpunim me komunat përreth, mund ta ndërtojnë një deponi për mbeturinat nga
ndërtimi/demolimi me qëllim të mos degradohet edhe më tej mjedisi. Ky UA gjithashtu përcakton kriteret për
përzgjedhjen e vendeve të përshtatshme për këtë lloj të mbeturinave, ku ndër më të rëndësishmet janë: Vende
të përshtatshme për deponimin e këtij lloji të mbeturinave mund të jenë vendet që më parë janë shfrytëzuar
për eksploatim me qëllim të mbushjes së gropave, kanaleve të ndryshme të formuara në mënyrë të natyrshme,
vende të degraduara si rezultat i erozionit ose rrëshqitjeve të dheut, apo vende tjera të ngjashme.

Megjithatë, siç është përmendur edhe më lartë, është përgjegjësi e komunës t’i trajtojë mbetjet e
demolimit/inerte. Mund të thuhet se të gjitha komunat në Kosovë kanë mbetur prapa në krijimin e
deponive/vendeve të përshtatshme për depozitimin e këtyre mbeturinave.

Komuna e Mitrovicës Jugore ka problem në aspektin e grumbullimit të mbeturinave inerte pasi që nuk ka
ndonjë deponi legale në aspektin e grumbullimit dhe trajtimin e këtyre mbeturinave.

Sipas, raportit të vlerësimit të gjendjes së menaxhimit të mbeturinave Komuna e Mitrovicës Jugore  pas
mbeturinave shtëpiake, mbeturinat inerte përbëjnë përqindjen më të lartë të deponive ilegale me rreth 14.60%.

Si rezultat i kësaj, shumica e deponive ilegale në komuna përbëhen nga mbeturina të demolimit/inerte. Nga
intervistat e realizuara, është vënë re se komunat aktualisht nuk angazhohen mjaftueshëm në parandalimin e
këtij fenomeni, pasi që ky lloj i mbeturinave mblidhet si mbeturinë normale nga kompanitë me vullnet të mirë,
por në anën tjetër, rritja në sasinë e mbeturinave, të cilat nuk janë të detyruar që t'i mbledhin, ndikon edhe në
çmimin që ata duhet të paguajnë për deponitë.

Të gjitha planet komunale të menaxhimit të mbeturinave kanë të trajtuar mbetjet inerte dhe zgjidhjet që duhet
të ndërmerren nga komunat. Për këtë qëllim, komunat duhet të angazhohen më tepër në përmbushjen e
kërkesave të përcaktuara dhe të dakorduara prej tyre në këto plane.

Komuna vlerëson se në Mitrovicë gjenerohen rreth 2000 ton/vit mbeturina inerte dhe azbestit, ose mesatarisht
5.55 ton/ditë të cilat përbëjnë rreth 10% të totalit të mbeturinave urbane që përgjithësisht mblidhen dhe
deponohen nga kjo Komunë. Kjo sasi bazohet mbi një studim në shkallë vendi, nga i cili vlerësohet se
mbeturinat inerte nga N & P përbëjnë rreth 10 % të mbeturinave urbane. Nuk ka vlerësim për Mbeturinave që
përmbajen Azbest pasi te njëjtat lajmërohen here pas here. Komuna do të destinojë një vend të veçantë ku do
të ndërtoje një Deponi për mbetjet inerte.

Mbeturinat Industriale: Duke ditur se Komuna e Mitrovicës Jugore është një nga komunat me potencialin më
të mëdha industrial duke ditur se në kuadër të kësaj komunë graviton kompleksi Trepça, Zona industriale tek
zona urbane ku shtrihen fabrika e baterive, metalurgjia e zinkut dhe industria kimike.
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Si rezultat i prezencës së këtyre industrive komuna ka probleme dhe sfida të mëdha në aspektin e ndotjes së
mjedisit, si rrjedhoje e rrjedhjeve ujore nga kombinati 'Trepça' është formuar një bazen i ujërave të ndorur në
fshatin Rahovë i cili ka sasi të lartë të mbeturinave industriale me rreth 500 mijë ton kryesisht mbeturina të
zinkut, hekuri, mangani, nikeli, kobalti, indiumi, germaniumi, dhe elementeve tjera.

Ndërsa zona industriale është problem i madh në aspektin e ndotjes dhe sasisë së mbeturinave. Komuna e
Mitrovicës Jugore së bashku me nivelin qendrore kanë filluar pastrimin e kësaj zone nga mbeturinat industriale
që janë të deponuara në kuadër të kësaj zone. Niveli i mbeturinave në këtë zonë është shumë i lartë ku sipas
raportit të veprimit në mjedis  kjo sasi e mbeturinave arrin rreth 800 mijë tonelata në një sipërfaqe prej 34.62
ha. Përmbajtja e këtyre mbeturinave është kryesisht piritit, pirotinës dhe fosfogjipsit.

Mbeturinat shëndetësore: Mbeturinat shëndetësore është një problematik tjetër në komunën e Mitrovicës
Jugore pasi që nuk ka ndonjë hapësirë ku mund të trajtohen si të tilla, dhe për këtë arsye mund të kenë pasoja
të mëdha në shëndetin e njeriut.

Komuna e Mitrovicës Jugore vetëm brenda një viti prodhon një sasi prej 22 mijë/ton të cilat mbeturina nuk
kanë trajtim adekuat.

Mbeturinat shtazore: Mbeturinat shtazore mund të konsiderohen si mbeturinat më problematike që bien nën
përgjegjësinë e komunës. Këto mbeturina janë problematike për shkak se nuk pranohen nga deponitë,
megjithatë, ka raste që deponitë i pranojnë këto mbeturina në mungesë të hapësirës së duhur për trajtimin e
tyre.

Në shumicën e rasteve, burimet e këtyre mbeturinave nuk mund të identifikohen pasi që depozitohen si
mbeturina të tjera komunale, si dhe depozitimi i tyre bëhet gjatë natës kur inspektorët komunal nuk janë në
detyrë. Prandaj, identifikimi i mishtoreve dhe fabrikave të përpunimit të mishit është i nevojshëm, por
përderisa nuk ekziston ndonjë zgjidhje institucionale, propozohet që këto mbeturina të mblidhen dhe të
depozitohen ndaras, ku më vonë pas ndërtimit të deponisë do të na jepte idenë mbi kapacitetin e gjenerimit të
këtij lloji të mbeturinave si dhe do të mundësohet krijimi i një baze të duhur të të dhënave që do të shërbente
për të identifikuar nëse ndonjë nga këto mbeturina depozitohen në mënyrë të paligjshme. Duke ndjekur
parimin “Ndotësi paguan”, këto aktivitete të veçanta të menaxhimit dhe “trajtimit” të mbledhjes së
mbeturinave shtazore kërkojnë një tarifë të veçantë.

Komuna e Mitrovicës Jugore nuk ka deponi e cila i trajton mbetjet shtazore dhe si e tillë këto mbeturina
trajtohen në forma të ndryshme të cilat janë jo legale, komuna duhet të planifikoj që të rezervoj një hapësirë
ku do të trajtohen këto lloje të mbeturinave.

Figura 15. Zonat me ndjeshmëri dhe prezencë më të lartë të mbeturinave
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Tabela 110. Analiza SWOT për menaxhimin e mbeturinave
Përparësitë Dobësitë

 Deponia në Gërmov;
 Impianti për riciklimin e mbeturinave;
 Impianti për riciklimin e plastikës dhe gomës;
 Rregullorja  për menaxhimin e mbeturinave;
 Plani komunal për menaxhimin e mbeturinave ;
 Komiteti komunal për mbrojtje të mjedisit;

 Mos mbulimi  i gjithë territorit të komunës me shërbimin
e menaxhimit ë mbeturinave;

 Mungesa e auditimit mjedisor;
 Mungesa e stacioneve të vogla të transferuese për

mbledhjen dhe selektimin e mbeturinave në zonat rurale;
 Mos ndarje e mbeturinave në burim;
 Raportimet e parregullta mbi gjendjen e ofrimit të

shërbimeve;
 numër i lartë i deponive ilegale;
 Sasi e lartë e mbeturinave industriale dhe sanitare
 Burime të ndotjes radioaktive;
 Mungesë e hapësirave për trajtim të mbeturinave

shtazore;
 Mungesë e deponis për grumbullim të mbeturinave

inerte;
Mundësitë Rreziqet

 Fushata vetedijësuese;
 Krijimi i Eko-taksës
 Angazhimi i OJQ-ve mjedisore;

 Rritja e ndotjes ;
 Shfaqja e sëmundjeve infektive;
 Ndotje e tokave bujqësore;

3.5. INFRASTRUKTURA E TRANSPORTIT DHE TRANSPORTI

3.5.1. Rrjeti rrugor

Shtrirja dhe gjendja e rrugëve ekzistuese

Referuar ligjit  mbi rrugët, rrugët publike, kategorizohen në:
- Autoudhë;
- Rrugë nacionale
- Rrugë rajonale dhe
- Rrugë lokale

Rrjeti rrugor i Komunës se Mitrovicës përfshinë rrugët nacionale, rajonale dhe lokale.
Përgjegjëse për menaxhim, mirëmbajtje dhe ndërtim të autorrugëve, rrugëve magjistrale dhe regjionale, është
Ministria e Infrastrukturës, ndërsa përgjegjëse për rrugët lokale dhe ato në vendbanime është Komuna.

Tabela 111. Kategoritë e rrugëve
Kategoria Përgjegjësi

1 Autoudhë Ministria e Infrastrukturës
2 Rrugë nacionale Ministria e Infrastrukturës
3 Rrugë rajonale Ministria e Infrastrukturës
4 Rrugë kryesore lokale dhe në vendbanime Komuna

Përveç autoudhës e cila nuk përfshihet në kuadër të rrjetit rrugor të komunës së Mitrovicës, të gjitha rrugët
tjera (sipas kategorive te mësipërme)  kalojnë nëpërmjet territorit të Komunës së Mitrovicës.

Territori i Mitrovicës është i mbuluar mirë me rrjet rrugor, sipas kërkesave për lëvizje, infrastruktura rrugore
përgjithësisht është përmirësuar ne aspektin e përmbushjes se kritereve teknike dhe ofron kushte te kënaqshme
për lëvizjen e mjeteve. Përveç  mbulueshmërisë me infrastrukture rrugore, Mitrovica ka mbulueshmeri edhe
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me infrastrukture hekurudhore, funksionalizimi dhe modernizimi i se cilës është pjese e strategjisë dhe
zhvillimit nga niveli qendror.

Harta 38. Rrjeti rrugor i komunës se Mitrovicës

Rrugët kryesore që kalojnë në territorin e Komunës së Mitrovices janë:
Rrugët nacionale
Mitrovica, ne kuadër te rrjetit rrugor ekzistues përmban rrugën nacionale N2 përmes se cilës lidhet me
kryeqendrën e Kosovës- Prishtinën dhe me dy pikat kufitare  ne veri te qytetit, Jarinje (N22.3) dhe Bërnjak
(N2).
Rruga nacionale N2, Mitrovicës i siguron qasje po ashtu ne rrugët me rëndësi kombëtare siç janë autoudha
“Ibrahim Rugova” dhe “Arber Xhaferi” përmes te cilave mund te lidhet edhe me rrugët e karakterit
ndërkombëtar (korridoret pan evropiane).
Nga pjesa veriore dhe veri-perendimore e rrjetit rrugor, përmes rrugës nacionale komunës se Mitrovicës i
mundësohet lidhja me vendet fqinje, Serbinë  dhe Malin i zi. Pavarësisht orientimit  te zhvillimit te
infrastrukturës rrugore nga pjesa jugore (për shkaqe politike) dhe dhënia prioritet lidhjes me te lehte me
Prishtinën dhe rrjetin e autoudheve R7.1 dhe R6, funksionalizimi i infrastrukturës rrugore dhe sigurimi i një
qasje me te  lehte nga pjesa veriore dhe veri-perëndimore  konsiderohet me rendësi po ashtu, sepse përmes
këtyre rrugëve, Mitrovica mund te ketë qasje ne rrjetin e rrugëve te vendeve fqinje dhe rrjetin e rrugëve
ndërkombëtare.
Parametrat teknik të rrugëve nacionale ne përgjithësi  i plotësojnë standardet e projektimit dhe ndërtimit,
përveç ne pjesën veriore. Rruga nacionale N2 ne drejtim te Prishtinës, aktualisht është ne proces te zgjerimit
dhe riabilitimit dhe përmes sajë do  të lehtësohet qasja ne kryeqendër dhe rrjetin e auto udhëve.
Në pjesët ku kryqëzohet rruga  nacionale N2 me rrugët e rangut me te ulet duhet te analizohen dhe vlerësohen
format e kontrollit te trafikut ne mënyrë qe te sigurohet qasje e sigurte ne rrugën nacionale dhe te respektohen
normat sigurisë sipas standardeve te aplikueshme për rrugët e Kosovës. Gjithashtu shpejtësia e lëvizjes se
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mjeteve ne pjesën urbane ku kalon rruga nacionale N2, duhet te kufizohet ne harmoni me kushtet e sigurisë
për lëvizje dhe kërkesat për lëvizje nga përdoruesit e tjerë te rrugës (sidomos këmbësoret).
Këto rruge kryesisht janë me nga dy korsi (ne pjesën veriore), por në pjesën ne drejtim te Prishtinës, rruga
nacionale N2 është duke kaluar  nivel te rrugës me katër korsi (me nga dy shirita qarkullues për secilën kahe).
Brezi mbrojtës rrugor përgjatë rrugës nacionale nuk është respektuar ne harmoni  me kriteret e projektimit dhe
ndërtimit te këtyre rrugëve. Vërehen probleme nga ndërtimet ne afërsi te brezit rrugor.

Rrugët rajonale
Ne kuadër te rrjetit rrugor rajonal, Mitrovica përfshinë rrugët R101, R129 dhe R220.
Përmes rrugës rajonale R101, komuna e Mitrovice lidhet me komunën fqinje, Skenderajn dhe me qytetin e
Pejës. Kjo rruge po ashtu i siguron qasje ne rrjetin rrugor te Mitrovicës edhe kërkesave për qarkullim nga
komuna e Istogut.
Rruga rajonale R129, lidhe rrjetin rrugor te Mitrovicës me pjesën verilindore, gjegjësisht përfshin relacionin
Mitrovicë – Stan Tërg – Bajgorë – Kërpimeh  dhe siguron qasje ne rrjetin e rrugëve te komunës se Podujevës.
Ndërsa, përmes rrugës rajonale R220, Mitrovica lidhet me rrjetin e rrugëve të komunës se Vushtrrisë.

Tabela 112. Lidhshmëria e Mitrovicës me rrugët rajonale
Nr. Emërtimi i rrugëve Gjatësia [km]

1 Mitrovicë – Pejë  (R101) 6.11
2 Mitrovicë – Stan Tërg – Bajgorë – Kërpimeh (R129) 26.97

3 Mitrovicë – Frashër – Vushtrri (R120) 2.64

Përgjithësisht rrugët rajonale ofrojnë kushte të mira për qarkullim të automjeteve motorike, pjesa me e madhe
e tyre  janë te asfaltuara, por kane nevoje për mirëmbajte, riabilitim dhe përmirësim te sipërfaqes qarkulluese
me qellim te përmirësimit te kualitetit te lëvizjes dhe rritjes se nivelit te sigurisë gjate lëvizjes. Plotësimi i
kërkesave për lëvizje te pa motorizuara ne këto pjese te rrjetit rrugor po ashtu kërkon trajtim dhe masa
konkrete.
Rrugët lokale-urbane
Rrugët lokale ku përfshihen edhe rrugët urbane, kryesisht janë dy shiritore (me nga një shirit qarkullues për
kahe), përveç një pjesën urbane ne brendi te qytetit, ku rrugët te cilat shërbejnë për hyrje dalje nga qyteti janë
rruge me katër korsi.
Rrugët urbane brenda qytetit, ne aspektin e funksionalitetit përgjithësisht ofrojnë qasje te mire për
pjesëmarrësit ne trafik, përveç lëvizjeve këmbësoreve dhe çiklisteve. Përzgjedhja e formave te kontrollit te
kryqëzime nuk ofron funksionalitet dhe operim kualitativ te trafikut, prandaj është e nevojshme te behet një
analizë dhe vlerësim i gjendjes ne mënyrë qe oferta te jete ne harmoni me kërkesën e trafikut.
Gjithashtu ne zona te caktuara ne brendi te lagjeve te qytetit paraqiten vështirësi ne operimin e trafikut për
shkak te parametrave teknik te rrugëve te cilën rezultojnë te pamjaftueshëm për te përballuar kërkesat për
qarkullim te automjeteve si dhe për shkak te kërkesave te mëdha për parkingje ne afërsi te rrugës. Një pjesë e
rrjetit rrugor pamundëson përballkalimin e sigurt te dy mjeteve, prandaj është e nevojshme te zgjerohen këto
rruge dhe ne përgjithësi te përmirësohen kushtet infrastrukturore. Probleme te tilla te evidentuara janë ne
lokacionet si: lagjja “Ura e gjakut”, lagjja “Bajrit” etj.
Ne kuadër te rrjetit rrugor urban te qytetit te Mitrovicës nuk është funksionalizuar ende qarkorja lindore
“Bypass” i cili do te mundësona qasjen ne rrugën nacionale N2, gjegjësisht orientimin e kërkesa te trafikut
nga rruga rajonale R101 ne drejtim te rrugës nacionale N2.
Funksionalizimi i këtij “Bypass” përveç lidhjes me te lehte me zonën periferike, do te ndikon edhe ne
përmirësimin e operimit te trafikut ne zonën qendrore te qytetit.
Rrugët tjera lokale te cilat mundësojnë lidhjen me zonat periferike dhe fshatrat e komunës se Mitrovicës ne
disa raste  nuk kanë gjerësinë e mjaftueshme dhe elementet gjeometrike të tyre nuk ofrojnë kushte të mira për
qarkullim.
Një pjese e këtyre rrugëve po ashtu janë te pa asfaltuara.  Lidhja e rrjetit rrugor te Mitrovicës me rrjetin rrugor
te Komunës se Podujevës, aktualisht nuk ofron kushte te mira për qarkullim (rruge te pa asfaltuara), prandaj
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për shkak  te kërkesave për qarkullim nga ana e përdoruesve te rrugës ne këtë drejtim, ne kuadër te prioriteteve
duhet te përfshihet  përmirësimi i infrastrukturës rrugore ne këto lokacione.
Po ashtu është e nevojshme te sigurohet një qasje me e lehte, duke përmirësuar infrastrukturën rrugore,  ne
drejtim te zonës se Bajgores. Kjo zone konsiderohet si zone e interesit ekonomik për shkak te mundësive për
zhvillimin e turizmit, prandaj përmirësimi i infrastrukturës rrugore ne ketë drejtim është i nevojshëm. Ndërtimi
i parkut energjetik, projekti "Soëi Kosovo LLC",ne territorin e komunës e Mitrovicës, i cili konsiderohet
investim strategjik kombëtar, kërkon shtrirje adekuate te  rrjetit rrugor ne këtë zonë po ashtu.
Kërkesave për lëvizje nga ana e këmbësorëve dhe çiklisteve, ne qytetin e Mitrovicës  nuk u ofrohet hapësirë
komode. Po ashtu dhe ne kuadër te rrjetit rrugor periferik, këmbësoret dhe çiklistet nuk kane qasje te lehte dhe
kushte te mira për lëvizje te sigurt.

3.5.2. Cilësia e infrastrukturës (elementeve strukturore të rrugëve)

3.5.3. Mbuleshmëria

3.5.3.1. Ndërlidhja e vendbanimeve me zonën urbane dhe ndërmjet
Të gjitha rrugët e viseve rurale ka lidhshemeri me zonat urbane edhe pse jo të  gjitha rrugët  janë të asfaltuara
por janë të gjitha të kalushme dhe të cilat mirembahen mire gjate sezones se dimrit.

3.5.3.2. Ngarkesa e rrugëve nacionale dhe rajonale (trafiku mesatar ditor dhe trafiku mesatar ditor-
vjetor) ndër vite

Nga të dhënat e Ministrisë së Infrastrukturës18 - është vlerësuar qarkullimi i automjeteve në tri pika matëse.
Pika matëse I (Broboniq) - është pjesë e rrugës rajonale R101 përmes se cilës mundësohet  qasja dhe  lidhja
me qytetin e Mitrovicës kërkesave të trafikut nga  Komuna e Pejës, Istogut dhe Skenderajt. Pika matëse II
(Kushtovë) - është pjesë e rrugës nacionale N2 përmes se cilës mundësohet  qasja dhe  lidhja me qytetin e
Mitrovicës kërkesave të trafikut nga  Komuna e Zubin Potokut dhe pika matëse III është në Tunelin e I-rë e
cila ndodhet në rrugën rajonale  R-129.

Figura 16. Pikat e matjes së qarkullimit të automjeteve

18 Ministria e Infrastrukturës – Drejtoria e rrugëve, 2017
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Në rrugën rajonale R-101, qarkullimi i automjeteve për 12 orë sillet rreth 1600 aut/12h, ndërsa ndryshimi i
qarkullimmit të automjeteve brenda 12 orëve është dhënë në Figuren 2.

Grafiku 14. Ndryshimi i qarkullimit ditor

Ndërsa, për nga struktura e qarkullimit, qarkullimi më tepër është i përbërë nga automjetet e udhëtarëve  me
rreth 74%. Struktuara e qarkullimit është dhënë në Figuren 4.

Grafiku 15. Struktura e qarkullimit

Në rrugën nacionale N-2, qarkullimi mesatar ditor i automjeteve (QMD) sillet rreth 1200 aut/ditë. Të dhënat
mujore të flukseve të trafikut sipas kategorive të ndryshme të automjeteve për vitin 2017 janë dhënë në Figuren
5.

Grafiku 16.Ndryshimi i qarkullimit mujor dhe struktura e qarkullimit në rrugën nacionale N2
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Në rrugën rajonale R-129 (Tuneli i I-rë), qarkullimi mesatar ditor i automjeteve (QMD) sillet rreth 2280
aut/ditë. Të dhënat mujore të flukseve të trafikut sipas kategorive të ndryshme të automjeteve për vitin 2017
janë dhënë në Figuren 6.

Grafiku 17. Ndryshimi i qarkullimit mujor në rrugën rajonale R-125

3.5.3.3. Kapaciteti i kryqëzimeve dhe korsive

Në bazë të matjeve të fluksit të qarkullimit në hyrje të udhëkryqeve, në rrjetin rrugor të qytetit të Mitrovices
është bërë analiza e kapacitetit në udhëkryqet kryesore. Pas analizës së kapacitetit për udhëkryqet në rrugët
kryesore të rrjetit rrugor është konstatuar se, shumica e udhëkryqeve në rrugët kryesore, sipas gjendjes
ekzistuese, i përmbushin kërkesat e fluksit të qarkullimit. Ndërsa, rrethrrotullimiet dhe udhëkryqet më të
ngarkuara janë:

- Në rrugët “Shemsi Ahmeti” dhe “Bulevardin Mbretëresha Teutë dhe rrugën nacionale “N2” (Minatorët
e Trepçës). Në udhëkryqet përgjatë këtyre rrugëve, shkalla e ngopjes sillet nga 0,7-0.8 (kapaciteti
ekzistues i shfrytëzimit sillet nga 70-80 %) ;

- Në rrugët “Isa Boletini” dhe “Bislim Bajgora”, shkalla e ngopjes sillet nga 0,5-0.7 (kapaciteti
ekzistues i shfrytëzimit sillet nga 50-70 %) ;

- Në rrugët “Adem Voca”, “Rruga nga stadiumi i qytetit”, “Faruk Spahia” dhe “Ibrahim Popoci”
shkalla e ngopjes sillet nga 0,2-0.5 (kapaciteti ekzistues i shfrytëzimit sillet nga 20-50 %) ;

Gjendja ekzistuese e kapcitetit në udhëkryqet kryesore të rrjetit rrugor në qytetin e Mitrovices është dhënë
në Figuren. 16.
Pas analizës së kapacitetit në hyrje të udhëkryqeve, është vlerësuar se, problemi i cili ndërlidhet me
kapacitetin ka të bëjë kryesisht me qarkullimin në udhëkryqe, respektivisht elementet gjeometrike të
udhëkryqeve, numrin e shiritave dhe rregullimin e qarkullimit në hyrje të udhëkryqeve
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Figura 17.Kapaciteti i udhëkryqeve në qytetin e Mitrovicës

Hapësirat për parkim

Vendparkingjet publike në qytetin e Mitrovicës ekzistojnë vetëm në qendër (PZHK, 2009). Në mungesë të të
dhënave, PZHK dhe PZHU nuk ofrojnë konludime të sakta rreth menaxhimit të vendparkingjeve dhe nevojave
për të ardhmen (PZHU, 2009).

Kryesisht hapësirat për parking janë ne këto rruge: Mbretëresha Teutë, Shemsi Ahmet, Agim Ramadani-
Katana, Xhafer Deva dhe Driton Veliu (automjete të cilat janë të parkuara në një pjesë të shiritit rrugor dhe
disa në trotuare.
Parkingje publike janë:

 afër ndërtesës Omnisport,
 tek tregu (afër kompanisë UNITETI)
 afër depove të Bamexit,
 ish tele-kino
 tek Hala Sportive
 tek Stadiumi Adem Jashari
 tek tregu:  2 parkingje, njëra e dedikuar për Taxi-individuale, e tjetra parking publik (afër shkollës se

muzikës )
 tek Q.K.MF.

Harta në vijim paraqet parkingjet publike, të rezervuara (për institucione apo biznese lokale), si dhe për radio-
taksi dhe taksi individuale të identifikuara nga Drejtoria për Shërbime Publike dhe Infrastrukturë (DSHPI).
Lista e këtyre parkingjeve, e cila përfshinë vend-ndodhjen e tyre në qytet, numrin e përgjithshëm të
vendparkingjeve, si dhe numrin e vendparkingjeve të rezervuara për persona me aftësi të kufizuara (p.a.k.),
është në Figuren .....



172

Komuna e Mitrovicës Jugore

Plani Zhvillimor Komunal

Opština Južna Mitrovica

Opštinski Razvojni Plan

Municipality of South Mitrovica

Municipal Development Plan

Figura 18.Parkingjet në qytetin e Mitrovices

Parkimi jo i rregullt në pjesë të ndryshme të rrugëve dhe në trotuare, ka ndikur në zvogëlimin e kapacitetit të
qarkullimit dhe në sigurinë e lëvizjes së këmbësorëve dhe çiklistëve.

Pjesët e rrugës të cilat për shkak të parkimit të parregullt kanë probleme me kapacitet, janë:

 Një pjesë e rrugës “Shemsi Ahmet“;
 Rruga “Isa Boletini“;
 Rruga “Mbretëresha Teutë“ dhe
 Rruga “Ukshin Kovaçica“.

3.5.4. Rrjeti hekurudhor

Në territorin e Komunës së Mitrovicës kalon hekurudha Hani i Elezit – Mitrovicë – Kralevë (Serbi), e cila
është pjesë e lidhjes Beograd (Serbi) – Selanik (Greqi), përkatësisht vijë sekondare e korridorit rrugor
Europian E10. Kjo linjë është e gjatë 141 km dhe është linjë e pa-elktrifikuar standarde njëdrejtimëshe (MI,
2015a). Stacioni hekurudhor është i pajisur me 8 binarë me gjatësi të përgjithshme prej 3692 m, ku janë të
kyçyra edhe Zona Industriale dhe Zona e Bizneseve (PZHK, 2009).

Në vitin 2009, shfryëtzimi i hekurudhës për transport të udhëtarëve ishte tejet i vogël në krahasim me vitet e
70-ta (PZHK, 2009). Në këtë periudhë, linja e vetme operuese ishte ajo Mitrovicë – Fushë Kosovë, me vetëm
një nisje dhe kthim në ditë (PZHK, 2009). Megjithatë, sot nuk operon asnjë linjë.
Problemet e identifikuara në rrjetin hekurudhor:

 Hekurudha e paelektrifikuar dhe me vija njëfishe,
 Mosinvestimi në rregullimin dhe mirëmbajtjen e tyre,
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 Mosintegrimi në sistemin integral të transportit të udhëtarëve dhe mallrave,
 Mosfunksionimi i linjës hekurudhore,
 Shpejtësia maksimale e limituar në 80 km/h.

3.5.5. Transporti

3.5.5.1. Siguria në trafik

Sipas të dhënave nga Stacioni Policor Jugu i Mitrovicës, numri i aksidenteve me dëme materiale dhe pa
lëndime në rrugët lokale të Mitrovicës ka rënë për 27.84% nga viti 2017 në vitin 2918.

Tabela 113. Aksidente me dëme materiale pa lëndime për vitet 2017-2018 (DRP Mitrovicë, 2019)
Viti 2017 Viti 2018

291 210

Shumica e aksidenteve në Mitrovicë kanë ndodhur në kryqëzime të rrugëve më të frekuentuara të qytetit
(DRP Mitrovicë, 2019).

Tabela 114. Rrugët lokale me më së shumti aksidente me dëme materiale pa lëndime për vitet 2017-2018 (DRP Mitrovicë,
2019)

Nr. Emërtimi i rrugës Viti 2017 Viti 2018
1. Mbretëresha Teutë 59 34
2. Shemsi Ahmeti 51 35
3. Dëshmorët e Kombit 21 13
4. Bislim Bajgora 10 6
5. Fadil Deliqi 7 5
6. Ahmet Selaci 5 8
7. Driton Veliu 5 4
8. Rrugë të tjera, përfshirë edhe rrugë fshati 133 105
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Grafiku 18.Përqindja e aksidenteve sipas rrugëve

Referuar diagramit te mësipërm, rrugët me rrezikshmëri me te larte, ne te cilat kane ndodhur numri me i
madh i aksidenteve,  kane rezultuar: rruga “Mbretresha Teutë”,  rrugët “Shemsi Ahmeti” dhe “Dëshmorët e
Kombit”.

3.5.5.2. Mobiliteti jo-automobilist (çiklistëve dhe këmbësorëve)
Shtrirja e trotuareve

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

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

Pas analizës së qarkullimit të këmbësorëve në vendkalimet e shënuara për këmbësorë është konstatuar se
ngarkesa më e madhe, respektevisht qarkullimi më i madh i këmbësorëve është përgjatë rrugëve “Shemsi
Ahmeti”, “Isa Boletini” dhe “Bulevardi Mbretëresha Teutë”.

 Përgjatë rrugës “Shemsi Ahmeti” numri i këmbësrëve sillet nga 1000-1200 këm/h/në dy drejtime.
 Përgjatë rrugës “Isa Boletini” numri i këmbësrëve sillet nga 800-1000 këm/h/në dy drejtime.
 Përgjatë rrugës “Mbretëresha Teutë” numri i këmbësrëve sillet nga 400-800 këm/h/në dy drejtime.

Rrugët e pajisura me trotuare në qytetin e Mitrovices janë: Rruga “Mbretresha Teutë”, “Shemsi Ahmeti”,
“Ahmet Selaci”, “Ukshin Kovacica”, “Driton Veliu”, “Ramadan Kelmendi”, “Bislim Bajgora”, “UÇK”,
“Adem Voca”, “Agim Ramadani-Katana”, “Artim Jashari”, “Rruga Liqeni” trotuar dhe shteg per këmbesorë,
“Kej Ibri” shteg per kembesorë, “Kej Lushta” shteg per kembesorë.
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Shtigjet për çiklistë
Në qytetin e Mitrovices, për momentin, shtegu për çiklist ekziston vetëm në rrugën e Liqenit. Ndërsa, sa i
përket shfrytëzimit të biçikletës si mjet për lëvizje, është konstatuar se në qytetin e Mitrovices Jugore, biçikleta
përdoret shumë pak rreth 1%.19.
Pas analizes së pyetësorëve është konstatuar se rreth 54.76% kanë në pronësi biçikletë, mirëpo vetëm rreth
2.4% të respendentëve kanë deklaruar se përdorin biçikletën për çdo ditë si mjet të udhëtimit.
Numri aktual i shtigjeve ekzistuese për këmbësorë dhe çiklistë në gjithë qytetin është i kufizuar:

 Ka mungesë të hapësirave për kalim të këmbësorëve që mundësojnë kalimin e sigurt si për
këmbësorët, ashtu edhe për çiklistët;

 Vlerësimet e palëve të interesit kanë treguar që nevojitet përmirësimi i infrastrukturës së
këmbësorëve/çiklizmit për të nxitur shtimin e aktivitetit të ecjes/çiklizmit.

 Sa i përket çiklizmit, kjo mënyrë transporti përdoret shumë pak si mënyrë e rregullt e udhëtimit në
Mitrovicë, sepese problemet me sigurinë në rrugë vazhdojnë të paraqesin shqetësim dhe
cenueshmëri për çiklistët, me shtigje të kufizuara të çiklizmit në rrugë dhe mungesë të
infrastrukturës për t’i inkurajuar njerëzit të udhëtojnë me biçikleta.

3.5.5.3. Cilësia e shërbimit të transportit publik

3.5.5.4. Skemat e lëvizjes brenda zonës urbane

Transporti publik urban me autobus në pjesën urbane të qytetit të Mitrovices nuk ekziston, por një pjesë
mbulohet nga linjat ndër-urbane. Problem i theksuar në transportin e udhëtarëve është edhe operimi joformal
i kombi-busëve në linjat ndër-urbane dhe mosfunksionimi i linjës hekurudhore.

Aktualisht ekzistojnë 13 operatorë të autobusëve, disa prej të cilëve mbulojnë edhe fshatrat (PZHK, 2009).
Stacioni i autobusave ndodhet në lagjen Ilirida përgjatë rrugës Mbretëresha Teutë dhe ka 19 peronë të
autobusëve.

Për momentin, transporti publik i udhëtarëve realizohet nga shërbimet: Radio -Taxi, Furgon-Taxi, Taxi –
individual. Gjithashtu, një pjesë e transportit publik realizohet edhe nga transporti me autobus në relacionet
urbane- peiferike dhe ndër-urbane.

Problemet e identifikuara në transportin publik:
 Mosfunksionimi i transportit urban,
 Lokacioni i pafavorshëm i Stacionit të Autobusave,
 Mungesa e shtigjeve për këmbësorë dhe për çiklistë,
 Shfrytëzimi jo efikas i By-Pasit,
 Operimi joformal i kombibusëve në linjat ndërurbane,
 Numri i madh i auto-taksive,
 Mungesa e të dhënave si pasojë e mungesës së qendrës informative për transportin e udhëtarëve

dhe të mallrave.
 Shtrirja joadekuate e rrugëve,
 Ndërtimi i rrugëve me standarde të ulëta,
 Uzurpimet e hapësirave rrugore.

Në kuadër të Drejtorisë për Shërbime Publike, është përpiluar harta me linjat urbane brenda qytetit të
Mitrovices (Fig.17). Ky plan është vetëm një propozim i cili ende nuk është duke u zbatuar.

19 Bazuar në matjet e realizuara në muajin Prill dhe Korrik 2018, nga UN-Habitat.
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Plani përfshinë 5 Linja urbane dhe ka për qëllim transportin brenda qytetit të Mitrovices Jugore.

Figura 19.Linja e propozuara urbane të transportin brenda qytetit të Mitrovices Jugore
Pas analizës së linjave urbane të propozuara është konstatuar se, me qëllim të funksionalizimit të këtyre
linjave, duhet një rivlerësim dhe shtrirje e re në përputhje me kriteret për planifikimin dhe shtrirjen e linjave
urbane.

3.5.5.5. Mbuleshmëria në pjesën rurale
Transporti urbano-perifirek për Mitrovicen e Jugut është i rregulluar me Rregullore komunale nr.05/2006 per
percaktimin e linjave te transportit urbano-periferik. Ndërsa, gjendja aktuale e transportit urbano-publik me të
cilen qyteti i Mitrovices lidhet me fshatrat për-rreth është dhënë në Fig.1820.

20 Drejtoria e Shërbimeve Publike - Mitrovicë
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Harta 39. Gjendja aktuale e transportit urbano-publik me të cilen qyteti i Mitrovices lidhet me fshatrat për-rreth

3.5.5.6. Modelet e transportit
Rrugët e qytetit të Mitrovices në kuadër të zhvillimit të transportit (lëvizjeve) karakterizohen me përdorues të
ndryshëm:

 lëvizjet e motorizuara (veturat për përdorim personal dhe autobusët urban) dhe
 të pamotorizuara (lëvizja e këmbësirëve dhe biciklistëve).

Formë tjetër të tranpsortit- lëvizjeve në kuadër të qytetit nuk realizohet.

Duke analizuar dimensionet dhe shtrirjen e rrjetit rrugor të qytetit të Mitrovices, rezulton se në shumicën e
gjatësisë së rrjetit përgjatë rrugëve primare prioritet i është dhënë lëvizjeve të motorizuara në kuptimin e
akomodimit të lëvizjeve.

Shfrytëzimi i këtyre rrugëve nga lëvizjet e pamotorizuara –këmbësorët, në përgjithesi është adapotuar pjesa e
jashtme e rrugës – trotuari pa marrë në konsideratë madhësinë e fluksit të lëvizjeve si dhe lëvizjet e personave
me aftësi të kufizuara. Në shumicën e gjatësisë së trotuareve, paraqiten pengesa fizike konstruktikve,
automjete të parkuara në mënyrë gjatësore. Edhe përkundër masave të ndërmara nga organet komunale për
ndarje fizike në mes lëvizjeve të këmbësorëve dhe automjeteve përgjatë rrugëve kryesore të qytetit të
Mitrovices, përsëri gjerësia e hapsirës së dedikuar është e pamjaftueshme.
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Figura 20. Zënia e trotuareve dhe mungesa e vendkalimeve për këmbësorë në rrugën “Shemsi Ahmeti”

Kalimi i rrugës nga këmëbsorët, realizohet në nivel të njëjtë me lëvizjen e automjeteve. Për shkak të fluksit të
madh të qarkullimit të këmbësorëve, sidomos në rrugët “Shemsi Ahmeti”, “Mbretëresha Teutë” dhe Isa
Boletini”, vërehet ndikimi i lëvizjes së këmbësorëve në qarkullimin e automjeteve, duke krijuar pengesa në
lëvizje.

Lëvizja e pamotorizuar përmes biçikletave aktualisht është në një nivel shumë të ulët të përdorimit (rreth 1%
e lëvizjeve). Kjo gjë mund të arsyetohet me disa nga specifikat e qytetit të Mitrovices:

 mungesa e shtigjeve për lëvizje të biçiklistëve,
 përceptimi për mungesë të sigurisë së lëvizjes me biçikletë,
 mungesa e informimit për benefitet e lëvizjes me biçikletë,
 mungesa e inkurajimit në përdorimin e biçikletës etj.

Përgjatë rrugëve dytësore, pothuajse në tërë gjatësinë paraqitet mungesa e lëvizjes komode të lëvizjeve të
pamotorizuara (këmbësorëve dhe biçiklistëve) ku ekzisotjnë trotuare në gjerësi të pamjaftueshme, si dhe në
pjesët ku nuk ekzistojnë trotuaret lëvizja realizohet në hapësira të përbashkëta të qarkullimit me automjetet.
Lëvizja e biçiklistëve realizohet pas asnjë shënim përkatës përgjatës sipërfaqes qarkulluese duke shfytëzuar
skajin e djathtë të shiritit qarkullues.
Kalimi i rrugës nga këmbësorët dhe biçiklistët realiozhet në të njëjtin nivel, ku në pjesë të caktuara mungojnë
sinjalizimet përkatëse pëe vendkalim të këmbësorëve.
Vështirësitë paraqiten sidomos gjatë lëvizjes natën nga këmëbsorët dhe biçiklistët.
Në përgjithësi rrjeti rrugor i qytetit të Mitrovices shfyrtëzohet nga automjetet për përdorim personal, transport
urban, këmbësorët dhe biçiklistët. Formë tjetër e lëvizjes nuk aplikohet.

3.5.5.7. Mirëmbajtja dhe menaxhimi i rrjetit rrugor
Ministria e Infrastrukturës është përgjegjëse për mirëmbajtjen, operimin dhe zhvillimin e autoudhëve, rrugëve
nacionale dhe rajonale. Gjithashtu, Ministria e Infrastrukturës ka një program për rehabilitimin dhe
mirëmbajtjen e rrugëve në bashkëpunim me komunat. Ministria e Infrastrukturës ka investituar në tërë rrjetin
e Kosovës, përfshirë edhe rrugët lokale.

Komuna është përgjegjëse për mirëmbajtjen, operimin dhe zhvillimin e rrjetit rrugor në nivel lokal. Po ashtu
komunat janë përgjegjëse për organizimin e rrjetit rrugor, për personelin e nevojshëm dhe për gjendjen e
rrugëve lokale.

Në Tablene …. Janë dhënë rrugët lokale të cilat menxhohen dhe mirëmbahen nga Komuna e Mitrovices së
Jugut21.

21 Rrugët lokale (për mirëmbajtje verore, sipas DSHPI dhe DGJKP).
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Tabela 115. Rrugët lokale

3.5.5.8. Politikat/ Strategjitë/ Investimet në infrastrukturën kombëtare

3.5.5.9. Buxhetimi komunal/ Politikat lokale

Emërtimi i rrugëve, shesheve &
bulevardeve

Lokacioni Gjatësia
(m)

Gjerësia
(m)

Sipërfaqja (m2)
Rrugë Trotuare

Bulevardet Mbretëresha Teuta dhe Isa
Boletini

Prej Urës së Gjakut deri te Ura e Ibrit 1,476 24 22,140 13,284

Artim Jashari dhe Safet Boletini Prej Stacionit të Autobusëve deri te sh.f.
”Migjeni”

931 10 6,517 2,793

Driton M. Veliu Prej sh.f. ”Migjeni“ deri te fabrika “1
Maji“

500 20 8,000 2,000

Ukshin Kovaqica Prej sh.f. “Migjeni“ deri te Tregu i
Gjelbërt

1,089 15 9,442.5 8,592.5

Ahmet Selaci, Martirët e Kombit,
Xhafer Deva dhe Pajazit Boletini

Prej Urës së Lushtës deri te “Bunari” 950 10 6,650 2,850

Hasan Prishtina Prej DPP-së deri te Adriatiku 140 11 1,050 490

Sheshi Skënderbeu Prej Adriatiku deri te rr. Xhafer Deva 113 10 1,130 1,130

Luan Haradinaj Prej sh.f. Andon Z. Çajupi deri te rrethi te
BVI-ja

139 9 1,251 1,251

Bulevardi Shemsi Ahmeti dhe Brigada
141 Mehë Uka (pjesa e qytetit)

Prej tregut deri te Varrezat ortodokse 1,500 22 22,500 10,500

Sheshi Adem Jashari Prej udhëkryqit me bul. Shemsi Ahmeti
deri te udhkëkryqi në rr. Afrim Zhitia

60 30 900 900

Afrim Zhitia Prej KK-së deri prapa Shtëpisë së
Mallrave

295 18 2,212.5 3,097.50

Bedri Gjina, Adem Voca dhe Fatime
Hetemi

Prej KK-së deri te Stadioni i Vjetër dhe
deri te bul. Mbretëresha Teuta

310 11 2,325 1,085

Agim Hajrizi Shetitorja 220 15 3,300 0
UÇK dhe Ibrahim Popovci Prej udhëkryqit te gjimnazi deri te rruga

për Frashër të Vogël
1,143 7 8,000 0

Selman Vojvoda dhe Dëshmorët e
Kombit

Prej Urës së Gjakut deri te Fabrika e Ujit
në Shipol

3,250 7 22,800 0

Agim Ramadani – Katana dhe Fan
Noli

Udhëkryqi te bunari deri te ish-Fabrika e
komfeksionit dhe te djelli

531 7 3,717 0

Muhamet Gashi Prej sh.f. “Ismajl Qemajli” deri në rr.
”Fadil Deliqi”

472 6 2,836 0

Evlia Çelebiu Prej Shtëpisë së Vjetër të Shëndetit deri te
sh.f. Eqrem Qabej

450 4.5 2,025 0

Bislim Bajgora Prej laurës së trenit deri në rr. Tirana 900 7 6,300 0

Tirana dhe Sarajeva Lumbardhë 600 6 3,600 0

Ali P. Gucia Lumbardhë 600 4.5 2,700 0
Sami Frashëri Lumbardhë 550 5 2,750 0
Brigada 141 Prej Stacionit të Autobusëve deri te trafo 650 4.5 2,925 0

Sami Gashi Prej trafos deri te udhëkryqi 800 5.0 4,000 0
GJITHSE 149,071 47,973
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3.5.6. Kapacitetet e nevojshme të infrastrukturës së zgjeruar apo të re

3.5.7. Vlerësim të kapacitetit financiar dhe teknik të komunës për zbatim të infrastrukturës
së nevojshme/ Përballimi i kostove

Tabela 116. Analiza SWOT për Infrastrukturën e transportit dhe transporti
Përparësitë Dobësitë

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

 Lidhja relativisht e mirë me Podujevën (Mitrovicë-
Stantërg-Bajgor –Kerpimeh)

 Lidhja hekurudhore ekzistuese si porti verior
 Shfrytëzueshmëria efikase  e ByPass–it si rrugë

alternative për transportin e mallrave në territorin e
komunës.

 Niveli i dobët i rrjetit rrugor me disa fshatra
 Numri i madh i automjeteve kalon nëpër pjesën qendrore

të qytetit, ndërsa rrugët në periferi të qytetit (unazat) nuk
përdoren në mënyrë efikase;

 Transport joadekuat dhe i pamjaftueshëm publik
(transporti publik urban brenda qytetit nuk ekziston);

 Mungesa e shtigjeve për biçikleta
 Numri i madh i auto-taksive dhe mungesa e hapësirave

për sistemim të  tyre
 Mungesa e nënstacionit hekurudhor në Frashër
 Shfrytëzimi jo efikas i linjës hekurudhore
 Menaxhimi i dobët i trafikut brenda pjesës urbane.

Mundësitë Rreziqet

 Aktivizimi i sistemit të transportit urban
 Aktivizimi i semaforëve në udhëkryqet kryesore të cilët

kanë probleme me kapacitet dhe siguri të trafikut
 Projektet e reja të infrastrukturës siç është rindërtimi i

rrugës nacionale N2 Prishtinë –Mitrovicë
 Dislokimi i stacionit të autobusëve në afërsi të stacionit

hekurudhor
 Lidhja në korridore panevropiane përmes rrjetit

hekurudhor (korridori i X-të).
 Realizimi i shtigjeve të çiklistëve
 Realizimi i pikave të parkingjeve publike

 Hapësirat e pamjaftueshme të parkingjeve publike,
shtigjeve për çiklistëve

 Investimet në infrastrukturen e transportit nuk janë
integruar siç duhet në projektet e zhvillimit. Mungesa e
ose pamjaftueshmëria e buxhetit komunal dhe granteve
për realizimin e projekteve të parapara.

3.6. INFRASTRUKTURA PUBLIKE DHE SOCIALE

3.6.1. Institucionet arsimore

3.6.1.1. Institucione të arsimit parashkollor

Në Komunën e Mitrovicës së Jugut vepron vetëm një institucion i arsimit parashkollor/ çerdhe dhe kopsht,
me një kapacitet prej 275 fëmijëve dhe me një sipërfaqe të ndërtesës 1,800 m2, kurse madhësia e parcelës
prej 0.7 ha. Në territor të komunës veprojnë dhe institucione të arsimit parashkollor në sektorin privat për të
cilat nuk ka të dhëna të sakta.

Normat teknike të planifikimit hapësinor kanë vendosur një normë minimale për sipërfaqen e parcelave të
infrastrukturës së institucioneve të arsimit parashkollor, që përcakton se për çdo banor duhet të planifikohet
sipërfaqe prej 0.30 m²/banor për çerdhe, dhe 1m2/ banor për kopsht. Nëse  minusohet sipërfaqja ekzistuese e
Çerdhes/ Kopshtit prej 0.7 ha, rezulton se për nevojat e ardhshme, gjegjësisht për 93,515 banorë, sipas
projeksioneve për vitin 2028, do të nevojitet të rezervohet një sipërfaqe minimum 1.30 m2 për kokë banori,
gjegjësisht në total nevojiten 114,570 m2 (përafërsisht 11.4 ha) për nevoja të zhvillimit të çerdheve dhe
kopshteve për tërë territorin e komunës.

Nëse analizohet madhësia mesatare e sipërfaqeve të parcelave për çerdhe/ kopsht prej 0.5- 1ha, rezulton se
për të ardhmen nevojiten rreth 10 çerdhe/ kopsht të reja. Prej tyre,  4 duhet të zhvillohen në zonën urbane.
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Duke u bazuar në faktorët lokal, disponueshmërisë së pronës publike, distancave shërbyese të institucioneve
dhe të tjera, përzgjedhja e lokacioneve për çerdhe/ kopsht bazohet në kriteret si: 1) të jenë në kuadër të
zonave të banimit, 2) të jetë terren i rrafshët ose pjerrtësi të vogël, të diellosur dhe të mbrojtur nga erërat e
forta, 3) në largësi nga lokacionet e ndotura, apo të ekspozuara ndaj rreziqeve natyrore- vërshimet, etj.

Tabela 117. Vlerësimi i plotësimit të kërkesave minimale hapësinore të NTPH-së për parcela kadastrale për Arsimin
Parashkollor

Numri I
prognozuar I
banorëve 2027

Sipërfaqja aktuale e
parcelave kadastrale
(m2)

Sipërfaqja e kërkuar me
NTPH për kokë banori
(m2)

Sipërfaqja e
pergjithshme që
kërkohet me NTPH (m2)

Sipërfaqja e
nevojshme shtesë
(m2)

93,515 7,000 1.30 121,570 114,570

Duke marrë parasysh mungesën e lartë të sipërfaqeve të destinuara për insitutcione parashkollore, Komuna
të përcaktojë së paku 114,570m2, që duhet shpërndahet ne vendbanimet vijuese me më shumë se 1,500
banirë, sipas sipërfaqeve të përckatuara në tabelën vijuese:

Tabela 118. Vendbanimet me mbi 1,000 banorë që nuk plotësojnë kërkesat minimale të kërkuara me NTPH për parcela
kadastrale për institucionet parashkollore dhe sipërfaqet shtesë që nevojiten të destinohen

Numri I
prognozuar I
banorëve 2027

Sipërfaqja aktuale e
parcelave
kadastrale (m2)

Sipërfaqja e
kërkuar me NTPH
për kokë banori
(m2)

Sipërfaqja e
pergjithshme që
kërkohet me
NTPH (m2)

Sipërfaqja e
nevojshme
shtesë (m2)

Mitrovice Qyteti
JUG

47,218 7,000 1.30 61,383 -54,383

Zhabar i Poshtëm 14,062 0 1.30 18,281 -18,281

Shipol 9,121 0 1.30 11,857 -11,857

Kçiq  i Madh 4,568 0 1.30 5,938 -5,938

Vaganicë 2,954 0 1.30 3,840 -3,840

Koshtovë 2,199 0 1.30 2,859 -2,859

Shupkovc 2,107 0 1.30 2,739 -2,739

Kçiq  i Vogël 1,955 0 1.30 2,542 -2,542

Komuna, ka vlerësuar se ndërtimi i institucioneve të arsimit parashkollor të zbatohen nëpërmjet partneritet
publiko – privat, nën mbështetjen dhe mbikqyrjen e komunës dhe Ministrisë së Arsimit.

3.6.1.2. Institucione të arsimit fillor dhe të mesëm të ulët dhe të lartë

Komuna e Mitrovicës ka bërë përpjekje që të organizojë rrjetin e shkollave dhe të përmirësojë
infrastrukturën e shkollave. Me ndihmën e donatorëve të cilët kanë investuar në përmirësimin e kushteve për
zhvillimin e procesit mësimor, është arritur që të shënohet një përmirësim I dukshëm në infrastrukturën
shkollore. Me gjithë progresin e arritur, komuna e Mitrovicës akoma përballet me sfida të shumta në
kompletimin e infrastrukturës së nevojshme, dhe këtë e tregojnë të dhënat në vijim të siguruara nga raporti i
fundit i DKA-së për infrastrukturën e shkollave:

• Dy shkolla akoma e zhvillojnë procesin mësimor në shkolla tjera (Aziz Sylejmani dhe Nonda Bulka);
• Sallat e kulturës fizike janë vetëm në 6 shkolla, nga 34 shkolla;
• Fusha sportive - mungojnë në 13 shkolla;
• Korsi për fëmijë me nevoja të veçanta – mungojnë në 21 shkolla;
• Shkallë emergjente – mungojnë në 18 shkolla;
• Paralele të ndara nga shkollat amë – në 11 shkolla.
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Përkundër vështirësive, janë arritur përparime, në veçanti në zgjerimin e hapësirave shkollore në raport me
gjendjen para tre viteve, renovimet e objekteve shkollore, rritjen e sigurisë në shumë objekte shkollore,
pajisjen me kamera vëzhguese në rreth 60% të shkollave, etj.

Sfidat në infrastrukturën fizike mbeten menaxhimi jo i duhur i orareve dhe objekteve e hapësirave shkollore,
mungesa e sigurisë në shkollat që nuk kanë roje dhe sistem të vëzhgimit të vazhdueshëm, mungesa e
objekteve për fëmijët e moshave 0–5 vjeç, mungesa e sallave të edukatës fizike në 28 shkolla, mungesa e
këndeve për fëmijë nëpër shkolla, puna e përbashkët të 4 shkollave në dy objekte shkollore. Një gjendje e
këtillë në infrastrukturën fizike, nuk rezulton vetëm nga faktorët e brendshëm, por edhe nga disa faktorë të
jashtëm si: ndryshimi I prioriteteve, mungesa e buxhetit dhe mos harmonizimi i politikave buxhetore mes
nivelit local dhe qendror.

Normat teknike të planifikimit hapësinor kanë vendosur një normë minimale për sipërfaqen e parcelave të
infrastrukturës së institucioneve të arsimit parauniversitar fillor dhe të mesëm të ultë, që përcakton se për
çdo banor duhet të planifikohet sipërfaqe prej 1.6m²/banor për shkollë fillore, dhe 1m2/ banor për shkollë të
mesme të ulët.

Nëse  minusohet sipërfaqja ekzistuese e shkollave të mesme të ulëta prej 1,441 ha, rezulton se për nevojat e
ardhshme, gjegjësisht për 93. 515 banorë, sipas projeksioneve për vitin 2028, do të nevojitet të rezervohet
një sipërfaqe minimum 2.8 m2 për kokë banori, gjegjësisht në total nevojiten 150,267 (përafërsisht 15.7ha)
për nevoja të zhvillimit të shkollave fillore dhe të mesme të ulëta për tërë territorin e komunës.

Tabela 119. Vlerësimi i plotësimit të kërkesave minimale hapësinore të NTPH-së për parcela kadastrale për ShFMU
Numri I
prognozuar I
banorëve 2027

Sipërfaqja aktuale e
parcelave kadastrale
(m2)

Sipërfaqja e
kërkuar me NTPH
për kokë banori
(m2)

Sipërfaqja e
pergjithshme që kërkohet
me NTPH (m2)

Sipërfaqja e
nevojshme shtesë
(m2)

93,515 144,100 2.80 261,842 117,742

Sa i përket vlerësimit të plotësimit të kërkesave minimale hapësinore të NTPH-së prej 1.4m2 për parcela
kadastrale për ShFMU, konstatohet se krahasua me numrin e prognozuar të banorëve:

 13 vendbanime plotësojnë kriterin e NTPH-së; dhe
 15 vendbanime me mbi 900 banorë nuk plotësojnë kriterin e NTPH-së.
Në vijim janë paraqitur 15 vendbanimet të cilat parashihet të kenë mbi 1,000 banorë, e që nuk i plotësojnë
kërkesat minimale prej 2.8m2 për parcela kadastrale për ShFMU të kërkuara me NTPH:

Tabela 120. Vendbanimet me mbi 1,000 banorë që nuk plotësojnë kërkesat minimale të kërkuara me NTPH për parcela
kadastrale për ShFMU dhe sipërfaqet shtesë që nevojiten të destinohen

Numri I
prognozuar I
banorëve 2027

Sipërfaqja aktuale e
parcelave
kadastrale (m2)

Sipërfaqja e
kërkuar me NTPH
për kokë banori
(m2)

Sipërfaqja e
pergjithshme që
kërkohet me
NTPH (m2)

Sipërfaqja e
nevojshme
shtesë (m2)

Mitrovice Qyteti
JUG

47,218 60,900 2.80 132,210 -71,310

Zhabar i Poshtëm 14,062 0 2.80 39,374 -39,374

Shipol 9,121 0 2.80 25,539 -25,539

Vaganicë 2,954 0 2.80 8,271 -8,271

Kçiq  i Madh 4,568 6,700 2.80 12,790 -6,090

Shupkovc 2,107 0 2.80 5,900 -5,900

Kçiq  i Vogël 1,955 0 2.80 5,474 -5,474

Zhabar i Epërm 1,538 0 2.80 4,306 -4,306
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Vinarc i Poshtëm 1,444 0 2.80 4,043 -4,043

Suhodoll i Poshtëm 1,017 0 2.80 2,848 -2,848

Stantërg 1,163 500 2.80 3,256 -2,756

Zasellë 946 0 2.80 2,649 -2,649

Lisicë 893 0 2.80 2,500 -2,500

Bare 1,000 1,100 2.80 2,800 -1,700

Tunell i Parë 1,212 2,300 2.80 3,394 -1,094

Vlerësimi i gjendjes rezulton, se në kuadër të territorit të komunës së Mitrovicës së Jugut, veçmë ekzistojnë
1441ha sipërfaqe të shkollave fillore dhe të mesme të ulëta, gjegjësisht plotësohet shumëfish norma
minimale për sipërfaqen e parcelave të infrastrukturës së institucioneve të arsimit para- universitar.

3.6.1.3. Institucione të arsimit të mesëm të lartë

Arsimi i mesëm i lartë në Komunën e Mitrovicës Jugore organizohet në 7 Shkolla të Mesme larta, ku janë të
përfshirë 4,486 nxënës, ndërsa në procesin edukativo-arsimor  janë të angazhuar 301 mësimdhënës, në një
sipërfaqe totale të parcelave kadastrale prej 3.6 ha.

Normat teknike të planifikimit hapësinor kanë vendosur një normë minimale për sipërfaqen e parcelave të
infrastrukturës së institucioneve të arsimit të mesëm të lartë, që përcakton se për çdo banor duhet të
planifikohet sipërfaqe prej 1m²/ banor për shkollë të mesme të lartë.

Tabela 121. Vlerësimi i plotësimit të kërkesave minimale hapësinore të NTPH-së për parcela kadastrale për ShML
Numri I prognozuar
I banorëve 2027

Sipërfaqja aktuale e
parcelave
kadastrale (m2)

Sipërfaqja e kërkuar
me NTPH për kokë
banori (m2)

Sipërfaqja e
pergjithshme që
kërkohet me NTPH
(m2)

Sipërfaqja e
nevojshme shtesë (m2)

93,515 32,500 1.00 93,515 61,015

Nëse  minusohet sipërfaqja ekzistuese e shkollave të mesme të larta prej 3.6ha, rezulton se për nevojat e
ardhshme, gjegjësisht për 93. 515 banorë, sipas projeksioneve për vitin 2028, do të nevojitet të rezervohet
një sipërfaqe minimum 1 m2 për kokë banori, gjegjësisht në total nevojiten 61,015 m2 (përafërsisht 6.1 ha)
për nevoja të zhvillimit të shkollave të mesme të larta për tërë territorin e komunës.

Vlerësimi i gjendjes rezulton, se në kuadër të territorit të komunës së Mitrovicës së Jugut, veçmë ekzistojnë
3.25 ha sipërfaqe të shkollave fillore dhe të mesme të ulëta, gjegjësisht plotësohet shumëfish norma
minimale për sipërfaqen e parcelave të infrastrukturës së institucioneve të arsimit parauniversitar.

3.6.2. Institucionet shëndetësore

Shërbimi publik shëndetësor në komunën e Mitrovicës Jugore është i organizuar në tri nivele: Spital i
Përgjithshëm Regjional, Qendrën Kryesore të Mjekësisë Familjare (QKMF) në Mitrovicë, 11 Qendra të
mjekësisë familjare (QMF) dhe 10 ambulanca (AMF) në vendbanime rurale.

Sipërfaqet e ndërtesave shëndetësore dallojnë në varësi të nivelit të shërbimit. Sipërfaqet e ambulancave
sillen prej 95 deri 150 m2 ndërsa sipërfaqet e QMF- ve prej 150 deri në 650 m2.  QKMF i ndërtuar në vitin
1950, gravitojnë mbi 1,300.00 mijë banorë.

Kujdesi shëndetësor në komunë në aspektin hapësinor i plotëson kërkesat për hapësirë/ parcela kadastrale të
destinuara për shëndetësi, dhe ndërtesa me hapësirë të mjaftueshme të ndërtuar, por në aspektin funksional
dhe cilësor nuk është në një nivel të kënaqshëm.
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Tabela 122. Numri i shërbimeve mjekësore të ofruara gjatë vitit 2018

AMF QMF QKMF Gjithsejtë
Numri i institucioneve 10 11 1 10
Sipërfaqja (m2) 4,922 11,708 2,461 19,091

Bazuar në sipërfaqet e përgjithshme aktuale prej 1,230m2 dhe numri e prognozuar të banorëve për vitin 2028
prej 28,307 banorë, rezulton që për Komuna ka përmbushur kërkesat minimale hapësinore të përcaktuara
sipas Normave Teknike për Planifikim Hapësinor për infrastrukturë të institucioneve shëndetësore të nivelit
parësorë, dhe ka tejkaluar ato për 6,639m.

Tabela 123. Vlerësimi i plotësimit të kërkesave minimale hapësinore të NTPH-së për parcela kadastrale të institucioneve
shëndetësore të nivelit parësorë

Numri I
prognozuar I
banorëve 2027

Sipërfaqja aktuale e
parcelave kadastrale
(m2)

Sipërfaqja e kërkuar me
NTPH për kokë banori
(m2)

Sipërfaqja e
pergjithshme që
kërkohet me NTPH
(m2)

Sipërfaqja e
nevojshme shtesë
(m2)

93,515 17,732 0.20 18,703 971

Sa i përket vlerësimit të plotësimit të kërkesave minimale hapësinore të NTPH-së prej 0.2m2 për parcela
kadastrale për ShFMU, konstatohet se krahasua me numrin e prognozuar të banorëve:

 10 vendbanime plotësojnë kriterin e NTPH-së; dhe
 13 vendbanime me mbi 900 banorë nuk plotësojnë kriterin e NTPH-së.
Në vijim janë paraqitur 13 vendbanimet të cilat parashihet të kenë mbi 900 banorë, e që nuk i plotësojnë
kërkesat minimale prej 0.2m2 për parcela kadastrale për ShFMU të kërkuara me NTPH:

Tabela 124. Vendbanimet me mbi 1,000 banorë që nuk plotësojnë kërkesat minimale të kërkuara me NTPH për parcela
kadastrale të institucioneve shëndetësore të nivelit parësorë dhe sipërfaqet shtesë që nevojiten të destinohen

Numri I
prognozuar I
banorëve 2027

Sipërfaqja aktuale e
parcelave
kadastrale (m2)

Sipërfaqja e
kërkuar me NTPH
për kokë banori
(m2)

Sipërfaqja e
pergjithshme që
kërkohet me
NTPH (m2)

Sipërfaqja e
nevojshme
shtesë (m2)

Zhabar i Poshtëm 14,062 698 0.20 2,812 -2,114

Vaganicë 2,954 0 0.20 591 -591

Kçiq  i Madh 4,568 450 0.20 914 -464

Shipol 9,121 1,386 0.20 1,824 -438

Kçiq  i Vogël 1,955 0 0.20 391 -391

Zhabar i Epërm 1,538 0 0.20 308 -308

Vinarc i Poshtëm 1,444 0 0.20 289 -289

Bajgorë 1,274 0 0.20 255 -255

Tunell i Parë 1,212 0 0.20 242 -242

Stantërg 1,163 0 0.20 233 -233

Suhodoll i Poshtëm 1,017 0 0.20 203 -203

Mitrovice Qyteti
JUG

47,218 9,250 0.20 9,444 -194

Zasellë 946 0 0.20 189 -189

Zhabar i Poshtëm 14,062 698 0.20 2,812 -2,114

Vaganicë 2,954 0 0.20 591 -591
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3.6.3. Institucionet administrative

Hapësirat për veprim të institucioneve të administratës në komunë në aspektin hapësinor i plotëson kërkesat
për hapësirë/ parcela kadastrale të destinuara, dhe ndërtesa me hapësirë të mjaftueshme të ndërtuar, por në
aspektin funksional dhe cilësor nuk është në një nivel të kënaqshëm. Sa i përket vlerësimit të plotësimit të
kërkesave minimale hapësinore të NTPH-së prej 0.2m2 për parcela kadastrale për ShFMU, konstatohet se
krahasuar me numrin e prognozuar të banorëve Komuna duhet të përckatojë sipërfaqe shtesë prej 48,229m2.

Tabela 125. Vlerësimi i plotësimit të kërkesave minimale hapësinore të NTPH-së për parcela kadastrale të institucioneve
administrative

Numri I
prognozuar I
banorëve 2027

Sipërfaqja aktuale e
parcelave kadastrale
(m2)

Sipërfaqja e kërkuar me
NTPH për kokë banori
(m2)

Sipërfaqja e
pergjithshme që
kërkohet me NTPH
(m2)

Sipërfaqja e
nevojshme shtesë
(m2)

93,515 9,750 0.62 57,979 48,229

Për vendbanimet me më shumë se 2,000 banorë, Komuna nevojitet të përcaktojë sipërfaqe shtesë sipas
sipërfaqeve shtesë të nevojshme të përcaktuara në tabelën vijuese:

Tabela 126. Vendbanimet me mbi 2,000 banorë që nuk plotësojnë kërkesat minimale të kërkuara me NTPH për parcela
kadastrale të hapësirave sportive dhe rekreative që nevojiten të destinohen

Numri I
prognozuar I
banorëve 2027

Sipërfaqja aktuale e
parcelave
kadastrale (m2)

Sipërfaqja e
kërkuar me NTPH
për kokë banori
(m2)

Sipërfaqja e
pergjithshme që
kërkohet me
NTPH (m2)

Sipërfaqja e
nevojshme
shtesë (m2)

Mitrovice Qyteti
JUG

47,218 5,500 0.62 29,275 -23,775

Zhabar i Poshtëm 14,062 1,000 0.62 8,718 -7,718

Shipol 9,121 400 0.62 5,655 -5,255

Kçiq  i Madh 4,568 0.62 2,832 -2,832

Vaganicë 2,954 0.62 1,831 -1,831

Koshtovë 2,199 0.62 1,363 -1,363

Shupkovc 2,107 1,000 0.62 1,306 -306

Kçiq  i Vogël 1,955 0.62 1,212 -1,212

3.6.4. Institucionet e mirëqenies sociale dhe komunitetit

Hapësirat për veprim të institucioneve të administratës në komunë në aspektin hapësinor i plotëson kërkesat
për hapësirë/ parcela kadastrale të destinuara, dhe ndërtesa me hapësirë të mjaftueshme të ndërtuar, por në
aspektin funksional dhe cilësor nuk është në një nivel të kënaqshëm.

Sa i përket, hapësirave të destinuara për ndërtesat e institucioneve për përkujdesje sociale ndaj personave me
nevoja të veçanta dhe insitucioneve të komunitetit, normat teknike të planifikimit hapësinor kanë vendosur
një normë minimale për sipërfaqen e parcelave prej 0.20 m2 për kokë banori. Rezulton se për nevojat e
ardhshme, gjegjësisht për 93. 515 banorë, sipas projeksioneve për vitin 2028, do të nevojitet të rezervohet
një sipërfaqe prej 18. 703m2 (përafërsisht 1.9ha) për nevoja të zhvillimit të insitucioneve të komunitetit, të
shpërndara në nivel të zonës urbane, gjegjësisht lagjeve të ndryshme të qytetit dhe në vendbanimet rurale,
gjegjësisht nën-qendrat rurale.

Infrastruktura e institucioneve të komunitetit, duhet të planifikohet në lokacione, 1. në terren të rrafshët;

2. në afërsi të infrastrukturës rrugore, shtigjeve për këmbësorë dhe biçikleta si dhe qasjes në transport
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Publik; 3. në largësi nga lokacionet e ekspozuara ndaj rreziqeve natyrore- vërshimet; dhe 4. në largësi nga
trafiku i rëndë (infrastruktura rrugore, hekurudhore dhe ajrore).

3.6.5. Institucionet sportive, rekreative

Mitrovica është jashtëzakonisht e pajisur mirë me objekte kulturore dhe sportive. Kjo është një nga qendrat
më e mëdha kulturore në Kosovë, posedon dy stadiume, një palestër, një sallë të madhe sportive ku mund të
organizohen ngjarje ndërkombëtare, një qendër multi-funksionale, tre poligone, dy pishina, etj. Ekzistojnë
edhe objekte tjera sportive dhe kulturore në vendbanimet rurale, e të cilat luajnë një rol të rëndësishëm në
jetën kulturore.

Normat minimale për sipërfaqen e parcelës së infrastrukturës se institucioneve sportive dhe fushave
rekreative janë si në vijim:

1. Numri i banorëve në vendbanim:

1.1. ≤ 5000 banor: 2.50 m²/banor;

1.2. ≥ 5001- 20,000 banor: 4.50 m²/banor;

1.3. > 20,001 banor: 5.00 m²/banor.

Bazuar në vlerësimin e gjendjes aktuale,  normat minimale për sipërfaqen e parcelës të Normave Teknike
për Planifikim Hapësinor dhe numrin e prognozuar të banorëve për vitin 2027, Komuna duhet të perckatojë
parcela kadastrale për hapësira sportive dhe rekreative prej 307,675m2 për vendbanimet si vijon:

 124,590m2 për vendbanimin me më shumë se 20,000 banorë;
 122,380m2 për vendbanimet me më shumë se 5,000 banorë; dhe
 60,705m2 për vendbanimet me më pak se 20,000 banorë.

Tabela 127. Vlerësimi i plotësimit të kërkesave minimale hapësinore të NTPH-së për parcela kadastrale të hapësirave sportive
dhe rekreative

Numri I
prognozuar I
banorëve 2027

Sipërfaqja aktuale e
parcelave kadastrale
(m2)

Sipërfaqja e kërkuar me
NTPH për kokë banori
(m2)

Sipërfaqja e
pergjithshme që
kërkohet me NTPH
(m2)

Sipërfaqja e
nevojshme shtesë
(m2)

93,515 128,700 2.5 – 5.0 436,375 307,675

Për vendbanimet me më shumë se 5,000 banorë, Komuna nevojitet të përcaktojë sipërfaqe shtesë për
infrastrukturës se institucioneve sportive dhe fushave rekreative prej 246,970m2.

Tabela 128. Vendbanimet me mbi 5,000 banorë që nuk plotësojnë kërkesat minimale të kërkuara me NTPH për parcela
kadastrale të hapësirave sportive dhe rekreative që nevojiten të destinohen

Numri I
prognozuar I
banorëve 2027

Sipërfaqja aktuale e
parcelave
kadastrale (m2)

Sipërfaqja e
kërkuar me NTPH
për kokë banori
(m2)

Sipërfaqja e
pergjithshme që
kërkohet me
NTPH (m2)

Sipërfaqja e
nevojshme
shtesë (m2)

Mitrovice Qyteti
JUG

47,218 111,500 5.00 236,090 -124,590

Zhabar i Poshtëm 14,062 2,500 4.50 63,279 -60,779

Shipol 9,121 0 4.50 41,045 -41,045

Kçiq  i Madh 4,568 0 4.50 20,556 -20,556

Për vendbanimet me 1,000-5,000 banorë, Komuna nevojitet të përcaktojë sipërfaqe shtesë për infrastrukturës
se institucioneve sportive dhe fushave rekreative prej 35,548m2.
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Tabela 129. Vendbanimet me 1,000-5,000 banorë që nuk plotësojnë kërkesat minimale të kërkuara me NTPH për parcela
kadastrale të hapësirave sportive dhe rekreative që nevojiten të destinohen

Vendbanimet Numri I
prognozuar I
banorëve 2027

Sipërfaqja aktuale e
parcelave
kadastrale (m2)

Sipërfaqja e
kërkuar me NTPH
për kokë banori
(m2)

Sipërfaqja e
pergjithshme që
kërkohet me
NTPH (m2)

Sipërfaqja e
nevojshme
shtesë (m2)

Vaganicë 2,954 5,000 2.50 7,385 -2,385

Koshtovë 2,199 0 2.50 5,498 -5,498

Shupkovc 2,107 4,000 2.50 5,268 -1,268

Kçiq  i Vogël 1,955 0 2.50 4,888 -4,888

Zhabar i Epërm 1,538 5000 2.50 3,845 -1,345

Vinarc i Poshtëm 1,444 0 2.50 3,610 -3,610

Bajgorë 1,274 0 2.50 3,185 -3,185

Broboniq 1,236 0 2.50 3,090 -3,090

Tunell i Parë 1,212 0 2.50 3,030 -3,030

Stantërg 1,163 700 2.50 2,908 -2,208

Suhodoll i Poshtëm 1,017 0 2.50 2,543 -2,543

Bare 1,000 0 2.50 2,500 -2,500

3.6.6. Institucionet kulturore
Mitrovica është jashtëzakonisht e pajisur mirë me institucione kulturore. Kjo është një nga qendrat më e
mëdha kulturore në Kosovë, posedon qendër kulturore, Shtëpi Kulture, Teatër të Qytetit, Muze të Qytetit,
Galeri të Arteve, Bibliotekë Komunale me tre degë, etj. Vlerësimi i gjendjes, rezulton se në komunës të
Mitrovicës, i nevojitet edhe 50,785m2 parcela kadastrale shtesë për ushtrimin e veprimtarive kulturore.
Tabela 130. Vlerësimi i plotësimit të kërkesave minimale hapësinore të NTPH-së për parcela kadastrale të institucioneve
kulturore

Numri I
prognozuar I
banorëve 2027

Sipërfaqja aktuale e
parcelave kadastrale
(m2)

Sipërfaqja e kërkuar me
NTPH për kokë banori
(m2)

Sipërfaqja e
pergjithshme që
kërkohet me NTPH
(m2)

Sipërfaqja e
nevojshme shtesë
(m2)

93,515 10,000 0.22 20,573 50,785

Sa i përket vlerësimit të plotësimit të kërkesave minimale hapësinore të NTPH-së prej 0.22m2 për parcela
kadastrale për institucionet kulturore, konstatohet se krahasuar me numrin e prognozuar të banorëve
nevojiten të destinohet së paku:

 20,379m2 shtesë për biblioteka; dhe
 30,406m2 shtesë për qendra të kulturës, tetaro apo kinema;
Në vijim janë paraqitur 13 vendbanimet të cilat parashihet të kenë mbi 900 banorë, e që nuk i plotësojnë
kërkesat minimale prej 0.22m2 për parcela kadastrale për insititucione kulturore të kërkuara me NTPH:

Tabela 131. Vlerësimi i plotësimit të kërkesave minimale hapësinore të NTPH-së për parcela kadastrale të institucioneve
kulturore
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Bibliotekë 93,515 3,000 0.25 23,379 20,379

Qendër e
Kulturës

93,515 7,000 0.20 18,703 11,703

Kinema 93,515 0 0.20 18,703 18,703
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3.6.7. Hapësira të Hapura Publike
Komuna e Mitrovicës në pjesën urbane ka të destinuara për gjelbërim sipërfaqet e poshtë cekura:

Parku i qytetit – me sipërfaqe prej 53786 m2, prej tyre rreth 18500 m2 të pa gjelbëruara. Sipërfaqet e
gjelbëruar në parkun e qytetit janë dëmtuar në masë të caktuar, mungojnë plotësisht ulëset dhe shportat për
mbeturina.
Parku “Gjevë dhe Fehmi Lladrovci” – me sipërfaqe prej 8185m2. Në parkun Gjevë dhe Fehmi
Lladrovci është rregulluar rrethoja e parkut, sipërfaqet e gjelbëruar dhe rrugët qarkulluese nëpër park edhe
këtu është bërë rehabilitim i mirëfilltë. Gjendja është e mire me shumë vizitor.
Parku afër rrokaqiellit të katërt-me sipërfaqe rreth 4000 m2. Gjendja është e mirë dhe është vendi ku
shfrytëzohet më së shumti nga të rinjtë.
Parku i pleqve- me sipërfaqe rreth 213.5 m2 është në qendër dhe është shumë i vizituar.
Sipërfaqja afër varrezave ortodokse – me sipërfaqe rreth 4595 m2 është plotësisht e pa gjelbëruar.
Sheshi i Jasharajve- me sipërfaqe rreth 1083m2 është në gjendje të mirë, nevojitet mirëmbajtje dhe
rigjelbërim në një sipërfaqe të vogël; dhe
Sheshi Mehë Uka- me sipërfaqe rreth 2666 m2, nevojitet të ri gjelbërohen disa sipërfaqe.

Gjelbërimi i destinuar mbulon një sipërfaqe prej 70,500 metra katrorë. Indeksi aktual i sipërfaqes reale të
gjelbërimit për çdo banorë është 0.98 [m2/banor] si raport i sipërfaqeve të gjelbëruara më numrin e
popullsisë që banojnë në komune.

Komuna duhet të dyfishojë. Vlerësimi i gjendjes, rezulton se në komunës të Mitrovicës, kërkesat për
hapësira të gjelbra plotësojnë kërkesat hapësinore për numrin e prognozuar të banorëve për vitin 2028.

Tabela 132. Vlerësimi i plotësimit të kërkesave minimale hapësinore të NTPH-së për parcela kadastrale të hapësirave të
hapura publike

Numri I
prognozuar I
banorëve 2027

Sipërfaqja aktuale e
parcelave kadastrale
(m2)

Sipërfaqja e kërkuar me
NTPH për kokë banori
(m2)

Sipërfaqja e
pergjithshme që
kërkohet me NTPH
(m2)

Sipërfaqja e
nevojshme shtesë
(m2)

93,515 70,500 2.00 141,000 70,500

Mirëpo, shumica e hapësirave të gjelbërura publike janë në zonën urbane, përderisa në vendbanimet rurale
nuk ka te tilla. Vlerësimi i gjendjes, rezulton që Komuna duhet të përcaktojë së paku 20,045m2 për
vendbanimet rurale me numër të prognozuar me mbi 1,000 banorë si vijon:

Tabela 133. Vendbanimet me mbi 1,000 banorë që nuk plotësojnë kërkesat minimale të kërkuara me NTPH për parcela
kadastrale të hapësirave sportive dhe rekreative që nevojiten të destinohen

Vendbanimet Numri I
prognozuar I
banorëve 2027

Sipërfaqja aktuale e
parcelave
kadastrale (m2)

Sipërfaqja e
kërkuar me NTPH
për kokë banori
(m2)

Sipërfaqja e
pergjithshme që
kërkohet me NTPH
(m2)

Sipërfaqja e
nevojshme
shtesë (m2)

Vaganicë 2,954 5,000 2.50 7,385 -2,385

Koshtovë 2,199 0 2.50 5,498 -5,498

Shupkovc 2,107 4,000 2.50 5,268 -1,268

Kçiq  i Vogël 1,955 0 2.50 4,888 -4,888

Zhabar i Epërm 1,538 5000 2.50 3,845 -1,345

Vinarc i
Poshtëm

1,444 0 2.50 3,610 -3,610

Bajgorë 1,274 0 2.50 3,185 -3,185

Broboniq 1,236 0 2.50 3,090 -3,090

Tunell i Parë 1,212 0 2.50 3,030 -3,030
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Stantërg 1,163 700 2.50 2,908 -2,208

Suhodoll i
Poshtëm

1,017 0 2.50 2,543 -2,543

Bare 1,000 0 2.50 2,500 -2,500

Zasellë 946 2.00 1,892 -1,892

3.6.8. Varrezat
Bazuar në vlerësimin e gjendjes aktuale,  normat minimale për sipërfaqen e parcelës të Normave Teknike
për Planifikim Hapësinor dhe numrin e prognozuar të banorëve për vitin 2027, Komuna ka plotësuar
kërkesat hapësinore për varreza dhe tejkaluar ato për 55,728m2, kështu që Komuna nuk ka nevojë të
përcaktojë sipërfaqe shtesë.

Tabela 134. Vlerësimi i plotësimit të kërkesave minimale hapësinore të NTPH-së për parcela kadastrale të hapësirave publike
Numri I
prognozuar I
banorëve 2027

Sipërfaqja aktuale e
parcelave kadastrale
(m2)

Sipërfaqja e kërkuar me
NTPH për kokë banori
(m2)

Sipërfaqja e
pergjithshme që
kërkohet me NTPH
(m2)

Sipërfaqja e
nevojshme shtesë
(m2)

93,515 196,000 1.50 140,273 Nuk ka nevojë

Mirëpo përderisa parcelat e destinuara për varreza janë të mjaftushme, nevojitet të përckatohet një sipërfaqe
shtesë prej  70,827m2 për zonën urbane. Tabela vijuese paraqet vendbanimet të cilat kanë nevojë për
sipërfaqe shtesë për varreza:

Tabela 135. Vendbanimet që nuk plotësojnë kërkesat minimale të kërkuara me NTPH për parcela kadastrale të varrezave dhe
rekreative që nevojiten të destinohen

Vendbanimet Numri I
prognozuar I
banorëve 2027

Sipërfaqja aktuale e
parcelave
kadastrale (m2)

Sipërfaqja e
kërkuar me NTPH
për kokë banori
(m2)

Sipërfaqja e
pergjithshme që
kërkohet me NTPH
(m2)

Sipërfaqja e
nevojshme
shtesë (m2)

Vaganicë 2,954 5,000 2.50 7,385 -2,385

Koshtovë 2,199 0 2.50 5,498 -5,498

Shupkovc 2,107 4,000 2.50 5,268 -1,268

Kçiq  i Vogël 1,955 0 2.50 4,888 -4,888

Zhabar i Epërm 1,538 5000 2.50 3,845 -1,345

Vinarc i
Poshtëm

1,444 0 2.50 3,610 -3,610

Bajgorë 1,274 0 2.50 3,185 -3,185

Broboniq 1,236 0 2.50 3,090 -3,090

Tunell i Parë 1,212 0 2.50 3,030 -3,030

Stantërg 1,163 700 2.50 2,908 -2,208

Suhodoll i
Poshtëm

1,017 0 2.50 2,543 -2,543

Bare 1,000 0 2.50 2,500 -2,500

Zasellë 946 2.00 1,892 -1,892
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Tabela 136. Analiza SWOT për infrastrukturën së transportit dhe transportit

Përparësitë Dobësitë
 1 institucion parashkollor publik;
 34 Shkolla Fillore dhe Mesme të ulëta;
 5 Shkolla të Mesme të larta;
 1 Spital Regjional;
 1 Qendër Kryesore e Mjekësisë Familjare;
 11 Qendra të Mjekësisë Familjare;
 10 Ambulanta të Mjekësisë Familjare;
 1 ndërtesë të Kuvendit Komunal;
 6 Zyre të Gjendjes Civile;
 1 Qendër Kulturore;
 1 Shtëpi Kulturore;
 1 Tetaër qyteti;
 1 Galeri e arteve;
 1 Bibliotekë Komunale dhe 3 nëndegë lokale;
 3 Qendra Rinore;
 2 Stadiume futbolli, njëra është Olimpike dhe me fushë

ndihmëse ;
 1 Palestër Sportive;
 1 Qendër Multifunksionale – Omnisport;
 2 Pishina olimpike;
 6 Parqe publike;
 26 lokalitete të destinuara për varreza.

 Mungesë e parcelave kadastrale prej 114,570m2 të
destinuara për institucione parashkollore, të kërkuara
sipas kritere minimale të NTPH;

 Mungesë e parcelave kadastrale prej 117,742m2 të
destinuara për ShFMU, të kërkuara sipas kritere
minimale të NTPH;

 Mungesë e parcelave kadastrale prej 61,015m2 të
destinuara për ShML, të kërkuara sipas kritere minimale
të NTPH;

 Mungesë e parcelave kadastrale prej 48,229m2 të
destinuara për institucione administrative, të kërkuara
sipas kritere minimale të NTPH;

 Mungesë e parcelave kadastrale prej 307,675m2 të
destinuara për hapësira sportive dhe rekreative, të
kërkuara sipas kritere minimale të NTPH;

 Mungesë e parcelave kadastrale prej 50,785m2 të
destinuara për hapësira kulturore, të kërkuara sipas
kritere minimale të NTPH;

Mundësitë Rreziqet

 Përcaktimi i sipërfaqeve për të plotësuar kriteret
minimale të NTPH për parcela kadastrale të destinuara
për institucionet e arsimit parauniversitar;

 Përcaktimi i sipërfaqeve për të plotësuar kriteret
minimale të NTPH për parcela kadastrale të destinuara
për institucionet e shëndëtësore të kujdesit primar;

 Përcaktimi i sipërfaqeve për të plotësuar kriteret
minimale të NTPH për parcela kadastrale kadastrale të
destinuara për institucionet e administratës publike
komunale;

 Përcaktimi i sipërfaqeve për të plotësuar kriteret
minimale të NTPH për parcela kadastrale të destinuara
për hapësira sportive dhe rekreative;

 Përcaktimi i sipërfaqeve për të plotësuar kriteret
minimale të NTPH për parcela kadastrale të destinuara
për hapësira kulturore;

 Mungesa e mjeteve financiare për të plotësuar kriteret
minimale të NTPH për parcela kadastrale të
insititucioneve dhe hapësira publike dhe komunale;

 Mungesa e fondeve të nivelit qendror për të paguar
punëtorë shtesë në institucionet publike dhe sociale.

3.7. ASETET E TRASHËGIMISË NATYRORE, KULTURORE DHE TURISTIKE

3.7.1. Asetet e trashëgimisë natyrore
AKMM ka evidentuar 12 asete të trashëgimisë natyrore për të cilat janë përcaktuar lokacionet.

Tabela 137. Lokacionet e 6 Monumenteve të Natyrës me karakter botanik
Vendi Objekti Lartësia X_KR01 Y_KR01 X_UTM Y_UTM

Bajgorë Trungjet e Ahut (Fagus sylvatica) 1316 7500162 4759104 500162 4757676

Bajgorë Trungjet e Ahut (Fagus sylvatica) 1321 7500956 4757852 500956 4756425

Bare Trungu i Ahut (Fagus sylvatica) 1075 7497478 4757476 497479 4756049

Zabërgjë Trungu i Qarrit (Quercus cerris) 1020 7494302 4760898 494304 4759470
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Selac Ahishtat e Llomovës 1302 7500056 4763659 500056 4762230

Zabërgjë Trungjet e Qarrit (Quercus cerris) 1043 7494397 4760904 494399 4759476

Zabërgjë Trungu i Ahut (Fagus moesiaca) 1029 7494302 4760902 494304 4759474

Tabela 138 Lokacionet e Monumenteve të Natyrës me botanik dhe hidrologjik
Vendi Objekti Lartësia X_KR01 Y_KR01 X_UTM Y_UTM

Ovçar Trungu i Ahut me Burimin e ujit nën rrënjë 912 7491411 4764696 491414 4763266

Tabela 139. Lokacionet e Monumenteve të Natyrës me karakter hidrologjik
Vendi Objekti Lartësia X_KR01 Y_KR01 X_UTM Y_UTM

Mazhiq Burimi i ujit mineral 979 7496031 4754917 496032 4753490

Melenicë Ujëvara e Trepçalive 879 7494538 4755612 494540 4754185

Rahovë Kroni i Akullit 1186 7490967 4756243 490970 4754816

Tabela 140. Lokacionet e Monumenteve të Natyrës me karakter speologjik
Vendi Objekti Lartësia X_KR01 Y_KR01 X_UTM Y_UTM

Kaçandoll Shpellat në Kaqandoll 1095 7506353 4757141 506351 4755714

Përderisa AKMM ka evidentuar lokacionin e 12 aseteve të trashëgimisë kulturore, mungon:

 Përcaktimi e kufijvëve të zonave të asetet e trashëgimisë natyrore dhe kushteve zhvillimore; dhe
 Zona buferike (sipërfaqja mbrojtëse) prej 5 metrave nga kufiri i zonës dhe kushteve zhvillimore së aseteve

e trashëgimisë natyrore.

3.7.2. Asetet e trashëgimisë kulturore
MKRS ka evidentuar 12 asete të trashëgimisë kulturore për të cilat janë përcaktuar lokacionet.

Tabela 141. Lokalitetet Arkeologjike / Rezervate
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Gërmadhat e Kishës
“Latine / Katolike,
Sakse”, “Shën Pjetri”

Mesjetë Stan Tërg
Mitrovicë

8/58 000006 UL- 71208112
- 00181 - 0

20.921436
(longituda)
42.939231
(latituda)

Xhamia e Mazhiqit Shek.X
VI

Mazhiq,
Mitrovicë

02-
957/66

000004 P-71208024-
01175-1

20.946886
(longituda)
42.938425
(latituda)

Gërmadhat e
kompleksit mesjetar

Mesjetë Mazhiq
Mitrovicë

235/71 002896 (longituda)
(latituda)
Kosovaref

Gërmadhat e qytetit
mesjetar

Mesjetë Vidishiq
Mitrovicë

02-
964/66

002895 168 (longituda)
(latituda)
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Tabela 142. Lokalitetet Monument /Ansambël
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Hamami I
vjetër

Shek.
XVII

Mitrovicë 685/57 000002 P-71208072-
01511-2

20.870719
(longituda)
42.888028
(latituda)

Z- 509 m

Shtëpia e
Familjes
Korogli

Shek.
XIX

Mitrovicë 02 -
354/78

000003 P-71208072-
01276-0

20.865119
(longituda)
42.887458
(latituda)

Z- 507 m

Hotel
“Jadran”

Shek.
XX

Mitrovicë 000457 P-71208072-
01451-4

20.869486
(longituda)
42.889031
(latituda)

Z- 508 m

Shtëpi banimi
- Xhafer Deva

Viti 1930 Mitrovicë 000453 P-71208072-
00524-0

20.870264
(longituda)
42.889431
(latituda)

Z- 508 m

Kulla e
Tupellëve

Shek.
XX

Mitrovicë 000440 P-71208072-
00365-0

20.873503
(longituda)
42.890331
(latituda)

Shtëpia e
Islam Shipolit

Shek.
XX

Mitrovicë 000442 P-71208072-
01490-1

20.872058
(longituda)
42.888394
(latituda)

Shtëpi banimi
- Florim
Zeneli -
Kumrije
Rama

Shek.
XIX

Mitrovicë 000433 P-71208072-
01496-0

20.871725
(longituda)
42.888047
(latituda)

Posta e Vjetër 1920 Mitrovicë 004143 P-71208072-
01465-0179-0

20.870067
(longituda)
42.888392
(latituda)

Shtëpia e
Xhafer Devës

Shek.
XIX

Mitrovicë 000445 P-71208072-
01565-0

20.870147
(longituda)
42.886994
(latituda)

Z- 512 m

Enti për
punësim

Shek.
XX

Mitrovicë 003375 P-71208072-
01578-0

20.868917
(longituda)
42.886514
(latituda)

Shtëpia e
Shoqatës së
Gjuetarëve

Shek.
XX

Mitrovicë 000435 P-71208072-
01467-0

20.870436
(longituda)
42.888808
(latituda)

Z- 507 m

Bërthama e
vjetër e
Qytetit -
Mitrovicë

Mitrovicë 003378

Shtëpia e
Reshat
Feratit

Shek.
XX

Mitrovicë 000423 P-71208072-
01490-1

20.87195
(longituda)
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42.888294
(latituda)

Kulla e Ymer
Ymerit

Shek.
XIX

Rahovë
Mitrovicë

000484 P-71208093-
00246-0

20.894739
(longituda)
42.937206
(latituda)

Hambari i
Nehbi Sahit
Pecit

Shek.
XX

Rahovë
Mitrovicë

003377 P-71208093-
00057-0

20.894408
(longituda)

42.9382
(latituda)

Kisha
Katolike

Vinarc i
Epërme

Mitrovicë

000479 P-71208112-
00181-0

20.806164
(longituda)
42.877347
(latituda)

Teqja e Hafuz
Halil Mripës

Shek.
XX -
1967

Suhodoll i
Ulët

Mitrovicë

000474 P-71208114-
00467-1

20.851542
(longituda)
42.887511
(latituda)

Z- 522 m

Teqja e Jonuz
Efendisë

Shek.
XX -
1905

Suhodoll i
Ulët

Mitrovicë

000475 P-71208114-
00535-0

20.848606
(longituda)
42.886739
(latituda)

Z- 524 m

Kulla e
Kamer Jahir
Tahirit

Shek.
XIX

Stan Tërg
Mitrovicë

003376 P-71208112-
00508-0

20.908356
(longituda)
42.930525
(latituda)

Kulla e
Shemsi
Ahmetit

Shek.
XIX

Zasellë
Mitrovicë

004008 P-71208128-
00367-0

20.90995
(longituda)
42.890047
(latituda)

Kulla e
Sefedin
Zasellës

Shek.
XX

Zasellë
Mitrovicë 004009

P-71208128-
00774-1

20.903467
(longituda)
42.891319
(latituda)

Kulla e
Mehmet
Sylanit

Shek.
XX

Rekë
Mitrovicë 004010

P-71208128-
00954-0

20.887528
(longituda)
42.888897
(latituda)

Kulla e Sali
Kajtazit

Shek.
XX

Kqiq i
Vogël

Mitrovicë

000464 P-71208128-
01545-0

20.902753
(longituda)
42.873675
(latituda)

Kulla e Asllan
Tupellës

Shek.
XX

Kqiq i
Vogël

Mitrovicë

000465 P-71208128-
01932-0

20.902069
(longituda)
42.871275
(latituda)

Mejtepi në
Koshtovë

Shek.
XX

Koshtovë
Mitrovicë

000477 P-71208074-
00590-0

20.789397
(longituda)
42.875019
(latituda)

Xhamia në
Vllahi

Shek.
XIX

Vllahi
Mitrovicë

000531 P-71208025-
00728-0

20.877611
(longituda)
42.969928
(latituda)

Kulla e Halim
Miftarit

Shek.
XX

Vllahi
Mitrovicë

000533 P-71208025-
01354-2

20.876111
(longituda)
42.959761
(latituda)

Shtëpia e
Armatës

1959 Mitrovicë 004442 P-71208072-
01600-1

20.868492
(longituda)
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42.887164
(latituda)

Mulliri i
Haxhi
Osmanit

Shek.XI
X

Rekë
Mitrovicë

004661 P-71208128-
00605-2

20.893525
(longituda)
42.895796
(latituda)

Shkolla në
Fshatin
Bajgorë

Shek.XX Bajgorë
Mitrovicë

004660 P-71208001-
01145-0

21.016328
(longituda)
42.953646
(latituda)

Përderisa MKRS ka evidentuar gjithsejtë asete të trashëgimisë kulturore për të cilat janë përcaktuar
lokacionet, mungon:

 Përcaktimi e kufijvëve të permetrit të momumenteve dhe zonës mbrojtëse për asetet e trashëgimisë
natyrore nga MKRS; dhe
 Përcaktimi e kufijvëve të përfaqes së mbrojtur dhe kushteve zhvillimore nga MMPH.

Tabela 143. Lokacionet e 6 Monumenteve të Natyrës me karakter botanik
Vendi Objekti Lartësia X_KR01 Y_KR01 X_UTM Y_UTM

Bajgorë Trungjet e Ahut (Fagus sylvatica) 1316 7500162 4759104 500162 4757676

Bajgorë Trungjet e Ahut (Fagus sylvatica) 1321 7500956 4757852 500956 4756425

Bare Trungu i Ahut (Fagus sylvatica) 1075 7497478 4757476 497479 4756049

Zabërgjë Trungu i Qarrit (Quercus cerris) 1020 7494302 4760898 494304 4759470

Selac Ahishtat e Llomovës 1302 7500056 4763659 500056 4762230

Zabërgjë Trungjet e Qarrit (Quercus cerris) 1043 7494397 4760904 494399 4759476

Zabërgjë Trungu i Ahut (Fagus moesiaca) 1029 7494302 4760902 494304 4759474

Tabela 144. Lokacionet e Monumenteve të Natyrës me botanik dhe hidrologjik
Vendi Objekti Lartësia X_KR01 Y_KR01 X_UTM Y_UTM

Ovçar Trungu i Ahut me Burimin e ujit nën rrënjë 912 7491411 4764696 491414 4763266

Tabela 145. Lokacionet e Monumenteve të Natyrës me karakter botanik
Vendi Objekti Lartësia X_KR01 Y_KR01 X_UTM Y_UTM

Mazhiq Burimi i ujit mineral 979 7496031 4754917 496032 4753490

Melenicë Ujëvara e Trepçalive 879 7494538 4755612 494540 4754185

Rahovë Kroni i Akullit 1186 7490967 4756243 490970 4754816

Tabela 146. Lokacionet e Monumenteve të Natyrës me karakter speologjik
Vendi Objekti Lartësia X_KR01 Y_KR01 X_UTM Y_UTM

Kaçandoll Shpellat në Kaqandoll 1095 7506353 4757141 506351 4755714

Përderisa AKMM ka evidentuar lokacionin e 12 aseteve të trashëgimisë kulturore, mungon:

 Përcaktimi e kufijvëve të zonave ku shtrihen asetet e trashëgimisë natyrore; dhe
 Zona buferike (sipërfaqja mbrojtëse) prej 5 metrave nga kufiri i zonës së aseteve e trashëgimisë natyrore.
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Tabela 147. Analiza SWOT për trashëgiminë natyrore, kulturore dhe turistike

Përparësitë Dobësitë
 30 asete të trashëgimisë kulturore që datojnë nga Shek.

XVIII;
 5 rezervate arkeologjike që i përkasin periudhës së

mesjetës;
 7 lokalitete të ndryshme të trungjeve të vjetër të

drunjtëve;
 1 burim i ujit mineral në Mazhiq;
 1 shpellë në Kaqandoll;
 1 ujëvarë në Melenicë;
 2 peizazhe kulturore;
 Burimet minerare të minierave të Trepçës.

 Mungesa e sipërfaqeve të perimetrit dhe të zonës
mbrojtëse të përcaktuara nga MKRS për asetet e
trashëgimisë kulturore të shpallura nën mbrojtje;

 Mungesa e sipërfaqeve të mbrojtura të përcaktuara nga
MMPH për asetet e trashëgimisë kulturore të shpallura
nën mbrojtje;

 Mungesa e shënjimeve orientuese drejtë aseteve të
trashëgimisë kulturore;

 Informacion i pamjaftueshëm për burimet e
biodiversitetit dhe peizazhit natyror;

 Masa jo adekuate për konservim;
 Infrastrukturë e dobët për qasje të kënaqshme nga

publiku;
 Mungesa e një qasjeje të integruar drejt një menaxhimi

dhe planifikimi të peizazhit në të gjitha fushat duke
përfshirë vlerën e lartë të zonave të trashëgimisë
natyrore;

 Infrastruktura e varfër për menaxhimin e përgjithshëm të
trashëgimisë natyrore.

Mundësitë Rreziqet

 Përcaktimi i sipërfaqeve të perimetrit dhe të zonës
mbrojtëse për asetet e trashëgimisë kulturore të shpallura
nën mbrojtje;

 Përcaktimi i sipërfaqeve të mbrojtura për asetet e
trashëgimisë kulturore të shpallura nën mbrojtje;

 Përcaktimi i një plani 10-vjeçar të investimeve në
bashkëpunim me MRKS dhe QRTK të Mitrovicës për
asetet e trashëgimisë kulturore;

 Përcaktimi i zonave për zhvillimin e turizmit
 Vendosja e shenjave orientuese drejtë seteve të

trashëgimisë kulturore dhe natyrore;

 Mos mbrojtja e objekteve egzistuese;
 Ndotja e lartë e ambientit;
 Mungesa e fondeve për mbrojtjen e Trashegimisë

Kulturore dhe mungesa e investiorëve.
 Shkatërrimi i aseteve të trashëgimisë kulturore;
 Tjetërsimi i aseteve natyrore;
 Rrënimi i objekteve të trashëgimisë kulturore.
 Zhvillimet e pakontrolluara.
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3.8. MJEDISI DHE SIPËRFAQET NË RREZIKSHMËRI

3.8.1. Mjedisi

Bazuar në të dhëna, gjendja e mjedisit në komunën e Mitrovicës nuk është e mirë. Degradimi i tij është
rezultat i shumë faktorëve të cilët janë me ndikim serioz në përbërësit kryesor të mjedisit: ajri, uji dhe toka.

Të dhënat  tregojnë se në Mitrovicë Jugore ekziston një ndotje e konsideruar e mjedisit me plumb dhe
metale të rënda  në saje të deponimeve të mbetjeve industriale nga e kaluara dhe shtresimit të pluhurit në
sipërfaqen e tokës. Kjo ndotje arrin  në formë pluhuri dhe ndotë tokën, ajrin, ujin e në këtë mënyrë edhe
zinxhirin e prodhimeve ushqimore.

Figura 21. Zona rurale në Mitrovicë

Burimet kryesore të ndotjes me Pb dhe metale të rënda vijnë kryesisht nga:
Mbetjet industriale nga e kaluara
Shtresimi i pluhurit të Pb në sipërfaqe të tokës
Aktivitetet e transportit të prodhimeve të Trepçës (koncentrati i Pb dhe Zn)
Ndotja e tokës, ajrit, ujit, ngjyrave, ushqimit dhe prodhimeve bujqësore, numri i madh i vjetruar i automjeteve.

3.8.2. Ndotja e ajrit
Përkundër faktit që është bërë mbyllja e industrisë xehtaro-metalurgjike në Mitrovicë, plumbi si element
ndotës me rrezikshmëri të lartë por edhe metalet tjera vazhdojnë të jenë prezent, dhe ndotës kryesor të
mjedisit me implikime serioze në shëndetin e popullatës.
Në ndotjen dhe helmimin e mjedisit jetësor në Mitrovicë me rrethinë nga Kombinati “Trepça” kanë marrë
pjesë këto impiante industriale:

 Shkritorja
 Rafineria
 Flotacioni
 Fabrika e prodhimeve kimike
 Fërgimtorja
 Termocentrali
 Elektroliza e zinkut
 Fabrika e baterive
 Pajisjet për asgjësimin e materiali

mjekësor dhe barnave.
 Flotacionin e Trepçës në Tunelin e Parë,

 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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Sa i përket ajrit sipas raporteve zyrtare shihet se në qytetin e Mitrovicës ka vlera të larta  të parametrave
ndotës, ndër të cilat ka koncentrim  i lartë i plumbit se sa vlerat e lejuara si dhe  grimcat e pluhurit , varësisht
nga ndryshimet klimatike kanë tejkalime të herë pas hershme të vlerave të lejuara.

3.8.3. Ndotja e ujit

Vendbanimet pa qasje në sistemin e ujësjellësit, sigurojnë ujin e pijes nga puset individuale apo kolektive, të
cilat  nuk mirëmbahen si duhet. Këto puse nuk janë të ndërtuara si duhet dhe ndodh të ndoten nga ujërat
sipërfaqësor (si ujëra të zeza apo të kulluara) gjë që përbën një rrezik të vazhdueshëm për shëndetin e
popullatës.  Komuna e Mitrovicës Jugore nuk posedon as një impiant për trajtimin e ujërave të zeza dhe në
këtë mënyrë gjitha ujërat e zeza derdhen në lumenj dhe përroska të Mitrovicës, ndërkohë që pjesa më e
madhe e këtyre shkarkimeve të këtyre ujërave të pa trajtuara derdhen në pjesën ku ndjeshmëria e ujërave
nëntokësore dhe mbi tokësore është e nivelit më të lartë.

Gjendja e krijuar nëpër lumenjët e komunës së Mitrovicës si p.sh Lumi Ibër dhe Lumi Sitnica vazhdimisht
paraqesin rrezik për popullatën të cilët banojnë në afërsi të tyre duke pësuar dëme materiale si ne shtëpi,
makineri dhe dëme në Toka bujqësore

Nga Konstatimet jan të kjarta dhe mund të shpjegohën në mënyrën më të mirë të parandalimit të shkatrrimit
të lumenjëve në teritorin e Mitrovicës, andaj paraqesim këto masa parandaluese si:

1. Caktimin e një lokacioni të dedikuar për huedhjen dhe deponimin e materialeve të forta ndërtimore si
betonet dhe tjegullat me qëllim që në një kohë të më vonshme ti shëndrrojm prap në lëndë ndërtimore me një
teknologji të re përpunuese.

2. Furnizimi me kontinjer mbeturinash banorët e periferisë dhe parandalimi i huedhjeve të mbeturinave
shtëpiake në afërsi të lumenjëve

3. Organizimi i mbledhjes së mbeturinave nëpër lagjet e thella në periferi të qytetit nga kompania e pastrimit
të mbeturinave

4. Aplikimi i gjobave ndaj personave të cilët hudhin mbeturina në lumenjë.

Tabela 148. Gjatësia në kilometra e lumenjve kryesor të Mitrovicës

Emërtimi Gjatësia [km] Sasia e rrjedhës [m3/s] Sipërfaqja [km2 ]

Sitnica 90 20 2.873

Ibri 42 32.6 1.155

Lushta 10.4 2.3 42

Trepça 19.8 1.2 21
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Figura 22. Ndotja e lumenjve në Mitrovicë
Të katër lumenjtë e  Mitrovicës janë shumë të ndotur. Lumi Sitnicë është lumi më i ndotur kjo ndotje vjen
kryesisht nga korporata energjetike e Kosovës ku për rrjedhojë fenolët janë më së tepërmi prezent në ujë.

Në regjionin e Mitrovicës kemi 48 ndotës, prej të cilëve 39 janë kolektiv ndërsa 9 janë individual. Prej
ndotësve individual, padyshim se duhet përmendur Trepça me gjithë kompleksin e saj.

Vendi  kryesor i shkarkimeve të ujërave të zeza është Ibri që merr ujërat e kanalizimit të shumë
vendbanimeve të Komunës së Mitrovicës.

Tabela 149. Ndotësit kolektiv sipas vendbanimeve- Komuna Mitrovicë

Komuna Vendbanimi Nr. Banorëve Vend-shkarkimi
Mitrovica Qyteti 84000 Ibër

Tuneli i parë 1500 Trepça
Trepça 1500
Zhabar 5400 Ibër
Suhadoll 2400 Ibër

Komuna e Mitrovicës është  komunë  e pasur  me resurse ujore. Gjendja e përgjithshme  e ujërave në
Mitrovicë në të gjitha aspektet dhe dimensionet e saj është  pjesërisht e kënaqshme Me qëllim të
përmirësimit të gjendjes rekomandohet:Zgjerimi i rrjetit  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,  ngritja e kapaciteteve humane për monitorimin e ajrit dhe analiza
laboratorike, .Përgatitja dhe zbatimi i programeve të monitorimit nga operatorët siç parashihen në ligjin për
mbrojtjen e mjedisit.

Ndotja ujit dhe e tokës në rastin e Mitrovicës  konsiderohet të jetë mjaftë e lart . Toka në komunën e
Mitrovicës është e ndotur nga deponitë ilegale të mbeturinave urbane.

3.8.4. Ndotja e tokës

Ndikimi i vazhdueshëm nga aktivitetet njerëzore sjell deri te degradimi i sipërfaqeve tokësore duke
shkaktuar edhe pasoja të dëmshme mjedisore dhe socio-ekonomike. Sfida është që të parandalohet
degradimi i tokave dhe ndotja e tyre përmes masave dhe politikave specifike për mbrojtjen e tokave në
komunën e Mitrovicës Jugore. Çdo ngjarje, veprim që prish veçoritë dhe cilësitë natyrore të kësaj hapësire
jetike emërtohet ndotje e tokës.
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Shumica e faktorëve që krijojnë ndotjen e tokës vijnë nga shkaqe njerëzore, ku ndër më kryesoret janë:

 Deponimi apo hedhja në natyrë e mbeturinave shtëpiake dhe mbetjeve industriale në Mitrovicës
Jugore  kemi një numër të madh deponish të “egra”;

 Gazrat e shkarkuara, pesticidet dhe plehrat kimikë apo përdorimi i tepruar i tyre në bujqësi;
 Përzierja me tokën nëpërmjet reshjeve të gazrave të dëmshme që ndotin ajrin;
 Erozionet që vijnë nga shkatërrimi i pyjeve.
 Tani për ti parandaluar këto dëme duhet që:
 Pesticidet dhe plehrat të përdoren në masën që të mos e dëmtojnë tokën;
 Mbetjet e ngurta të pa-riciklueshme duhen kthyer në gjendje të padëmshme.
 Në veçanti ujërat e përdorur që përmbajnë lëndë të rrezikshme nuk duhen lëshuar në tokë pa u

pastruar;
 Dhe më e rëndësishmja duhet rritur niveli i vetëdijes shoqërore mbi çështjen e ndotjes së tokës.

Në mungesë të mbrojtjes institucionale, nga shfrytëzimi pa kriter i tokës bujqësore, veçanërisht gjatë
ndërtimit të infrastrukturës apo eksploatimit të materialeve inerte, në shumë raste toka ka pësuar degradim të
pa riparueshëm. Humbja e tokës bujqësore manifestohet në forma të ndryshme:

 Humbjet e përhershme të tokës bujqësore: vendbanimet, veprimtaritë komerciale, bizneset, etj.;
 Humbjet e përkohshme të tokës bujqësore: mihjet sipërfaqësore, eksploatimi i rërës, zhavorrit dhe

argjilës, deponitë e automjeteve, procesi i erozionit, degradimit, gërryerjet e lumenjve, etj.

3.8.5. Ndotjen nga zhurma

Tani për tani në komunën e Mitrovicës Jugore burim kryesor i zhurmës është komunikacioni, pastaj
Industria e cila zhvillohet në mënyrë të shpërndarë brenda vendbanimeve, gurëthyesit të cilët zhvillojnë një
bezdisje të vazhdueshme. Ndërsa si zhurma tjera të cilat zhvillohen nga pakujdesia e të cilat janë akute
zhvillohen në gjitha pjesët e komunës duke e prishur rendin dhe qetësinë publike.

Në Planin Zhvillimor të Komunës janë planifikuar zonat e mbrojtura nga zhurma. Në  këto zona nuk do të
lejohet ndërtimi dhe lejimi i aktiviteteve të  subjekteve afariste që shkaktojnë zhurmë mbi nivelet e lejuara
me ligj.

Nevojat e zhvillimit:

Kompletimi i kuadrit ligjor dhe harmonizimi i tij me normat ndërkombëtare,
Përkrahja përdorimit te lëndëve djegëse me cilësore .
Rehabilitim i zonave  ekzistuese nga zhurma,
Zvogëlimi i zhurmës në zonat urbane
Zvogëlimi i zhurmës nga automjetet dhe gjeneratorët
Zhvillimi i sistemeve për monitorimin, ndërtimi i  hartave  te zhurmës zhvillimi i normave efikase dhe

ekologjikisht normale.

Tabela 150. Analiza SWOT për Mjedisin
Përparësitë Dobësitë

 Pozita e favorshme gjeografike-kufitare me
(Serbinë), që mund të nxisë projekte të donatorve të
huaj në fushen e mjedisit

 Peizazh atraktiv rural
 Janë 4 Lumenjë që kalojnë në territorin e Komunës

së Mitrovicës
 Tokë pjellore dhe kushte të mira për bujqësi

 Mbeturinat dhe kanalizimi derdhen direkt në lumenjë
 Ndotje e lartë e mjedisit (metale të rënda)
 Uzurpimi i tokës pjellore për ndërtim
 Toka  bujqësore është e papunuar
 Pyjet të rrezikuara nga shpyllëzimi
 Shkarkime nga tubacionet e  grumbullimit të ujërave të

zeza në rrethinat e qytetit
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 Male të pasura me pasuri natyrore dhe nëntokësore
 Strategjia  për Mjedis
 Mungesa e industrive ndotëse në zonat rurale
 Prania e muzeut natyror me personel të
kualifikuar
 Resurse të mjaftueshme të ujit
 Ekzistenca e stacioneve matëse për cilësinë e ajrit
 Hapësirat e lira përgjat lumenjëve

 Pajisje të amortizuara dhe të pafavorshme të
grumbullimit të mbetjeve

 Vendet ekzistuese për grumbullimin e mbetjeve nuk
plotësojnë kërkesat e legjislacionit

 Mungesa e impiantit për trajtimin e ujërave të zeza
 Vetë qyteti i Mitrovicës është i vendosur afër kompleksit

industrial Trepça.
 Ndotja e mjedisit me plumb dhe metale të rënda.
 Lokacioni jo i duhur i matësve të Ajrit
 Përdorimi i thëngjillit për ngrohje nga shtëpit private dhe

institucionet publike (shkollat)
 Ndotja nga fabrika që ka prodhuar plumb para luftës në

lokacionin e mahallës së romëve
 Mbetjet radioaktive te tuneli i parë
 Degradimi i Mjedisit

Mundësitë Rreziqet

 Peizazhi atraktiv, bazë për zhvillimin e industrisë së
turizmit

 Politika kombëtare të favorshme për zhvillimin e
turizmit rural rekreativ


 Projektet ndërkufitare janë prioritet i donatorëve
 Shfrytëzimi  më i madh i tokës bujqësore
 Organizimi i fushatave për vetdijësimin  e popullatës për

mjedisin.
 Rritja e buxhetit nga komuna për fushën e mjedisit
 Përmirësimi i gjendjes në mjedis dhe mbrojtja e

shëndetit të popullatës përmes rritjes së sipërfaqeve të
gjelbëruara.

 Organizimi i trajnimeve të ndyshme për vetdijësimin e
popullatës për rëndësinë e mjedisit.

 Fillimi i aksioneve për largimin e deponive të
mbeturinave.

 Vendosja e pikës së matësit të ndotjës së ajrit të NO₂
NO CO SO₂ O₃ PM₁₀ PM₂.₅

 Vendosja e pikës matëse për Ozonin  O₃
 Rregullimi i nxemjës qendrore me gaz apo me

kogjinerim
 Largimi i deponive industriale
 Ripyllzimi i kodrës së Cërnushës
 Fabrika për reciklimin e mbeturinave.

 Fokusimi i vëmendjes së donatorëve në bashkitë më të
mëdha të vendit

 Varësi e vazhduar ndaj pushtetit qendror
 Përhapja e epidemive të ndryshme si rezultat i ndotjës së

mjedisit
 Zvogëlimi i faunës në lumenjë si rezultat i ndotjes së

lumenjve nga derdhja e kanalizimeve
 Mbetjet industriale nga e kaluara
 Prezenca e deponive të mbeturinave për gjatë lumenjve
 Prerja e Pyjeve
 Ndotja e vazhdueshme e mjedisit, shfrytëzimit të egër

dhe të pakontrolluar të resurseve natyrore
 Qasja direkte e popullatës në deponin industriale të

Trepëqes.
 Ndotja e ajrit nga mbetjet radioaktive që  gjenden te

tuneli i parë
 Mungesa e përpunimit të ujërave të zeza dhe pjesërisht

largimi i pakoordinuar i mbeturinave, paraqesin rrezik
për shëndetin dhe ambientin
Nga transporti i materieve të rrezikshme mund të vijë
edhe deri të aksidentet me pasoja fatale për mjedisin

3.8.6. Erozion dhe sendimentimi

Erozioni është humbja e shtresës së pjellshme të tokës bujqësore për shkak të bartjes që i sjellin të reshurat
dhe bartjes së thërrmijave të vogla të dheut nga era.

Sipas të dhënave, Komuna e Mitrovicës  ka qenë rrezikuar nga fatkeqësitë natyrore si qytetet tjera të
Kosovës. Gjithsesi, këto fenomene janë prezentë dhe komuna duhet të ndërmerr masa parandaluese për të
evituar viktimat dhe dëmet potenciale.  Pasi që në territorin e Mitrovicës kalojnë 4 lumenj kjo rrit gjasat që
erozioni të rritet për vendbanimet që shtrihen për rreth lumenjve.

Andaj Komuna për parandalimin dhe zvogëlimin e shkalles së erozionit duhet  që:
 Ti rregulloj dhe Zgjeroj shtretrit e lumenjeve
 Që të bëjë mbjelljen e barit ose llojeve tjera të bimëve, të cilat mbulojnë dheun e zhveshur rreth

kulturave ,si dhe
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 Zonat të cilat paraqesin rreziqe nga erozioni mepasoja të dëmshme nëujë-rrjedha,tokë,pyje,objekte e
paluajtshmëri tjera, Komuna duhet ti shpallë si zona erozive sipasLigjit të ujërave të Kosovës.

Pasi që në territorin e Mitrovicës kalojnë 4 lumenjtë kjo rritë gjasat që erozioni të rritet për vendbanimet që
shtrihen përreth lumenjve.

Figura 23. Erozioni i një lumi

3.8.7. Rrëshqitjet e dheut dhe ortekët e dëborës

Këto janë karakteristike për shkëmbinjtë e fortë dhe relativisht të fortë. Ato karakterizohen nga rënie copash
dhe blloqesh me rrokullisje në rrëzë të shpatit duke formuar një konus të materialit. Ato lindin kryesisht si
rezultat i procesit të tjetërsimit në shpate me pjerrtësi të madhe ose nën ndikimin e shpërthimeve të
ndryshme sidomos në shkëmbinjtë me çarje.

Kjo dukuri shpesh paraqet rrezik permanent për njeriun dhe të mirat materiale, si dhe rrezikon
komunikacionin. Rrokullisjet e masave shkëmbore paraqiten në pjesën e magjistrales Mitrovicë- Leposaviq,
Rruga Mitrovicë- Zveçan, Rruga Magjistrale Mitrovicë – Podujevë. Zona e rrëshqitjes në fsh. Trepça. Data: .
Rruga Magjistrale Mitrovicë – Podujevë. Zona e rrëshqitjes në Rrugen “Brigada 141 Mehë Uka”, fsh.
Trepça. Data: . Zona e rrëshqitjes në Rrugen “Nysret Tahiri”, fsh. Trepça.fshati Melanic dhe Vaganic

Ndërsa, sa i përket ortekëve, pjesa më e rrezikuar nga ky fenomen natyror janë shpatijet e pjerrëta, që më të
shpeshta janë në Zonën malore të komunës së Mitrovicës ku gjatë periudhës së dimrit bie sasi e madhe e
dëborës gjë që rritë gjasat për ortek. Rrezik nga orteqe në Bajgoreë udhekryqi Kacanoll, Bajgorë dhe
Kovacicë
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Figura 24. Rrëshqitja e dheut në Mitrovicë

3.8.8. Diellosja

Djellosja ose insolacion iështë e rëndësishme për botën e gjallë (bimët, kafshët, njerëzit), për bujqësi,
turizëm, shëndetësi etj. Në diellosje ndikon gjerësia gjeografike (këndi i rënies së rrezeve të diellit), relievi
(lartësia, ekspozicioni), vranësia, erërat. Në gjerësitë tona gjeografike (42-43 shkallë) diellosja vjetore do të
duhej të zgjaste 4450-4460 orë në vit ose 12,2 orë në ditë 9 mesatarisht).

Në të vërtetë diellosja në Kosovë zgjatë 2079 orë ose 5,7 orë në ditë, që është 47% nga diellorja e
mundshme. Diellosja më e vogël është në viset malore dhe afër tyre dhe gjatë muajve të dimrit. Diellosja në
muajin dhjetor është mesatarisht 54 orë gjithsej ose 1,7 orë në ditë, kurse gjatë muajve të verës (mbi 250 orë
në muaj ose 8,3 orë në ditë). Diellosja është diçka më e lartë në Rrafshin e Kosovës se të Dukagjinit, sepse
malet ne Rrafshin e Kosoves janë me te uleta se ne Rrafshin e Dukagjinit.

Të mbuluarit e qiellit me re në Kosovë sillet në mes 52-58 % dhe është diçka më e vogël në rrafshin e
Kosovës se në Rrafshin e Dukagjinit. Të mbuluarit e qiellit me re ndryshon sipas muajve. Më e lartë është në
muajt e dimrit, kah fundi i vjeshtës dhe fillimin e pranverës, kur ka më shumë reshje dhe mjegulla. Më
shumë ditë të vrërëta ka në viset pran maleve të larta (në alpet shqiptare dhe mallet e sharrit e më pak në
Rrafshin e Kosovëse Anamoreavë dhe  Drenicë.

Për Komunën e Mitrovicës nuk ka të dhëna për djellosje të plotësohet dhe të mushet me të dhëna nga ana e
komunnës

3.8.9. Erërat

Elementet e lartcekura ndikojnë në drejtimin e fryrjes së erërave (rrymës ajrore), e që më e theksuara është
era verilindore, me shpejtësi mesatare 1.1 deri 1.7 m/sek, ndërsa shtypja atmosferike mesatare vjetore është
947.50 milibar

Erërat edhe në vitet  e kaluara e kanë goditur komunën  Mitrovicës dhe kanë shkaktuar  dëme të
konsiderueshme materiale

Dëmet kanë qenë kryesisht në kulmet e shtëpive dhe ndërtesave

Të mushet me të dhëna nga komuna

3.8.10. Tërmetet

Nga pikëpamja sizmologjike territori i Kosovës paraqet një rajon me aktivitet sizmik relativisht të lartë, i
cili është goditur në të kaluarën dhe mund të goditet edhe në të ardhmen nga tërmetet autoktone shumë të
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forta, të cilët i kanë vatrat e cektë, që gjenerohen në koren e tokës, maksimum 15 - 20 km thellë në
nëntokë.

Bazuar në Qendrën Sizmike Euro-Mediterane dhe Shërbimin Gjeologjik të Kosovës  në analizën numerike

të Divizionit Sizmologjik të Kosovës lidhur me tërmetet që janë ndjerë shumë pak, apo edhe fare nuk janë

ndjerë nga banoret në qytetin e Mitrovicës të cilat janë përcjell me disa tërmete (Pasgoditje) me intensitet më

të ulët  se 2 shkallë Rihter.

Në bazë të hartës sizmike Komuna e Mitrovicës Jugore vlerësohet me potencial të lart të rrezikut nga
tërmetet me një shkalle nga 4.5 - 6.0 riterit.

Harta 40. Epiqendrat e tërmeteve në Kosovë

3.8.11. Sipërfaqet me ndotje të lartë (hos-potet )

Nga të dhënat që kemi për sipërfaqet me ndotje të lartë(hos-potet) në Komunën e Mitrovicës janë
idendifkuar 4 hapsira apo kater deponi të mbeturinave të kategorive të ndryshme .ku janë

1- Deponia rajonale në Gërmovë
2- Parku industrial në Mitrovicë
3- Minjera e Stanëterrgut
4- Mbetjet radioactive te tuneli I parë

3.8.12. Sipërfaqet e rrezikuara nga zjarri

Ndryshimet klimatike kanë ndikuar edhe në Kosovë, ndërsa vitet më të theksuara janë evidentuar në
vitet: 2000, 2004, 2007, 2012, 2014 e me radhë, me ç'rast janë dëmtuar sipërfaqe të mëdha të pyjeve duke
shkaktuar humbje të konsiderueshme.

Në regjionin e Mitrovicës  zjarret kryesisht kanë ndodhur në zonat e bjeshkëve, kryesisht pyjet halore si
dhe në qytet ku zjarri ka kapluar objekte të ndryshme biznesore  të tjera shpesh duke rrezikuar përhapjen
drejt fshatrave malore . Edhe dita ditës shpesh, zjarrvënës shkaktojnë zjarre të qëllimshme. Derisa në
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pjesën e vendbanimeve rreziqet nga zjarri vijnë kryesisht nga rrjeti dhe instalimet e vjetruara elektrike,
nga djegiet e lëndës drusore për ngrohje të shtëpive dhe banesave. Zjarret pyjore janë dëmtuesit më të
mëdhenj të pyjeve si shkaktari kryesor i dëmeve në: ekonomi, ambient, biodiversitet, rekreacion, shëndet,
etj. Më të shprehura janë në sezonin pranveror maj dhe qershor, në atë veror korrik deri shtator dhe
sezonin vjeshtor në muajin tetor.

Tabela 151. Zjarret pyjore
Nr. DK të APK Periudha zjarreve Sipërfaqja e djegur në ha Vlera e dëmit në €
1. Prishtinë Mars - Tetor 1.954 792,167
2. Mitrovicë Mars - Tetor 825 446,956
3. Pejë Mars - Tetor 2.883 2,670,575

Figura 25. Zjarr në Mitrovicë

3.8.13. Vërshimet

Vërshimet janë një ndër fenomenet të cilët më së shpeshti e atakojnë komunën, që ndodhin në përmasa të
ndryshme varësisht nga të reshurat atmosferike. Duke marr parasysh katërvjeçarin e fundit, mund të
konstatojmë se përkundër të reshurave të shumta, dëmet në territorin e komunës  janë më të vogla.

Vërshimet qe kan ndodhur ne vitin 2018. duke u ngrit niveli i ujit në fshatrat Lisicë ku ishin përmbytur 13.6h
në Frashë 300h, në qendrën e bizneseve kompani të përmbytura nga lumi Sitnica, si dhe në lagjen 2 korriku
në Mitrovicë 11.06h, ku në këtë lagje përmbytjet kanë ardh si pasoj e një kanali të ujërave të zeza, (uji ka
depërtuar nga lumi sitnica në këtë lagje përmes këti gypi).

Gjatë kësaj dite ne lagjen 2 korriku kemi pas edhe evokimin e 7 familjeve , si dhe lagjen te stacioni i vjetër i
trenit ku janë evokuar 4 familje.

Tabela 152. Sipërfaqja e afektuar nga vërshimet
Fatkeqësia Sipërfaqja e afektuar (ha)

2015 2016 2017 2018
Vërshimet 30 23 17 16
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Foto 1. Vërshimet në Mitrovicë

Tabela 153. Analiza SWOT për sipërfaqet me rrezikshmëri
Përparësitë Dobësitë

 Pozita  e favorshme fizike  gjeografike.
 Mitrovica nuk ka qenë e goditur asnjëherë nga ndonjë

termet apo ortek  që ka pas dëme në  njerëz apo dëme
materiale.

 Pjesa më  e madhe e territorit të komunës është e
mbuluar me pyje.

 Nuk gjendet   në zonën e pllakave tektonike që e
rrezikohet  nga tërmetet  me shkallë te lartë të Rihterit.

 Komuna ka pajisje për matjen zhurmës.
 Komuna e ka Vleresimin e rrezikëshmërisë në nivel lokal
 Ka planin e evakimit
 Ka një plan operativ emergjent


 Zona me qëndrueshmëri të dobët të shkëmbinjve në
magjistralen Mitrovicë- Zveqan,si dhe në fshatin
Zabërrxh

 Shtretër të ngushtë të lumenj në Mitrovicë,Frashër,Kqiq i
madh, Vaganicë

gjë që rrit mundësin për erozion

 Humbja e tokës bujqësore si rezultat i erozionit
 Mungesa e rezervave të ujit në Bajgorë

Rahovë,Kushovë, Koprivë dhe ne fshatra tjëra të
rrezikuara nga zjarret

 Sipërfaqe te shpyllëzuara
 Rrjeti i vjetër i përçuesve elektrik që mund të shkaktojnë

zjarre.
 Kontrolli mbi kompanitë që bëjnë nxjerrjen e zhavorit.
 Analiza mikroseizmike- nuk ka pas në Mitrovicë
 Të dhënat për termetet mirren nga niveli qendror
 Rrugët e ngushta për intervenimin e zjarrfiksëve

Mundësitë Rreziqet

 Pastrimi i shtratit të Lumenjve.(ibër,sitnica,lushta dhe trepëqa)
 Organizimi i trajnimeve, mbi vetëdijesimin e popullatës

për rrezikun dhe pasojat që mund të vijnë nga
veprimtaria  e erozionit, ortekut, rrëshqitjet e dheut
zjarret etj.

 Ndërtimi i bazenit të ujit në Bajgorë për zonat  ku janë të
rrezikuara nga zjarret.

 Pyllëzimi i hapësirave ku janë të afektuara nga erozioni,
rrëshqitjet e dheut psh magjistralja Mitrovicë-Zveqan
magjistralja Mitrovicë Podujevë .

 Ndërtimi i mureve mbrojtëse në rrugët që janë të
rrezikuara nga rrëshqitjet e dheut.

 Zbatimin e Ligjit për zhurmën për zvogëlimin  e
zhurmës në zonat urbane.

 Komuna Të Përkrah përdorimin  e  lëndëve djegëse me

 Humbja e tokës bujqësore  nga veprimtaria e erozionit,
vërshimet.

 Buxheti.
 Prerja e pyjeve.
 Bllokimi i rrugëve nga rrëshqitjet e dheut.Magjistralja

Mitrovicë-Zveqanë Mirovicë-Podujevë

 Zjarrvënia  e qëllimshme nga faktori njeri.
 Rritja e zonave të vërshuara
 Rrezikimi i flores dhe faunës nga djegja e pyjeve

Rritja e dëmeve materiale nga vërshimet në
Mitrovicë,Frashër,Vaganicë,Kqiq i madh etj.
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cilësore.

 Të aktivizohen bazenet e vjetra të  ujësjellesit ne Koprivë
për tu shfrytzuar nga zjarrfiksit për mbushje të ujit gjatë
zjarrëve

 Të pajisen dhe mbështeten zjarrfikesit me pajisje
adekuate për menaxhim te zjarrëve

 Sigurimi i brezave mbrojës për lartpërquesit elektrik në
fshatrat malore për zvoglimin e mundësis së zjarreve

 Zgjerimi i rrugëve në  Kqiq të madhë, Rahovë,
Bajgorë,Kovaqicë dhe në vendet tjera për mundësin e
lëvizjës së lir të makinerive të zjarrëfiksve në raste të
zjarrit

 Mbulimi dhe revitalizimi i mbetjeve industriale në
fshatin Kelmend.

 Mbulimi dhe revitalizimi i mbetjeve industriale në zonën
Shkëmbi i Dudës

3.9. VENDBANIMET

Lashtësia, llojllojshmëria me tipologjinë gjenetike, fizionomike-morfologjike, funksionale dhe
demografike e vendbanimeve, e bëjnë komunën e Mitrovicës që të hyjë në radhën e hapësirave shumë
interesante për hulumtim.
Komuna e Mitrovicës ka një spektër të gjerë tipash të vendbanimeve rurale. Ekzistimin e lokaliteteve të
banuara e kanë kushtëzuar kushtet e përshtatshme natyrore (relievi, klima, hidrografia dhe kushtet tjera
shoqërore), që kanë mundësuar dhe kanë lehtësuar komunikimet nëpërmjet popullsisë dhe civilizimeve. Kjo
dëshmon për një vazhdimësi të një hapësire të banuar shekuj me radhë, si dhe ndërtim e zgjerim
vendbanimesh të reja, me tipologji dhe cilësi që i përgjigjen kohës, kushteve dhe rrethanave të reja.

Si pasojë e shkatërrimeve nga luftërat, të cilat për pasojë patën rënien e numrit të popullsisë e si rrjedhojë të
emigrimeve të herëpashershme, stagnime dhe rënie të numrit të popullsisë kanë pasur një numër i
konsiderueshëm vendbanimesh. Duhet theksuar veçmas se ditë më ditë, disa nga vendbanimet, në aspektin
fizionomik dhe morfologjik, janë duke u larguar nga tiparet e fshatit të dikurshëm patriarkal dhe duke marrë
pamje që i përgjigjet kohës dhe kushteve të reja. Sot vërehen gërshetime ndërmjet asaj që ka trashëguar
popullsia dhe së resë, që po e kërkon koha.
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3.9.1. Vendbanimet sipas karakterit Urban/ Rural

3.9.2. Vendbanimet sipas dinamikës së popullsisë

Sa i përket dendësisë së banorëve për vendbanim vërehet se dendësia më e lartë e popullsisë është në
pjesën urbane, ku mesatarisht jetojnë rreth 4465 banorë në një km².

Grafiku 19. vendbanimet sipas numrit të popullsisë, sipërfaqes totale dhe dendësisë së popullsisë
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VENDBANIMET S IPAS NUMRIT TË  POPULLSISË ,
S IPËRFAQES TOTALE DHE DENDËSISË SË  POPULLSISË

Banorë (nr.) Sipërfaqe (km²) Dendësi (nr./km2)

Harta 41. Ndarja e vendbanimeve sipas karakterit urban/rural
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Vendbanimet që në vitin 2011 kanë pasur më shumë se 500 banorë renditen sipas tabelës:

Tabela 154. Kategorizimi i vendbanimeve sipas numrit të popullsisë, sipërfaqes totale dhe dendësisë së popullsisë.
Vendbanimi Nr. I

popullsisë
Vendbanimi Sipërfaqe

(km²)
Vendbanimi Dendësi

(nr./km2)

Mitrovicë(qyteti) 33904 Selac 34.16 Mitrovicë(qyteti) 4465
Zhabar i Poshtem 7394 Kaçandoll 29.91 Shipol 3054
Shipol 4834 Bajgorë 22.94 Zhabar i Ulët 2500
Kçiq  i Madh 3412 Vllahi 16.57 Suhadoll 798
Vaganicë 2000 Koshtovë 16.1 Vaganicë 462
Koshtovë 1702 Broboniq 15.27 Kçiq  i Madh 414
Shupkovc 1518 Bare 14.33 Zhabar i Epërm 407
Kçiq  i Vogël 1348 Shupkovc 12.23 Shupkovc 298
Bajgorë 1098 Rzhanë 10.88 Vinarc I Ulët 283
Zhabar i Epërm 1070 Rahovë 10.44 Stantërg 224
Stantërg 1042 Vidishiq 10.3 Kutllovc 207
Broboniq 1023 Vërbnicë / Vërrnicë 9.69 Lushtë 148
Tunell i Parë 1006 Kovaçicë 9.44 Rahovë 129
Vinarc i Poshtëm 959 Rashan 9.37 Koshtovë 128
Bare 841 Kçiq  i Madh 7.99 Svinjarë / Frashër 83
Zasellë 791 Mitrovicë (qyteti) 7.25 Vidomiriq/ Vidimriq 76
Suhodoll i Poshtëm 789 Svinjarë / Frashër 6.85 Melenicë 72

Harta 42. Sipërfaqja ndërtimore e vendbanimeve
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Brendapërbrenda territorit të komunës ka ende fshatra, sidomos ato në verilindje të Mitrovicës, të cilat nuk
kanëlidhje të mira me qendrën. Atje kemi të bëjmë kryesisht me rrugë të paasfaltuara.

Mobiliteti brenda qytetit është shumë i hendikepuar në mungesë të një sistemi të transportit urban. Në
këtë mënyrë banorët e qytetit janë të varur nga transporti individual. Një vështirësi shtesë këtu
paraqet edhe rrjeti i rrugëve dhe shtigjeve të cilat nuk janë të përshtatshme për këmbësorë dhe biçiklista.

Në fshatra dhe regjion ekzistojnë disa vija autobusësh të cilat u ofrojnë shërbime transporti qytetarëve.
Problem i theksuar në transportin e udhëtarëve është edhe operimi joformal i kombibusëve në linjat ndër-
urbane dhe mosfunksionimi i linjës hekurudhore.

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

Tabela 155. Kategorizimet e vendbanimeve
Vendbanimi Kategori e rendit

hapësinor22
Morfologjia
hapësinore23

Dendësia
ndërtimore24

Reliefi25 Identiteti
ekonomik26

Statusi i
Popullsisë27

Mitrovicë Hapësirë Urbane I koncentruar E lartë I rrafshit 500-560 Përzier Rënje e popullsisë
Bajgorë Hapësirë Rurale I shpërndarë E ulët I Përzier100-1700 Turizëm Rënje e popullsisë
Bare Hapësirë Rurale I shpërndarë Mesatare I Përzier 990-1410 Përzier Rënje e popullsisë
Batahir Hapësirë Rurale I shpërndarë E ulët Malor 580-1000 Përzier Eleminin I popullsisë
Broboniq Hapësirë Rurale I shpërndarë Mesatare I Përzier 570-900 Përzier Rënje e popullsisë
Dedi Hapësirë Rurale I koncentruar E ulët Malor 650-1080 Përzier Eleminin I popullsisë
Gushavc Hapësirë Rurale Linear E ulët I rrafshit 510-610 Bujqësor Rënje e popullsisë
Kaçandoll Hapësirë Rurale I shpërndarë E ulët Malor 970-1700 Përzier Rënje e popullsisë
Kçiq  i Madh Hapësirë Rurale I shpërndarë E lartë I rrafshit 510-950 Bujqësor Rënje e popullsisë
Koprivë Hapësirë Rurale I shpërndarë E ulët I Përzier 590-790 Përzier Rënje e popullsisë
Koshtovë Hapësirë Rurale I shpërndarë Mesatare I përzier 530-900 Turizëm Rënje e popullsisë
Kovaçicë Hapësirë Rurale I shpërndarë E ulët Malor 950-1410 Përzier Rënje e popullsisë
Kutllovc Hapësirë Rurale Linear E lartë Malor 580-1010 Përzier Rënje e popullsisë
Lushtë Hapësirë Rurale I shpërndarë Mesatare I Përzier  540-750 Përzier Rritje e popullsisë
Maxherë Hapësirë Rurale I shpërndarë E ulët Malor 790-1070 Përzier Rënje e popullsisë
Mazhiq Hapësirë Rurale I shpërndarë E ulët I Përzier 840-1220 Përzier Rënje e popullsisë
Melenicë Hapësirë Rurale I shpërndarë E ulët I Përzier 900-1150 Përzier Rënje e popullsisë
Ofqar Hapësirë Rurale I shpërndarë E ulët Malor 670-1050 Përzier Eleminin I popullsisë
Pirq Hapësirë Rurale I shpërndarë E ulët I rrafshit 550-620 Bujqësor Rritje e popullsisë
Rahovë Hapësirë Rurale I shpërndarë Mesatare I Përzier 520-1020 Përzier Konvergjent
Rashan Hapësirë Rurale I shpërndarë E ulët I Përzier 700-1050 Përzier Rënje e popullsisë
Rezhanë Hapësirë Rurale N/A E ulët Malor 1100-1640 Përzier Eleminin I popullsisë
Selac Hapësirë Rurale I shpërndarë E ulët I përzier 770-1770 Përzier Rënje e popullsisë
Shipol Hapësirë Sub-urbane I shpërndarë E lartë I rrafshit 540-590 Përzier Rritje e popullsisë
Shupkovc Hapësirë Sub-urbane I shpërndarë E lartë I Përzier 500-950 Përzier Rritje e popullsisë
Stantërg Hapësirë Rurale I shpërndarë Elartë Malor 660-1200 Përzier Rënje e popullsisë

22Hapësirë rurale, qendër e zhvillimit rural, hapësirë urbane dhe hapësirë e zgjeruar urbane, sipas 6.1.4. Kategori e rendit hapësinor nga Kodi Hierarkik i
Rregullimit Plotësues.
23 Linear, i koncentruar, i shpërndarë.
24 E lartë, mesatare, e ulët (0-7%, 7-10%, >10%).
25 Malor, i rrafshit, i përzier.
26 Bujqësor, shërbime, përzier, tjera.
27 Rritje e popullsisë, Rritje lartë e popullsisë, rënje e popullsisë, konvergjent (as rritje as ulje të popullsisë).
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Stranë Hapësirë Rurale I shpërndarë E ulët I përzier 720-950 Përzier Eleminin I popullsisë
Suhadoll Hapësirë Sub-urbane I shpërndarë E lartë I rrafshit 510-610 Përzier Rënje e popullsisë
Svinjarë /
Frashër

Hapësirë Rurale Linear E ulët I rrafshit 500-620 Bujqësor Rritje e popullsisë

Tërstenë Hapësirë Rurale I shpërndarë E ulët I përzier 820-1260 Përzier Rënje e popullsisë
Vaganicë Hapësirë Sub-urbane I shpërndarë Mesatare I rrafshit 520-620 Bujqësor Rritje e popullsisë
Vërbnicë /
Vërrnicë

Hapësirë Rurale I shpërndarë Mesatare I Përzier  540-820 Bujqësor Rënje e popullsisë

Vidishiq Hapësirë Rurale I shpërndarë E ulët I përzier 930-1200 Përzier Rënje e popullsisë
Vidomiriq/
Vidimriq

Hapësirë Rurale Linear E lartë I Përzier 630-850 Përzier Rënje e popullsisë

Vinarc I Ulët Hapësirë Rurale Linear Mesatare I Përzier 510-710 Përzier Rënje e popullsisë
Vllahi Hapësirë Rurale Linear Mesatare I Përzier 570-1200 Përzier Rënje e popullsisë
Zabërgjë Hapësirë Rurale Linear E ulët I përzier 790-1150 Turizëm Rënje e popullsisë
Zhabar i Ulët Hapësirë Sub-urbane I shpërndarë E lartë I rrafshit 510-590 Përzier Rënje e popullsisë
Zhabar i
Epërm

Hapësirë Sub-urbane I shpërndarë Mesatare I Përzier 520-770 Përzier Rritje e popullsisë

Zjaqë Hapësirë Rurale I shpërndarë E ulët I Përzier 830-1200 Përzier Rënje e popullsisë

3.9.3. Vendbanimet rurale - shtrirja, struktura dhe madhësia

Rrjeti i vendbanimeve rurale në komunën e Mitrovicës paraqet një heterogjenitet të shtrirjeve dhe një
mozaik interesant të përhapjes hapësinore. Qasja e analizës së rrjetit, sistemit dhe e strukturës së
vendbanimeve rurale në komunën e Mitrovicës, sipas shumë karakteristikave fizionomiko-morfologjike,
funksionale dhe demografike, paraqet specifikë të rrallë, që kërkon hulumtime të hollësishme, dhe
ndërdisiplinore. Territori i komunës së Mitrovicës karakterizohet me numër të madh vendbanimesh për
njësi sipërfaqesh. Ky numër vendbanimesh është i koncentruar në një sipërfaqe prej 331 km2, në të cilën
gjenden 36 vendbanime, nga të cilat 45 janë vendbanime rurale dhe vetëm një vendbanim urban-Mitrovica.
Madhësia mesatare e vendbanimeve në vitin 1981 ishte 9 km2 (ndaj 7,5 të mesatares së Kosovës) dhe me
numër mesatar të popullsisë për një vendbanim prej 2211 banorë, që ishte me e madhe se mesatarja e
Kosovës 1445.

Për arsye të rritjes së numrit të popullatës (shkalla e lartë e natalitetit, migrimi), qytetit i nevojiteshin
hapësira të reja banimi. Kjo kërkesë theksohet sidomos me shkatërrimet e bëra gjatë luftës.
Si rrjedhojë, në vitet e fundit qyteti është zgjeruar (rritur) dhe rindërtuar shumë. Posaçërisht në jugperëndim
të qytetit ka pasur një zgjerim të pakontrolluar, përgjatë rrugëve kryesore dhe segmenteve ndërmjet. Po
ashtu në veriperëndim, në bregun përmbi Suhadoll (lagjja e doktorëve), është bërë zgjerimi i lagjes në
mënyrë të pakontrolluar. Që nga viti 1999, numri i banorëve të qytetit është rritur për 1700 banorë në vit.
Një numër i madh i ndërtimeve nuk kanë fare leje ndërtimi. Aktualisht, thuhet se lëshohen rreth 150 leje
ndërtimi të objekteve të banimit.

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

Vendbanimet zgjerohen në mënyrë të pakontrolluar në segmentet në mes të akseve kryesore rrugore si dhe
në kodrën mbi Suhadoll. Posaçërisht në jug të qytetit janë ndërtuar lagje të tëra pa asnjë qasje në
infrastrukturën teknike. Pjesërisht, për arsye të çështjeve të pazgjedhura pronësore, objektet kryhen vetëm
në nivelin e punëve të vrazhda. Objektet për furnizim dhe shërbimet tjera, janë të përqendruara vetëm në
qendër dhe përgjatë akseve rrugore.
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Këto lagje, janë të lidhura me rrugën kryesore përmes rrugicave të paasfaltuara. Nuk ka një rrjet rrugorë,
dhe përpos furnizimit me ujë të pijshëm dhe rrymë, nuk ka një infrastrukturë teknike. Mungon një koncept
i planifikimit të zonës urbane (qytetit). Arsyeja për këtë është në radhë të parë nevoja e madhe për hapësira
banimi si dhe mungesa e ligjeve gjegjësisht mosrespektimi i tyre.

Në Komunë shtrihen 9 vendbanime, sipërfaqja e të cilave është e ndërtuar mbi 10% të territorit

Tabela 156. Vendbanime me sipërfaqe të ndërtuar mbi 10%
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Sipërfaqja e vendbanimit (ha) 294 157 30 167 114 142 6.42 24.9 43.5
Sipërfaqja e ndërtuar(ha) 95.4 29 4.95 25.1 15.3 17.9 0.8 2.7 4.4
Përqindja e sipërfaqja së ndërtuar (%) 32.45 18.47 16.50 15.03 13.42 12.61 12.46 10.84 10.11

Në Komunë shtrihen 9 vendbanime, sipërfaqja e të cilave është e ndërtuar 7- 10% të territorit
Tabela 157. Vendbanime me sipërfaqe të ndërtuar 7-10%
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Sipërfaqja e vendbanimit (ha) 35.2 56.6 41.9 41.7 96.2 99.9 47.3 43.2 22.8
Sipërfaqja e ndërtuar(ha) 3.45 5.3 3.85 3.8 8.56 8.7 4.1 3.3 1.7
ërqindja e sipërfaqja së ndërtuar (%) 9.80 9.36 9.19 9.11 8.90 8.71 8.67 7.64 7.46

Në Komunë shtrihen 9 vendbanime, sipërfaqja e të cilave është e ndërtuar 4 - 7% të territorit
Tabela 158. Vendbanime me sipërfaqe të ndërtuar 4-7%
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Sipërfaqja e vendbanimit (ha) 5.74 81.4 21.3 30.5 6.66 3.84 69.7 16.7 37.5
Sipërfaqja e ndërtuar(ha) 0.4 5.35 1.26 1.8 0.35 0.2 3.57 0.85 1.6
ërqindja e sipërfaqja së ndërtuar (%) 6.97 6.57 5.92 5.90 5.26 5.21 5.12 5.09 4.27

Në Komunë shtrihen 8 vendbanime, sipërfaqja e të cilave është e ndërtuar nën 4% të territorit
Tabela 159. Vendbanime me sipërfaqe të ndërtuar nën 4%
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Sipërfaqja e vendbanimit (ha) 27.8 13.2 19.9 19.3 15.1 5.85 4.15 1.23

Sipërfaqja e ndërtuar(ha) 1.1 0.5 0.75 0.7 0.51 0.15 0.1 0.02

ërqindja e sipërfaqja së ndërtuar (%) 3.96 3.79 3.77 3.63 3.38 2.56 2.41 1.63
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3.9.4. Vendbanimi urban- Qyteti i Mitrovicës

Pozita e mirë gjeografike në mes të tre lumenjve Ibrit, Sitnicës dhe Lushtës kane ndikuar që në parahistori
ky territor të banohet. Me zhvillimin e xehetarisë këtij territori i shtohet edhe një komponentë e rëndësishme
në ngritjen e në një qendër të rëndësishme të vendbanimit.

Territori administrativ i Komunës së Mitrovicës ka ndryshuar disa herë në tri dekadat e fundit. Zubin Potoku
dhe Zveçani i takonin Komunës së Mitrovicës, deri në mëvetësimin e tyre gjatë viteve 80 – 90-ta.
Krahasimet sipas periudha kohore të të dhënave statistikore, vështirësohen sepse territori administrativ dhe
numri I banorëve u zvogëlua dukshëm për Mitrovicën.  Mitrovica u nda në dy komuna në vitin 2008, ku
kufiri në mes Komunës së Mitrovicës së Veriut dhe Komunës Mitrovica e Jugut u përcaktua vija e zonës
kadastrale të Suhodollit. Zona urbane e Mitrovicës së Jugut sipas PZHU (2009) përbëhej nga gjithsej 20
lagje, ku 6 kaluan nën administrimin e Mitrovicës Veriore. Aktualisht, Mitrovica Jugore ka 14 lagje.

Për shkak të shkaqeve politike, barrierave gjeografike, si terren malor dhe trupa ujor, përqindja më e madhe
e zhvillimit në 20 vitet e fundit në Mitrovicë ka ndodhur në pjesën e rrafshit, gjegjësisht në drejtim jugor,
jug- perëndimor dhe perëndimor.

Në kuadër të PZHK/ PZHU 2009, rrjeti rrugor dhe mobiliteti shihet si një nga fushat prioritare për trajtim në
të ardhmen. Rrugët magjistrale (M2, M22.3) dhe rrugët nacionale (R111, R129, R200) paraqesin boshtin
kurrizor të sistemit transportues në komunë, dhe vazhdimi i rrugës qarkore (Bypass) në jug. Këto plane
propozojnë ndërtim të rrjetit të rrugëve lokale për të bëre lidhjen më të mirë brenda zonës urbane të qytetit
por gjithashtu edhe për të lidhur fshatrat e ndryshme të komunës.

3.9.4.1. Plani Zhvillimor Urban 2009- 2025+ dhe Plane Rregulluese Urbane (PRrU-të)
Zona urbane e përkufizuar në PZHU të Mitrovicës (2009) përbëhet nga lagjet urbane "Qendra", Suhadolli
(Zona e Biznesit, Zona Industriale, Sitnica, Bair, Ura e Gjakut, Vaganicë, Fidanishte, Ilirida, Zhabar i
Poshtëm, Zhabar i Epërm, Shipol dhe Shupkovc; me një sipërfaqe prej 1758.6ha. Gjatë viteve 2010- 2014,
janë hartuar PRRU vetëm për 33% të sipërfaqes së kufirit urban, ndërsa 67% e sipërfaqes së kufirit urban ka
mbetur pa mbulueshmëri me ndonjë PRRU. Tërësitë hapësinore që janë mbuluar/ nuk janë mbuluar me Plan
Rregullues Urban (PRRU) në kuadër të zonës urbane janë paraqitur në tabelën më poshtë.

Tabela 160. Mbulueshmëria e tërësive hapësinore urbane me PRRU.
Emri dhe periudha e Planeve
Rregulluese Urbane (PRRU)

Tërësia
urbane

Sipërfaqja (ha) Tërësitë hapësinore të
pambuluara me PRRU

Sipërfaqja (ha)

'Bairi' 2012 - 2025+ Bair 188 Zona e bisneseve 71.5
'Fidanishte' 2010 - 2025+ Fidanishte 68.02 Zona industriale 118.6
'Ilirida' 2010 - 2025+ Ilirida 56.7 Shupkovc 180
'Qendra' 2010 - 2025+ Qendra 104.19 Vaganicë 112

'Ura e Gjakut' 2014 Ura Gjakut 105.66 Shipoll 203
'Sitnica' 2014 Sitnica 62.7 Zhabar i Epërm 180
Totali 585.27 Zhabar i Poshtëm 175.3

Suhadoll 96.5
Lushtë 36.4
Totali 1173.3

PRrU “Qendra” në pajtim me PZHU-në parasheh zhvillimin e 7 nëngrupeve të saj me banim shumë familjar
- kolektiv dhe individual, administratë publike, afarizëm, gjelbërim, hapësirë publike etj. PRrU 'Fidanishte'
dhe PRrU 'Ilirida' në pajtim me PZHU-në, parasheh densifikimin dhe kyçjen e hapësirave të përshtatshme
për banim, banim me afarizëm, institucione dhe parqe. PRrU 'Bairi' dhe PRrU 'Ura e Gjakut' kanë
planifikuar banim kolektiv dhe banim individual, banim me afarizëm, banim me përqindje të lartë të
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gjelbërimi, institucione dhe parqe. PRrU 'Sitnica' është në pajtim me PZHU-në, parasheh densifikim dhe
kyçjen e zonës së banimit në infrastrukturë, plotësimin me objekte shoqërore, banim individual, etj.

Specifikisht 'Ura e Gjakut' dhe 'Sitnica' karakterizohen me banim individual dhe prezencë të lartë të
gjelbërimit. Për këto 6 lagje të mbuluara me PRRU, gjatë 10 vjecarit të fundit ka qenë më e lehtë zbatimi i
zhvillimit sipas planifikimit dhe  projekteve kapitale. Në pjesët, ku kanë munguar PRRU-të, zhvillimi
karakterizohet si i hovshëm, i pakontrolluar, i shpërndarë, pa qasje adekuate në rrugë dhe pa infrastrukturë
përkatëse adekuate. Shembull për këtë është pjesa e
epërme e Zhabarit të Poshtëm e cila lidhet me shtratin e lumit Ibër dhe tangjentohet me lagjen Fidanishte.
Në raste më të ralla, edhepse ka pasur PRRU, zhvillimet në terren nuk kanë ndjekur konceptin zhvillimor të
PRRU-ve, sidomos konceptin e rrjetit rrugor të paraparë me PRRU.

3.9.4.2. Analiza zona urbane/ sub- urbane
Kufiri qytet-fshat përfaqëson zona kritike, të cilat duhen trajtuar në aspekt të tipologjive që propozojnë, si
dhe në vendimet që merren në të ardhmen në lidhje me zhvillimin urban, dendësinë dhe intensitetin e
zhvillimit. Zona urbane në 20 vitet e fundit është zgjeruar më së shumti në drejtim të korridorëve të
transportit:

 Drejtim të Zubin Potokut, në vendbanimin Zhabar I Epërm, ku sipërfaqja banuese e këtij vendbanimi
ndër vite, i është bashkangjitur gjeografikisht qytetit. Në disa pjesë të zhvillimit në Zhabar të Epërm,
zhvillimi ka ndodhur jashtë kufijve të zonës urbane të paracaktuar me PZHK dhe PZHU paraprake.

 Drejtim të Klinës, në vendbanimin Shipol. në vendbanimin Lushtë, ku sipërfaqja banuese e këtij
vendbanimi ndër vite, i është bashkangjitur gjeografikisht qytetit.

 Në vendbanimin Vaganicë, ku sipas PZHU 2009, një pjesë e këtij vendbanimi ka hyrë në kuadër të
kufirit urban, kurse një pjesë tjetër nuk ka hyrë në kuadër të kufirit urban. Rrjedhimisht, zhvillimi në
këtë vendbanim historikisht ka ndodhur edhe në kuadër të zonës urbane, dhe jashtë saj, në mënyrë
shumë të shpërndarë dhe me densitet të ulët zhvillimor.

Figura 26. Zhvillimet jashtë zonës urbane sipas kufirit urban të PZHU/ PZHK paraprake. Burimi: analiza vetanake, INSI
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PZHK dhe PZHU kanë planifikuar krijimin e disa nënqendrave zhvillimore dhe funksionale në kuadër të
zonës urbane, edhe atë Suhadolli, Shiplo dhe Shupkovci. Rrjedhimisht, si përcaktim I këtyre hapësirave si
nënqendra urbane, efekti zhvillime përgjatë korridorëve janë paraqitur rreth këtyre nënqendrave urbane në
Mitrovicë. Zhvillimet përgjatë korridorëve, gjegjësisht zhvillimeve lineare janë me ndikim negativ në
aspektin e planifikimit urban, dhe në rastin e Mitrovicës kanë ndodhur si rekacion I përcaktimit të
nënqendrave urbane, si dhe kanë nodhur edhe në mënyre të pakontrolluar duke dalur edhe jashtë zonës
urbane të përcaktuar me PZHK dhe PZHU 2009.

Fatkeqësisht, këto zhvillime përgjatë korridorëve në mënyrë të pakontrolluar, kanë rezultuar që disa pjesë të
zonës urbane kanë mbetur pa zhvilluar, dhe janë paraqitur lagje me qasje në rrugë qorre, dhe në raste më të
ralla pa qasje në rrugë. Raste të tilla zhvillimore paraqiten përgjatë korridorëve në Shipol, Suhadoll, Zhabar,
Shupkovc, etj.

Figura 27. Zhvillimet në Vaganicë në raport me kufirin urban të PZHU/ PZHK paraprake. Burimi: analiza vetanake, INSI.

Këto zhvillime përveç që janë të tipit linear, janë të densitetit shumë të ulët, ku janë krijuar lagje të
shpërndara, me qasje jo adekuate në rrugë dhe infrastrukturë përkatëse. Rrjedhimisht, pjesët e pandërtuara
në mes korridorëve kryesor nuk janë kyçur në zhvillim.
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Figura 28. Zhvillimet në Shupkovc në raport me kufirin urban të PZHU/ PZHK paraprake. Burimi: analiza vetanake, INSI.

3.9.4.3. Ndërhyrjet dhe barrierat

Figura 29. Lumenjtë si barriera natyrore në Mitrovicë. Burimi: analiza vetanake, INSI.
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Qytetet shpesh copëtohen nga barrierave të ndryshme si rrugët, hekurudhat, objektet infrastrukturore, që
krijojnë shumëllojshmëri problemesh me natyrë të ndryshme. Problemet kryesore janë p.sh .: shkatërrimi
i morfologjisë lidhëse të indit urban, disavantazhet funksionale, kërcënimet mjedisore dhe peizazhi. Për
të shmangur efekte të tilla negative, qyteti duhet të dizajnohet si një organizëm koherent përsa i përket
aspekteve hapësinore, mjedisore, infrastrukturore, sociale dhe vizive. Kështu, hapësirat publike duhet të
lidhin një ind urbanistik. Hapësira publike duhet të përmbushë disa funksione, të jetë e sigurt, e
arritshme dhe tërheqëse. Vetëm një hapësirë e tillë publike mund të lidhë në mënyrë efektive indin urban
jo vetëm në mënyrë hapësinore, por edhe duke përmirësuar jetën urbane.

Në kuadër të zonës urbane në Mitrovicë, rrjedhin katër lumenj: lumi Ibër, lumi Sitnica, lumi Lushta dhe
lumi Trepça. Ndonëse, zakonisht lumenjtë paraqesin resurse dhe pasuri për një vendbanim, dhe shikohen
si elemente të lidhjes së vendbanimeve, në aspektin e shtrirjes së zhvillimeve, ata paraqesin edhe barriera
natyrore. Lumi Lushta, fatkeqësisht paraqitet vetëm si segment në kuadër të zonës urbane, pasi pjesa
tjetër e lumit është ndërtuar si nëntokësore vite më herët, ndërsa lumi Trepça, shtrihet në përqindje të
vogël brenda kufirit urban. Lumi Ibër dhe lumi Sitnica, me rrjedhën dhe shtratin e tyre e ndajnë zonën
urbane, por dhe komunën në tre pjesë/ tërësi hapësinore. Ndër vite, më së shumti është zhvilluar
trekëndëshi I brendshëm që formohet nga këto dy lumenj, kurse pjesët tjera kanë mbetur më pak të
zhvilluara.

 Barriera vizuale dhe sociale (kufij zonash me popullsi të ndryshme, karakter të ndryshem, ushtri, etj.)
 Tokë bujqësore/ Tokë pyjore

Figura 30. Shtrirja e tokave bujqësore dhe pyjore brenda dhe përreth kufirit urban. Burimi: analiza vetanake, INSI.
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3.9.4.4. Struktura dhe morfologjia urbane

Morfologjia urbane është analizë e indev urbane, ose pëlhurës, si një mjet për të dalluar nivelin mjedisor që
shoqërohet normalisht me hartimin urban. Morfologjia definohet duke identifikuar zhvillim koherent të
lagjeve (hapësirat e hapura, ndërtesat) dhe funksionet në lagje (veprimtaritë socio- ekonomike).

Struktura urbane në Mitrovicë e Jugut u analizua duke identifikuar modele karakteristike në vendosjen e
ndërtesave, hapësirave dhe funksioneve ndryshime brenda të cilave megjithatë përputhen me një grup
parimesh.

Figura 31. Strukturat urbane e zonës urbane.
Struktura urbane dhe morfologjia në Mitrovicën e Jugut u vlerësua duke identifikuar dendësinë urbane,
shfrytëzimet e tokës, ndërlidhja rrugore, etj. Kjo analizë rezultoj se në Mitrovicën e Jugut, në zonën urbane
paraqiten dy tipe të ndryshme morfologjike dhe disa struktura urbane.

Dy tipet morfologjike janë korrenpondojnë me kohën e ndërtimit të zhvillimeve urbane. Zhvillimet para
luftës janë kryesisht indi urban që krijon tipin 1 të morfologjisë urbane, që për dallim nga morfologjia e tipit
2, është më e dendur, ka rrjet të rregulluar rrugor, ka më shumë përmbajtje publike dhe sociale, shfrytëzime
më shumë mikse. Përfundimisht morfologjia e tipit 1 është indi kryesor urban i qytetit. Morfologjia e tipit 2,
është rrallë e ndërtuar, me mungesa infrastrukturore, me rrjet jo të rregulluar rrugor, me raste pa qasje
adekuate në rrugë, etj, që paraqet kryesisht zonat sub- urbane, të ndërtuara pa ndjekur strkt rregullat e
planifikimit urban, ne periudhen e pasluftës deri më sot.
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Struktura urbane sipas analizave ndahet në struktura urban me densitet të lartë, të mesëm dhe të ulët, siç
shihet në hartë.

Figura 32. Shtrirja e banimit sipas viteve të ndërtimit

Figura 33. Shtrirja e banimit sipas njësive banimore në zonën urbane.
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Banimi në zonën urbane shtrihet në dy forma, edhe atë në formën shtëpi e veçantë dhe në banesa me
bashkëpronësi. Banimi i tipit në bashkëpronësi, shtrihet kryesisht në pjesën qendrore urbane, siç shihet në
hartë.

Veprimtaritë ekonomike
Zona përreth liqenit akumules, në vitet e fundit ka përjetuar zhvillim të potencuar ekonomik. Ndërtimi i
liqenit artifical, prezenca e stadiumit olimpik 'Adem Jashari', ndërtimi i Kampusit të ri të Universitetit të
Mitrovicës si edhe projekti i radhës, pishinat dhe hoteli 'Aqua Park' normalisht që e kanë ndikuar zonën
përreth por edhe prioritizimin e kësaj zone si shumë atraktive. Mirëpo, prania e lagjes së komunitetit RAE
në afërsi duhet të trajtohet me kujdes gjatë planifikimit në mënyrë që zhvillimi I zonës të jenë
gjithëpërfshirës.

Figura 34. Shtrirja e veprimtarive ekonomike në zonën urbane. Burimi: analiza vetanake, INSI.

3.9.4.5. Pabarazitë hapësinore dhe infrastrukturore

Analiza e periferialitetit është një mjet që ndihmon në identifikimin e pabarazive social ekonomike brenda
territorit urban. Kjo analizë bazohet në analiza social- ekonomike dhe synon të klasifikojë zona të ndryshme
në qytet nga ato më të preferueshmet deri në ato më të pafavorizuarat, sipas treguesve të mëposhtëm.
Ky klasifikim ndihmon bashkinë në përzgjedhjen e strategjive investuese dhe projekteve prioritare në PPV,
që janë:
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 largësia nga qendra e zonës së banuar;
 largësia nga qendrat e punësimit;
 lidhja me sistemin rrugor;
 furnizimi me rrjete infrastrukture dhe shërbime sociale;
 niveli më i përafërt i të ardhurave të shtresave shoqërore;
 plotësimi me funksione, sipas kategorive bazë të përdorimeve të tokës;
 niveli i kriminalitetit dhe sigurisë së jetës;
 probleme të ndryshme sociale, përfshirë përjashtimin social.

Figura 35. Pabarazitë hapësinore të funksioneve arsimore dhe administrative
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Figura 36. pabarazitë hapësinore të funksioneve sportive/ rekreative dhe kulturore.

Mbivendosja e hartave që tregojnë rrezet e shërbimit të infrastrukturave arsimore, sociale, shëndetësore,
rrugore e nëntokësore si dhe qendrave të punësimit dhe shërbimeve ekonomike krijon mundësinë që të
identifikohen në territor zonat e favorizuara (të cilat mbulohen nga rrezet e shërbimit të infrastrukturave
publike dhe gjenden në afërsi të zonave ekonomike) nga ato të pafavorizuarat, duke identifikuar kështu
zonat ku ka më tepër nevojë për ndërhyrje dhe investime publike.

Tabela 161. Analiza SWOT
Përparësitë Dobësitë
 Struktura urbane është kompakte,
 Qendra e qytetit është e fuqishme,
 Zonat për zhvillim në lokacione atraktive
 Ndërprerja e ndërtimeve në zonat bujqësore
 Përcaktimi i zonave urbane të reja
 Densifikimi i fondit ndërtimor në zonat urbane si masë

për ruajtjen e tokës bujqësore
 Përcaktimi i zonave për ndërtim të pendëve dhe

akumulim të ujit
 Përcaktimi dhe mbrojtjae zonave bujqësore
 Përcaktimi i zonave për konsolidim të tokave bujqësore
 Përcaktimi i zonës ekonomike përgjatë nacionales në të

dyja anët e nacionales duke e kufizuar zhvillimin e
mëtutjeshëm në favor të tokës bujqësore

 Përcaktimi i zonave ndërtimore

 Zonat industriale pranë zonave të banimit – konflikti i
shfrytëzimit të tokës,

 Shpërndarja urbane dhe shfrytëzimi joefikas në periferi
 Buxheti i ulët për shpronësime, duke marrë parasysh

rritjene vlerës së tokës.
 Inventarizimi i kulturave dhe klasavetë kualitetit të

tokës- nuk përkon gjendja faktike me të dhënat
kadastrale.

 Ndryshimi i kulturave pas aprovimit të planeve
rregullative

 Parcelimi sipas planeve rregullative, ku pas një kohe të
shkurtër ato ndryshojnë dhe pala përballët me ndryshim
kadastral, ku dëmtohet në aspektin financiar.

 Ndërtimet ilegale në tokë bujqësore
 Fragmentimi i tokës bujqësore në parcelatë vogla
 Mungesa e konsolidimit të tokës (komasacionit)
 Vendbanime me shtrirje të shpërndarë
 Krijimi i korridoreve të zonave ekonomike në mënyrë të

pa kontrolluar
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 Mungesa e sistemit të ujitjesdhe infrastrukturës rrugore

për tokën bujqësore
 Ndarja fizike e tokës bujqësore ishkaktuar nga ndërtimi i

autostradës
 Mungesa e sipërfaqeve ujore (akumulimeve)
 Dëmtim i zonave pyjore

Mundësitë Kërcënimet
 Hartimi Ligjit për Rregullim tëtokësurbane (ku lehtëson

miratimin dhe zhvillimin e planifikimit urban në
kadastër).

 Miratimi i Ligjit për Pronën Publike.
 Kthimi sa më i shpejtë i dokumentacionit kadastral nga

Serbia.
 Ndërprerja e ndërtimeve në zonat bujqësore
 Përcaktimi i zonave urbane dhe për ndërtim të reja në

sipërfaqe të përshtatshme për urbanizim
 Densifikimi i fondit ndërtimor në zonat urbane si masë

për ruajtjen e tokës bujqësore Përcaktimi i zonave për
ndërtim të pendëve dhe akumulim të ujit

 Përcaktimi dhe mbrojtja e zonave bujqësore
 Përcaktimi i zonave për konsolidim të tokave bujqësore
 Caktimi i zonës ekonomike përgjatë nacionales në të

dyja anët e nacionales duke e kufizuar zhvillimin e
mëtutjeshëm në favor të tokës bujqësore

 Caktimi i zonave turistike verore dhe dimërore

 Pronësia e paqartë mund të pengojë zhvillimin e duhur.
 Ndërtimet pa leje përgjatë rrugës dhe miniera në pjesën

veriore të qytetit mund ta bllokojnë zhvillimin e
ardhshëm

 Kufizimet financiare për rrugët lidhëse.
 Mungesa e dokumentacionit kadastral.
 Humbja e tokës bujqësore
 Krijimi i vendbanimeve të shpërndara
 Ndërtimet mbi zonat arkeologjike dhe dëmtimi i zonave

arkeologjike
 Vështirësim deri në pamundësim të aplikimit të masave

komasative në tokën bujqësore
 Rritje e pakënaqësisë qytetare

Sfidat e zhvillimit urban
Sa i përket sfidave të zhvillimit urban në qytet paraqiten disa sfida, siç janë:

 Rritja e presionit për banim në qytet dhe zvogëlim i madhësisë së familjes (një familje = një strehim);
 Rritja e kërkesave për banim të lartë;
 Favorizim i banim në shtëpi të veçantë me një njësi që krijon lagje me densitet shumë të ulët dhe të

shpërndara;
 Çmimet e banesave ndryshojnë nga lagje në lagje;
 Porbleme pronësore të pazgjidhura;
 Numër I lartë I ndërtimeve pa leje, që duhet integruar dhe urbanizuar;
 Zhvillime të paplanifikuara me mungesën konsekuente të shërbimeve dhe hapësirave të gjelbërta

publike gjatë 20 viteve të fundit;
 Morfologji dhe strukturë urbane jo konsistente në pjesët sub- urbane të qytetit;
 Qasja e dobët nga vendbanimet sub- urbane;
 Situata të mundshme të rrezikut (p.sh. rrjet të ngushtë të rrugëve/ rrezik nga zjarri; struktura e dobët

gjeologjike/ vendbanimet joformale; afërsia e industrisë ndotëse, etj.).
 Kapacitete të debalansuara të pejsazhit urban;
 Mungesa e infrastrukturës përkatëse si dhe shpërndarja jo e balansuar e infrastrukturës publike dhe

sociale.
 Mungesë e infrastrukturës dhe shërbimeve publike në lagjet sub- urbane.

Zgjerimet me densitet të ulët konsumojnë dhe copëtojnë kualitetin e tokës bujqësore më shumë se që është e
arsyeshme me të njëjtën popullsi të caktuar. Zhvillimet e tilla gjithashtu kërkojnë një rritje në përdorimin e
veturave dhe bëjnë të parealizueshëm një mjedis urban të pasur, shërbime efikase dhe aktivitete të suksesshme
ekonomike.
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Potencialet kryesore
Në qytetin e Mitrovicës ekzistojnë hapësira të cilat kanë potencial për zhvillime të ndryshme. Pjesa qendrore
e qytetit ka potencial për zhvillim të funksioneve qendrore të kulturës, arsimit dhe administratës. Në veri dhe
në perëndim të qytetit ekzistojnë potenciale për zhvillim të ekonomisë dhe industrisë. Në pjesët përgjatë
lumenjëve dhe liqenit ekzistojnë potenciale për funksione si rekreim dhe banim atraktiv. Me përfundimin e
rrugës qarkore të planifikuar, bëhet ndërlidhje më e mirë e vendbanimeve sub- urbane, ato në lindje dhe ato
në jug, me pjesën qendrore, dhe do të kenë qasje direkte në dalje të qytetit.
Ky potencial zhvillimor korrespondon me projeksionin e kërkesave të ardhshme për banim.

 Zhvillimi në pjesët sub- urbane/ zonat e rizhvillimit
Në pjesët sub- urbane duhet të plotësohet struktura urbane, të përbëra prej banimit me dendësi pak më të
lartë se trendi i zhvillimeve ekzistuese. Në kuadër të këtyre zonave duhet  të integrohen funksione si biznese
dhe ekonomi e vogël. Në veçanti, në zonën e, liqenit, do të zhvillohen zona banimi të kualitetit të lartë.
Nëpërmjet mbushjes urbane, ekziston potenciali për rritjen e intensitetin urban, dhe me këtë arritje të një
zhvillimi kompakt urban të qytetit.

 Zhvillimi në pjesët ekzistuese
Blloqet ekzistuese të banimit dhe ato mikse do të zgjerohen deri te rruga qarkore. Jashtë kësaj qarkore do të
zhvillohen zonat ekonomike dhe industriale në formë të rripave.

Veprime të mundshme

 Një zhvillim hapësinor kompakt
Viteve të fundit, në periferi të qytetit janë bërë ndërtime të shumta të paplanifikuara ose pa leje të ndërtimit.
Shumë nga këto zona nuk kanë infrastrukturë, gjegjësisht, kyçje legale dhe të sigurtë në rrjetin e ujësjellësit,
të kanalizimit dhe të energjisë elektrike, si dhe u mungojnë rrugët e mira. Destinimi i sipërfaqeve është
kryesisht
miks, me banim dhe industri të ndërtuar afër njëra tjetrës. Më tej, është fakt se toka në të shumtën e rasteve
është e përdorur në mënyrë joekonomike, me ndërtime të shpërndara.

Të gjitha këto zona sub- urbane dhe pjesërisht në brendi të qytetit, u rivlerësohen në të gjitha aspektet e
kontrolllit dhe kualitetit urban, arkitektonik, ai mjedisor dhe sidomos aspekti i vlerave të trashëgimisë së
ndërtuar, dhe pas një analize thelbësore profesionale do të propozohen zgjedhje për intensifikim.

Mitrovica duhet të zhvillohet më tutje si qytet kompakt dhe i dendësuar. Me qëllim të kufizimit të rritjes së
paplanifikuar të vendbanimit, qyteti duhet ta definoj qartë kufirin e tij në raport me hapësirën përreth dhe në
kuadër të këtij kufiri të pranoj popullsinë e paraparë deri më 2025. Përdorimi më i përzier, densifikimi dhe
kontrollimi i shtrirjes urbane janë tri çështjet kyçe që duhet të frymëzojnë PZhK-në.

 Një qytet më kompakt, është një qytet që konsumon më pak burime dhe mund të zbatojë sisteme të
transportit në mënyrë më efektive me një kosto më të ulët.

Shmangia dhe zgjidhja e shtrirjes urbane duke promovuar procesin e “densifikimit“, do të shoqërohet me
strukturimin e mobilitetit dhe rrjeteve të shërbimeve, forcimin e hapësirave të qytetit publik (shërbimet,
parqet urbane, sheshet, vendparkimet, garazhet, etj);

 Përforcimi i zonave periferike-urbane duke gjetur lidhje të reja mes qytetit dhe peizazhit bujqësor
shumëfunksional, duke përcaktuar kufijtë e rritjes urbane për të mbështetur stabilitetin afatgjatë të
rritjes së qytetit;

 Përmirësimi i infrastrukturës rrugore dhe transportit publik urban, me theks të veçantë në zonat me
rrezikshmëri dhe në zonat sub- urbane.

 Përcaktimi i hapësirave të caktuara duhet t‟i përmbushë kërkesat e mbrojtjes së mjedisit, duke ngritur
cilësinë e jetesës dhe shëndetin publik në këtë zonë, dhe përdorimin racional të burimeve natyrore.

 Krijimi dhe sigurimi i hapësirave publike me cilësi të lartë.
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Sasia dhe cilësia e hapësirave publike luajnë një rol të rëndësishëm në përcaktimin e kushteve të jetesës së
popullsisë urbane. Si një faktor vendor, cilësia e hapësirës urbane është e rëndësishme për të tërhequr
investimin industrial, burime njerëzore të afta dhe kreative, dhe për të rritur turizmin.
Identifikimi i zonat nën-qendra urbane drejt një zhvillim policentrik urban

3.9.5. Zgjerimi i vendbanimeve
Me rastin e hulumtimit të gjendjes ekzistuese gjatë hartimit të Profilit komunal janë  evidentuar vendbanimet
me potencial të zgjerimin dhe në hartimin e vizionit për zhvillimin e komunës është trajtuar edhe tema e
zgjerimit të vendbanimeve. Zgjerimi i vendbanimeve është përkufizuar në hartë. Vendbanimet ku nuk
parashihet zgjerim të hapësirës banuese në shtrirjen e tyre territoriale sugjerohet që zhvillimet eventuale të
orientohen drejt densifikimit,
kompaktësimit të strukturës fizike.

Vendbanimet zgjerohen në mënyrë të pakontrolluar në segmentet në mes të akseve kryesore rrugore si dhe
në kodrën mbi Suhadoll. Posaçërisht në jug të qytetit janë ndërtuar lagje të tëra pa asnjë qasje në
infrastrukturën teknike.

Pjesërisht, për arsye të çështjeve të pazgjedhura pronësore, objektet kryhen vetëm në nivelin e punëve të
vrazhda. Objektet për furnizim dhe shërbimet tjera, janë të përqendruara vetëm në qendër dhe përgjatë
akseve rrugore.
Qendra më të vogla të pavarura (përcjellëse) nuk ekzistojnë.

Zgjerimi i vendbanimeve para së gjithash duhet të bazohet mbi parimet e densifikimit, shfrytëzimit racional
të tokës dhe mbrojtjes së tokës bujqësore.

Tabela 162. Analiza SWOT për vendbanimet
Përparësitë Dobësitë
 Zonë kompakte urbane;
 Infrastruktura teknike bazike relativisht e mirë e

vendbanimeve në përgjithësi;
 Lidhja e mirë e vendbanimeve me qendrën e Mitrovicës;
 Qasja e mirë e vendbanimeve në shërbime komunale;
 95 % e banimit në pronë private, pa konteste pronësore;
 Programi 3 vjeçar i banimit;
 Banim relativisht i ri - vetëm 20% të njësive të banimit

më të vjetra se 40 vjet;
 Trendi i remitencave për fushën e banimit.

 Vendbanime të zhvilluara në formë korridoresh;
 Zhvillime të shpërqendruara jashtë zonës urbane
 Humbja e tokës bujqësore për shkak të zgjerimit të

vendbanimeve;
 Parcelimi i madh i pronave në zonën urbane dhe rurale;
 Inspektimi i ulët i ndërtimeve;
 Mungesa e politikave lokale për banim të përballueshëm;
 Numri i madh i njësive banesore të pashfrytëzuara;
 3 % e njësive të banimit të zbrazëta;
 Mungesa e politikave lokale për banim social të

integruar.
Mundësitë Rreziqet

 Dendësimi i planifikuar i vendbanimeve ekzistuese në
bazë të planeve hapësinore-veçanërisht në fshatra dhe në
zonat sub-urbane;

 Hartimi i politikave nga niveli qendror për banim të
përballueshëm;

 Potenciali i sektorit privat për banim.

 2 vendbanime/fshatra të braktisura- pa asnjë banor
rezident në veçanti në zonën rurale – trendi në rritje;

 Migrimi i popullsisë fshat – qytet.

3.9.6. Vendbanimet joformale
Mitrovica ka identifikuar 5 lokacione si vendbanime joformale, 4 në zonën urbane dhe 1 në zonën rurale. Që
të pesë vendbanimet karakterizohen përmes çështjeve të pazgjedhura pronësore, mungesa e një infrastrukture
bazë dhe një pjesëmarrjeje të pamjaftueshme në vendimmarrje. Këto vendbanimet joformale i përkasin
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kategorisë së parë, të zotërimit joformal ose jo i sigurte i pronësisë, gjersa të gjithë banorët e këtyre
vendbanimeve gëzojnë qasja adekuate në shërbime elementare, pjesëmarrje adekuate në qeverisje, si dhe nuk
janë rrezikuar nga diskriminimi.
Tabela 163. Vlerësimi i vendbanimeve joformale të identifikuara në komunën e Mitrovicës

Të gjitha ndërtimet që janë në kuadër
të vendbanimit joformal në zonën
kadastrale- Zhabar i Poshtëm, në afërsi
të liqenit akumulues, janë në shqyrtim
e sipër për tu rrënuar, ngase janë
ndërtuar mbi pronë komunale.
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Figura 37. Vendbanim joformal- Lagja te Liqeni akumulues.
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Figura 38. Vendbanim joformal- Lagja Zhabar i poshtëm

Figura 39.Vendbanim joformal- Lagja Sitnica

Figura 40. Vendbanim joformal- Lagja e Bizneseve
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Gjendja e ndërtesave të banimit nuk është e mirë dhe kjo tregohet nga gjendja ekzistuese e objekteve që janë
marrë sa i përket kësaj çështje.
Përveç në “Lagja e Bizneseve” ku mundemi me than që objekte janë të mira, në Lagja Sitnica  (2 Korriku)
gjendja e objekteve është mesatare / të vjetruara kurse në dy vendbanimet tjera joformale Lagja Zhabar i
poshtëm dhe Lagja Shupkovc gjendja e objekteve është mesatare.
Që të pesë këto vendbanime karakterizohen me zotërimi joformal ose jo i sigurtë i pronësisë si dhe me
shërbimet joadekuate të infrastrukturës teknike dhe sociale janë karakteristikë të tri vendbanimeve.

Tabela 164. Klasifikimi i vendbanimeve joformale

Për të rregulluar çështjen pronësore të këtyre vendbanimeve joformale nevojitet koordinim në mes banorëve
të VJF-së, autoriteteve dhe përfaqësuesve të pronës, bazuar në ligjet në fuqi deri në trajtimin përfundimtar
dhe njohjen e pronësisë për banorët e VJF-së.

Klasifikimi i
vendbanimeve
joformale

Statusi juridik Pronësia Kushtet Infrastrukturë Mjedisi
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Figura 41. Vendbanim joformal- Lagja Shupkovc
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Tabela 165. Analiza SWOT për venbanimet joformale

Përparësitë Dobësitë
 Identifikimi i VBJ
 Teren i përshtatshëm për ndërtim
 Identifikimi i ndërtimeve pa leje 2004-2018,

posedimi i tyre në data-bazë
 Infrastruktura teknike bazike relativisht e mirë e

vendbanimeve në përgjithësi;
 Qasja e mirë e vendbanimeve në shërbime

komunale

 Çështja pronësore e pa zgjidhur
 Infrastruktura rrugore
 Infrastruktura sociale
 Mungesë e transportit publik
 Banimi në lagjen e biznesit ( prodhim, industri,

ndotje e ajrit dhe ndotje akustike)

Mundësitë Kërcënimet
 Prona komunale , mundësi kthimi në vendbanim

formal
 Ofrimi i infrastrukturës rrugore
 Zgjidhja e transportit publik
 Rregullimi i shtratit të lumit Sitnica

 Implikime pronësore ( pronë e pyjeve – lagjja
Shupkovc)

 Implikime buxhetore
 Tej zgjatja e procedurave ligjore në raport të

ndërtimeve pa leje
 Vërshimet nga lumi Sitnica (lagjja Sitnica, lagjja e

Biznesit)

3.9.7. Ndërtimet pa Leje

Në Komunen e Mitrovicës së Jugut janë të regjistruara në regjistrin Kombëtar të ndërtimeve pa leje mbi
8100 raste të ndërtimeve pa leje me ish Ligjin për Trajtimin e Ndërtimeve pa Leje Nr.04/L-188 të vitit 2014.
Mirpo ky numër i ndërtimeve pa leje është ma i madh e që pritet të trajtohen me Ligjin e ri në fuqi Ligji Nr.
06/L-024.

3.10. BANIMI

Bazuar në vlerësimin e Planit Hapësinor të Kosovës (PHK) 2010-2020+, ekziston sipërfaqe banimi prej
18,65 m2 për kokë banori ndërsa madhësia mesatare e familjes është 6.5 anëtare për familje. Plani raporton
se 93,7% e sipërfaqes ekzistuese të banimit është i zënë me banim individual dhe 6,23% nga banimi
kolektiv. Sigurimi i sipërfaqes së mjaftueshme  të banimit është një nga sfidat kryesore të identifikuar nga
PZHK-ja.

Në Komunën e Mitrovicës gjejmë 23.15% banim kolektiv dhe 76.85% individual ( sipas listës së
tatimpaguesëve, 2018).

Me një zgjerim shumë pasiv të fondit publik të banimit, fondi i banimit është duke u zgjeruar kryesisht nga
sektori privat; dhe shpesh karakterizohet me parregullësi dhe mungesë të kritereve. Andaj, janë identifikuar
problemet dhe potencialet në sektorin e banimit.

Tabela 166. Të dhënat për numër dhe sipërfaqe të banimit

*Nga Lista e tatimpaguesëve te TP VITI 2018

Zona Kadastrale Kategoria e shfrytëzimit Numri Sipërfaqja (m2)
Zona Urbane Apartament 4901 385204

Shtëpi 6337 760436
Zona Rurale Apartament 381 25684

Shtëpi 5250 603532
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3.10.1. Gjendja e banimit

Ndërtesat e banimit më shumë njësi thuaja se që nga ndërtimi i tyre në vitet 1970 nuk janë mirëmbajtur fare.
Posaçërisht fasadat janë në një gjendje të keqe. Në vende ku ka rënë suvaja krijohen vrima në mbështjellësin
e ndërtesës dhe krijojnë dëme në strukturën e objektit. Pos kësaj duhet që instalimet elektrike dhe të
ngrohjes,ashensorët, etj. të rinovohen.
Rrethina e këtyre blloqeve të banimit ofron shumë pak kualitete pushimi, veçanërisht vendet për lojëra të
fëmijëve mungojnë. Në mënyrë që të gjitha këto të mund të bihen në nivelin e kënaqshëm, përgjegjësia nuk
do të duhej të mbetej vetëm te qeveria. Pikërisht banorët, që edhe posedojnë me këto banesa, duhet të luajnë
një rol qendrorë në procesin e rinovimit të tyre. Në mes të akseve kryesore rrugore, shtrihen zonat e banimit
të cilat kryesisht përbëhen nga objekte në dy - tri etazhe me një ose më shumë banesa.
Mënyra e ngrohjes së objekteve të banimit është më stufë 92.48 % dhe 3.40% oxhak, 4.20 energji elektrike,
ndërsa lloji i energjisë është druri 94% dhe 4% energjia elektrike.

Mbi 70% e ndërtesave të banimit janë të lidhura në rrjetin publik të kanalizimit, 10 % të lidhura me gropa
septike private dhe 14% në mënyra tjera të shkarkimit. Ndërsa sa i përket furnizimit me ujë rreth 90% e
objekteve janë të kyçur në sistemin publik të ujësjellësit, ndërsa rreth 10% e objekteve furnizohet nga
burimet e tjera.

3.10.2. Ndërtimet e reja

Është evidente se në tërë pjesën jugore të qytetit, e veçanërisht në para-lagjet si Shipol dhe Zhabar, vërehet
qartë një aktivitet i dendur në ndërtime të reja.

Numri I lejeve ndërtimore të dhëna që nga viti 2009 deri në vitin 2018, për ndërtim të objekteve banimi
(shtëpi dhe me shumë njësi) dhe afariste- banimi janë 133 leje. Në krahasim me komunat tjera, ky numër
është I ulët. Kurse, leje ndërtimore për ndërtesa banimi me shumë njësi, prej vitit 2009 deri në vitin 2018,
janë dhënë 64 leje ndërtimore.

Veçanërisht në kuartet e qendrës së qytetit (si p.sh. pranë rrugës Mbretëresha Teuta, Zelengora) ndërtohet
shumë. Veç kësaj, duhet përmendur projektin e rindërtimit të Mëhallës së Romëve. Aktualisht lëshohen rreth
100-150 leje për ndërtime të reja në vit. Nëse merret një mesatare e madhësisë së familjes prej 5.0 – 5.5
anëtar / familje do të thotë që kemi një rritje të numrit të banorëve prej 500 – 800 në vit.

Në pjesën veriore të qytetit ndërtimi i ri nuk duket të jetë aq i theksuar si në pjesën jugore. Mirëpo një
vlerësim përfundimtar, në bazë të dhënave dhe njohurive të pjesërishme, nuk mund të jepet.

3.10.3. Numri I njësive të banimit sipas projeksioneve

Sipas projeksioneve parashihet që në vitin 2028, në Mitrovicë të ketë në zonën urbane 47,218Banorë,
rrjedhimisht nëse kalkulohet për secilin banorë nga 20 m2, rrjedh së nevojat e ardhshme për banim në zonën
urbane për Mitrovicë janë: 944, 360 m2. Raporti banim në shtëpia dhe banim në banesa është 20/ 80%.

Nëse kjo kalkulohet me madhësi mesatare të njësive banimore, prej 60- 90m2, rrjedh që për zonën urbane
duhet të planifikohen rreth 2700 njësi të reja banimi me shumë njësi.

Nëse kalkulohet madhësia mesatare prej 150- 300 m2, rrjedh që për zonën urbane duhet të planifikohen rreth
3777 njësi të reja banimi me një njësi.
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3.10.4. Identifikimi i tokës së mjaftueshme për banim

Sfidat kryesore:
 Moszbatimi i politikave dhe strategjive për banim në nivel qendror dhe lokal.
 Mungesa e harmonizimit të nevojave për banim në raport me kërkesën.
 Menaxhimi dhe mirëmbajtja e dobët e ndërtesave të banimit në bashkëpronësi.
 Nevoja për formimin e Divizionit për Banim, në kuadër të Drejtorisë për Planifikim dhe Urbanizëm.
 Sigurimi i banimit të përshtatshëm (social dhe i përballueshëm) për familjet me të ardhura të ulëta dhe

familjet tjera.
 Mungesa e Fondit të Banimit në nivel qendror.
 Vendbanimi joformale, brenda dhe jashtë zonave urbane.
 Rritja e banimit përgjatë rrugëve; shfrytëzimi jo racional i hapësirës.
 lidhja ndërmjet banimit individual dhe kolektiv në zonat urbane.

Potencialet:
 Hartimi i Ligjit për Banim.
 Politikat për banim dhe zhvillim urban.
 Rritja e banimit për t'i përmbushur kërkesat.
 Interesi i sektorit privat për investime.
 Krijimi dhe menaxhimi i politikave të qerasë për banesa, lokale dhe tokë ndërtimore (prona komunale).

Tabela 167. Sipërfaqet e banuara në kuadër të vendbanimeve
Vendbanimi Sipërfaqja për banim Vendbanimi Sipërfaqja për banim
Kushtovë 99.9 Zijaqe 3.84

Vaganicë 96.2 Mitrovice 294

Frashër 81.4 Vidishiq 27.8

Bajgore 69.7 Kutlloc 24.9

Rahovë 61 Vllahi 22.8

Zabërxhe 6.66 Mazhiq 21.3

Vidomiriq 6.42 Batahir 2.67

Vinarc i Poshtëm 56.6 Lushe 2.43

Koprivë 5.74 Kaqandoll 19.9

Vërbice 47.3 Terstene 19.3

Suhadoll 43.5 Zhabar i Poshtëm 167

Bare 43.2 Selac 16.7

Brobaniq 41.9 Shupkovc 157
Zhabar i Epërm 41.7 Kovaqice 15.1

Stane 4.15 Kqiç i Madh 142

Melince 37.5 Maxhere 13.2

Lushte 35.2 Shipol 114

Rashan 30.5 Ovqare 1.23

Stanterg 30 Dedi 5.85
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Tabela 168. Analiza SWOT për banim

Përparësitë Dobësitë
 Ndërtimi i banesave të reja
 Njësi të mjaftueshme të banimit
 Përkushtimi i fuqishëm nga administrata për zgjidhjen e

çështjeve të banimit
 Ligji mbi Programet e Banimit Social
 Iniciativat për investim në banim  përmes PPP-ve, fond i

konsiderueshëm i njësive të banimit, të
mundësuara/ofruara nga sektori privat

 Fond me banesa relativisht të reja dhe të ndërtuara duke
përdorur material të cilësisë së mirë

 Një numër i njësive të banimit nuk i plotësojnë
standardet hapësinore të banimit

 Në lidhje me kombësitë e tjera në rajon, ofrimi i
standardit të banimit ende është i ulët.

 Mungesa e politikave dhe strategjive të banimit
 Nuk ka iniciativa të drejtpërdrejta për zhvillimin e

banimit për familje me të hyra të ulëta (banim i
përballueshëm financiarisht)

 Niveli i ulët i fondeve financiare për banim social
 Mungesë e tokës për ndërtim me infrastrukturë përkatëse

për banim social
 Shkalla a madhe e ndërtimeve pa leje
 Mospërputhje e konsiderueshme e llojeve të pronësisë
 Niveli i ulët i regjistrimit  të pronës
 Sektori i banimit me qira i pazhvilluar
 Ndërtesat e banimit në bashkëpronësi  që janë në gjendje

të keqe dhe me nevojë për riparim
 Mungesa e menaxhimit dhe mirëmbajtjes së ndërtesave

të banimit në bashkëpronësi
 Mungesa e themelimit të Shoqatave të Pronarëve për

ndërtesat e banimit në bashkëpronësi
Mundësitë Kërcënimet
 Planifikimi kompakt i zonave të banimit
 Mundësi për rritje të densitetit banimor
 Kampanjë komunale për leje ndërtimore
 Kampanje komunale dhe menaxhim i procesit të

legalizimit
 Disa fusha të gërmimit janë me interes kombëtar dhe

mund t’i tërheqin vizitorët qoftë edhe nga jashtë, nëse
është siguruar ekspozita profesionale e objekteve dhe
udhëzimi është i gatshëm

 Mund të pritet që aktivitetet individuale të ndërtimit të
kontribuojnë në mënyrë domethënëse në përmirësimin e
ofertës së banimit në Mitrovicë

 Dëshirë e madhe për pronësinë e shtëpisë, pothuajse
95% në pronësi.

 Rritja e kërkesës për banim, përfshirë numrin në rritje të
personave të riatdhesuar dhe ekonomive të shumë-
familjare që janë në ndarje.

 Supozohet se modelet tradicionale të banimit, me shumë
gjenerata- familje të mëdha, do zvogëlohen e me këtë do
të rriten kërkesat shtesë për vendbanim individual.

 Tendenca për ndërtimin e banimit pa planifikim përkatës
dhe pa leje ndërtimore

 Kërkesat e mëdha për depozitë dhe shkalla e lartë e
interesit nga bankat për kreditë e banimit

 Përqindje e madhe e kërkesave të hipotekës janë
refuzuar për shkak të mungesës së dokumentacionit

 Vlerësimi jo real i pronës nga ana e bankës
 Pronaret e ndërtesave të banimit në bashkëpronësi nuk

janë te prirë për menaxhimin përkatës të ndërtesave të
tyre, përfshirë shpenzimin e mjaftueshëm për
mirëmbajtje

 Dendësia e banimit  e ulët në tërë territorin e komunës,
përfshirë qytetin e Mitrovicës kundrejt presionit për tokë
dhe rrjete të infrastrukturës

3.10.5. Banimi social

Nevojat për banim janë më tepër se sa të rasteve sociale, duke marrë parasysh se çmimi mesatar i një njësie
banimi është 500euro /m2. Ngase edhe shumë familje të cilët kanë ndonjë anëtar të punësuar, janë në
pamundësi që të ndërtojnë shtëpi apo të blejnë banesë dhe kanë nevojë për një mundësi më të përballueshme
të sigurimit të banesës  me një qira të përballueshme.

Sipas kërkesave zyrtare në Komunën e Mitrovicës së Jugut, numri i familjeve të cilat kërkojnë strehim,
meremetim dhe ndërtim të shtëpisë deri më tani është 346. Duke shpresuar që numri i këtyre kërkesave të
zvogëlohet nëse zbatohen dy marrëveshjet e nënshkruara në mes të Komunës së Mitrovicës dhe OJQ-ve
Qatar Charity (ndërtimin e 40 shtëpi, prona Komunale), OJQ “Jetimët e Ballkanit “ (ndërtimin e 51 shtëpi,
prona Komunale).



232

Komuna e Mitrovicës Jugore

Plani Zhvillimor Komunal

Opština Južna Mitrovica

Opštinski Razvojni Plan

Municipality of South Mitrovica

Municipal Development Plan

Tabela 169. Analiza SWOT për banim social
Përparësitë Dobësitë

 Grupi Punues Profesional
 Ligji për financimin e Programeve të Veçanta të Banimit
 Rregullorja e komunës
 Komisioni për Ndarjen e banesave të Solidaritetit
 Destinimi dhe ndarja e ngastrës për këtë qëllim
 Numri i kërkesave të përcaktuara

 Mungesa e sektorit  të Banimit
 Mjetet  e pa mjaftueshme buxhetore për ndarjen e

banimit social
 Prona e kufizuar  komunale për banim social
 Mungesa e dokumenteve të mëhershme të banimit
 Mos përkrahja e donatoreve për ndërtimin e objekteve

për banim social

Mundësitë Rreziqet

 Aprovimi i Planit Trevjeçar për Banim nga Kuvendi
Komunal

 Ngritja e kapaciteteve njerëzore dhe profesionale nga
niveli qendror

 Mundësia e aplikimit të PPP-së me qëllim të rritjes së
numrit të banesave sociale

 Shkëmbimi i përvojave me komunat dhe Ministrinë e
Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor

 Krijimi i fondit për financimin e banimit social

 Mos respektimi i legjislacionit
 Rritja e vazhdueshme numrit të kërkesave
 Krijimi i Getove të banimit social
 Moszbatimi i Planeve Trevjeçare të Banimit
 Mos krijimi i strukturës për banim
 Mungesa e financiare për realizimin e projekteve për

banim social
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3.11. SHFRYTËZIMI I TOKËS

Territori i Komunës së Mitrovicës është i dominuar me pjesë kodrinore-malore që mundëson zhvillimin e ekonomisë
pyjore, turizmit dhe blegtorisë, ndërsa sipërfaqet e rrafshëta shfrytëzohen për aktivitete tjera bujqësore dhe për ngritjen
e vendbanimeve. Prej rreth 336 km² sa ka Komuna e Mitrovicës, vlerësohet se 48.08% e kësaj sipërfaqeje është tokë
bujqësore dhe 43.25% e këtyre sipërfaqeve janë pyje.

Tabela 171. Shfrytëzimi aktual i tokës
Shfrytëzimi i tokës Sipërfaqe (ha) Përqindja (%)
Bujqësi /Livadhe 15871.04 48.08%
Pyje 14275.35 43.25%
Sip. ujore 65.59 0.20%
Infrastruktura rrugore 349.20 1.06%
Vendbanime 1911.41 5.79%
Shërbime 211.5291 0.64%
Zona Komerciale 252.39 0.76%
Fabrikat / Xeherorët 23.23 0.07%
Zona te Mbrojtura Arkeologjike dhe Historike 2.00 0.01%
Zonë rekreative-turistike 48.60 0.15%
Gjithsej 33010.33

Tabela 172. Diferenca në mes të shfrytëzimit aktual të tokës sipas PZHK 2009 dhe shfrytëzimit aktual të tokës në vitin 2019
Kategoria e shfrytëzimit Sipas PZHK – 2009-

2025 sip/ha
Sipas
Shfrytëzimit
Aktual sip/ha

Diferenca në ha Diferenca në %

Bujqësi /Livadhe 16894.00 15871.04 -1022.96 -6.45%
Pyje 14354.00 14275.35 -78.65 -0.55%
Infrastruktura rrugore 715.00 349.20 -365.80 -104.75%
Banimi 396.00 1911.41 1515.41 79.28%
Fabrikat / Xeherorët 3.00 23.23 20.23 87.09%

Në bazë të tabelës... tek e cila janë bërë diferencat e shfrytëzimit të tokës në mes të PZHK –së së kaluar dhe
shfrytëzimit aktual të tokës vërejmë rritje të territorit me shfrytëzim banimi për 1515.41ha si dhe humbje të
sipërfaqes së tokës bujqësore për 1022.96 ha.
Tek sipërfaqet Pyjore vërejmë që kemi një humbje për 78.65 ha brenda periudhës kohore 2009 – 2019 e cila
mundë të cilësohet si negative në aspektin mjedisorë dhe mbrojtjes së ambientit.

Tabela 170. Shfrytëzimi i tokës nga Plani Zhvillimor Komunal i kaluar 2009-2025
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Grafiku 20. Shfrytëzimi aktual i Tokës sipas përqindjes

3.11.1.1. Banim

Në vazhdim është paraqitur sipërfaqja e banimit në përqindje, ku vërehet qe në disa vendbanime kemi
përqindje më të madhe të hapësirës ndërtimore.
Kryesisht janë vendbanimet të cilat janë më afër zonës urbane si dhe zona urbane, ku karakteristik tjetër e
këtyre vendbanimeve është shtrirja lineare përgjatë rrugëve kryesore të fshatrave.

Grafiku 21.Shfrytëzimi  i Tokës për banim i shprehur në përqindje në kuadër të territorit të komunës

Në bazë të tabelës ... tek e cila janë bërë diferencat e shfrytëzimit të tokës në mes të PZHK –së së kaluar dhe
shfrytëzimit aktual të tokës vërejmë rritje të territorit me shfrytëzim banimi për 1515.41ha si dhe humbje të
sipërfaqes së tokës bujqësore për 1022.96 ha.
Ndërsa nëse e shohim trendin e rritjes së sipërfaqeve të banimit nga 2009 deri 2019 për dhjetë vite kemi
arritur të kemi 1515.41ha rritje, që i bie nga 151.54ha në vit.
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Nga kjo prognozojmë që nëse vazhdohet ky trend i rritjes edhe për dhjetë vite të ardhshme, komuna e
Mitrovicës do të ketë plus 1515.41ha për banim dhe njëkohësisht kaq humbje në kuadër të tokës bujqësore.

Grafiku 22. Trendi i rritjes së sipërfaqes për banim në kuadër të komunës i shprehur në hektar nga viti 2009 deri 2019

Në bazë të shtrirjes së vendbanimeve në terren si dhe në hartën e shtrirjes së vendbanimeve vërejmë rritje të
kufijve ndërtimor ku në të kundërtën vërejmë humbje të tokës bujqësore, si dhe një shtrirje të shpërndarë tek
disa nga vendbanimet siç janë : Shupkovc, Rashan, Tërstenë, Rahovë, Stanterg, Melanicë, Vllahi, Maxherre,
Vidishiq, Bare, Bajgorë, Kovaqicë, Zaberxh e Selac, Kçiçi i Madh, Vinarci i Poshtëm.
Këto shtrirje të vendbanimeve të shpërndara dhe jo kompakte mundë ti vërejmë edhe në hartën e profilit e
cila paraqet saktë shtrirjen e vendbanimeve.

Harta 43. Shtrirja e vendbanimeve në kontekstin hapësinor
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Karakteristikë tjetër është që në vendbanimet më të shpërndara të cilat janë afër zonës urbane përveq
Zhabarit të Poshtëm dhe Shipolit, është e shprehur shtrirja përgjatë rrugëve kryesore të vendbanimeve e cila
merr një formë lineare dhe jo kompakte.
Në bazë të kësaj prognozohet që nëse kemi një trend të tillë edhe për tetë vitet e ardhshme format e
vendbanimeve të komunës së Mitrovicës do të kenë forma të shpërndara dhe lineare dhe nuk do të kemi
hapësira kompakte të banimit të cilat më pastaj sjellin problematika të tjera si në shtrirjen e rrjetit të
infrastrukturës Teknike, Publike e Sociale, në përgjithësi me ofrimin e shërbimeve si dhe dëme në tokat
bujqësore.

Nga kjo vlerësojmë që në komunën e Mitrovicës duhet të merren masa në fushën e banimit, ku në
vendbanimet e përmendura më lart duhet të tentohet të konceptohen në atë mënyrë që territori për banim të
jetë sa ma kompakt dhe me densifikim më të madh të territorit të sipërfaqes së banimit.

3.11.1.2. Bujqësore

Në vazhdim është paraqitur sipërfaqja e tokave bujqësore e shprehur në përqindje, ku vërehet se në disa
vendbanime kemi përqindje më të madhe të hapësirës ndërtimore dhe zvogëlim të asaj bujqësore.
Kryesisht janë vendbanimet të cilat janë më afër zonës urbane si dhe zona urbane, siç janë :
Shupkovci, Kçiçi i Madh, Vinarci i Poshtëm, Zhabar i Poshtëm, Shipol dhe Suhadoll tek të cilat vërehet
rritje më e madhe e ndërtimit dhe njëkohësisht humbje e tokës bujqësore.

Grafiku 23. Shfrytëzimi  i Tokës për tokë bujqësore i shprehur në përqindje në kuadër të territorit të komunës

Grafiku 24. Trendi i humbjes së sipërfaqes për tokë bujqësore në kuadër të komunës i shprehur në hektar nga viti 2009 deri
2019
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Nga kjo vërejmë që në kuadër të tokës bujqësore kemi një humbje të konsiderueshme ku nga viti 2009 e deri
në vitin 2019 kemi -1022.96ha, ku i bie që për dhjetë vite kemi nga -102.29ha në vit.
Nga kjo prognozojmë që nëse vazhdohet me një trend të tillë edhe për dhjetë vite të ardhshme komuna e
Mitrovicës do të ketë -1022.96ha, të humbura nga toka bujqësore.

3.11.1.3. Pyjore

Në vazhdim është paraqitur sipërfaqja e tokave pyjore e shprehur në përqindje, ku vërehet se në disa
vendbanime kemi përqindje më të madhe të hapësirës së tokës pyjore në kuadër të territorit të komunës.
Vendbanimet të cilat kanë më shumë sipërfaqe të tokës pyjore janë si në vijim :
Rrazhana, Selaci, Bajgora, Broboniqi, Kaqandolli, Koshtova, Rashani, Vllahia, Vidishiqi, Bare, Terstena
dhe Rahova.

Grafiku 25. Shfrytëzimi  i Tokës për tokë pyjore i shprehur në përqindje në kuadër të territorit të komunës

Grafiku 26. Trendi i humbjes së sipërfaqes për tokë pyjore në kuadër të komunës i shprehur në hektar nga viti 2009 deri 2019

Nga kjo vërejmë që në kuadër të tokës pyjore kemi një humbje të konsiderueshme ku nga viti 2009 e deri në
vitin 2019 kemi -78.65ha, ku i bie që për dhjetë vite kemi nga -7.86ha në vit.
Nga kjo prognozojmë që nëse vazhdohet me një trend të tillë edhe për dhjetë vite të ardhshme komuna e
Mitrovicës do të ketë -78.65ha, të humbura nga toka pyjore.
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3.11.1.4. Komerciale

Në vazhdim është paraqitur sipërfaqja e zonave komerciale e shprehur në përqindje, ku vërehet se në disa
vendbanime kemi përqindje më të madhe të hapësirës së zonave komerciale në kuadër të territorit të
komunës.
Vendbanimet të cilat kanë më shumë sipërfaqe të zonave komerciale janë si në vijim :
Mitrovica dhe Shupkovci.

Grafiku 27.Shfrytëzimi  i Tokës për zona komerciale i shprehur në përqindje në kuadër të territorit të komunës

Duke u bazuar në planin zhvillimor komunal të kaluar tek sipërfaqet me shfrytëzim zona komerciale kemi
një sipërfaqe prej 96.5ha, ndërsa nga shfrytëzimi aktual i tokës kemi 97.26ha.

Grafiku 28. Trendi i rritjes së sipërfaqes për zona komerciale në kuadër të komunës i shprehur në hektar nga viti 2009 deri
2019

Nga kjo vërejmë që në kuadër të zonave komerciale kemi një rritje të territorit ku nga viti 2009 e deri në
vitin 2019 kemi 0.76 ha, ku i bie që për dhjetë vite kemi nga 0.076 ha në vit.
Nga kjo prognozojmë që nëse vazhdohet me një trend të tillë edhe për dhjetë vite të ardhshme komuna e
Mitrovicës do të ketë 0.76 ha plus.
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3.11.1.5. Industriale

Në vazhdim është paraqitur sipërfaqja e zonave industriale e shprehur në përqindje, ku vërehet se në disa
vendbanime kemi përqindje më të madhe të hapësirës së zonave industriale në kuadër të territorit të
komunës.
Vendbanimet të cilat kanë më shumë sipërfaqe të zonave industriale janë si në vijim :
Shupkovc, Mitrovicë, Stantërg dhe Vaganicë.

Grafiku 29.Shfrytëzimi  i Tokës për zona industriale i shprehur në përqindje në kuadër të territorit të komunës

Duke u bazuar në planin zhvillimor komunal të kaluar tek sipërfaqet me shfrytëzim zona industriale kemi
një sipërfaqe prej 96.5 ha, ndërsa nga shfrytëzimi aktual i tokës kemi 155.12 ha.

Grafiku 30.Trendi i rritjes së sipërfaqes për zona industriale në kuadër të komunës i shprehur në hektar nga viti 2009 deri
2019

Nga kjo vërejmë që në kuadër të zonave industriale kemi një rritje të territorit ku nga viti 2009 e deri në vitin
2019 kemi 58.62 ha rritje, ku i bie që për dhjetë vite kemi nga 5.86 ha në vit.

Nga kjo prognozojmë që nëse vazhdohet me një trend të tillë edhe për dhjetë vite të ardhshme komuna e
Mitrovicës do të ketë 58.62ha plus.

3.11.1.6. Transport

Në vazhdim është paraqitur sipërfaqja e zonave të transportit e shprehur në përqindje, ku vërehet se në disa
vendbanime kemi përqindje më të madhe të hapësirës të zonave të transportit në kuadër të territorit të
komunës.
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Vendbanimet të cilat kanë më shumë sipërfaqe të zonave të transportit janë si në vijim :
Mitrovicë, Shupkovc, Koshtovë, Bajgorë dhe Stantërg.

Grafiku 31. Shfrytëzimi  i Tokës për zona të transportit i shprehur në përqindje në kuadër të territorit të komunës

3.11.1.7. Modelet e shfrytëzimit të tokës

Modeli i shfrytëzimit të banimit në komunën e Mitrovicës.
Sa i përket numrit të strukturave të ndërtuara, në Komunë pjesa më e madhe e ndërtimeve prej 56.50% janë
ndërtesa banimi me një njësi, pastaj dyqane prej 10.30%, ndërtesa banimi me shumë njësi prej 25.75% dhe
depo prej 0.33%.
Karakteristikë e ndërtimeve në komunë është shtrirja e tyre përgjatë rrugëve kryesore, ku vendbanimet
marrin një formë lineare.
Modeli i shfrytëzimit të sipërfaqeve ujore :
Komuna e Mitrovicës, në përgjithësi ka pasuri të mjaftueshme ujërash. Lumenjtë kryesor janë: Ibri, Sitnica,
Lushta dhe Trepça. Ibri hyn në territorin e Kosovës 10 km poshtë fshatit Ribariq. Sipërfaqja e pellgut
ujëmbledhës në territorin kosovar është 3800 km². Gjatësia e përgjithshme është 280 km, por vetëm 85 km
është gjatësia që përshkon Kosovën (rreth 15 km komunën e Mitrovicës). Pellgu ujëmbledhës i përket
Moravës Perëndimore. Deri në Mitrovicë ka drejtim VP – JL, ku derdhet Sitnica. Lugina në këta sektorë
është e ngushtë. Lumi i Ibrit ka këto degë: Sitnica, Lushta, Trepça, Bistrica etj. Lugina e Ibrit ka peizazh
piktoresk. Përgjatë kësaj kalojnë rrugë komunikacioni.
Modeli i shfrytëzimit të sipërfaqeve bujqësore :
Tokës bujqësore në komunën e Mitrovicës Jugore shfrytëzohet në mënyrë racionale, pjesa më e madhe e
tokës bujqësore përdoret për prodhim bujqësor intensive. Kultura më të shpeshta të cilat mbillen dhe
mbulojnë sipërfaqet bujqësore janë drithërat si: gruri mbi 1200 ha, misri 800 ha, kulturat pemëtar molla 35
ha dhe pemët e imta mbi 15 ha, perimet çdo vite mbulojnë mbi 500 ha të tokës bujqësore.

Modeli i shfrytëzimit të sipërfaqeve pyjore :
Pylltaria si degë e zhvillimit ekonomik në komunën e Mitrovicës Jugore mbulon një sipërfaqe prej
14275.35ha dhe përqindje 43.25% Zona pyjore në komunën e Mitrovicës Jugore ka një rolë të rëndësishëm
në zhvillimin e turizmit me theks të veçantë ago-turizmin në pjesën e Shalës së Bajgores. Pjesa më e madhe
e sipërfaqes pyjore është e mbuluar me Ahu dhe Bung 7325 ha dhe Pishë 650 ha.
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3.11.1.8. Vlerësimi i projeksioneve për shfrytëzim të tokës në PZHK e mëparshme/ Shfrytëzimi I
tokës sipas gjendjes faktike

Tabela 173. SWOT analiza e shfrytëzimit aktual  të tokës
Përparësitë Dobësitë

 Struktura urbane është kompakte,
 Qendra e qytetit është e fuqishme,
 Zonat për zhvillim në lokacione atraktive
 Ndërprerja e ndërtimeve në zonat bujqësore
 Përcaktimi i zonave urbane të reja
 Densifikimi i fondit ndërtimor në zonat urbane si masë

për ruajtjen e tokës bujqësore
 Përcaktimi i zonave për ndërtim të pendëve dhe

akumulim të ujit
 Përcaktimi dhe mbrojtja e zonave bujqësore
 Përcaktimi i zonave për konsolidim të tokave bujqësore
 Përcaktimi i zonës ekonomike përgjatë nacionales në të

dyja anët e nacionales duke e kufizuar zhvillimin e
mëtutjeshëm në favor të tokës bujqësore

 Përcaktimi i zonave ndërtimore.
 Rritje të zonave industriale me sipërfaqe prej 58.62 ha

brenda periudhës kohore 2009 – 2019.

 Zonat industriale pranë zonave të banimit – konflikti i
shfrytëzimit të tokës,

 Shpërndarja urbane dhe shfrytëzimi joefikas në periferi
 Buxheti i ulët për shpronësime, duke marrë parasysh

rritjene vlerës së tokës.
 Inventarizimi i kulturave dhe klasavetë kualitetit të tokës-

nuk përkon gjendja faktike me të dhënat kadastrale.
 Ndryshimi i destinimeve pas aprovimit të planeve

rregullative
 Parcelimi sipas planeve rregullative, ku pas një kohe të

shkurtër ato ndryshojnë dhe pala përballët me ndryshim
kadastral, ku dëmtohet në aspektin financiar.

 Ndërtimet ilegale në tokë bujqësore
 Fragmentimi i tokës bujqësore në parcelatë vogla
 Mungesa e konsolidimit të tokës (komasacionit)
 Vendbanime me shtrirje të shpërndarë
 Krijimi i korridoreve të zonave ekonomike në mënyrë të

pa kontrolluar
 Mungesa e sistemit të ujitjesdhe infrastrukturës rrugore

për tokën bujqësore
 Ndarja fizike e tokës bujqësore e shkaktuar nga ndërtimi i

autostradës
 Mungesa e sipërfaqeve ujore (akumulimeve)
 Humbje e tokave pyjore me sipërfaqe 78.65ha brenda

viteve 2009 – 2019
 Humbje e tokës bujqësore me sipërfaqe 1022.96ha

brenda viteve 2009 – 2019
Mundësitë Rreziqet

 Hartimi Ligjit për Rregullim të tokës urbane (ku lehtëson
miratimin dhe zhvillimin e planifikimit urban në
kadastër).

 Miratimi i Ligjit për Pronën Publike.
 Kthimi sa më i shpejtë i dokumentacionit kadastral nga

Serbia.
 Ndërprerja e ndërtimeve në zonat bujqësore
 Përcaktimi i zonave urbane dhe për ndërtim të reja në

sipërfaqe të përshtatshme për urbanizim
 Densifikimi i fondit ndërtimor në zonat urbane si masë

për ruajtjen e tokës bujqësore Përcaktimi i zonave për
ndërtim të pendëve dhe akumulim të ujit

 Përcaktimi dhe mbrojtja e zonave bujqësore
 Përcaktimi i zonave për konsolidim të tokave bujqësore
 Caktimi i zonës ekonomike përgjatë nacionales në të dyja

anët e nacionales duke e kufizuar zhvillimin e
mëtutjeshëm në favor të tokës bujqësore

 Caktimi i zonave turistike verore dhe dimërore

 Pronësia e paqartë mund të pengojë zhvillimin e duhur.
 Ndërtimet pa leje përgjatë rrugës dhe miniera në pjesën

veriore të qytetit mund ta bllokojnë zhvillimin e ardhshëm
 Kufizimet financiare për rrugët lidhëse.
 Mungesa e dokumentacionit kadastral.
 Humbja e tokës bujqësore
 Krijimi i vendbanimeve të shpërndara
 Ndërtimet mbi zonat arkeologjike dhe dëmtimi i zonave

arkeologjike
 Vështirësim deri në pamundësim të aplikimit të masave

komasative në tokën bujqësore
 Rritje e pakënaqësisë qytetare


