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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  së Jugut, 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 së Jugut 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 .  KORNIZA E ZHVILLIMIT HAPËSINOR 

Korniza e zhvillimit hapësinor është pjesa kryesore e PZHK-së. Korniza e zhvillimit hapësinor paraqet 
zhvillimin hapësinor për tërë territorin e Komunës së Mitrovicës së Jugut për periudhën 8+ (për tetë e më 
shumë vite), gjegjësisht formulon strukturën dhe organizimin hapësinor për zhvillim të ardhshëm.  
Gjatë hartimit të PZHK-së është bërë një mobilizim i të gjitha resurseve njerëzore dhe intelektuale nga komuna 
dhe jashtë komunës, si konsultime me ekipin bazë dhe ekipin komunal të planifikimit për hartim të PZHK-së 
dhe duke organizuar aktivitete të pandërprera të grupeve punuese, institucioneve, sektorëve dhe të gjithë 
qytetarëve me qëllim të hulumtimit, analizimit dhe trajtimit të çështjeve të ndryshme në mënyrë 
gjithëpërfshirëse. 
 

1.1. VIZIONI 
Territori i Mitrovicës 10 vitet e fundit është zhvilluar duke u bazuar në përcaktimet hapësinore në PZHK 2009- 
2025+ për komunën e Mitrovicës, vizioni i të cilit është bazuar në vizionin e dhënë për këtë regjion sipas 
Planit Hapësinor të Kosovës (PHK), që identifikon regjionin, si: 
 
 
 
 

 
 

 

 
PZHK 2009- 2025+ e trajton Mitrovicën si një territor të vetëm (Mitrovica e Jugut dhe Mitrovica e Veriut e 
sotme bashkë), territor i cili ka pësuar ndryshime. Gjatë dencentralizimit dhe hyrjes në fuqi të Ligjit për 
Vetëqeverisje Lokale (Nr. 03/L-040) dhe Ligjit për Kufijtë Administrativ të Komunave (Nr. 03/L-041) në 
vitin 2008, Komuna e Mitrovicës është ndarë në dy komuna të veçanta: Mitrovica e Jugut dhe Mitrovica e 
Veriut, në vitin 2013. Me këtë rast, Komuna e Mitrovicës së Jugut trashëgon 46 njësi administrative, kurse 
Mitrovica e Veriut 3 njësi administrative.  Pas kësaj ndarje, logjikisht, të dyja komunat nevojitej të fillojnë 
procesin e hartimit të PZHK-ve të tyre të reja. 
 
 
Të gjitha analizat, vlerësimet, trendet, projeksionet, prognozat dhe konkludimet, rezultuan se Mitrovica e Jugut 
duhet të zhvillohet në mënyrë të qëndrueshme, duke planifikuar zhvillim të zonave të banimit, industriale, 
rekreative turistike që të jenë pozitive për mjedisin, ekonominë dhe mirëqenien e popullsisë, sot dhe në të 
ardhmen. PZHK duhet të siguroj zhvillim të balancuar ashtu që zhvillimet ekonomike të mos jenë në konflikt 
(kanë efekte negative por më së paku efekt minimal) me fushat tjera siç janë: mjedisi, shëndeti dhe siguria e 
popullatës.  
Gjithashtu, duke marrë parasysh kontekstin e ndërlikuar politik dhe rrethanat e kushtet e përgjithshme që janë 
në lidhshmëri me njëra tjetrën (mundësia për ri-funksionalizimin e prodhimtarisë së xehes dhe përpunimin e 
metaleve, potenciali për zhvillimin e turizmit), shanset për një zhvillim vlerësohet të jenë në potencialin e një 
qendre multi-funksionale e lidhur me opsionet e qytetit të arsimit të lartë si dhe në lëmin e tregtisë dhe 
bujqësisë. 

Duke u bazuar në atë se çka parasheh niveli qendror për Mitrovicën e Jugut, por edhe idetë dhe 
potencialet e nivelit komunal, lehtësisht mundë të konstatojmë se vizioni i Mitrovicës së jugut duhet të 
mbështetet në këto shtylla kryesore: 
Mitrovica e Jugut- Qendër regjionale ekonomike 

“Thesari i Kosovës”- Zonë e zhvilluar industriale që merr rolin udhëheqës në industrinë e rëndë 
e përpunuese të mineraleve me mbajtjen dhe kultivimin e traditave të lashta, duke respektuar 
standardet për mjedis ekologjik, zhvillim të agrobiznesit, tregtisë e industrisë shërbyese, rritjen e 
kualitetit të jetës, punësimit dinamik, barazisë sociale përmes qeverive lokale, aktive e përkrahëse, 
transparente e efektive. 
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Mitrovica e Jugut ishte, është dhe duhet të paraqesë qendrën regjionale ekonomike dhe të merr rolin udhëheqës 
në industrinë e rëndë përpunuese të mineraleve, përmbajtje e vizionit edhe nga Plani Hapësinor i Kosovës por 
sidomos e trajtuar me ligjin Nr. 05/L -120 për Trepçën, ku në kuadër të industrisë: Metalurgjia e Plumbit, 
Metalurgjia e Zinkut dhe  Industria Kimike trajtohen si shtyllat kryesore. 
Edhe sa i përket vetë nivelit lokal, zonat ekonomike, ndërtimtaria, bujqësia, tregtia dhe turizëmi paraqesin 
potencialet në të cilat duhet mbështetet komuna dhe ky dokument, dhe të cilat duhet të zbërthehen në koncepte, 
qëllime, objektiva dhe prioritete. 
 
Mitrovica e Jugut- komunë që ofron cilësi për punë, jetë dhe vlera tjera sociale 
Mitrovica e Jugut bazuar në vlerat, nevojat por edhe përparësitë e mundësitë që ka është dhe duhet të paraqesë 
qendër që reflekton një ndikim regjional, por, pse jo edhe ndërkombëtar falë diversitetit, potencialit njerëzorë 
dhe infrastrukturës. Specifikë e këtij vizioni duhet të jetë një cilësi e avancuar për punë, jetë dhe vlera tjera 
sociale.  
 
Mitrovica e Jugut- Qendër rajonale e Shëndetësisë, Arsimit dhe Kulturës 
Mitrovica e Jugut është dhe duhet të fuqizohet në qendër arsimore e veriut të Kosovës me fuqizimin e 
shkollimit të lartë dhe profesional. 
Mitrovica e Jugut është dhe duhet të fuqizohet si qendër multi-kulturore, me një ndikim të theksuar regjional 
por pse jo edhe ndërkombëtar bazuar në diversitetin, potencialet njerëzore dhe infrastrukturës për sport, kulturë 
dhe trashëgimisë kulturore, të cilat duhet trajtuar si specifika të këtij vizioni me një cilësi të avancuar. 
Mitrovica e Jugut është dhe duhet të fuqizohet edhe si qendër shëndetësore e rajonit. 
 
Mitrovica e Jugut- Nyje ndërlidhëse infrastrukturore  
Në funksion të lëvizjes së njerëzve dhe mallrave për të fuqizuar tregtinë, logjistikën, shërbimet dhe 
komunikacionin, Mitrovica e Jugut është nyje tregtare dhe industriale e veriut të Kosovës dhe duhet fuqizuar 
pozitën e sajë si nyje duke modernizuar dhe zgjeruar vijat tokësore (rrjetin rrugor dhe hekurudhore)brenda 
Kosovës dhe në rajon. 
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Mitrovica e Jugut ka edhe shumë shtylla tjera ku mundet të mbështetet deklarata e vizioni të Komunës 
i cili në mënyrë skematike mundet të paraqitet në ketë format: 

Ndërsa në formë të deklaratës: 
 

 

 

 

 

 

 

1.2. QËLLIMET DHE OBJEKTIVAT ZHVILLIMORE 
Në vitin 2015 është miratuar Agjenda për Zhvillimin e Qëndrueshëm që përfshin 17 Objektivat e Zhvillimit 
të Qëndrueshëm (OZHQ). Duke u bazuar në parimin e "le askend prapa", agjenda e re thekson një qasje 
holistike për arritjen e zhvillimit të qëndrueshëm për të gjithë. 

Më poshtë, gjeni grafikën ku janë listuar të gjitha OZHQ- të, të cilat janë përvetësuar si qëllime të përgjithshme 
të zhvillimit të Mitrovicës së Jugut nëpërmjet PZHK-së, dhe do të zbatohen sipas mundësive si një hap drejt 
krijimit të mundësive për bashkëpunim ndërkombëtar dhe koordinim të donacioneve. 

“Qendër regjionale ekonomike, me rol udhëheqës në zhvillimin e industrisë përpunuese të 
mineraleve, duke ruajtur, kultivuar dhe avancuar traditën e lashtë, me standarte për mjedis 
ekologjik, me turizëm të zhvilluar, zona ekonomike, bujqësi, tregti, zhvillim të kulturës dhe 
sportit, komunë e cila do të sigurojë rritjen e kualitetit të jetës, punësimit, barazi sociale e etnike 
përmes qeverisjes së mirë lokale, aktive e përkrahëse, efektive e transparente, komunë e cila do 
ketë në fokus arsimimin cilësor në harmoni me kërkesat e tregut, shëndetësi të mirëfilltë e 
mjedisi të shëndoshë e të sigurt për të gjithë”. 
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Figura 1. Agjenda 2030 për Zhvillimin e Qëndrueshëm që përfshin 17 Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm 

 

 

• Zhdukja e varfërisë së të gjitha formave në të gjithë botën. 1.

• Zhdukja e urisë, arritja e sigurisë ushqimore dhe përmirësimi i ushqyerjes, si dhe nxitja e 
bujqësisë së qëndrueshme. 2. 

• Sigurimi i jetës së shëndetshme dhe promovimi i mirëqenies për të gjithë në të gjitha 
moshat.3. 

• Sigurimi i arsimit cilësor gjithëpërfshirës dhe të barabartë dhe nxitja e mundësive për 
edukim gjatë gjithë jetës për të gjithë4. 

• Arritja e barazisë gjinore dhe fuqizimi i grave dhe vajzave.5. 

• Sigurimi i furnizimit dhe i menaxhimit të qëndrueshëm të ujit dhe kanalizimeve për të 
gjithë.6. 

• Sigurimi i energjisë së përballueshme, të sigurt, të qëndrueshme dhe moderne për të 
gjithë.7. 

• Nxitja e rritjes ekonomike të vazhdueshme, gjithëpërfshirëse dhe të qëndrueshme, 
punësim të plotë dhe produktiv dhe punë të denjë për të gjithë.8. 

• Ndërtimi i infrastrukturës rezistente, nxitja e industrializimit gjithëpërfshirës dhe të 
qëndrueshëm dhe nxitja e Inovacionit.9.

• Zvogëlimi i pabarazisë ndërmjet vendeve dhe mes tyre.10. 

• Ndërtimi i qyteteve dhe i vendbanimeve gjithëpërfshirëse, të sigurta, vet-ripërtëritëse dhe 
të qëndrueshme11. 

• Sigurimi i modeleve të qëndrueshme të konsumit dhe të prodhimit.12.

• Lufta kundër ndryshimit klimatike dhe efekteve të saj.13. 

• Ruajtja dhe përdorimi i qëndrueshëm i lumenjve, liqeneve dhe burimeve ujore
sipërfaqësore dhe nëntokësore.14. 

• Mbrojtja, rehabilitimi dhe promovimi i përdorimit të qëndrueshëm të ekosistemeve 
tokësore, menaxhimi i qëndrueshëm i pyjeve, lufta kundër shkretëtirëzimit, ndalimi e 
kthimi mbrapa i procesit të degradimit të tokës dhe ndalimi i humbjes së biodiversitetit

15. 

• Nxitja e shoqërive paqësore dhe gjithëpërfshirëse për zhvillim të qëndrueshëm duke 
ofruar drejtësi për të gjithë, përmes ngritjes së institucioneve të efektshme, 
llogaridhënëse dhe gjithëpërfshirëse, në të gjitha nivelet  

16. 

• Fuqizimi i mënyrave të vënies në zbatim dhe rigjallërim të partneritetit botëror për 
zhvillim të qëndrueshëm.17. 
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1.2.1. QËLLIMET DHE OBJEKTIVAT E VEÇANTA 
Qëllimet e veçanta të cilat do prezantohen në fushat tematike të PZHK-së, të mbështetura në hulumtimin e 
gjerë dhe vlerësimin e gjendjes ekzistuese, paraqesin sintetizim të qëllimeve të prezantuara nga drejtoritë 
komunale, institucionet tjera publike lokale dhe qendrore, shoqërisë civile, si dhe “Objektivat e Zhvillimit të 
Qëndrueshëm të Agjendës 2030”. 

Objektivat e propozuara janë specifike, të matshme, të arritshme, reale dhe të lidhura për afatet kohore që 
synohet për tu arritur brenda një periudhë kohore specifike. 

Figura 2. Zbërthimi i Objektivave sipas konceptit SMART 

 

 

1.2.2. QËLLIMET, OBJEKTIVAT DHE PRIORITETET 
STRATEGJIKE 

 

1.2.2.1. ZHVILLIMI EKONOMIK 
 

Qëllimi 1 Fuqizimi i zhvillimit indutrial  
Objektiva 1.1 Fuqizimi i kapaciteteve indutriale të Trepçës deri në vitin 2026 
Objektiva 1.2 Ngritja e kapaciteteve tjera indutriale të metaleve dhe industrisë kimike deri në vitin 2024 
Objektiva 1.3 Rivitalizimi i hapëirave të infratrukturës dhe potencialeve tjera në kompleksin Trepça deri 

në vitin 2028 
Objektiva 1.4 Fuqizimi i indutrisë së përpunimit të drurit, metalit dhe plastikës deri në vitin 2022 
Qëllimi 2 Funksionalizimi dhe plotësimi me infrastrukturë i Parkut Industrial dhe 

Korridoreve Zhvillimore 
Objektiva 2.1 Plotësimi me infrastrukturë teknike dhe kompletimi i Parkut Industrial në Frashër-

Vaganicë deri në vitin 2022 
Objektiva 2.2 Kompletimi me infrastrukturë i Parkut të Biznesit deri në vitin 2024 
Objektiva 2.3 Funksionalizimi i korridoreve zhvillimore duke i plotësuar me infrastrukturën e 

nevojshme teknike deri në 2022 
Qëllimi 3 Zhvillimi i qëndrueshëm i turizmit 
Objektiva 3.1 Sigurimi i infrastrukturës mbështetëse në zonën turistike të Shalës së Bajgorës, deri në 

vitin 2024. 
Objektiva 3.2 Zhvillimi i turizmit rekreativ përgjat lumnjëve  deri 2025 
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Objektiva 3.3 Zhvillimi i turizmit kulturor deri ne vitin 2023 
Qëllimi 4 Zhvillimi i bujqësisë dhe pylltarisë të qëndrueshme dhe avansimi i përpunimit të 

produkteve bujqësore 
Objektiva 4.1 Ruajtja në vazhdimësi e tokës me bonitet të lartë bujqësore në ter komunën me theks të 

veçante tek fshati Frashër, Kçiq i Madh dhe Vërbnicë 
Objektiva 4.2 Zgjerimi i sistemit të ujitjes Ibër-Lepenc në vendbanimin Pirq,Vaganicë,Verbnicëdhe 

Frashër dhe ri-vitalizimi i sistemit ekzistues deri 2028 
Objektiva 4.3 Mbrojtja e tokave bujqësore me masa përkatëse nga vërshimet përgjatë lumit Sitnica deri 

2024 
Objektiva 4.5 Rritja e sipërfaqeve të kultivuara me drithëra, perime dhe peme, së paku 10 % në vit, në 

zonën e prodhimit intensiv të përcaktuar me PZHK deri 2028 
Objektiva 4.6 Rritja e kapaciteteve të pikave grumbulluese dhe përpunuese të pemëve dhe perimeve për 

së paku 50%, deri 2028 
Objektiva 4.7 Rritja e vazhdueshme e numrit të shoqërive të bletëve në zonën e Shalës, deri 2028; 
Objektiva 4.8 Ripyllëzim dhe mbrojtje në vazhdimësi të pyjeve në Shalë siç janë përcaktuar me Planin 

Zhvillimor Komunal deri 2028 
Objektiva 4.9 Konsolidimi i tokës Bujqësore (masa për zgjerim, melorim dhe kullim i tokës) deri në 

2028 
Qëllimi 5 Fuqizimi i tregëtisë  
Objektivi 5.1 Zhvillimi i infrastrukturës në hapësirat e tregut javor në qytet deri në vitin 2021 
Qëllimi 6 Zhvillimi i ndërtimtarisë në funksion të zhvillimit ekonomik 
  
Qëllimi 7 Zhvillimi i Transportit në funksion të zhvillimit ekonomik 
  
Qëllimi 8 Nxitja e zhvillimi të sektorit të prodhimit të BRE-së duke caktuar hapësira të 

përshtatshme  
  

 

1.2.2.2. INFRASTRUKTURA TEKNIKE 
 

Qëllimi  1 Menaxhimi dhe furnizimi i qëndrueshëm i ujësjellësit, në të mirë  të jetës së 
shëndetshme dhe mirëqenies më të mirë 

Objektiva 1.1 Ofrimi i shërbimeve të qëndrueshme të furnizimit me ujë në të gjithë komunën deri në 
vitin 2028 

Objektiva 1.2 Perfundimi i projektit të burimit të ujit në fshatin Mazhiq, për një shërbim më cilësor të 
qytetareve të asaj zone deri në vitin 2022 

Objektiva 1.3 Zvoglimi dhe monitorimi i humbjeve të ujit të pijëshëm në rrjetin ekzistues për 5% çdo vit 
deri në vitin 2028 

Objektiva 1.4 Mbulimi me furnizim dhe përmirësimi i infrastrukturës së ujësjellësit në zonën rurale për 
5% çdo vit sipas prioriteteve deri 2025 

Qëllimi 2 Menaxhimi i qëndrueshëm i infrastrukturës së ujërave të zeza 
Objektiva 2.1 Parandalimi i ndotjes së ujërave sipërfaqësore dhe nëntokësore nga ujërat e zeza deri në 

vitin 2024 
Objektiva 2.2 Përmirësimi i 15% të infrastrukturës ekzistuese të kanalizimit deri 2028. 
Qëllimi 3 Zgjerimi i kapaciteteve, përmirësimi dhe mirëmbajtja e rrjetit të ujitjes 
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Objektiva 2.1 Zgjerimi dhe ri-vitalizimi i sistemit ekzistues të ujitjes Ibër-Lepenc në vendbanimin Pirq 
dhe Frashër deri 2024 

Qëllimi 4 Furizimi stabil me energji elekrtike  
Objektiva 4.1 Sigurimi i furnizimit me energji të pandërprerë për të gjitha kategoritë e konsumatorëve 

dhe sigurimin e cilësisë në furnizimin me energji elektrike, deri 2028 
Objektiva 4.2 Prodhim i energjisë së ripërtrishme elektrike deri ne vitin 2028 
Qëllimi 5 Ofrimi i shërbimeve moderne të telekomunikimit në Mitrovicë Jugore 
Objektiva 5.1 Mbulueshmëria e 100% të zonave me interes komunal me rrjet të telekomunikimit deri ne 

vitin 2026 
Objektiva 5.2 Zhendosja e kabllove të telekominikimit në sistem të rrjetit nëntokësorë në zonën urbane 

deri në 2025 
Qëllimi 6 Menaxhimi i qëndrueshëm dhe i integruar i grumbullimit dhe trajtimit të 

mbeturinave dhe infrastrukturës përkatëse  
Objektiva 6.1 
 

Përfshirja e fshatrave/vendbanimeve me interes në sistemin e menaxhimit të mbeturinave 
deri në vitin 2022 

Objektiva 6.2 
 

Funksionalizimi I deponisë dhe trajtimi i mbeturinave inerte sipas standardeve të 
aplikueshme, deri në vitin 2025 

Objektiva 6.3 Permiresimi I infrastruktures së deponisë së Gërmoves, deri në vitin 2028 
Objektiva 4.4 Ulja e sasisë së mbeturinave që shkojnë në deponi nëpërmjet trajtimit, ripërdorimit dhe 

përgatitjes për riciklim të mbeturinave, me përfitime mjedisore dhe financiare për 
komunitetin dhe biznesin, 2028 

 

 

1.2.2.3. INFRASTRUKTURA E TRANSPORTIT DHE TRANSPORTI 
 

Qëllimi  1 Zhvillimi i infrastrukturës hekurudhore dhe transportit hekurudhor 
Objektiva 1.1 Lidhja e Mitrovicës së Jugut me korridoret  Pan-evropiane deri në vitin 2024 
Qëllimi  2 Zhvillimi i transportit publik rrugor 
Objektiva 2.1 Fuqizimi i rrjetit të ri të transportit publik në nivel regjional deri në 2023 
Objektiva 2.2 Përmirësimi i infrastrukturës rrugore për zhvillimin e transportit rajonal deri në vitin 2023  
Objektivi 2.3 Fuqizimi i dhe rivitalizimi i transportit publik urban deri në vitin 2024 
Objektivi 2.4 Intermodaliteti ndërmjet transportit rrugor dhe hekurudhor deri në vitin 2025 
Qëllimi 3 Zhvillimi dhe përmirësimi i infrastrukturës rrugore
Objektivi 3.1 Funsionalizimi dhe rritja e kapacitetit për rrugët tranzitore ekzistuese deri në vitin 2022 
Objektivi 3.2 Ndërtimi i rrugëve të qytetit për zonat e reja të banimit deri në vitin 2026  
Qëllimi 4 Përmirësimi i mobilitetit urban  
Objektiva 4.1 Zhvillimi i rrjetit për këmbësorë dhe çiklist deri në vitin 2028 

 

 

1.2.2.4. INFRASTRUKTURA PUBLIKE DHE SOCIALE 
 

Qëllimi  1 Krijimi i hapësirave të mjaftueshme dhe funksionale për organizimin e proceseve 
mësimore 

Objektiva 1.1 Krijimi i hapësirave të reja arsimore dhe renovimi i hapësirave ekzistuese në gjithë 
komunën deri në vitin 2028 

Objektiva 1.2 Pajisja e shkollave ekzistuese me salla të edukatës fizike dhe terene sportive deri ne vitin 
2026 

Qëllimi  2 Sigurimi i shërbimeve cilësore dhe efikase në sektorin e shëndetësisë  
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1.2.2.5. ASETET E TRASHËGIMISË NATYRORE, KULTURORE DHE TURISTIKE 
 

Qëllimi  1 Përcaktimi i masave mbrojtëse për asetet e trashëgimisë kulturore 
Objektiva 
1.1 

Përcaktimi e kufijve të perimetrit dhe zonës mbrojtëse për asetet e trashëgimisë kulturore 
nga MKRS në bashkëpunim me Komunën, 2021 

Objektiva 
1.2 

Përcaktimi i kufijvëve të sipërfaqes së mbrojtur të trashëgimisë kulturore dhe kushteve 
zhvillimore nga MIA në bashkëpunim me Komunën, 2022 

Qëllimi 2 Përcaktimi i masave mbrojtëse për asetet e trashëgimisë natyrore 
Objektiva 
2.1 

Përcaktimi e kufijvëve të zonave dhe masave mbrotjëse për asetet e trashëgimisë natyrore 
deri në vitin 2021 

 

1.2.2.6. MBROJTJA E MJEDISIT DHE SIPËRFAQET ME RREZIKSHMËRI 
 

Qëllimi 1 Programet Remediate në hapësirat publike dhe private (Deponia PIM, hapësirat 
publike shkollat institucionet dhe tokat bujqësore) 

Objektiva 1 Mbrojtja e popullatës nga helmimi me Pb dhe metale të rënda 
Objektiva 2 Rregullimi i shtratit të lumenjve Ibër, Sitnicë, Lushtë dhe Trepçë. 
Objektiva 3 Menaxhimi i integruar i sistemit të mbeturinave 
Objektiva 4 Përsim i cilësisë së ajrit 
Objektiva 5 Energjia e Ripërtritshme 
Objektiva 6 Mbrojtja e habitateve pyjore, Biodiversitetit (lojlojshmërisë së florës dhe faunës) 
Objektivi 7 Trajtimi i qenëve endacak deri ne vitin 2022 
Qëllimi 2 Parandalimi i ndotjes së komponenteve mjedisore 
Objektiva 2.1 Parandalimi i ndotjes së ajrit 
Objektiva 2.2 Mbrojtja dhe shfrytezimi i qendrueshem i resurseve ujore  
Objektiva 2.3 Parandalimi i ndotjes së tokës 
Objektiva 2.4 Përcaktimi dhe monitorimi i zonave të zhurmës në zonat e banimit dhe zonat rekreative 

turistike deri në vitin 2022 
Objektiva 2.5 Mbrojtja e biodiversitetit dhe llojeve organike me rendesi  
Objektiva 2.6  Parandalimi i rreziqeve dhe fatkeqësive natyrore dhe fatkeqësive tjera 

 

Objektiva 2.1 Funksionalizimi, riorganizimi dhe plotësimi i infrastrukturës ekzistuese të sistemit 
shëndetësor dhe sigurimi i pajisjeve mjekësore në përputhje me standardet Evropiane, deri 
2028 

Qëllimi  3 Sigurimi i shërbimeve cilësore dhe efikase në sektorin e mirëqenies sociale 
Objektiva 3.1 Funksionalizimi, riorganizimi dhe plotësimi i infrastrukturës ekzistuese të mirëqenies 

sociale, deri 2028 
Qëllimi  4 Krijimi i infrastrukturës për zhvillim dhe pjesëmarrje të të rinjve në aktivitete 

kulturore dhe sportive 
Objektiva 4.1 Ndërtimi i hapësirave të reja kulturore dhe sportive në aspekt të përmbushjes së kërkesave 

së qytetareve, deri vitin 2025 
Qëllimi  5 Krijimi i hapësirave të hapura publike në përmbushje të kërkesave të qytetareve 
Objektiva 5.1 Ngritja e cilësisë së HHP-ve ekzistuese dhe krijimi I HHP-ve të reja, deri vitin 2023 
Qëllimi  6 Sigurimi i infrastrukturës së administratës efikase për shërbime administrative sa më 

afër banorëve 
Objektiva 6.1 Sigurimi i objekteve të administratës publike nëpër nën-qendra, 2026 
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1.2.2.7. VENDBANIMET 
 

Qëllimi  1 Zhvillimi i një planifikimi hapësinor kompakt dhe të qëndrueshëm  
Objektiva 1.1 Kompaktësimi i qëndrueshëm I zones urbane të Mitrovicës së Jugut, në vazhdimësi deri 

në vitin 2028 
Objektiva 1.2 Zhvillimi i  ekuilibruar i vendbanimeve rurale deri ne vitin 2028 
Qëllimi  2 Krijimi i vendbanimeve të zhvilluara qëndrueshëm që ofrojnë kualitetitn më të lartë 

të mundshëm për jetesë 
Objektiva 2.1 Krijimi i hapësirave të mirëfillta për banim, me të gjitha elementet e nevojshme 

përcjellëse në gjithë komunën deri ne vitin 2028 
Objektiva 2.2 Krijimi i hapësirave të gjelbra dhe rekreative në funksion të të gjitha vendbanimeve dhe 

krijimi i qasjes në to deri në vitin 2025 
Objektiva 2.3 Ofrimi i qasjes së barabartë në shërbime për të gjithë banorët e komunës deri në vitin 2028

 

1.2.2.8. VENDBANIMET JOFORMALE DHE NDËRTIMET PA LEJE 
 

Qëllimi  1 Trajtimi i vendbanimeve joformale ekzistuese dhe parandalimi i paraqitjes së 
vendbanimeve joformale 

Objektivi 1.1 Formalizimi i 5 Vendbanimeve Joformale deri në vitin 2024 
Qëllimi  2 Trajtimi i ndërtimeve pa leje dhe parandalimi i ndërtimeve të reja pa leje 
Objektiva 2.1 Legalizimi i të gjitha ndërtimeve pa leje, deri në vitin 2028 

 

 

1.2.2.9. BANIM 
 

Qëllimi 1 Sigurimi i banimit të qëndrueshëm për të plotësuar nevojat e tanishme dhe në të ardhmen
Objektiva 1.1 Rritja e fondit banesor në zonën urbane dhe zonën rurale deri në vitin 2028 
Objektivi 1.2 Sigurimi i banimit të përballueshëm dhe gjithëpërfshirës 

 

 

1.2.2.10. SHFRYTËZIMII TOKËS 
 

Qëllimi  1 Mitrovica e Jugut komunë me vendbanime kompakte 
Objektiva 1.1 Promovimi i Mitrovicës së Jugut si qytet kompakt deri në vitin 2028 
Objektiva 1.2 Mbajtja nën kontroll e zhvillimeve, me theks në ato lineare në Shupkovc, Kçiq i Madh, 

Frashër, Pirq, Koshtovë, Vinarc i Poshtëm deri në vitin 2025 
Qëllimi  2 Shfrytëzimi efikas i tokës për një zhvillim të qëndrueshëm socio-ekonomik dhe 

mjedisor 
Objektiva 2.1 Ruajtja e harmoninë mes shfrytëzimit të tokës për banim dhe shfrytëzimeve të përziera, 

industrisë, rekreimit dhe institucioneve deri ne vitin 2028 
Objektiva 2.2 Zhvillimi I planifikuar I shfrytëzimit të tokës deri në vitin 2028 
Qëllimi  3 Promovimi i hapësirave të gjelbra në qytetin e Mitrovicës së Jugut 
Objektiva 3.1 Të sigurohen hapësira të hapura dhe të gjelbërta, sidomos në zonat e caktuara për banim të 

dendur dhe komercial në zonën urbane deri në vitin 2025  
Qëllimi  4 Ruajtja dhe përmirësimi i aspektit natyror dhe kulturor të komunës 
Objektiva 4.1 Ruajtja dhe përmirësimi i ujërave nëntokësor dhe sipërfaqësor në Shalë të Bajgorës deri në 

vitin 2025 
Objektiva 4.2 Mbrojtja dhe përcaktimi i zonave të mbrojtura me interes të komunës deri në vitin 2024 
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1.3. KONCEPTI I ZHVILLIMIT HAPËSINOR 
Koncepti i Zhvillimit Hapësinor i komunës së Mitrovicës së Jugut është bazuar në profilin e komunës, vlerësimin e 
gjendjes, analizave, Vizionit, Qëllimeve dhe Objektivave për çdo tematikë, si dhe ka marrë parasysh dhe ka 
reflektuar dokumente dhe strategji planifikimi të nivelit komunal dhe qendror. 

Komuna e Mitrovicës së Jugut gjatë strukturimit të Konceptit të Zhvillimit Hapësinor ka pas për qëllim që ai të jetë i 
strukturuar mirë, dhe të përmbajë të dhëna të mjaftueshme që të mund të kuptohet si i vetëm. Andaj, ekipi i 
angazhuar nga komuna e Mitrovicëssë Jugut dhe ekipet tjera të angazhuara jashtë komunës, kanë punuar bazuar në 
kërkesat e parapara me ligj,udhëzimet administrative, normat teknike, si dhe kanë zbatuar përmbajtjet si nyejt, 
korridoret, zonat e rritjes dhe përmbajtje tjera që e bëjnë konceptin lehtë të kuptueshëm. 

Koncepti i Zhvillimit Hapësinor, krijon bazën e zhvillimit dhe të shfrytëzimit të tokës që shfrytëzohet gjatë 
vendimmarrjes të përcaktimit të kushteve zhvillimore të Hartës Zonale të Komunës së Mitrovicës së Jugut. 

Mitrovica e Jugut, duhet të rritet në mënyrë të qëndrueshme, duke planifikuar zhvillim të banimit, industrisë, 
aktiviteteve rekreative dhe turistike, ashtu që të mos jenë në konflikt (kenë efekte negative) me fushat tjera, siç janë: 
mjedisi, shëndeti dhe siguria e popullatës. Rrjedhimisht, komunës së Mitrovicës së Jugut i nevojitet rritje dhe 
zhvillim mirë i planifikuar, duke krijuar kushte për zhvillim të qëndrueshëm, që zbërthehet në: 

 Administratë efikase dhe e decentralizuar 

 Mbrojtje efikase e tokës bujqësore dhe zhvillim i bujqësisë 

 Rritja dhe shfrytëzimi racional i pyjeve dhe kullosave 

 Infrastrukturë adekuate me qasje të mirë 

 Vendbanime kompakte dhe funksionale 

 Ekonomi të zhvilluar dhe të balancuar dhe 

 Mjedis të pastër dhe atraktiv 
 

1.3.1. SKENARËT E PROPOZUAR HAPËSINOR 
Përgatitja e skenarëve hapësinor është një metodë e planifikimit strategjik, me qëllim të analizimit të 
zhvillimeve të mundshme në të ardhmen. Këtu përfshihen situatat e ardhshme alternative dhe drejtimet që 
mund të ndihmojnë në realizim. Skenarët bazohen në pasojat hipotetike të vendimeve dhe veprimeve të 
mundshme për vetëdijesimin lidhur me proceset kauzale. 
Në kuadër të skenarëve të propozuar, nën supozimin e një mjedisi me zhvillim jostabil, janë marrë 
parasysh aspektet pozitive dhe negative për zhvillim si dhe janë analizuar faktorët relevantë me ndikim 
kryesor në zhvillim.   
Urbanizimi është një formë e rritjes si një përgjigje ndaj forcave ekonomike, shoqërore dhe politike me 
implikim gjeografik dhe mjedisor. Disa nga shkaqet e shtrirjes urbane janë: rritja e popullsisë, ekonomia, 
zhvillimi  i infrastrukturës, si ndërtimi i rrugëve dhe sigurimi i infrastrukturës me investime publike që 
inkurajojnë zhvillimin. Implikimi hapësinor i drejtpërdrejtë i shtrirjes së tillë urbane është ndryshimi në 
shfrytëzim të tokës dhe mbulueshmërisë së tokës. Secili nga tre skenarët e propozuar zhvillimor parasheh 
rritjen e Mitrovicës së Jugut nga 71,909 në 93,515 mijë banorë deri në vitin 2028. 
Ekipi komunal i planifikimit dhe ekipet tjera të angazhuara në hartimin e Planit Zhvillimor Komunal të 
Mitrovicës së Jugut e kanë analizuar nga aspekti ekonomik, social dhe mjedisor edhe integrimin e 
konceptit të PZHK-së 2009- 2025+ përmes Skenarit të 1-të, si pikënisje e mundshme e zhvillimit 
hapësinor të komunës. 
Skenari 2 dhe 3 kanë dalë duke tentuar të adaptohen zhvillimet aktuale, si dhe te planifikohet për 
projeksionet e dala nga analziat e këtijë plani. Në parim, këto dy skenare nuk kanë dallime të mëdha në 
mës veti, por dallojnë në disa elemente funksionale dhe hierarkike. Të trija skenaret kanë një parim të 
përgjithshëm të zhvillimit hapësinor të Mitrovicës së Jugut, një komunë me territor rrafshinor dhe 
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kodrinor, që kërkon të ndërtohet mbi një model të rritjes kompakte policentrite të të gjithë territorit të 
Mitrovicës së Jugut.  
 

1.3.1.1. SKENARI I: ZHVILLIMI KOMPAKT I BARASPESHUAR  

 
 
Zhvillimi i zonës urbane dhe asaj rurale janë në përputhshmëri dhe shfrytëzojnë përparësitë dhe 
potencialet që ofron komuan. Qyteti dhe fshati paraqiten më shumë si një plotësim I njëra-tjetrës se sa një 
konkurrencë. Qyteti shfrytëzon potencialet që ka përbrenda ndërsa zona rurale, duke iu falënderuar nën-
qendrave dhe shfrytëzimit racional të resurseve natyrore me një përparim paralel të potencialeve 
ekonomike, fiton një perspektivë të vërtet për zhvillim. 
Qyteti i Mitrovicës së Jugut edhe në këtë skenar mbetet një qendër ekonomike e komunës. Mirëpo 
vendbanimeve u janë caktuar qartë kufijtë e tyre. Shipoli, Shupkovci, Kçiqi i Madh, Stantërgu së bashku 
me Tunelin e parë zhvillohen si nën-qendra. Në nën-qendra do të ofrohet infrastrukturë e shumëllojshme 
sociale dhe teknike. Në këto nën-qendra është e dëshirueshme një rritje masive e vendbanimeve. Migrimi 
fshat-qytet do të frenohej ose ndalej fare. Rrafshi me tokë pjellore pranë lumit Sitnicë mbetet i paprekur. 
Në zonat tjera dominon blegtoria. Zona rekreative e turistike do të krijoheshin në zonën e Bajgorës dhe 
përgjatë lumit Ibër. Pjesa veriore e regjionit të Shalës do të shëndërrohej në një zonë të mbrojtur natyrore. 
 
Për NYJET si pjesë të kërkesave nga udhëzimi administrativ ky skenar bazohet në zhvillimin e disa 
nyejve që i konsideron të rëndësishme. Ky skenar propozon zhvillimin e qendrës urbane të Mitrovicës së 
Jugut si nyje kryesore. Nyje tjera të rëndësishme Shipoli, Shupkovci, Kçiqi i Madh, Stantërgu së bashku 
me Tunelin e parë të cilat zhvillohen si nën-qendra, ndërsa nyejt tjera ekzistues do trajtohen mjaftueshëm 
brenda kufijve aktual.  
 
 



19 

KORRIDORET, në kuadër të konceptit policentrit, janë të rëndësishme, por nuk fuqizohen.  Korridoret 
ekzistuese monitorohen dhe rehabilitohen aq sa të jetë e mundur, kurse zhvillimi përreth korridoreve të 
reja planifikohet me kujdes. Korridoret, kryesisht shërbejnë për të lidhur nyjet e përcaktuara. 

Në lidhje me PLOTËSIMIN DHE DENDËSIMIN, Skenari 1 ofron plotësim dhe dendësim në zonën 
urbane, Shipol, Shupkovc, Kçiq i Madh, Stantërg dhe Tuneli i parë, të definuar si më lartë si pjesë e 
konceptit ku synohet zhvillimi kompakt, por njëkohësisht plotësim dhe dendësim do të ketë edhe në zonat 
tjera rurale. 

Në lidhje me MBAJTJEN NËN KONTROLL, synohet mbajtje nën kontroll të të gjithë kufijve të 
definuar ndërtimor qoftë të zonës urbane, qoftë të vendbanimeve rurale, e sidomos në zonat rurale ku 
jetojnë një përqindje më e vogël e banorëve, duke mos lejuar shtrirje të reja, dhe intensitet të ndërtimeve 
jashtë zonave të definuara për ndërtim. 

Në lidhje me MBROJTJEN, mbrohet toka bujqësore, dhe gjithashtu synohet mbrojtja e pasurive të tjera 
qoftë nëntokësore, qoftë sipërfaqësore, për tu shfrytëzuar ose marrë masat e duhura sipas planit në 
funksion të qëndrueshmërisë afatgjate. 

Në lidhje me ZONAT E RRITJES, ofrohet ri-zhvillimi i zonave ekzistuese në intensitet më të lartë. 
Zonat e rritjes përcaktohen me kujdes, me mundësi drejt tokës së zbrazët të përshtatshme për plotësim 
për të siguruar shfrytëzim efektiv të tokës edhe pjesëve të zonave kadastrale Shipol, Shupkovc, Kçiq i 
Madh, Stantërg dhe Tuneli i parë. 

Përparësitë Mangësitë 

 Qyteti kompakt ulë koston për infrastrukturë 
 Mbrojtje e tokës bujqësore dhe pyjeve 
 Ruajtja dhe zhvillimi i mëtutjeshëm i nën-

qendrave 
  Zhvillimi ekonomik në zonën rurale 
 

 Nevojë e madhe për rregullativë ligjore 
 Zhvillim më I ngadalshëm I qytetit 
 
 

Konkluzion 

Ky skenar, bazuar në vlerësimin e përparësive dhe dobësive trajton fushat kryesore por nuk I plotëson 
të gjitha kërkesat për tu marrë si skenar baze për analiza të mëtutjeshme.  
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1.3.1.2. SKENARI II: SKENARI REAL ME ZHVILLIM TË MESËM  

Skenari i dytë është adaptim dhe plotësim i konceptit hapësinor të PZHK-së 2009- 2025+ të Mitrovicës, 
koncept mbi të cilin komuna e Mitrovicës se Jugut veç më është zhvilluar vitet e fundit. Skenari real ka për 
qëllim kryesor zhvillimin e tërë hapësirës komunale bazuar në shfrytëzimin racional të të gjitha mundësive 
dhe resurseve lokale si dhe ruajtjen e vlerave mjedisore për gjenerata të ardhshme, gjë që është shumë e 
nevojshme për të ardhmen e Mitrovicës së Jugut.  

Me qëllim të zhvillimit të mëtejmë të komunës, mos-pengimin e disa aktiviteteve ekonomike dhe drejtimin 
e zhvillimeve në të ardhmen drejt arritjes së qëndrueshmërisë së tyre, janë kombinuar konceptet aktuale të 
zhvillimeve, vizioni dhe objektivat e komunës. Si rrjedhojë e këtij kombinimi përfundohet që koncepti i 
zhvillimit të ardhshëm të komunës së Mitroicës është koncept hibrid, gjegjësisht policentrit dhe kompakt. 
Zhvillimi policentrit bazohet në koncentrim të zhvillimit në nyje të paracaktuara. Ky skenar propozon 
formimin e 2 niveleve të nyejve kryesore, qytetin e Mitrovicës së Jugut me zonë sub-urbane dhe nën-
qendrat, të cilat i furnizojnë fshatrat tjera me shërbime publike, infrastrukturë teknike dhe sociale. Nyejt 
tjera ekzistuese do trajtohen mjaftueshëm brenda kufijve aktual. Ky koncept për qëllim kryesorë ka 
zhvillimin e tërë hapësirës komunale bazuar në shfrytëzimin racional të të gjitha mundësive dhe resurseve 
locale, si dhe në ruajtjen e vlerave mjedisore për gjeneratat e ardhshme. Në bazë të kësaj, zhvillimet 
lineare nuk do të favorizohen, ndërsa ato ekzistuese duhet të monitorohen dhe rehabilitohen aq sa të jetë e 
mundur. 
 
Ky skenar propozon zhvillimin e qendrës urbane të Mitrovicës së Jugut dhe nën-qendrave. Qendra urbane 
në ketë skenar do jetë e integruar me periferinë e saj si zone sub-urbane, e përbërë nga pjesët e 
vendbanimeve Zhabar I Poshtëm, Suhodoll, Shipol dhe Shupkovc, duke e krijuar një tërësi hapësinore, e 
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cila duhet të orientohet e ndërtohet fuqishëm me të gjitha elementet e strukturës urbane komplete. Ajo do 
të siguroj mënyrën urbane të jetesës, me të gjitha funksionet dhe përmbajtjet që i përgjigjen urbanizimit të 
qëndrueshëm. Në ketë kohë, në nivel global më shumë se gjysma e botës jeton në zonën urbane, prandaj 
është shumë normale zhvillimi i një skenari të tillë edhe për komunën e Mitrovicës së Jugut. Ky skenar 
ofron edhe zhvillimin e nën-qendrave që synojnë sado pak një qëndrueshmëri hapësinore dhe funksionale. 

Zhvillimi policentrit ka për qëllim shpërndarjen e aktiviteteve brenda vendbanimit ose disa vendbanimeve, 
ndërtimin, rehabilitimin dhe pajisjen me infrastrukturë të nevojshme, qasje në transport, qasje të mirë në 
shërbime sociale dhe krijimin e kushteve të favorshme për punë dhe rekreacion në të gjitha vendbanimet.  

Gjithashtu ka për qëllim që stagnimi i zhvillimeve në vendbanimet malore të ndërpritet përmes ofrimit të 
infrastrukturës elementare dhe shfrytëzimit të resurseve lokale për zhvillim të mëtutjeshëm. 
Zhvillimi i qëndrueshëm është model përmes së cilit arrihet që shfrytëzimi i resurseve të bëhet jo vetëm 
për plotësimin e nevojave të tanishme por edhe për gjeneratat e ardhshme. Me fjalë të tjera, zhvillimi i 
qëndrueshëm tenton ti kënaq nevojat apo kërkesat e tanishme duke mos rrezikuar mundësitë dhe 
perspektivën e gjeneratave që vijnë. 

Për sa i përket zonës urbane, ky koncept parasheh zhvillimin e lidhjeve efikase brenda- urbane, 
ndër- urbane me nën qendrat tjera dhe më gjerë si lidhjet e fuqishme rajonale përmes zhvillimit të 
rrjetit të infrastrukturës (rrugore, transportit, infrastrukturës dhe shërbimeve).  

Si përmbajtje tjera që trajtohen me këtë koncept janë: Zonat industriale dhe ekonomike, zonat për 
turizëm rekreativ; impianti për trajtim të ujërave të zeza, dhe përmbajtje tjera.  
 

Për NYJET si pjesë të kërkesave nga udhëzimi administrativ ky skenar bazohet në zhvillimin e disa 
nyejve që i konsideron të rëndësishme. Ky skenar propozon zhvillimin e qendrës urbane të Mitrovicës së 
Jugut si nyje kryesore me periferinë e saj si zone sub-urbane, e përbërë nga pjesët e vendbanimeve Zhabar 
I Poshtëm, Suhodoll, Shipol dhe Shupkovc duke e krijuar një tërësi urbane. Nyje tjera si Koshtova, 
Frashëri, Stangërgu, Bajgora dhe Maxhera zhvillohen si nënqendra, ndërsa nyejt tjera ekzistues do 
trajtohen mjaftueshëm brenda kufijve aktual.  
 
KORRIDORET. Konstatohet se aksi që fillon në Mitrovicë të Jugut dhe vazhdon për Zveçan konsiderohet 
si Korridor i rëndësishëm. Gjithashtu Korridori nga Mitrovica e Jugut që vazhdon nëpër zonën kadastrale 
Shipol dhe ai nga Mtirovia e Jugut nëpër zonen kadastrale Zhabar i Epërm janë korridore zhvillimore mjaft 
të rëndësishëme që mund të konsiderohen si korridore për trajtim të mëtejmë. 

Koridor tjetër i zhvillimit me rëndësi eshte ai për-rreth lumit Ibër në zonen kadastrale të Mitrovicës së 
Jugut, Suhadollit dhe Zhabarit të Epërm. Korridoret ekzistuese monitorohen dhe rehabilitohen aq sa të jetë 
e mundur, kurse zhvillimi përreth korridoreve të reja planifikohet me kujdes. Korridoret, kryesisht 
shërbejnë për të lidhur nyjet e përcaktuara. 
 
Në lidhje me PLOTËSIMIN DHE DENDËSIMIN, Skenari 2 ofron plotësim dhe dendësim në zonën 
urbane, Suhodoll, Shipol, Shupkovc si dhe në Zhabar të Poshtëm. Sipas nevojave plotësim dhe dendësim 
planifikohet edhe në nën-qendrat Koshtove, Frashër, Stantërg, Bajgorë e Maxherë. Njëkohësisht plotësim 
dhe dendësim të monitoruar do të ketë edhe në zonat tjera rurale. 
 
Në lidhje me MBAJTJEN NËN KONTROLL, synohet mbajtja nën kontroll e të gjithë kufijve të 
definuar ndërtimor, qoftë të zonës urbane, qoftë të vendbanimeve rurale, e sidomos në zonat rurale ku 
jetojnë një përqindje më e vogël e banorëve, duke mos lejuar shtrirje të reja, dhe intensitet të ndërtimeve 
jashtë zonave të definuara për ndërtim. 
 
Në lidhje me MBROJTJEN, mbrohet toka bujqësore, dhe gjithashtu synohet mbrojtja e pasurive të tjera 
qoftë nëntokësore, qoftë sipërfaqësore, për tu shfrytëzuar ose marrë masat e duhura sipas planit në 
funksion të qëndrueshmërisë afatgjate. 
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Në lidhje me ZONAT E RRITJES, ofrohet ri-zhvillimi i zonave ekzistuese në intensitet më të lartë. 
Zonat e rritjes përcaktohen me kujdes, me mundësi drejt tokës së zbrazët të përshtatshme për plotësim 
për të siguruar shfrytëzim efektiv të tokës. 

 Fluksi i largimit të banorëve nga fshatrat do të zvogëlohet ose edhe ndërpritet. 

  
   Përparësitë Mangësitë 

 Zhvillim i balancuar në mes qytetit dhe zonave 
rurale të komunës. 

 Zhvillimi I ndërtohet fuqishëm me të gjitha 
elementet e strukturës urbane komplete. 

 Mundëson ofrim më të lehtë dhe me kosto më të ulët 
të shërbimeve ndaj qytetarëve. 

 Mundëson zhvillimin e zonave turistike dhe 
rekreativo- turistike. 

 Lidhje e mirë e fshatrave me qendrën urbane. 

 Shpërndarje e volitshme e institucioneve dhe e 
infrastrukturës teknike dhe sociale. 

 Mund të shkaktohet ndotje. 

 Nuk siguron ndërprerjen e plotë të emigrimeve nga 
zonat  rurale. 

 Zonat urbane dhe qendrat sekondare do të kenë nevojë 
për plane rregullative. 

 Zhvillimi I vendbanimit Frashër si nën qendër cënon 
ruajtjen e tokës bujqësore me kualitet të lartë, në 
komasacion dhe ujitje. 

 

Konkluzion 

Skenari 2  Ky skenar, bazuar në vlerësimin e përparësive dhe dobësive trajton fushat kryesore por nuk I 
plotëson të gjitha kërkesat për tu marrë si skenar bazë për analiza të mëtutjeshme. 
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1.3.1.3. SKENARI III: SKENARI OPTIMIST ME ZHVILLIM TË KONTROLLUAR 

 

Edhe skenari i tretë, është ripërpunim, adaptim dhe plotësim i konceptit hapësinor të PZHK-së 2009- 
2025+ të Mitrovicës, koncept mbi të cilin komuna e Mitrovicës se Jugut veç më është zhvilluar vitet e 
fundit. Skenari ka për qëllim kryesor zhvillimin e tërë hapësirës komunale bazuar në shfrytëzimin racional 
të të gjitha mundësive dhe resurseve lokale si dhe ruajtjen e vlerave mjedisore për gjenerata të ardhshme, 
gjë që është shumë e nevojshme për të ardhmen e Mitrovicës së Jugut.  
 

Me qëllim të zhvillimit të mëtejmë të komunës, mospengimin e disa aktiviteteve ekonomike dhe drejtimin 
e zhvillimeve në të ardhmen drejt arritjes së qëndrueshmërisë së tyre janë kombinuar konceptet aktuale të 
zhvillimeve, vizioni dhe objektivat e komunës. Si rrjedhojë e këtij kombinimi përfundohet që koncepti i 
zhvillimit të ardhshëm të komunës së Mitroicës është koncept hibrid, gjegjësisht policentrit dhe kompakt. 
 

Ky skenar propozon formimin e dy niveleve të nyejve kryesore, qytetin e Mitrovicës së Jugut me  
qendrën sub-urbane dhe nën-qendrat, të cilat i furnizojnë fshatrat tjera me shërbime publike, 
infrastrukturë teknike dhe sociale. Nyejt tjera ekzistuese do trajtohen mjaftueshëm brenda kufijve aktual.  
Ky skenar për qëllim kryesorë ka zhvillimin e tërë hapësirës komunale bazuar në shfrytëzimin racional të 
të gjitha mundësive dhe resurseve lokale si dhe në ruajtjen e vlerave mjedisore për gjeneratat e ardhshme. 
Në bazë të kësaj, zhvillimet lineare nuk do të favorizohen, ndërsa ato ekzistuese duhet të monitorohen dhe 
rehabilitohen aq sa të jetë e mundur. 
 

Skenari propozon zhvillimin e qendrës urbane të Mitrovicës së Jugut me qendrën sub-urbane dhe nën-
qendrave. Qendra urbane në ketë skenar do të ketë të integruar vendbanimet rreth saj, e përbërë nga pjesët 
e vendbanimeve Zhabar I Poshtëm, Suhodoll, Shipol, Vaganicë dhe Shupkovc, duke e krijuar një tërësi 
hapësinore, e cila duhet të orientohet e ndërtohet fuqishëm me të gjitha elementet e strukturës urbane 
komplete. Ajo do të siguroj mënyrën urbane të jetesës, me të gjitha funksionet dhe përmbajtjet që i 
përgjigjen urbanizimit të qëndrueshëm. Në ketë kohë, në nivel global më shumë se gjysma e botës jeton në 



24 

zonën urbane, prandaj është shumë normale zhvillimi i një skenari të tillë edhe për komunën e Mitrovicës 
së Jugut. Ky skenar ofron edhe zhvillimin e nën-qendrave që synon sado pak një qëndrueshmëri 
hapësinore dhe funksionale. 
Zhvillimi policentrit ka për qëllim shpërndarjen e aktiviteteve brenda vendbanimit ose disa vendbanimeve, 
ndërtimin, rehabilitimin dhe pajisjen me infrastrukturë të nevojshme, qasje në transport, qasje të mirë në 
shërbime sociale dhe krijimin e kushteve të favorshme për punë dhe rekreacion në të gjitha vendbanimet.  
Gjithashtu ka për qëllim që stagnimi i zhvillimeve në vendbanimet malore të ndërpritet përmes ofrimit të 
infrastrukturës elementare dhe shfrytëzimit të resurseve lokale për zhvillim të mëtutjeshëm. 
Zhvillimi i qëndrueshëm është model përmes së cilit arrihet që shfrytëzimi i resurseve të bëhet jo vetëm 
për plotësimin e nevojave të tanishme por edhe për gjeneratat e ardhshme. Me fjalë të tjera, zhvillimi i 
qëndrueshëm tenton ti kënaq nevojat apo kërkesat e tanishme duke mos rrezikuar mundësitë dhe 
perspektivën e gjeneratave që vijnë. 
 

Për sa i përket zonës urbane, ky koncept parasheh zhvillimin e lidhjeve efikase brenda- urbane, 
ndër- urbane me nën qendrat tjera dhe më gjerë si lidhjet e fuqishme rajonale përmes zhvillimit të 
rrjetit të infrastrukturës (rrugore, transportit, infrastrukturës dhe shërbimeve).  

Si përmbajtje tjera që trajtohen me këtë koncept janë: Zonat industriale dhe ekonomike, zonat për 
turizëm rekreativ; impianti për trajtim të ujërave të zeza, dhe disa përmbajtje tjera.  
 

Efektet konkrete të këtij skenari janë: 
 Zhvillim i balancuar në mes zonës urbane dhe zonave rurale të komunës. 
 Nën-qendrat turistike; Koshtova, Bajgora dhe Vllahia zhvillohen fuqimisht, ku vendosen shërbimet kryesore 

turistike, hoteleieri, publike, shkollat dhe qendrat shëndetësore. 

 Nën-qendrat; Zhabar i Epërm, Kciqi i madh dhe Stantërgu zhvillohen fuqimisht, ku vendosen shërbimet 
kryesore publike; administrata publike, shkollat dhe qendrat shëndetësore. 
 Nën- qendrat u ofrojnë të gjitha vendbanimeve tjera shërbime publike, infrastrukturë teknike dhe sociale. 

 Zonat rurale fitojnë perspektiva zhvillimore në bazë të nën-qendrave dhe resurseve natyrore që disponojnë. 

 Zonat e vendbanimeve përkufizohen qartë, ndërsa vendbanimet ndahen mes veti me gjelbërim. 

 Fluksi i largimit të banorëve nga fshatrat do të zvogëlohet ose edhe ndërpritet. 

 Zonat e rrafshëta zhvillojnë bujqësi moderne, ndërsa në viset kodrinore-malore zhvillohet blegtoria dhe 
turizmi. 

 Nën-qendrat sigurojnë tokë të mjaftueshme për banim, industri dhe tregti. 

 Qendra dhe nën- qendrat duhet të ofrojnë shërbime dhe produkte të nevojshme për përdorim afatshkurtër 
dhe afatmesëm. 

 Nën-qendrat; nyje të rrjetit të infrastrukturës rrugore lokale. 
 

Për NYJET si pjesë të kërkesave nga udhëzimi administrativ ky skenar bazohet në zhvillimin e disa 
nyejve që i konsideron të rëndësishme. Ky skenar propozon zhvillimin e qendrës urbane të Mitrovicës së 
Jugut si nyje kryesore urbane se bashku me vendbanimet Zhabar I Poshtëm, Suhodoll, Shipol, Vaganicë 
dhe Shupkovc, duke e krijuar një tërësi hapësinore-urbane. Nyje tjetër e rëndësishmë është Stantergu, si 
nyje kryesore industriale me vendbanimet për-rreth me potencial për industri. Nyje tjera si Koshtova, 
Kciqi I Madh, Bajgora dhe Vllahia zhvillohen si nënqendra, ndërsa nyejt tjera ekzistues do trajtohen 
mjaftueshëm duke I rritur kufijtë e tyre sipas planifikimeve të zhvillimit.  
 
KORRIDORET. Konstatohet se aksi që fillon në Mitrovicë të Jugut dhe vazhdon nëpër zonën kadastrale 
Shupkovc e vazhdon drejt Kqiqit të Madh konsiderohet si Korridor i rëndësishëm. 

Gjithashtu Korridori nga Mitrovica e Jugut që vazhdon nëpër zonën kadastrale Shipol dhe ai nga Mtirovica 
e Jugut nëpër zonen kadastrale Zhabar i Epërm janë korridore zhvillimore mjaft të rëndësishëme që 
mund të konsiderohen si korridore për trajtim të mëtejmë. 
Koridor tjetër i zhvillimit me rëndësi eshte ai për-rreth lumit Ibër në zonën kadastrale të Mitrovicës së 
Jugut, Suhadollit dhe Zhabarit të Epërm. Korridoret ekzistuese monitorohen dhe rehabilitohen aq sa të jetë 
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e mundur, kurse zhvillimi përreth korridoreve të reja planifikohet me kujdes. Korridoret, kryesisht 
shërbejnë për të lidhur nyjet e përcaktuara. 
 
 

Në lidhje me PLOTËSIMIN DHE DENDËSIMIN, Skenari 3 ofron plotësim dhe dendësim të kapacitetit 
maksimal në zonën urbane, Shipol, Shupkovc, Zhabar I Poshtëm, Suhodoll dhe Vaganicë, si dhe në 
Zhabar të Epërm. Gjithashtu, duke I pasur parasysh planifikimet për zhvillim industrial në Stantërg, ky 
skenar parasheh plotësim dhe dendësim edhe në këtë zonë. Plotësim dhe dendësim planifikohet edhe në 
nënqendrat Koshtovë, Kçiq i madh, Bajgorë e Vllahi. Njëkohësisht plotësim dhe dendësim sipas nevojës 
do të ketë edhe në zonat tjera rurale. 

 

Në lidhje me MBAJTJEN NËN KONTROLLË, synohet mbajtja nën kontrollë e të gjithë kufijve të ri 
ndërtimor qoftë të zonës urbane, qoftë të vendbanimeve rurale, e sidomos në zonat rurale ku jetojnë një 
përqindje më e vogël e banorëve, duke mos lejuar shtrirje të reja, dhe intensitet të ndërtimeve jashtë 
zonave të definuara për ndërtim. 

 

Në lidhje me MBROJTJEN, mbrohet toka bujqësore, dhe gjithashtu synohet mbrojtja e pasurive të tjera 
qoftë nëntokësore, qoftë sipërfaqësore, për tu shfrytëzuar ose marrë masat e duhura sipas planit në 
funksion të qëndrueshmërisë afatgjate. 

 

Në lidhje me ZONAT E RRITJES, ofrohet ri-zhvillimi i zonave ekzistuese në intensitet më të lartë. 
Zonat e rritjes përcaktohen duke u bazur në resurse dhe potencial për zhvillim, me mundësi drejt tokës së 
zbrazët të përshtatshme për plotësim për të siguruar shfrytëzim efektiv të tokës. 

 

Përparësitë Mangësitë 

 Zhvillimi i qytetit orientohet e ndërtohet fuqishëm me të gjitha 
elementet e strukturës urbane komplete. 

 Siguron mënyrën urbane të jetesës, me të gjitha funksionet dhe 
përmbajtjet për një urbanizim të qëndrueshëm dhe në të njëjtën kohë 
nën-qendrat tjera do ruajnë një ekuilibër me funksionet plotësuese 
hapësinore. 

 Mundëson ofrim më të lehtë dhe me kosto më të ulët të shërbimeve 
ndaj qytetarëve. 

 Përqendrimi i zhvillimeve e bën të mundshme mbrojtjen e natyrës dhe 
tokës bujqësore. 

 Promovon zhvillim e bujqësisë dhe blegtorisë. 
 Mundëson zhvillimin e zonave turistike dhe rekreativo- turistike. 
 Zhvillimi i zonave ekonomike dhe industriale brenda territorit të 

komunës dhe në bashkëpunim me zonat fqinje. 
 Lidhje e mirë e fshatrave me qendrën urbane. 
 Shpërndarje e volitshme e institucioneve dhe e infrastrukturës teknike 

dhe sociale. 

 Nuk siguron ndërprerjen e plotë të 
emigrimeve nga zonat  rurale. 

 Zonat urbane dhe qendrat sekondare do 
të kenë nevojë për plane rregullative. 

 

 

Konkluzion 
Skenari 3 përzgjidhet të përpunohet tutje pasi vlerësohet si skenari më i mirë dhe më I mundshmëm të ralizohet, i cili do siguronte 
një ekuilibër hapësinor, zhvillim ekonomik, social, qasje në transport dhe mobiliet, rregullim dhe integrim të korridoreve 
zhvillimore ekzistuese dhe funksionalizimin e tyre. 
Në mënyrë që ky koncept të zhvillohet në mënyrë të qëndrueshme, komuna duhet patjetër të përcaktojë kufirin e zonës urbane dhe 
kufijtë e vendbanimeve. 
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1.3.2. KONCEPTI I ZHVILLIMIT HAPËSINOR TË SKENARIT 
TË PËRZGJEDHUR 

Strukturimi i konceptit kryesor të Zhvillimit Hapësinor është bazuar në reflektimin e gjendjes aktuale dhe 
integrimit të zhvillimeve të planifikuara. Logjika hapësinore dhe integrimi i kërkesave të planifikimit 
hapësinor rrjedhin drejtpërsëdrejti nga vizioni i komunës së Mitrovicës së Jugut, qëllimeve dhe objektivave 
përmes tërësive të zgjidhjeve të planifikuara, të prezantuara në mënyrë të përgjithshme përmes përshkrimit 
tekstual dhe hartave  konceptuale hapësinore  për të gjitha strategjitë sektoriale dhe propozimet zhvillimore 
për komunën e Mitrovicës së Jugut. 
Koncepti i Zhvillimit Hapësinor përcakton bazën kryesore të zhvillimit dhe shfrytëzimit të tokës të paraqitur 
në hartat tematike të PZHK-së, kushteve dhe masave të HZK-së. Si përmbajtje dhe elemente të trajtuara gjatë 
analizës së skenarëve dhe të përvetësuara në konceptin kryesor janë nyejt; korridoret; plotësimi dhe dendësimi; 
mbajtja nën kontroll; mbrojtja; zonat e rritjes të cilat përpos aspektit hapësinor gjatë strukturimit të skenarëve 
është trajtuar implikimi financiar i zbatimit të secilit element. 
 

 
Harta 1. Koncepti kryesor për zhvillim të ardhshëm hapësinor të komunës së Mitrovicës së Jugut 
 

Koncepti i përgjithshëm i zhvillimit hapësinor mbështet policentrizmin, ku nyejt ndërlidhen nëpërmjet 
korridoreve zhvillimore. Korridoret ekzistuese janë analizuar nga aspekti social, ekonomik dhe financiar, 
dhe është konstatuar se implikimet sociale dhe financiare të mos integrimit të korridoreve ekzistues janë të 
mëdha, andaj duhet pranuar dhe integruar korridoret ekzistuese, dhe duhet trajtuar tutje si pjesë të konceptit 
hapësinor(rregullimi dhe funksionalizimi i tyre).  

Koncepti në nivelin e hapësirave mbështet modelin e zhvillimit kompakt dhe të baraspeshuar zhvillimor 
duke promovuar intensitet të lartë zhvillimor dhe të shfrytëzimit të tokës, duke kontrolluar zgjerimet dhe 
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rritjet e mëtutjeshme përmes përcaktimit të zgjerimeve të Zonës Urbane dhe kufijve ndërtimor të Zonës 
Rurale, dhe përcaktimit të Zonave të Mbrojtura në nivel komunal. 

Më saktësisht, në nivel të zonës urbane mbështet modelin e zhvillimit hapësinor-funksional policentrit dhe 
modelin hapësinor- zhvillimor kompakt dhe të baraspeshuar, si dhe në nivelin e zonave rurale mbështet 
modelin hapësinor- zhvillimor kompakt për nën- qendrat dhe vendbanimet tjera, kurse në aspektin 
funksional nën-qendrat trajtohen si nyje shërbyese të shërbimeve publike dhe sociale ku gravitojnë banorët e 
vendbanimeve përreth. 

Infrastruktura e transportit hekurudhor definohet nëpërmjet sigurimit të trasesë hekurudhore, si përmbajtje 
që reflekton projektin e planifikuar në kuadër të vizionit për rajonin e Mitrovicën së Jugut, me zbatimin e të 
cilës do të mundësohej zhvillim ekonomik industrial rajonal dhe ndërkufitar. 

Me qëllim të mbrojtjes së mjedisit, gjegjësisht ujërave sipërfaqësorë dhe nëntokësor, dhe trupave ujor, etj., të 
domosdoshëm janë trajtimi i shtretërve të lumenjve dhe ndërtimi i impijantit për trajtimin e ujërave të 
ndotura. 
 
Sistemimi hierarkik dhe trajtimi i morfologjisë hapësinore të vendbanimeve zhvillohet me fuqizimin e 
qytetit të Mitrovicës së Jugutsi qendër regjionale/komunale dhe nën- qendrave, si dhe ndërlidhja funksionale 
ndërmjet tyre. 
 

1.3.2.1. ELEMENTET E KONCEPTIT TË  ZHVILLIMIT HAPËSINOR 

Koncepti i Zhvillimit Hapësinor për komunën e Mitrovicëssë Jugut u zhvillua duke përdor konceptet 
hapësinore vijuese për të arritur qëllimet dhe objektivat hapësinore. 

Në konceptin kryesor të Zhvillimit Hapësinor janë marrë parasysh dhe është reflektuar në gjendjen aktuale 
dhe zhvillimet e planifikuara. Është caktuar logjika hapësinore dhe është bërë integrimi I kërkesave të 
planifikimit hapësinor që rrjedhin prej vizionit të komunës së Mitrovicës së Jugut, qëllimeve dhe 
objektivave përmes tërësive të zgjidhjeve të planifikuara,dhe në mënyrë të përgjithshme më poshtë janë 
prezantuar nëpërmjet përshkrimit tekstual dhe hartave konceptuale hapësinore për të gjitha strategjitë 
sektoriale dhe propozimet për zhvillim për komunën. Kështu që Koncepti i Zhvillimit Hapësinor është baza 
kryesore e zhvillimit dhe shfrytëzimit të tokës për hartat tematike te PZHK-ja, kushteve dhe masave te 
HZK-ja. Si përmbajtje dhe elemente të trajtuara në skenarë dhe të përvetësuara në konceptin kryesor janë 
Nyejt, Korridoret, Plotësimi dhe Dendësimi, Mbajtja nën kontroll, Mbrojtja dhe Zonat e rritjes, të cilat te 
skenarët janë trajtuar edhe me implikime financiare përveç si përmbajtje dhe elemente hapësinore. 

 

Për NYJET si pjesë të kërkesave nga udhëzimi administrativ ky skenar bazohet në zhvillimin e disa nyejve që i konsideron të 
rëndësishme. Ky skenar propozon zhvillimin e qendrës urbane të Mitrovicës së Jugut si nyje kryesore urbane se bashku me 
vendbanimet Zhabar I Poshtëm, Suhodoll, Shipol, Vaganicë dhe Shupkovc, duke e krijuar një tërësi hapësinore-urbane. Nyje 
tjetër e rëndësishmë është Stantergu, si nyje kryesore industriale me vendbanimet për-rreth me potencial për industri. Nyje tjera 
si Koshtova, Kciqi I Madh, Bajgora dhe Vllahia zhvillohen si nënqendra, ndërsa nyejt tjera ekzistues do trajtohen mjaftueshëm 
duke I rritur kufijtë e tyre sipas planifikimeve të zhvillimit.  
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Konstatohet se aksi që fillon në Mitrovicë të Jugut dhe vazhdon nëpër zonën kadastrale Shupkovc e vazhdon drejt Kqiqit të 
Madh konsiderohet si Korridor i rëndësishëm. 

Gjithashtu Korridori nga Mitrovica e Jugut që vazhdon nëpër zonën kadastrale Shipol dhe ai nga Mtirovica e Jugut nëpër zonen 
kadastrale Zhabar i Epërm janë korridore zhvillimore mjaft të rëndësishëme që mund të konsiderohen si korridore për trajtim të 
mëtejmë. 

Koridor tjetër i zhvillimit me rëndësi eshte ai për-rreth lumit Ibër në zonën kadastrale të Mitrovicës së Jugut, Suhadollit dhe 
Zhabarit të Epërm. Korridoret ekzistuese monitorohen dhe rehabilitohen aq sa të jetë e mundur, kurse zhvillimi përreth 
korridoreve të reja planifikohet me kujdes. Korridoret, kryesisht shërbejnë për të lidhur nyjet e përcaktuara. 

 

 

 

 

 

Në lidhje me PLOTËSIMIN DHE DENDËSIMIN, Skenari 3 ofron plotësim dhe dendësim të kapacitetit maksimal 
në zonën urbane, Shipol, Shupkovc, Zhabar I Poshtëm, Suhodoll dhe Vaganicë, si dhe në Zhabar të Epërm. 
Gjithashtu, duke I pasur parasysh planifikimet për zhvillim industrial në Stantërg, ky skenar parasheh plotësim dhe 
dendësim edhe në këtë zonë. Plotësim dhe dendësim planifikohet edhe në nënqendrat Koshtovë, Kçiq i madh, 
Bajgorë e Vllahi. Njëkohësisht plotësim dhe dendësim sipas nevojës do të ketë edhe në zonat tjera rurale. 

 

 

 

 

 

 

Në lidhje me MBAJTJEN NËN KONTROLLË, synohet mbajtja nën kontrollë e të gjithë kufijve të ri ndërtimor 
qoftë të zonës urbane, qoftë të vendbanimeve rurale, e sidomos në zonat rurale ku jetojnë një përqindje më e vogël 
e banorëve, duke mos lejuar shtrirje të reja, dhe intensitet të ndërtimeve jashtë zonave të definuara për ndërtim. 

 

 

 

 

 

Konstatohet së në komunën e Mitrovicës së Jugut pasuritë nëntokësore, si pasuritë e ujit, mineralet, etj. duhet të 
ruhen bazuar në interesa publike dhe të planifikohet një shfrytëzimi i tyre, të trajtohen dhe zhvillohen në harmoni 
me kërkesat dhe obligimet ligjore, tokës bujqësore, peizazhet dhe vlerat natyrore. 
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Konstatohet se disa vendbanime mund të trajtohen si Zona të Rritjes, me theks të veçantë zona urbane. Në kuadër 
të disa pjesëve të zonës qendrore dhe përreth, që karakterizohen me ndërtime të viteve të pasluftës me intensitet të 
ulët, që nuk kanë vlera të trashëgimisë apo arkitektonike për tu mbrojtur (përkundrazi nga vlerësimet e para munden 
edhe të paraqesin rrezik, për shkak të jo-stabilitetit dhe jo-funksionalitetit), mund të ketë ri-zhvillim të zonave 
ekzistuese, të cilat do ri-zhvillohen në kuptimin e ofrimit të cilësisë së banimit, por edhe me intensitetet më të larta 
të ndërtimit, ri-zhvillim mund të ketë edhe në disa zona të zhvillimit ekonomik, zonat ku ishte e zhvilluar industria 
por dhe zona tjera. 

 

1.3.2.2. ZHVILLIMET E PLANIFIKUARA SIPAS FUSHAVE 

Zhvillimi i mëtutjeshëm duhet të sigurojë jetesë të mirë në mbarë Komunën e Mitrovicës së Jugut, duke e 
trajtuar skenarin e përzgjedhur (skenari i 2-të) për zhvillimin hapësinor. Kushtet e barabarta të jetesës dhe 
punës duhet të arrihen dhe të ruhen në çdo pjesë të komunës së Mitrovicës së Jugut. Ruajtja dhe arritja e 
efikasitetit në gjithë territorin, sigurimi i aktivizimit dhe promovimit të zhvillimit të vazhdueshëm të 
potencialit ekzistues endogjen është thelbësor. Prandaj një menaxhim efikas i hapësirës është i duhur për 
vëzhgimin dhe rritjen e sigurisë së hapësirave të ndryshme të strukturuara. 

1.3.2.2.1. ZHVILLIMI EKONOMIK 

Funksioni ekonomik 
Duke konsideruar potencialet dhe përparësitë për zhvillim ekonomik komuna e Mitrovicës do të fokusohet në 
zhvillimin e sektorëve konkurrente dhe një infrastrukture ekonomike efikase. Përpos menaxhimit të 
shfrytëzimit të tokës, Komuna e Mitrovicës së Jugut duhet të zhvillojë dhe shtojë sektorët tjerë ekonomik, 
p.sh. turizmin, ndërtimtarinë, prodhimtarinë, tregtinë, akomodimin dhe sektorin e energjisë, etj.  

Potenciali ekonomik, përfshin para së gjithash këto fusha: 

 Nxjerrja e xehes : pjesa e zonës qendrore kodrinore. 
 Fuqizimi I zonave komerciale, industrial dhe ekonomike. 
 Rekreacionin, kohën e lirë, parkun natyror: regjioni kodrinor i Shalës dhe parku përgjatë lumit Ibër. 
 Bujqësia (përfshirë perimtarinë): toka bujqësore e kualitetit të lartë në rrafshinë. 
 Kullosat dhe ekonomia pyjore (përshirë edhe përpunimin e drurit): pjesa e zonës qendrore kodrinore dhe 

zona perëndimore e komunës. 

Koncept i zhvillimit hapësinor promovon zhvillim ekonomik të qëndrueshëm, duke mbështetur ekonominë 
lokale si bizneset e vogla dhe të mesme locale, ekonomitë familjare dhe punësimin, në të gjithë sektorët 
ekonomik: 

Industria, bazuar në koncept është ruajtur ose destinuar hapësirë për zhvillim dhe fuqizim të industrisë së 
prodhimit dhe përpunimit të xeheve dhe pasurive tjera minerale. Trepça është resurs dhe aset shumë i 
vlefshëm, e cila duhet të vlerësohet në pajtim të plotë me interesat e popullatës lokale dhe interesat nacionale 
të Kosovës. 

Si impuls për zhvillimin ekonomik është nxitja e riaktivizimit të minierës dhe përpunimi I xeheve si masë 
prioritare, apo rihapja e minierës në Stan Tërg jashtë zonës së qytetit me fabrikat për përpunimin e metaleve 
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në zonën e Trepçës. PZHK nëpërmjet kornizës zhvillimore dhe planifikimit të shfrytëzimit të tokës, mbështet 
mundësitë e eksploatimit të xehes dhe trajtimin e mëtejmë të kompleksit Trepça duke pasur cdohërë parasysh 
ndikimet në mjedis, gjegjësisht riaktivizimi sipas praktikave më të mira evropiane, duke përdorur teknologji 
modern dhe të gjelbër.   

Koncepti nxit hulumtim për rezervat minerale në përputhje me standardet botërore, dhe promovimon 
investime për shfrytëzimin racional të burimeve minerale përmes aplikimit të teknologjive më të përparuara. 
Reformimi dhe zhvillimi i sektorit minerar dhe eliminimi i tërësishëm të ndotjeve në kuadër të zonave 
industriale të Trepçës sipas qasjes Evropiane dhe praktikave më të mira për të mundësuar riaktivizimin e 
shpejtë dhe të qëndrueshëm të tij nëpërmjet investimeve kryesisht private. 

Për shfrytëzimin e hapësirave të Trepçës në qytet duhet bërë analiza lidhur me sasinë e kontaminimit 
të dherave (tokës) dhe objekteve ekzistuese në zonën e ndërtuar sot,  gjegjësisht revitalizimin e plotë të 
zonave 'broënfields' në Mitrovicën e Jugut. Kjo hapësirë është e kyçur mirë dhe ka infrastrukturë teknike 
ende të shfrytëzueshme si dhe kyçje në hekurudhë. Një rishfrytëzim i kësaj zone ka prioritet ndaj 
destinimeve në lokacione të reja. PZHK planifikon të hartohet një studim fizibiliteti pë të vlerësuar 
aktivitetet ekonomike apo edhe aktivitetet tjera të përshtatshme për tu zhvilluar në atë hapësirë, si dhe 
mundësitë e rehabilitimit të kapaciteteve të industrive ekzistuese për shkak të infrastrukturës ekzistuese, 
duke pasur parasysh ndikimet në mjedis, sipas praktikave më të mira evropiane të rehabilitimit/ rikultivimit 
të deponive minerare. 

Zonat ekonomike. Koncepti promovon zgjerimin dhe fuqizimin e zonave ekonomike brenda komunës 
së Mirovicës së Jugut, shqyrtimin e mundësive për krijim të zonave të përbashkëta ekonomike me komunat 
Vushtrri, Skenderaj, Zubin Potok, Leposaviq dhe Podujevë.  

Gjithashtu, koncepti promovon zhvillim ekonomik të gjelbër në kuadër të zonave ekonomike ekzistuese. 
Zhvillimi i veprimtarive te gjelbra, nënkupton ekonomitë që përpiqen për një rrugë më të qëndrueshme të 
rritjes dhe duke zbatuar nisma të politikave publike që inkurajojnë investimet private me përgjegjësi 
mjedisore. Gjegjësisht, komuna në kuadër të zonave ekonomike, Parkun Industrial dhe Zonën e Lirë 
Eknomike, të mbësahtes në mënyra të lehtësimeve financiare dhe fiskale për industritë prodhuese dhe 
përpunuese.  

Funksionalizimi I Zonës Ekonomike së Lirë në Vaganicë, është një prioritet për zhvillimin ekonomik në 
Mitrovicën e Jugut. Funksionalizimi nënkupton zhvillimin e infrastrukturës përcjellëse të nevojshme, sic janë 
rrugët komunikuese në zonë, ujësjellësi, kanalizimi, rrethimi I zonës, etj. 

Energjia e Ripërtërishme. Transformimi drejt energjisë së ripërtërishme nënkupton rimendim të 
gjithë zhvillimit urban, nga ndërtesat, të transportit, të industria dhe fuqia. Kjo do të thotë integrimin e 
furnizimit me energji përmes teknologjive të mencura dhe të ripërtërishme, planifikim rigoroz dhe 
vendimmarrje gjithëpërfshirëse. Fatmirëisht, në territorin e Mitrovicës së Jugut, vec më ka investime private 
për prodhim të energjisë së ripërtërishme. Në territor janë disa hidrocentrale të vogla, ëe shfrytëzojnë rrjedhat 
ujore të resurseve malore në zonën e Bajgorës. Koncepti promovon shfrytëzim të mëtutjeshëm të rrjedhave 
ujore sipas standardeve europiane. 

Inovacion është në regjion të Mitrovicës së Jugut është shfrytëzimi I fuqisë së erës për gjenerim të energjisë. 
Andaj, në concept të zhvillimit ekonomik është definuar dhe një zonë e identifikuar si e përshtatshme për 
energji të ri- përtërishme në zonën e Shalës së Bajgorës. Koncepti gjithashtu promovon hulumtimi dhe 
studimin e mundësive të shfrytëzimit të burimeve alternative për prodhimin e energjisë elektrike, në këtë zonë. 

Bizneset. Në komunë të Mitrovicës së Jugut operojnë një numër relativisht i madh i bizneseve, andaj 
ky koncept mbështet krijimin e kushteve për ruajtjen dhe fuqizimin e bizneseve ekzistuese si dhe destinimin 
e hapësirave për biznese të reja nga të gjitha sektorët, përfshirë prioritet krijimin e kushteve për investim të 
bizneseve nga jashtë. Në këtë drejtim në zonën urbane është integruar zona e bizneseve dhe kudo që veprojnë 
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bizneset janë favorizuar në kuptimin e sigurimit të kushteve dhe infrastrukturës përcjellëse. edhe hapësira në 
trekëndëshat e zhvillimit ekonomik, ndërtimtari, transport, zonat bujqësore, turistike, etj. 

Tregtia. Në Komunën e Mitrovicës së Jugut kryejnë aktivitet një numër I konsiderueshëm i 
ndërmarrjeve dhe shitoreve tregtare dhe depove me pakicë e shumicë, të cilat iu ofrojnë konsumatorëve lloje 
të ndryshme të mallrave, si: mallra ushqimore, të higjienës, tekstilit, galanterisë së lëkurës, aparateve të 
amvisërisë, mobilierisë dhe mallrave të tjera të konsumit të gjerë.  

Planifikimi i kushteve dhe infrastrukturës përcjellëse për zhvillim të tregtisë në komunën e Mitrovicës 
është pjesë e rëndësishme e konceptit të përzgjedhur zhvillimor hapësinor. Promovohet infrastrukturë rrugore 
që do të mundësonte import dhe eksport të mallrave në rajon dhe në Kosovë, ku Mitrovica si merr primatin e 
qendrës rajonale tregtare. Me qëllim fuqizimit të punësimit në sektorin e tregtisë, koncepti promovon dhe 
ofron kushte dhe infrastrukturë për veprimtari tregtare promovohen brenda zonës urbane dhe fshatrave të 
Komunës së Mitrovicës. 

Tregu i Ibrit si, njësi e pashfrytëzuar ekzistuese, ofron potencial hapësinor tregtar dhe mund të luante 
një rol vendimtar në zhvillimin e aktiviteteve të mëdha të tregtisë, andaj parashihet rizhvillimi I tij në një pikë 
tregtare në Mitrovicën e Jugut. 

Koncepti gjithashtu planifikon përmirësim i burimeve njerëzore për harmonizim të aftësimit 
profesional me kërkesat e tregut në bashkëpunim me univerzitetit dhe shkollat për aftësim professional në 
Mitrovicë të Jugut. Kjo nënkupton, gjithashtu mbështetje me infrastructure dhe pajisje përkatëse. 
 

 

Harta 2. Harta e Zhvillimit Ekonomik  
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Ndërtimtaria. Në Mitrovicë të Jugut operojnë një numër i konsiderueshëm i ndërmarrjeve ndërtimore, 
kryesisht ndërmarrjet që merren me ndërtim të lartë dhe të ulët dhe ato që prodhojnë materiale ndërtimore 
(gurëthyesit, prodhimi i betonit dhe elementeve të parafabrikuara të betonit, përpunim të drurit, plastikës, 
metalit, etj.).  
Ky koncept përkrah fuqizimin e ndërmarrjeve ndërtimore, duke siguruar destinim të hapësirave për prodhim, 
duke promovuar zhvillim ndërtimor, veçanërisht atij banesor dhe afarizëm. Zhvillimi i industrisë ndërtimore 
mbështetet edhe nga ndërtimet për ndërtesa të reja të nevojshme për ndërmarrjet e reja potenciale,dhe ofrim 
të shërbimeve projektuese nga byro projektuese të cilat iu ofrojnë dhe do të ju ofrojnë qytetarëve shërbime: 
projekte ideore,projekte kryesore dhe mbikëqyrjen e tyre gjatë realizimin (ndërtimin). 

Infrastruktura në shërbim të zhvillimit ekonomik 
Koncepti i zhvillimit ekonomik bashkëvepron edhe me konceptet tjera, duke integruar veprime dhe projekte 
ndër disciplinore, në shërbim të zhvillimit ekonomik. Andaj, koncepti integron dhe shfrytëzon potencialet 
zhvillimore dhe planifikon për fuqizimin e tyre, gjegjqsisht të shfrytëzimit të infrastrukturës në shërbim të 
zhvillimit ekonomik. Në këtë rast, janë integruar projekte infrastrukturore të niovelit qendror dhe local si 
autoudha regjionale Prishtinë- Mitrovicë, rigjenerimin dhe zgjerimi i hekurudhës, impianti regjional për 
trajtimin e ujërave të zeza, studimi dhe hartimi i planit të zgjerimit dhe shtrirjes së ngrohjes qendrore, etj. 

Korniza e zhvillimit të qëndrueshëm bujqësor në Mitrovicë 

Prodhimi i qëndrueshëm bujqësor është shfaqur si një nevojë për të gjetur mënyra të prodhimit bujqësor që 
nuk degradojnë resurset natyrore dhe që në të njëjtën kohë sjellin prodhime bujqësore dhe të ardhura të larta. 

Meqenëse bujqësia varet kryesisht nga shërbimet e ofruara nga ekosistemet, bujqësia e qëndrueshme synon 
të zvogëlojë ndikimet negative mjedisore antropogjene përmes përdorimit, ruajtjes dhe përmirësimit të 
cilësisë së burimeve natyrore. 

Burimet natyrore të ruajtura dhe përmirësimi i cilësisë së mjedisit në sistemet e prodhimit të qëndrueshëm 
janë në shërbim jo vetëm për gjeneratat e pranishme, por edhe për gjeneratat e ardhshme. 

Prodhimi bujqësor i qëndrueshëm do të thotë se fermerët janë të përfshirë në mënyrë aktive në procesin e 
vendimmarrjes dhe kanë përfitime specifike nga zhvillimi ekonomik, kushtet e mira të punës dhe çmimet e 
mira për prodhimet e tyre bujqësore. 

Koncepti i bujqësisë së qëndrueshme mund të përkufizohet si një sistem i integruar i praktikave të prodhimit 
të bimëve dhe kafshëve që në një afat të gjatë të plotësojnë nevojat e njerëzve për ushqim, të ruajnë cilësinë 
e mjedisit dhe burimeve natyrore, të kenë vlerë të lartë ekonomike dhe të përmirësojnë cilësinë e jeta e 
fermerëve, bashkësia lokale dhe shoqëria në tërësi. 

Bujqësia është një nga sektorët më të rëndësishëm ekonominë të Mitrovicës, e cila do mbështetet edhe më 
tej me ketë koncept, me kushtet e planifikuara do ofroj një kontribut të konsiderueshëm në ekonomi dhe 
stabilitetin social. 

Ekonomia bujqësore si një segment i rëndësishëm i aktivitetit ekonomik në Mitrovicë arrin të absorbojë një 
numër të konsiderueshëm të fuqisë punëtore në tërësi, e posaçërisht të fuqisë punëtore në zonat rurale. Sipas 
vlerësimeve të bëra në Kosovë bujqësia kontribuon rreth  20 % në GDP-në e përgjithshme. Megjithatë, kjo 
rritje e pjesëmarrjes së bujqësisë në produktin e përgjithshëm gjatë viteve të fundit ka ardhur si rezultat i 
ngushtimit dhe rënies së aktivitetit ekonomik në degët tjera të ekonomisë.  

Në komunën e Mitrovicës janë përcaktuar dy zona të ndryshme bujqësore, Zona kodrinore e Shalës 
(përshtatshme për blegtori, bletari dhe turizëm rural) dhe Zona e bujqësisë intensive (përshtatshme për 
drithëra dhe lavërtari).  
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Zona kodrinore të Shalës - shtrihen sipërfaqe të theksuara të kullosave dhe livadheve, kryesisht kultivohet 
blegtoria, bletaria dhe ka potencial të lartë për zhvillimin e turizmit rural. 

Blegtoria - Në këtë zonë gjinden një numër i fermave të cilat merren me mbarështimin e kafshëve si atyre të 
mëdha dhe kafshëve të imta. Por sa i përket potencialeve të cilat ka kjo zonë numri i fermerëve dhe fondit 
blegtoral është i vogël, si rezultat i saj drejtoria për bujqësi dhe zhvillim rural ka paraparë disa projekte në 
zhvillimin dhe përkrahjen e fermerëve në këtë zonë me potenciale të larta për zhvillimin e blegtorisë. Në 
aspektin e zhvillimit blegtoral është hartuar një koncept e hapësinor i përcaktimit të zonave më të përshtatshme 
për mbarështimin e kafshëve. 

Sektori i qumështit një nga sektorët më të rëndësishëm organizohet në disa ndërmarrje prodhuese dhe tregtare 
Aldi, Vita dhe Shala të cilat merren me përpunimin dhe grumbullimin e qumështit nga fermerët nëpër shumë 
pika grumbulluese. Produktet kryesore janë: qumështi i pasterizuar, kosi me kajmak, jogurti, djathi , speca me 
ajkë, kajmak i freskët shtëpiak, dhe gjiza. Shitja e prodhimeve bëhet kryesisht në tregun e brendshëm. 

Përveç konceptit hapësinor Komuna (DBZHR) ka paraparë disa objektiva dhe projekte në aspektin e zhvillimit 
të blegtorisë.  

Objektivat dhe projektet për zhvillimin blegtoral janë radhitur si me poshtë: 

Objektivi 1  - Rritja e fondit blegtoral për 10% për çdo vite dhe zgjerimi i kapaciteteve prodhuese dhe përpunuese të 
qumështit, deri 2027 dhe, 
PS: Përkrahja e fermerëve me krerë të gjedheve me potencial të lart të prodhimit të qumështit, së paku 50 krerë në vite; 
PS:  Përkrahja me impute grumbulluesit  dhe përpunuesit e qumështit ekzistues në shtimin e kapaciteteve të tyre dhe 
investime në ndërtimin e pikave të reja për grumbullimin dhe përpunimin e qumështit. 

Bletaria - Në Komunën e Mitrovicës viteve të fundit ka një trend të zhvillimit duke ju falënderuar kushteve 
hapësinore të cilat i ka kjo komunë. Ky trend i rritjes përfaqësohet me gjithsej 5000 koshere (shoqëri) dhe se 
bletarët janë të organizuar në dy shoqata “Poleni”, dhe “Apicentri”. Kushtet natyrore për zhvillimin e bletarisë 
janë shumë të mira asistenca në këtë drejtim nuk mungon Ministra kuvendi i komunës si dhe GLV ’Trepça 
Rural’ është një mundësi e përkrahjes së bletareve. Si rezultat i  saj komuna (DBZHR) në kuadër të planit 
zhvillimor komunal ka hartuar një koncept i cili do ti ndihmonte dhe orientonte fermerët në aspektin e 
potencialeve hapësinore ku do të ishte e përshtatshme kultivimi i bletës. Përveç, konceptit hapësinor DBZHR 
për gjatë viteve në vazhdim do të përkrah bletaret me impute të nevojshme për kultivimin sa më adekuat të 
bletës.  

Zhvillimi i kësaj veprimtarie në atë zonë do të krijonte një impakt të lartë të qytetare dhe fermerët e asaj zonë, 
përmes zhvillimit të bletarisë fermerët do të gjeneronin të ardhura ku do të krijofshin një stabilitet ekonomik 
të qëndrueshëm, migrimi i popullsisë nga këto zona do të parandalohet me investime konkrete dhe ofrim të 
kushteve do të rritej interesi i kthimit të fermerëve në ato pjesë që të zhvillonin këtë veprimtari. Për realizimin 
e këtyre zhvillimeve komuna (DBZHR) ka përcaktuar objektiva dhe projekte për zhvillimin e kësaj 
veprimtarie.  

Objektivat dhe projektet për zhvillimin bletarisë janë radhitur si me poshtë: 

Objektivi 1 - Rritja e vazhdueshme e numrit të shoqërive të bletëve në zonën e Shalës, deri 2028;  
PS: Furnizimi i bletareve me shoqëri bletësh, dhe pajisje të nevojshme për zhvillimin e bletarisë  

Zonë e prodhimit bujqësor intensive (përshtatshme për drithëra, produkte lavërtare dhe pemëtari) 

Bujqësia intensive, me prodhim të lartë mund të jetë mënyra më e mirë për të plotësuar kërkesën në rritje për 
ushqim duke ruajtur biodiversitetin. 
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Në anën tjetër,  zonat përreth lumenjve, Ibër, Sitnicë dhe Lushtë janë më shumë të përshtatshme për 
kultivimin e drithërave, perimeve, mirëpo për arsye klimatike janë të varura nga ujitja e tyre. Aktivizimi i 
sistemeve të ujitjes si dhe zgjerimi i tyre do të paraqet një sfidë për një zhvillim të qëndrueshëm të sektorit 
të bujqësisë për këto anë. Sipërfaqet e tërësishme për prodhimtarinë e drithërave dhe perimeve janë rreth 
2'200 ha. 

Prejrreth5,600hatëtokëspunuese,102.30 haçdo vite'humben'dukeipërdorësitokëndërtimore apo shfrytëzime 
tjera jo bujqësore.Sipërfaqja e mbetur është e ndarë në parcela me sipërfaqe jashtë zakonisht të vogla të cilat 
gjenden pothuajse të tërat në pronësiprivate. Brenda zonave bujqësore parashihet edhe mbrojtja e tokave 
bujqësore si resurs nacional, dhe si aset ekonomik e mjedisor, planifikohet të mbrohet nga degradimi, nga 
erozioni, fragmentimi dhe ndërtimet, për çka kemi definuar kufijtë ndërtimor dhe kufijtë e tokave bujqësore 
që planifikohet të mbrohen dhe zhvillohen. Pra, siç e potencuam më larte zonat përgjatë lumenjve konkretisht 
në fshatrat Frashër, Kçiq i Madh, Vaganicë janë zona me kualitet të lartë të tokës bujqësore dhe si e tillë 
duhet të ruhen nga tjetërsimi dhe të zhvillohet më tutje në aspektin e zhvillimit të bujqësisë. 

Kjo zonë e zhvillimit bujqësor për arsye të llojllojshmërisë së tokës mund të zhvillohen disa kultura bujqësore 
duke filluar nga ato lavërtarë deri të ato pemtare. Duke pasur parasysh llojet e ndryshme të tokave në këto 
zonë bujqësore, para që të fillojmë zhvillimin e kulturave duhet të analizohen dhe të merren parasysh 
përshtatshmëria e tokave bujqësore si dhe kushtet agro-teknike të tokës. 

Qëllimi i zhvillimit të konceptit hapësinorë i zhvillimit të bujqësisë dhe ndarja e zonave zhvillimore është që 
të mundësoje komunës përkatësisht DBZHR si dhe fermerëve që të kenë një vizion në aspektin e shtrirjes së 
investimeve në fusha të caktuara bujqësore në komunën e tyre. 

Koncepti i zhvillimit të kulturave bujqësore në këtë zonë komuna ka analizuar rendësin e pemtaris dhe si 
rezultat i saj ka paraparë disa objektiva dhe projekte në zhvillimin e këtij sektori bujqësor. 

Pemëtaria - Pemëtaria, është një nga veprimtaritë bujqësore më fitimprurëse dhe më e rëndësishme në vendin tonë. Të 
ardhurat nga pemëtaria, janë mjaft të larta krahasuar me shumë kultura të tjera bujqësore. Për këtë arsye kultivimi i 
pemëve konsiderohet pasuri e madhe jo vetëm për fermerin, por për gjithë zonën dhe vendin ku ato kultivohen. 

Mitrovica ka një traditë të lashtë në kultivimin e kulturave pemëtare si molla, dardha, kumbulla, qershia, vishnja, lajthia, 
dredhëza, mjedra, manaferra etj. Në periudhën e kaluar, prodhimtaria pemëtare në Mitrovicë u karakterizua nga 
shumëllojshmëria e kultivarëve të vjetërsuar dhe jo shumë produktiv, mbjelljeve të pemishteve ekstensive e gjysmë-
intensive me material fidanor jo kualitativ, niveli i ulët i aplikimit të masave agro-teknike, praktika jo adekuate të 
menaxhimit shkencor bujqësor dhe mungesa e objekteve adekuate për ruajtjen e frutave. 

Edhe pse pemëtaria si veprimtari bujqësore mjaft fitim prurëse në komunën e Mitrovicës nuk ka një shtrirje shumë të 
madhe por ka një trend të rritjes çdo vite duke ditur rendësin e kësaj veprimtarie në zhvillimin e bujqësisë dhe gjenerimin 
e të ardhurave për ekonomi familjare. 

Objektivat dhe projektet për zhvillimin e pemëtarisë: 

Objektivi 1 - Rritja e sipërfaqeve të kultivuara me drithëra, perime dhe peme, së paku 10 % në vite, në zonën e  prodhimit 
intensiv të përcaktuar me PZHK deri 2028. 
PS: Përkrahja e fermerëve me impute bujqësore (farëra, plehra artificial, fidanë të pemëve) së paku 100 fermer në vite, 
Investime në pikat grumbulluese dhe përpunuese të pemëve. 
Objektivi 2 - Mbrojtja  në vazhdimësi e tokës së përshtatshme bujqësore në gjithë komunën; 
PS: Investimet në infrastrukturën bujqësore (rrugë bujqësore, kanale drenazhimi) në të mirë të mbrojtjes së tokës 
bujqësore; 
PS: Ruajtja e tokave nën komosacion dhe zgjerimi i tyre në hapësirat e përshtatshme. 
Objektivi 3 - Zgjerimi dhe ri-vitalizimi i sistemit ekzistues të ujitjes Ibër-Lepenc 2024;  
PS: Ndërtimi i rrjetit të ujitjes për 200 ha ne fshatin Pirq dhe Frashër 
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Peshkataria dhe akuakultura: 

Mitrovica është një vend i pasur me burime ujore, të cilat përbëhen nga lumi Iber, Lepenc, Sitnica dhe Trepça. 
Sektori i peshkimit në Mitrovicë është relativisht i vogël, por është i rëndësishëm për nga pikëpamja social-
ekonomike, sepse është një burim i rëndësishëm i vendeve të punës në zonat dhe periudhat e caktuara kohore 
gjatë vitit. 
Akuakulturë aktualisht është një aktivitet i rëndësishëm dhe ka një potencial të madh për zhvillim në të 
ardhmen, duke ndërthurur aspektet sociale, ekonomike, biologjike, ekologjike dhe mjedisore. Kultivuesit e 
peshku përdorin teknika të ndryshme kultivimi, intensive, gjysmë intensive, dhe të gjera për të rritur kryesisht 
troftë, molusqe dhe krap. Këto specie rriten në rezervuarë, liqene artificiale dhe natyrore. Akuakultuara apo 
rritja e peshkut në formë të organizuar ka filluar të zhvillohet posaçërisht restaurante të cilat kanë ndërtuar 
bazene artificiale për rritjen e peshkut i cili përdoret për nevojat e tyre. 

Objektivi 1 - Zhvillim i qëndrueshëm të kultivimit të peshkut përgjatë lumit Ibër (në kombinim me zonën për 
rekreacion), deri 2025; 
PS: Përkrahje e kultivuesve të peshkut në përmirësimin e kushteve për kultivim.  
 

Shpezëtaria: 
NëkomunëneMitrovicësgjithsejekzistojnë3fermatëpulavepërprodhiminevezëveprejtëcilave2janënëprodhimd
he1ështëezbrazëtnëfshatin 
Zhabar.Vitevetëfunditkatrendëtërënies,sitëkapacitetitpoashtuedhetënumrittëfermavepërshkaktëpolitikavetëp
afavorshmetëkrijuaradheçmimittëvezëve.Kapacitetiifermavetëpulavepërvezëështëprej500derinë3,500 
vezë/ditëpërfermë. 
Agrobiznesi: Agrobiznesi është sektorë i rëndësishëm për zhvillimin ekonomik dhe krijimin e vendeve të 
punës në rajonin e Mitrovicës. Globalisht, bujqësia dhe agrobiznesi po zhvillohen me shpejtësi. Tregjet 
ndërkombëtare po liberalizohen, sjellja e konsumatorëve po ndryshon dhe tregjet e reja si bioenergjia dhe 
biokarburantet po evoluojnë.Duke marrë parasysh sipërfaqen e kufizuar të tokës për një familje, si dhe 
dendësinë e popullsisë, është e qartë se në kushtet aktuale vetëm bujqësia nuk mund të sigurojë zhvillim të 
suksesshëm rural. Megjithatë, në viset rurale janë duke u zhvilluar disa biznese që mund të kenë perspektivë 
edhe më tutje: grumbullimi dhe përpunimi i produkteve bujqësore (me theks të veçan pemët), përpunimi i 
drurit që kohëve të fundit po zhvillohet mjaft shumë, bizneset për grumbullimin e kërpudhave dhe frutave të 
tjera pyjore, bletaria, bimët mjekuese, prodhimi dhe përpunimi i mishit, një mundësi tjetër ka të bëjë me 
turizmin fshatar, i cili është fare pak prezent. Zhvillimi i sektorit bujqësor në zonat rurale mund të ndikojë 
dukshëm në ngritjen e nivelit të të ardhurave dhe në uljen e papunësisë, pasi që efekti i bujqësisë është i madh 
në këtë aspekt. Për të nxitur zhvillimin e bizneseve rurale, qeveria qendrore, komunale dhe agjencionet 
kosovare e ndërkombëtare që mbështesin bizneset e vogla dhe të mesme do të duhej të fokusohen gjithashtu 
në krijimin e kushteve për zhvillimin e bizneseve familjare, që do të krijonte një ambient të favorshëm për 
biznesin rural. 

Pylltaria. Objektiv i përgjithshëm është ngritja e sektorit pyjor në ekonominë lokale, nëpërmes 
shfrytëzimit të qëndrueshëm të resurseve pyjore, duke marrë parasysh gjithmonë rolin shumë funksional të 
pyjeve. Koncepti promovon që pyjet dhe tokat pyjore të shfrytëzohen dhe menaxhohen në pajtueshmëri me 
principet për konsensusin global të menaxhimit dhe mbrojtjes dhe zhvillimit të qëndrueshëm të gjitha llojeve 
të pyjeve.  

Gjithashtu, duke pasur parasysh faktin se pjesa më e madhe e ekonomive familjare për ngrohje përdorin drurin, 
dhe përdoret në industrinë përpunuese të drurit rezulton në eksploatim të lartë të pyjeve për çdo vit.Si 
kundërpërgjigje, koncepti siguron ripyllëzim të hapësirave të zhveshura nga vegjetacioni si dhe rikthim të 
shkurreve dhe cungishtave në pyje të larta me theks të veçantë në pjesën e maleve të Cërnushës. 
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Turizmi. Pasuritë e mëdha kulturore dhe turistike të Mitrovicës, mjedisi natyror, shumëllojshmëria 
kulturore e banorëve, trashëgimia e prekshme dhe e paprekshme, ofrojnë mundësi të shumta për zhvillim 
turistik dhe ekonomik. 
Turizmi rural në Komunën e Mitrovicës është një potencial i lartë, pjesa më e madhe e territorit është zonë 
malore e pasur më druje të llojeve të ndryshëm, kullosa, lumeje dhe resurse tjera natyrore të përshtatshme për 
zhvillimin e turizmit rural. Duke zhvilluar këtë fushe, impakti të cilin do të krijonte në atë pjesë të territorit të 
komunës do të jetë i lartë si: ndikon drejtpërdrejt tek niveli kulturor për banorët vendas, përballë fluksit të 
madh të vizitorëve nga vende të ndryshme të botës, kulturave dhe traditave të ndryshme, ka ndikim sidomos 
tek gjeneratat e reja, tek fëmijët dhe të rinjtë, të cilët motivohen më shumë për t'u arsimuar, sidomos në 
përvetësimin e gjuhëve të huaja, rriten dhe të ardhurat ekonomike të banorëve, nxitja e prodhimit të vogël 
bujqësor në këto zona, Ndikim në uljen e migrimit dhe kthimi i jetës në këto zona. 

Zhvillimi i turizmit në komunë do të bazohet në pasuritë natyrore  që do të zhvillohen në regjionin e 
Shalës së Bajgorës. Potenciali i zonës turistike së Shalës së Bajgorës qëndron para së gjithash në turizmin 
malor dhe eventualisht në turizmin dimëror. Parimisht ekzistojnë edhe më tutje mjaft pengesa për ndërtimin e 
një industrie të suksesshme turistike, para së gjithash mungon infrastruktura turistike. Gjendja e keqe e 
hoteleve dhe mungesa e objekteve që ofrojnë akomodim për turist, edhe ashtu të pakta, andaj koncepti 
favorizon turizmin malor dhe rekreativ. Parashihet fuqizimi dhe zhvillimi I infrastrukturës së nevojshme për 
nxitjen e turizmit rekreativ si shtigje për këmbësore e të ngjashme, sinjalizimi I shtigjeve dhe sinjalizim për 
orientim, tabela informuese, etj.  Koncepti, mbështet ndërtim të kapaciteteve të reja dhe fuqizimi i kapaciteteve 
hoteliere, të restoranteve dhe kafeve e përmbajtjeve tjera të cilat u ofrojnë qytetarëve shërbime të fjetjes, të 
ushqimit, dhe shërbimeve të tjera, si dhe promovohet intensifikimi i kapaciteteve turistike sidomos në zonat e 
parapara për turizëm.  

Komuna duhet të ofrojë edhe informacione turistike, andaj parashihet ndërtimi I dy qendrave 
informuese, një në qytet dhe një në Shalë të Bajgorës dhe ngritjen e qendrës informative në Bare me qëllim 
të promovimit të zonës për sport dhe rekreacion (trecking, moutainbike, kalërim etj). 

Liqeni akumules dhe zona perreth lumit paraqesin asetin më të rëndësishem turistiko- rekreativ në 
qytet. Ndërtimi I shtretërve të lumenjëve në Mitrovicën e Jugut. Akuaparku është po ashtu një zhvillim I 
rëndësishëm dhe koncepti e integron si potencial ekonomik turistik e rekreativ, si dhe një mundësi për zgjerim 
të ardhshëm. Shiriti përgjatë lumit Ibër dhe akuaparku, si dhe stadium kombëtar të koncentruara në atë pjesë 
të qytetit, krijojnë një hapësira recreative për të gjithë qytetarët dhe fuqizon shiritin përgjatë Lumit Ibëer, si 
shirit rekreativ. 

Planifikimi i detajuar i zhvillimit turistik në Mitrovicës është i nevojshëm dhe  konkretizohet në Planin 
zhvillimor i Turizmit së Mitrovicës së Jugut. Me anë të turizmit do të nxitet zhvillimi i aktiviteteve plotësuese 
(bujqësia, bizneset e vogla, shërbimet publike, infrastruktura etj.), duke mbështetur punësimin e popullatës 
lokale dhe menaxhimin më të mirë të vlerave natyrore dhe kulturore të komunës si asete themelore për 
zhvillimin e formave të ndryshme të turizmit, agrobiznesi,e etj. 

Veprimtaritë ekonomike me komunat fqinje. Koncepti parasheh edhe lidhjen e veprimtarive ekonomike 
me  komunat fqinje, dhe inkurajon edhe hulumtimin e mundësive për zona ekonomike apo edhe projekteve të 
përbashkëta kapitale të përbashkëta me komunat tjera. 

 

Resurset. Koncepti është i bazuar në eksploatim të qëndrueshëm të të gjithë resurseve dhe mbështet mbrojtjen 
dhe zhvillimin e resurseve nëntokësore,sipërfaqësore,kulturore e njerëzore por dhe shfrytëzim të resurseve për 
shërbime turistike, si akomodim dhe shërbim të ushqimit. 
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1.3.2.2.2. INFRASTRUKTURA TEKNIKE 

Koncepti për zhvillimin dhe përmisimin e infrastrukturës teknike mbështet plotësimin e nevojave në të 
ardhmen për një infrastrukturë teknike cilësore dhe me kapacitetet e planifikuara sipas normave teknike të 
planifikimit. Infrastruktura e planifikuar do jetë në funksion të plotësimit të nevojave për nivelin qendror, 
rajonal dhe lokal  duke planifikuar shtrirjen, lokacionet dhe kapacitetet e kësaj infrastrukture, dhe 
identifikimin e hapësirave zhvillimore që kanë nevojë për infrastrukturë të zgjeruar dhe të re. 

UJËSJELLËSI - Për të përmirësuar gjendjen e furnizimit me ujë të pijshëm në Komunën e Mitrovicës së 
Jugut, viteve në vijim duhet të investohet në zgjerimin e rrjetit të ujësjellësit dhe shërbimeve teknike për 
gjithë territorin e komunës. Fshatrat që nuk kanë rrjet të ujësjellësit funksional janë Zabërxhë, Batahir, 
Dedi, Ovqarë, Selac, Kaqandoll, Kovaqicë, Rrezhanë. Përveç fshatrave të cilët nuk posedojnë fare rrjet të 
ujësjellësit, disa vendbanime posedojnë rrjetin e ujësjellësit por furnizimi me ujë në kuadër të këtyre 
vendbanimeve përcjellët me veshtersi të shumta teknike. Nga fshatrat të cilat janë më të mëdhenj dhe kanë 
një numër të konsiderueshëm i banorëve është Zabërxha. Rrjeti i ujësjellësit në komunën e Mitrovicës së 
Jugut do të përmirësohet duke i ndërmarrë këto veprime: 

 Zgjerimi i kapaciteteve të ujit në  Maxherë, Melenicë, Vidishiq, Bare, Mazhiq, Vllahi duke rivitalizuar 
burimin e ujit si dhe rezervarin në Mazhiq, duke vendosur pompat për shpërndarjen e ujit. 

 Përfundimi dhe funksionalizimi i rrjetit të ujësjellësit për fshatrat: Vllahi, Zasellë, Mazhiq, dhe Vidishiq. 

 Rehabilitimi i Rrjetit te Ujësjellësit ne Fsh. Zhabar”, AC L=450 m. 

 Ndërtimi i Stacionit të pompave në Zhabar. 

 Ndërrimi i gypit nga Zn në PE ,në lagjen Bair, Instalimi i gypave me diametër të Ø110 ne gjatësi L= 650m, 
Ø90 ne gjatësi L= 600m , Ø63 ne gjatësi L= 1305m, Ø32 ne gjatësi L= 260m dhe Ø25  ne gjatësi L= 240m. 

 Ndërrimi i gypit nga Zn në PE ,në lagjen e Sitnicës, Instalimi i gypave me diametër të Ø110 ne gjatësi L= 
270m, Ø90 ne gjatësi L= 560m , Ø63 ne gjatësi L= 220m, Ø32 ne gjatësi L= 120m dhe Ø25  ne gjatësi L= 
100m. 

 Ndërrimi i rrjetit të Ujësjellësit në rrugën “Mbretëresha Teutë “ në dalje të Hallës së sporteve në një gjatësi 
prej 500 m deri te rruga “Selim Berisha”. 

 Ndërtimi i Administratës KRUM në Suhodoll. 

 Zëvendësim i rrjetit të ujësjellësit në Koloni (afër varrezave serbe), PE 100PHD. 

 Ndërrimi i rrjetit të Ujësjellësit, afër Parkut Fehmi e Gjevë Ladrovci, AC Cl, DN 80, zëvendësohet me DN 
100PE. 

 Ndërrimi i gypit të ujësjellësit Rekë – Tunel i Parë, AC 315 L= 2900 m. 

KANALIZIMI - Për të përmirësuar mirëmbajtjen dhe funksionalizimin e rrjetit ekzistues të kanalizimit 
fekal në Komunën e Mitrovicës së Jugut, komuna në bashkëpunim me K.R.U Mitrovicën kanë paraparë 
disa projekte në aspektin e rivitalizimit të rrjeteve ekzistuese dhe shtrirjen e rrjeteve të reja në vendbanimet 
të cilat nuk kanë shërbime mbi grumbullimin dhe trajtimin e ujërave të zeza. 

Komuna e Mitrovicës se Jugut nuk ka impiant për trajtimin e ujërave të zeza dhe si e tillë të gjitha 
shkarkimet ndodhin në trupa ujorë si lumin Ibër, Sitnic, Lepenc. Pra, duke parë problemet të cilat sjellin 
aspekti i shkarkimeve të tilla dhe veshtersit e menaxhimit të rrjeteve ekzistuese, komuna e Mitrovicës se 
Jugut ka nënshkruar marrëveshje me BEZH për përkrahje në ndërtimin e impiantit dhe kolektorëve për 
trajtimin e ujërave të zeza në kuadër të Komunës së Mitrovicës se Jugut. 

Pra, për përmisimin e gjendjes në komunë në aspektin e menaxhimit dhe rivitalizimit e rrjetit të ujërave të 
zeza ka ndërmarr këto veprime: 

 Ndërtimi I impiantit të trajtimit të ujërave të zeza Mitrovicë e Jugut. 
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 Ndërtimi i kolektorëve përgjatë tre lumenjve në të dy anët e lumenjve deri te impianti për pastrimin e 
ujërave fekale. 

 Impianti i trajtimit të ujërave në zonën Ekonomike, Frashër. 

 Ndërtimi i rrjetit të Kanalizim në rrugën Sami Gashi dhe i rrugicave përreth. 

 Ndërrimi i gypave të kanalizimit Rruga “Qlirimi” ,"Vellezerit Dragaj","Ukshin Kovaqica " dhe "Ali Zeneli, 
L=800 m. 

 Ndërrimi i rrjetit të kanalizimit, në rrugët: “Harun Beka”, L=220m, ᴓ300, "Agim Ramadani" L=250 ᴓ 300, 
"Shaban Polluzha", L=300m, ᴓ350, "Bashkimi Kombëtar", L= 350m, ᴓ300, "Beteja e Kosharës", L= 160m, 
ᴓ300, "Pajazit Boletini", L= 200m, ᴓ300. 

 Ndërrimi i rrjetit të kanalizimit, Qendër. 

 Ndërtimi i rrjetit të kanalizimit për fshatrat e shalës, Selac, Kaqandoll, Ovqarë Zabërxhë. 

 

ENERGJIA ELEKTRIKE DHE TELEKOMUNIKIMI - Nga analiza e gjendjes ekzistuese të rrjetit të 
elektro- energjetik rezulton se rrjeti shpërndarës është i vjetruar dhe se është shkaktari kryesor i problemeve me 
furnizim me energji elektrike në komunë. 

Prandaj e nevojshme të planifikohet përmirësimi i rrjetit ekzistues për të rritur cilësinë dhe sigurinë e furnizimit, si 
dhe për të reduktuar humbjet teknike në zona të caktuara të komunës, si dhe në fshatrat ku këto humbje janë me te 
theksuara. Kjo nënkupton kalimin nga rrjeti shpërndarës ajror 10kV në rrjetin shpërndarës kabllovik 20kV si 
dhe  zëvendësimin e linjave ajrore 230/400 me kabllo gërshetë apo edhe kabllo nëntokësore domosdoshmerisht ne 
qytet por edhe ne lokacionet me  numër të konsiderueshëm të konsumatorëve. 

Ne rrjetin e fshatrave më periferike gjithashtu duhet rrjeti të përmiresohet duke vendosur shtylla nga betoni, si dhe 
zëvendësimi i  përçuesve të stërvjetruar me kabllo bistek. 

Në kuadër të ketij plani edhe infrastruktura dhe objektet e rrjetit  elektro-energjetiktë  vjetruara, duhet të 
zëvendësohet, andaj parashihet eliminimi gradual i trafostacioneve të nivelit  35/10 kV dhe kalimi në ato me tension 
TS 110/20kV,  dhe zëvendësimi i nënstacioneve me kapacitet NS 10/0.4 kV në ato me kapacitet 20/0.4 kV. 

Rregullimi i ndriçimit  publik  në zonën urbane dhe rurale ku në pjesën më të madhe të vendbanimeve dhe 
lagjeve ekziston por kemi disa vendbanime sidomos ato rurale që nuk ka ndriçim publik dhe për këtë arsye 
komuna ka paraparë disa projekte në avancimin dhe mbulueshmerin e territorit të komunës me ndriçim 
publik, me prioritet të veçantë në qytet dhe në vendbanimet të cilat nuk posedojnë ndriçim publik. 

 Ndërrimi i rrjetit 10 kV ajror në rrjet kabllovik 20 kV në zonat urbane (gjatësia totale 10 km). 

 Largpërçues ajror 20 kV - Drejtimi "Vllahia" (gjatësia totale 15 km). 

 Largpërques i dyfishtë ajror 20 kV të vendosën nën tokë- Drejtimi "Shala" (gjatësia totale 4 km). 

 Largpërques ajror 20 kV - Drejtimi " Koshtova " (gjatësia totale 15 km). 

 Largpërques ajror 20 kV - Drejtimi " Vidimriqi " (gjatësia totale 2.2 km). 

 Rrjeti ajror 0.4 kV - Trasa Vidimriq (gjatësia totale 1.5 Km). 

 Vazhdimi në zgjerimin dhe mirëmbajtjen e rrjetit të ndriçimit publike.  

Energjia e ri-përtrishme - Në malet e Shalës së Bajgores është duke u ndërtuar parku për gjenerimin e 
energjisë së ri-përtrishme duke shfrytëzuar erën. Në kuadër të këtij projekti do të vendosen 27 fluturake të 
cilat do të prodhojnë 100 MV energji elektrike e cila do të shfrytëzohet nga qytetaret e komunës së 
Mitrovicës së Jugut. Përveç energjisë me erë për arsye të kursimit të energjisë elektrike dhe shfrytëzimin e 
resurseve natyrore në mënyrë sa më racionale përgjatë rrjedhjeve ujore të lumit Bistrica dhe Selac në 
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vendbanimet Selac, Vllahi, Batahir, Vidishiq, Ovqarë do të ndërtohen 4 hidrocentrale të cilat do të 
prodhojnë 7,543 MË energji elektrike. 

 Ndërtimi i 4 hidrocentraleve në lumenjtë Bistrica dhe Selac, kapacitet 7,543 MË. 

 Vendosja e 27 fluturakeve për krijimin e energjisë së ri-pëtrishme në zonën e Shalës. 

Në rrjetin e telekomunikacionit në komunën e Mitrovicës së Jugut bëhen investime të vazhdueshme me 
qëllim të përmirësimit të performancës së tij. Në këtë aspekt është shtrirja e kabllosë optike (KO) në fshatrat. 
Në zonën urbane në disa lagje është shtrirë KO ndërsa planifikohet të shtrihet edhe për lagjen tjera. 
Gjithashtu planifikohet që në fshatra në të cilët KO nuk përmbush kapacitetin e duhur parashihet rritja e tij. 

Propozimet për zgjerimin e infrastrukturës së telekomunikacionit janë planifikuar si në vijim:  

 Propozimet për rrjet optik me qëllim të shtimit të kapacitetit të konsumatorëve të rinj.  
 Zhvillimi i teknologjisë dhe pajisjeve për shërbime të telekomunikimit (TEL+DATA+VIDEO) dhe 

4G,LTE dhe 5G. 
 Mbulueshmëria e 100% i territorit të komunës me rrjet  optik kabllore dhe shtrirje e rrjetit të ri GPON. 
 Ndërtimi i infrastrukturës për një rrjet të përbashkët për shërbime të telekomunikimit. 

 
 

NGROHJA QENDRORE 
Ngrohja qendrore është infrastrukturë e cila mundëson që energjia termike e gjeneruar në një lokacion të 
centralizuar të shpërndahet deri të shtëpitë e amvisërisë dhe ndërtesave komerciale/ industriale. Fatkeqësisht, 
në territor të komunës së Mitrovicës së Jugut nuk ka mbulueshmëri me sistem qendror të ngrohjes. Kjo bën 
që qytetarët të bëjnë zgjidhje tjera jo të qëndrueshme dhe të kushtueshme për ngrohje.  

Komuna e Mitrovicës së Jugut duhet të ndërtojë një sistem të ngrohjes qendrore për tu ofruar qytetarëve 
energji e pastër, efiçiente dhe një kosto efektive të gjenerimit të energjisë. Andaj, shfrytëzimi I çfarëdo lloj 
energjisë termike për zhvillim të ndonjë lloj sistemi të ngrohjes qendrore në komunë, është më se i 
rëndësishëm. Në esencë, çdo burim i energjisë që gjeneron energji termike mund të përdoret  në kuadër të 
sistemit të ngrohjes qendrore. Burimet e ripërtëritshme të energjisë siç janë biomasa, energjia solare dhe 
ngrohja e humbur, kohëve të fundit janë duke u aplikuar në mënyrë mjaft progresive në teknologjitë e 
ngrohjeve qendrore, qoftë plotësisht apo pjesërisht si plotësim i lëndëve djegëse fosile. Në Kosovë ka disa 
shembuj modern dhe pragmatik të shfrytëzimit të energjisë termike për ngrohje qendrore, si p.sh. 
Kogjenerimi- kyçjen e sistemit të ngrohjes qendrore me termocentralin Kosova B në Prishtinë dhe rishtazi 
në Obiliq, si dhe shfrytëzimi i biomasës për sistem të ngrohjes në Gjakovë, ku gjatë vitit 2018 është 
proceduar me fazën e tenderimit për ekzekutimin dhe punimeve ndërtimore dhe instaluese. 

Secila nga opsionet e sistemeve të ngrohjes varet nga një varg faktorësh që duhet marr parasysh gjatë 
vendimmarrjes, si: disponueshmëria e burimit të energjisë termike në afërsi si dhe zgjidhja teknike e 
furnizimit, aspekti financiar, kostoja operacionale, ngarkesa maksimale e konsumit të ngrohjes, etj. 

Vlerësimi i nevojave dhe mundësive për ngrohje qendrore ka rezultuar në tre teknologji (që dallojnë nga 
burimi I energjisë termike) të mundshme për tu zbatuar në Mitrovicë të Jugut: 

i. Revitalizimi dhe zgjerimi i sistemit ekzistues të ngrohjes në Mitrovicë të Veriut. Në këtë rast duhet të 
zëvendësohet mazuti me ndonjë lëndë djegëse më efektive dhe të pastër, si p.sh. ndonjë lloj biomasë; 
dhe të arrihet marrëveshje me komunën e Mitrovicës së Veriut për komenaxhim të sistemit dhe zgjerim 
të të njëjtit edhe në territor të Mitrovicës së Jugut; 

ii. Zhvillim të një sistemi të ngrohjes në largësi me kogjenerim, ku burim i energjisë termike është ujë i 
nxehtë nga industria e Trepçës. Në këtë rast, nga një apo më shumë burime të lidhura të ujit të nxehtë, 
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me rrjet gypor energjia e gjeneruar do të distribuohet te konsumatorët fundor/individual. Për këtë lloj 
sistemi nevojitet  hapësirë  e  qytetit  për  ngrohtore, objekte përcjellëse dhe rrjet i shpërndarjes; 

iii. Gasifikim me gaz natyror të kompresuar (që njihet me emrin CNG), për tu përdorur në amvisëri dhe 
industri. Gasifikimi funksiono mbi parimin: transportit të gazit të kompresuar dhe dekompresimit të 
tij. Në këtë rast si fazë e parë, gazi natyror I kompresuar do të importohet nëpërmjet të kamionëve me 
cisterna, dhe me arritjen në Mitrovicë të Jugut, dekompresohet dhe i njëjti do të shpërndahet 
konsumatorëve fundorë për konsum të përgjithshëm. Importi i gazit natyror të kompresuar, një zgjidhje 
e përkohshme, në mungesë të tubacionit kombëtar të gazit në nivel kombëtar për Kosovën (ashtu siç 
është parashikuar në PHK), është e vetmja zgjidhje për gasifikimin e Mitrovicës së Jugut. Fazë e dytë, 
do të ishte zëvendësimi I gazit natyror në faza me biometan i prodhuar përmes tretjes anaerobe 
(biogazës) ose me biogaz/ metan, që janë më të qëndrueshme dhe më pak të dëmshme për mjedisin. 

 
Të tre mundësitë për të zhvilluar një sistem të ngrohjes qendrore në Mitrovicë të Jugut ka përparësitë dhe 
rreziqet, dhe të tre opcionet duhet analizuar në aspektin e qëndrueshmërisë dhe fizibilitetit financiar. Opsioni 
i., do të ishte më efektive në aspektin financiar dhe mjedisor, mgase një pjesë e rrjetit të shpërndarjes dhe 
ngrohtorja ekzistojnë, por ka një rrezikshmëri të lartë politike, ngase nevojitet zhvillim dhe menaxhim i 
përbashkët me komunën e Mitrovicës së Veriut. 

Opsioni ii.. Kogjenerimi është treguar efektiv në rastin e Prishtinës. Në rastin e Mitrovicës dallon burimi i 
energjisë, por ka rrezikshmëri të jetëgjatësisë së burimit të nxehtësisë, që ndërlidhet direkt me vazhdimësinë 
e funksionimit të Trepçës, ku dhe gjenerohet energjia termike, gjegjëisht uji I ngrohtë. Rrjedhimisht, nëse 
zhvillohet një sistem I ngrohjes me kogjenerim në largësi, do të ketë ujë të ngrohtë derisa punon kombinati 
Trepça dhe derisa ky kombinat përdor teknologji që kanë nevojë për ftohje direkte. Opcioni iii., është treguar 
efektiv në rastin e disa komunave jugore në Maqedoninë e Veriut, dhe është koncept ku gazi natyror përdoret 
jo vetëm për ngrohje por për përdorim të përgjithshëm në amvisëri, si p.sh gatim dhe ngrohje të ujit amvisnor. 
Ky koncept ka rrezikshmëri teknologjike dhe financiare, ku stacionet I kompresimit duhet vendosur në largësi 
70- 100km larg burimit kryesor të gazit natyror, që në rast të Mitrovicës do të ishte marrja e gazit të kompreusar 
nga Shkupi, dhe transporti I tij deri në Mitrovicë, që e rrit efektiv negativ në qëndrueshmëri, dhe rrit kostot 
financiare të transportit. 

Në që të tre opcionet, nevojitet ngrohtore, lokacioni I të cilit është analizuar në këtë koncept, dhe nevojitet 
ndërtimi I një rrjeti shpërndarës, kostoja e të cilës po ashtu është planifikuar në Plan të Veprimit. Komuna 
duhet të hartojë një Studim të Studimi   të Fizibilitetit për  Sistemin  e  Ngrohjes  Qendrore  në  Largësi 
(Ngrohtore e Qytetit me Rrethinë) i cili ka për qëllim analizimin e parametrave teknik, financiar dhe 
ndikimit mjedisor si dhe hulumtimin hulumtimin e opsioneve më të favorshme për instalimin e sistemit të 
integruar të ngrohjes në Mitrovicë e Jugut. 

 
GRUMBULLIMI DHE MENAXHIMI I MBETURINAVE - Mitrovica e Jugut në aspektin e ofrimit të 
shërbimeve në menaxhimin dhe grumbullimin e mbeturinave. Ofrimi i këtij shërbimi do të vazhdojë të 
realizohet bazuar në “Plani Komunal i Menaxhimit të Mbeturinave 2016-2020”, “Planin lokal për veprim në 
mjedis" dhe "Plani lokal për menaxhimin e mbeturinave inerte 2017", ”Plani pӕr Caktimi i Pikave për 
Grumbullim të Mbeturinave”  me synim të mbulimit të vendbanimeve të cilat janë jashtë sistemit të 
grumbullimit të mbeturinave. Përveç kësaj, planifikohet eliminimi e të gjitha deponive ilegale dhe trajtim i 
deponisë ekzistuese rajonale në Gërmovë me qëllim edhe të shtimit të kapaciteteve dhe eliminimit të 
ndotjeve të ujërave sipërfaqësor dhe nëntokësor në dhe përreth deponisë rajonale, nëpërmjet shtrirjes së 
shtresës mbrojtëse - gjeomembranë adekuate. 

Sa i përket mbeturinave ndërtimore, parashihet të zhvillohen deponia për grumbullimin e mbeturinave 
ndërtimore për të gjitha vendbanimet si nën-qendra, projekt që planifikohet të realizohet deri në vitin 2025. 
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Skema e grumbullimit të mbeturinave në komunë do t’i nënshtrohet ri-modelimit  gjatë së cilit do të 
caktohen disa zona me orar përkatës të grumbullimit, dhe do të promovohet seleksionimi dhe riciklimi i 
mbeturinave.  

 Fillimi projekteve për riciklimin e mbeturinave. 

 Trajtimi mbetjeve të ngurta dhe mbetjeve urbane. 

 Mënjanimi i mbeturinave industriale dhe rivitalizimi i zonave të afektuara. 

 Identifikim, largim dhe mirëmbajtja e deponive ilegale dhe mbeturina që përmbajnë azbest.  

 

 
 

Harta 3. Harta e Infrastrukturës Teknike  

 

1.3.2.2.3. INFRASTRUKTURA E TRANSPORTIT DHE TRANSPORTI 

Transporti është mbështetës i të gjitha zhvillimeve në vendbanimet tona. Sistemi i transportit ka pësuar një 
shkallë të lartë lëvizshmërie me një performancë gjithnjë në rritje përsa i takon shpejtësisë, rehatisë, sigurisë 
dhe përshtatshmërisë. Megjithatë, një vlerësim i thelluar i infrastrukturës së transportit dhe transportit në 
Mitrovicën e Jugut ka treguar se, megjithëse disa karakteristika të sistemit të transportit janë përmirësuar 
gjatë dekadës së fundit ende nuk ka pasur asnjë ndryshim strukturor në mënyrën sesi funksionon sistemi. 
Gjithashtu, modeli aktual i sistemit të transportit është një prej shkaqeve kryesore të trendit të 
paqëndrueshëm: rritja e ndotjes nga mjetet motorike, varësia e vazhdueshme nga nafta dhe rritja e 
mbipopullimit. Për këtë arsye, në dekadat e fundit, çasja ndaj transportit ka ndërruar fokusin nga planifikimi 
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i rrugëve për automjete, në atë të transportit të pa-motorizuar, këmbësorë dhe biçikleta,si dhe transportit 
publik.  

Ky planifikim i qëndrueshëm i transportit, apo transport multimodal, i cili mbështetet nga korniza 
zhvillimore, merr për bazë të gjitha llojet e transportit, dhe vendos në rend të parë transportin e pa-
motorizuar dhe publik, me qëllim të ndikimit në zvogëlimin e shkallës së ndotjes së ajrit dhe mundësive më 
të mëdha të zhvillimit ekonomik lokal. Qasja e njëjtë është përcaktuar edhe nga Strategjia e Sektorit të 
Transportit Multimodal e miratuar nga qeveria e Kosovës. Rrjedhimisht të gjitha planet në Kosovë duhet të 
promovojnë këtë qasje, përfshirë edhe PZHK-në e komunës së Mitrovicës së Jugut.  
Rrjeti rrugor - Komuna e Mitrovicës së Jugut shtrihet në kryqëzimin e rrugëve nacionale (N2 dhe N22.3) 
dhe regjionale (R101, R129 dhe R220), si dhe të vijës hekurudhore magjistrale (Beograd – Kralevë – 
Mitrovicë – Shkup – Selanik).  
Përmirësimi i mëtutjeshëm i rrjetit rrugor është i nevojshëm për të lidhur qytetin e Mitrovicës Jugore në 
tërësi dhe të fshatrave të tij. Kjo do të përmirësoj jetesën, do të mbështesë ekonominë vendore duke ofruar 
qasje më të mirë në tregje dhe do të promovojë turizmin. Komuna e Mitrovicës së Jugut është e lidhur mirë 
me komunat përreth, siç janë Leposaviqi, Zubin Potoku, Peja dhe Prishtina.  

Lidhja e mirë e Mitrovicës me korridoret rrugore evropiane E10, E8 dhe magjistralen e Adriatikut është një 
sfidë, dhe në bazë të saj duhet krijuar një strategji për kyçjen në këto korridore.Qasja në Autostradën 
Ibrahim Rugova (Vërmicë – Merdare) është në distancë më të vogël se 40 km, përmes së cilës Mitrovica do 
të mund të lidhej me korridorin rrugor Evropian E101. Në korridorin E8 (Durrës – Varna), Kosova do të 
mund të kyçej përmes magjistrales M2 (Ribariq – Hani i Elezit). 
Përmirësimi i infrastrukturës për zhvillimin e  transportit rajonal 
Infrastruktura hekurudhore në Mitrovicën e Jugut sot është e vjetruar dhe nuk është në gjendje t’ i përmbushë 
nevojat e udhëtarëve dhe transportuesve të mallrave. Ajo nuk ofron lidhje adekuate me shtetet fqinje dhe portet 
e tyre. Për këtë arsye ka nevojë urgjente për modernizim dhe zhvillim në mënyrë që t’ i plotësojë nevojat 
dhe të ofrojë shërbime të qëndrueshme të transportit. 
Ne kuadër të kësaj janë paraparë tri strategji  të paraqitura në vijim, të cilat do të jenë bazë për plan e zbatim 
 
Revitalizimi i transportit hekurudhor Prishtinë- Mitorovicë-Leshak 
Në shkurt të vitit 2018, institucionet e Kosovës nënshkruan një nga marrëveshjet e para të granteve të miratuara 
në kuadër të Agjendës së Konektivitetit në Samitin e Vjenës të vitit 2015, me qëllim përmirësimin e lidhjes së 
vetme hekurudhore ndërkombëtare të Kosovës. Linja hekurudhore e Kosovës 10 është pjesë e rrjetit 
hekurudhor kryesor të Ballkanit Perëndimor, një zgjatim ky i Korridoreve të Rrjetit Kryesor Trans-Evropian 
të Transportit (TEN-T)2.  Projekti  R10, që e lidh Kosovën, Serbinë dhe Maqedoninë e Veriut, përfshin tri 
seksione - hekurudhën nga Fushë Kosova drejt jugut - drejt kufirit me Maqedoninë, Fushë Kosovë drejt veriut 
në Mitrovicëdhe nga Mitrovicë deri në kufirin me Serbinë. Rehabilitimi i saj siguron përmirësim domethënës 
në transportin hekurudhor ndërmjet Kosovës dhe vendeve fqinje, si dhe rrjet më të gjerë evropian nëpërmjet 
Korridorit Pan Evropian VIII dhe Korridorit X3 . 
 
Me qëllim të rivitalizimit të transportit hekurudhor në relacioni Prishtinë-Mitrovicë-Leshak, është e 
nevojshme: 

                                                            

1Salzburg – Ljubljana – Zagreb – Beograd – Nish – Shkup – Velesh – Selanik, me ndarje në nish për në Sofie. 
2Komisioni Evropian, “Agjenda e Konektivitetit. Bashkë‐financimi i Projekteve Investuese në Ballkanin Perëndimor 2016”,  

Samiti për Ballkanin Perëndimor në Paris, 4 korrik 2016, f.15, gjendet në: https://goo.gl/T8XRGy. 
3Vanora Bennet, “Përmirësimi i lidhjes së vetme hekurudhore ndërkombëtare të Kosovës”, Banka Evropiane për  

   Rindërtim dhe Zhvillim, 15 shkurt 2018, gjendet në: https://goo.gl/394XsT. 
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‐ Të zbatohen gradualisht rekomandimet e nxjerra në bazë të studimit të fizibilitetit të Linjës 10 ( kryer nga 
Konsulenca e angazhuar dhe mbështetur nga BERZH) për të pasur, së paku, këtë linjë në gjendje të mirë 
për operim. Pjesa jugore e linjës 10 duhet të konsiderohet si prioritare si dhe ne një ardhme të afërt duhet 
rishiquar mundësit e funksionalizimit të pjesës veriore të linjës X. Në bazë të studimit të fizibilitetit për 
modernizimin e linjës 104. 

‐ Të rifunksionalizohen vendndaljet ekzistuese dhe të shtohen vendaljet/stacionet e reja hekurudhore në: 
Mitrovicë (Veriore/Jugore), Zvecan, Banjskë, Sllatinë, Leposaviq, Leshak, Vushtrri, Prilluzhë, Obiliq, 
Fushë Kosovë. 
 

Vendosja e një shërbimi të rregullt të autobusave 
Transporti pubik rajonal në pjesën  veriore të Kosovës sa i përket lidhshmërisë rajonale është akoma një 
punë që është në proces e sipër. Në këtë proces janë ende disa pengesa të cilat kanë ndikuar në 
mosfunksionalizimin e transportit publik rajonal, si: barrierat e brendshme të vendim-marrjes (çështjet e 
caktimit të prioriteteve dhe të informacionit), barrierat në zbatim (organet koordinuese sektoriale, kapacitetet 
dhe strukturat rregullatore) si dhe barrierat rajonale (mosmarrëveshjet ekonomike dhe politike), e kanë 
penguar drejtpërdrejt pjesën e saj në zbatimin e transportit publik në nivel rajonal. 
Me qëllim të vendosjes së një shërbimi të rregullt të autobusëve në nivel regjional, është propozuar 
Marrëveshje ndërkomunale për krijimin e një TRUPI të përbashkët për transport rajonal. 

Trupi i përbashkët rajonal për Transport – do të themelohet me pëlqimin e MI (Ministrisë së Infrastrukturës) 
dhe do të këtë përfaqësim nga të gjitha Komunat e Rajonit Verior të Kosovës.  

 

Përmirësimi i infrastrukturës rrugore për zhvillimin e transportit rajonal 
Një nga objektivat kryesore të sistemit të transportit publik regjional është përmirësimi dhe zhvillimi i 
infrastrukturës rrugore. Krijimi i një rrjeti të transportit regjional për njerëz dhe për mallra, përpos përmbushjes 
së kërkesave për lëvizje do të ketë ndikim edhe në zhvillimin ekonomik duke nxitur investimet në zhvillimin 
e infrastrukturës rrugore në nivel regjional. 
 
Objeletivi për përmirësimin e infrastrukturës rrugore për zhvillimin e transportit rajonal, mund të arrihet 
duke realizuar aktivitetet sin ë vijim: 
 

‐ Rehabilitimin e rrugëve ekzistuese në rajonin perëndimor;  
‐ Ndërtimin e rrugëve te reja;  
‐ Mirëmbajtjen e rregullt të rrugëve. 

 

Zhvillimi i sistemit të transportit publik urban 
Qyteti i Mitrovicës së Jugut nuk ka transport publik (urban) për bartjen e udhëtarëve. Shërbimi i transportit 
publik brenda zonës urbane ofrohet nga operatorët transportues privat përmes linjave ndërurbane. Stacioni i 
autobusave ndodhet në lagjen “Ilirida” përgjatë rrugës “Mbretëresha Teutë” dhe ka 19 peronë të autobusëve. 
Përveç autobusëve ndërurban, qytetarët varen në transport individual ose në kombi-bus dhe taksi. 
Strategjia e propozuar ka të bëjë me përmbushjen e kërkesave për lëvizje ditore, uljen e shkallës së motorizimit 
dhe promovimin e transportit publik urban për të gjithë pjesëmarrësit në trafik 

Qëllimi i përgjithshëm i sistemit të transportit publik urban për Mitrovicën e Jugur është: 

                                                            

4Strategjia Sektoriale dhe Transportit Multimodal 2015‐ 2025 dhe Plan i veprimit 5 vjeqar, 2015. 
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- Përmbushja e kërkesava për lëvizje ditore për qytetarët, duke krijuar ndërlidhje funksionale të zonave 
më të rëndësishme urbane të qytetit, me theks të veçant me zonat atraktive të qytetit (Institucionet 
komunale, arsimore, shëndetësore dhe hapësirat rekreative të qytetit); 

- Ulja e shkallës së motorizimit në qytetin e Mitrovicës së Jugut duke promovuar forma të pastra dhe 
efiçente të transportit si, transporti urban dhe lëvizjet tjera aktive; 

- Rritja e shkallës së sigurisë për të gjithë pjesëmarrësit në trafik dhe krijimi i kushteve për qarkullim të 
lirë dhe pa ngarkesë nëpër rrugët e qytetit, 

- Krijimi i kushteve për zhvillimin e sektorit privat dhe rritjen e numrit të të punësuarve 

- Krijimin e mundësive për menaxhimin efikas të projekteve përmes parteniretit publiko – privat. 

Krijimi i sistemit të transportit publik urban 
Krijimi i sistemit të transportit publik urban, i mbështetur në  besueshmëri dhe rregullësi të shërbimeve të 
autobusëve nëpër e Mitrovicës së Jugut, duhet të jetë një nga prioritetet kryesore në qytet sa i përket trajtimit 
të problemeve të mbingarkesës në trafik dhe ofrimit të mënyrave të qëndrueshme të udhëtimit si opsione 
atraktive dhe të besueshme. Futja e prioriteteve për autobusët, çiklistët dhe taksitë në qendër të qytetit është e 
rëndësishme për të inkurajuar njerëzit që të fillojnë të ndryshojnë sjelljen e udhëtimit, nga përdorimi i veturës 
në mënyra më të qëndrueshme të udhëtimit. 

Mbulueshmëria e gjithë territorit të komunës me transport urban 
Pas analizës së infrastrukturës rrugore në Mitrovicën e Jugut, me ç`rast janë marrë parasysh, shtrirja e qytetit, 
objektet dhe lokacionet më të rëndësishme në qytet dhe shperndarja e lëvizjeve, është vlerësuar se 
mbulueshmëria e rrjetit të transportit urban për qytetin e Mitrovicës së Jugut do të  arrihej me tri linja 
funksionale.  
Gjatë planifikimit të shtrirjes së linjave janë marrë parasysh, ndërlidhja funksionale e zonave atraktive të 
qytetit me pjesët periferike, intervali i përcjelljes dhe mbulushmëria e rrjetit urban sipas kritereve të lëvizjes 
përgjatë linjave. 

Me rastin e planifikimit të linjave të autobusëve për  transportin urban në qytetin e Mitrovicës së Jugut, janë 
marrë në konsideratë parametrat bazë për planifikimin e linjave urbane, si: mbulueshmëria, udhëtimi direkt- 
shtrirja direkte e linjave, ndërlidhja funksionale me linjat tjera, shpejtësia e lëvizjes, koha e qarkut dhe intervali 
i përcjelljes. 

Udhëtimi direkt ndërlidhet me shtrirjen gjatësore të linjave, me qëllim që linjat të mos kenë përthyerje të 
panevojshme dhe të zgjatet koha e udhëtimit.  

Sistemi radial i linjave urbane i përgjigjet qytetit të Mitrovicës së Jugut, që përpos mundësisë për linja 
direkte, këto linja shtrihen në rrugë me karakter më të lartë- me elemente gjeometrike adekuate për transport 
urban 

Nuk është bërë ndonjë studim lidhur me shpejtësinë mesatre të kushteve urbane. Por, nëse vlerësohet 
shpejtësia minimale e lëvizjes së automjeteve urbane rreth 15 km/h, atëherë parametrat tjerë si, koha e 
qarkut dhe intervali kohorë i përcjelljes do të jenë në varësi të kësaj shpejtësie. 

Gjatë analizës së mbulushmërisë (dendësia e linjave në rrjetin e përgjithshëm), janë marrë parasysh kriteret 
minimale teknike për lëvizje këmbë nga pikat karaketeristike të linjes (distanca mes vendndaljeve në linjë). 

Pas analizës së këtyre parametrave është vlerësuar se, për një rrjet funksional të transportit urban,  për qytetin 
e Mitrovicës së Jugut janë paraparë 3 linja. Me qëllim të përmbushjes së kërkesave për transport urban, për 
qytetin e Mitrovicës së Jugut janë paraparë linjat si në vijim:  



45 

Linja Nr. 1 “ Qendër-Iliridë-Gushac”,  

Linja Nr. 2 “Zhabac-Qendër-Stacioni i trenit” dhe  

Linja Nr. 3 “Qendër – Shupkoc – Shipoc - Lushtë”. 

Planifikimi i linjave për qytetin e Mitrovicës së Jugut është dhënë në Fuguren 3 

 

 
Figura 3. Linjat e propozuara të transportit publik urban 

Sistemi i biletimit 
Implemetimi i një sistemi bashkëkohor të biletimit elektronik, do të jepte zgjidhje problemeve të udhëtimit që 
paraqiten nga mënyra tradicionale e siatemit të biletimit. Pra, duhet mundësuar udhëtimi me një biletë për një 
kohë të caktuar në tërë rrjetin e transportit urban.  
Ne biletimin elektronik, biletet e katergorive qe perfitojne udhetime falas dhe studenteve që përfitojnë shërbim 
me cmim të reduktuar duhet të jenë të personalizuara dhe mbështetur në legjislacionin në fuqi dhe rregulloret 
komunale.  

Përzgjedhja e lokacionit të ri të stacionit të autobusëve 
Pozicioni strategjik i qytetit të Mitrovicës, me ndërlidhje të mira jo vetëm vendore por edhe ndërkombëtare të 
ndikuara nga vendndodhja edhe e hekurudhës, janë mundësi të mëdha për zhvillim ekonomik të komunës së 
Mitrovicës së Jugut. 

Stacioni aktual i autobusëve në Mitrovicën e Jugut është afër qendrës së qytetit (në lagjen Ilirida), por në një 
distancë rreth 3.0 km nga stacioni i trenit. Lidhur me këtë, komuna e Mitrovicës së Jugut, duhet të ketë 
parasysh ndërtimin e një stacioni të ri të autobusëve i cili do jetë në afërsi të stacionit aktual të trenit, duke 
krijuar një stacion multimodal. Ky stacion,  që parashihet të jetë pika hyrëse në Mitrovicën e Jugut do të 
shërbejë si stacion fundor i autobusëve, për të mundësuar më pas ndërlidhjen e pasagjerëve  me stacionin e 
trenit.   
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Gjithashtu, me qëllim që të krijohet një ndërlidhje funksionale ndërmjet stacionit të propozuar të autobusëve 
dhe stacionit të hekurudhës, është paraparë një linjë urbane e autobusëve urban të cilat lidhin këto dy stacione 
me pjesët tjera të qytetit dhe përmbushjen e kërkesave për lëvizje. 

 
Figura 4. 

Për nevojë të vlerësimit të arsyeshmërisë ekonomike, ligjore, ambientale, teknike dhe financiare, duhet 
të bëhet fizibiliteti për stacionin e ri të autobusëve dhe rrjetin e ri transportit publik urban për qytetin 
e Mitrovicës Jugore.  
 

Zhvillimi i rrjetit të infrastrukturës për lëvizje aktive / ecje dhe çiklizëm 
Ecja dhe çiklizmi njihen dhe promovohen si mënyra të qëndrueshme të transportit, me pasoja pozitive në 
shëndet, mjedis dhe në cilësinë e përgjithshme të jetës së qytetit, duke ndihmuar në reduktimin e zhurmës dhe 
kërkesës për mënyra ndotëse, duke përfshirë ndotjen e ajrit dhe ndotjen akustike, duke implemtuar politika të 
adresuara për ripërdorimin e hapësirave urbane dhe krijimin e një mjedisi urban më miqësor për njerëzit. 

Megjithatë, në mënyrë që ecja dhe çiklizmi të pranohet nga qytetarët dhe të mbështetet nga autoritetet 
komunale dhe institucionet tjera vendore, infrastruktura duhet të sigurojë një mjedis të sigurt dhe efektiv për 
këmbësorët dhe çiklistët.  

Për të favorizuar përdorimin e rrugës nga këmbësorët dhe biçikletat, si dhe për të promovuar një kulturë të re 
për trafik të pamotorizuar, paraprakisht duhet të krijohen kushtet për lëvizje të lirë dhe të sigurt.  

Përmirësimi i infrastruktures ekzisteuese dhe zhvillimi i infrastruktures shtesë dhe funksionale për këmbësorë 
dhe çiklist për të përmirësuar qasjen në mjedise kryesore, si: institucione shkollore, objekte të rëndësisë së 
veçant, vendndaljet e transportit publik, zonat me dendësi të lartë të punësimit, si dhe hapësirat e gjelbra dhe 
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rekreative. Qëllimi është të sjellim rritje në ecje dhe çiklizëm në këto mjedise dhe të përmirësojmë 
ndërgjegjësimin për shtigjet dhe mjediset e dedikuara për ecje dhe çiklizëm në të gjithë qytetin. 
 
Zhvillimi i një strategjie për promovimin e ecjes dhe çiklizmit 
Promovimi i përfitimeve shëndetësore nga ecja dhe ngasja e biçikletës është mesazh i rëndësishëm për të 
inkurajuar jo vetëm përdorimin më të madh të këtyre mënyrave të transportit nëpër Mitrovicën Jugore, por 
gjithashtu për të inkurajuar një “mënyrë të shëndetshme jetese”.  
Hulumtimet e shumta kanë treguar se ecja e rregullt dhe ngasja e rregullt e biçikletës mund të luajnë një rol të 
madh në përfitimet shëndetësore për njerëzit, duke ndihmuar në parandalimin e mbipeshës dhe sëmundjeve të 
zemrës, veçanërisht për ata që në rrethana të tjera do të bënin pak aktivitet fizik. Nëse kryhen më shumë 
aktivitete të ecjes dhe ngasjes së biçikletës, atëherë kjo gjithashtu kontribuon në zvogëlimin e mbingarkesës 
në trafik, zvogëlimin e ndotjes së ajrit dhe ndotjes nga zhurma. Është e rëndësishme të promovohen përfitimet 
nga ecja dhe ngasja e biçikletës që ndërlidhen me shëndetin, përfshirjen sociale dhe mjedisin, në partneritet 
me agjencitë e tjera në të gjithë qytetin. 
Ekzistojnë një numër veprimesh kyçe në lidhje me marketingun dhe promovimin, duke përfshirë edhe këto:  

‐ Të promovohen përfitimet shëndetësore nga ecja dhe çiklizmi;  

‐ Të promovohen mënyra më të shëndetshme jeteses duke zbatuar nismat e sigurisë për të inkurajuar 
aktivitete – siç janë planet e qëndrueshme të udhëtimit për në shkollë.  

‐ Të zhvillohen fushata dhe materiale promovuese për të inkurajuar përdorimin aktiv të ecjes dhe 
ngasjes së biçikletës si mënyra më të shëndetshme të transportit.  

‐ Të sigurohen sinjalizime të mira për shtigjet e këmbësorëve dhe të çiklistëve për t'ua mundësuar 
përdoruesve që të përcaktojnë vendndodhjen e destinacioneve kyçe në këmbë dhe me biçikletë, 
duke përfshirë distancën e udhëtimit dhe sigurimin e hapësirave përcjellëse (p.sh. parkim për 
biçikletat).                  

Plani i rrjetit të infrastrukturës për lëvizje aktive / ecje dhe çiklizëm 
Me qëllim të rritjes së atraktivitetit të ecjes dhe çiklizmit në mesin e përdoruesve është e rëndësishme të 
përmirësohet cilësia e përgjithshme e të gjitha shtigjeve dhe atyre për në destinacionet kryesore, duke 
identifikuar destinacionet kyçe si qendra e qytetit, zonat e punësimit, nyjet kryesore të transportit dhe qendrat 
e lagjeve / rrethinave të qytetit. Më konkretisht, kur merret parasysh cilësia e mjediseve të këmbësorëve dhe 
çiklistëve, është e rëndësishme që shtigjet të jenë: 

‐ Të lidhura: në aspektin që shtigjet të jenë të lidhura mirë, të integruara, në mënyrë ideale pa 
“boshllëqe” në rrjet;  

‐ Të rehatshme: shtigjet të jenë të këndshme për t'u përdorur, me hapësirë dhe kapacitet të 
mjaftueshëm; duke adresuar ndikimet negative të ndotjeve dhe zhurmës të trafikut;  

‐ Të përshtatshme: shtigjet e këmbësorëve që sigurojnë lidhje me destinacionet ku njerëzit duan të 
udhëtojnë, duke ndjekur ‘linjat e dëshiruara’ të përshtatshme;  

‐ Miqësore: shtigjet e këmbësorëve duhet të ndihmojnë në nxitjen e bashkëveprimeve sociale sa më 
shumë që të jetë e mundur; dhe  

‐ Të dukshme: shtigjet e këmbësorëve duhet të jenë të sigurta për përdorim dhe gjithashtu të lehta 
për t'u përdorur me pengesa të pakta për mobilitet. 

 
Zhvillimi i rrjetit për këmbësorë-koncepti strategjik 
Për të favorizuar përdorimin e rrugëve nga këmbësorët dhe biçikletat, si dhe për të promovuar një kulturë të 
re për trafik të pamotorizuar, paraprakisht duhet të krijohen kushtet për lëvizje të lirë dhe të sigurt.  
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Qëllimi kryesor i zhvillimit të infrastrukturës për këmbësorë është përmirësimin e cilësisë së lëvizjes dhe 
largimin e barrierave nga trotuaret, si dhe në qasjen pa pengesa në ndërtesa administrative publike dhe 
shtetërore, shërbime shëndetësore dhe sociale, shkolla, dyqane, objekte kulturore dhe ndërtesa tjera.  

Ekzistojnë një sërë propozimesh për përmirësimin e kushteve për këmbësorë në Mitrovicën Jugore, duke 
përfshirë:  

- Zhvillimin e koncepteve strategjike të rrjetit rrugor për këmbësorë – me standarde adekuate të 
projektimit dhe hapësira përcjellëse për lloje të ndryshme të rrugëve për këmbësorë në të gjithë qytetin.  

- Skemën e zgjeruar për këmbësorë dhe çiklist në qendër të qytetit, zgjerimin e zonës për të përfshirë 
rrugët e afërta dhe për të siguruar një zonë më të gjerë për këmbësorët. Kjo do të përfshijë udhëtimet 
në qendër të qytetit, në zonat në afërsi të shkollave si dhe ato në lokacione më periferike si liqeni apo 
pjesë tjera rekreative të qytetit. 

- Masat për të ndihmuar personat me vështirësi në lëvizje – futja e masave tjera për të ndihmuar personat 
e verbër/me shikim të vështirësuar (p.sh. përdorimi i sipërfaqeve speciale-të dallueshme në afërsi të 
vendkalimeve për këmbësorë). 

- Përdorimin e sinjalizimit adekuat të trafikut për lëvizje të pamotorizuar. 

- Lidhjen e mirë të këmbësorëve/çiklistëve me transportin publik, parkingjet e automjeteve, taksitë dhe 
vendparkimet e biçikletave. 

- Përmirësimi i kushteve në qytet për këmbësorë. Sipas nevojës, kjo përfshin riprojektimin e rrugëve, 
bulevardeve, shesheve për të siguruar lidhje më të mirë dhe qasshmëri për përdoruesit.  

- Duhet të hiqen të gjitha pengesat për lëvizjen e këmbësorëve në tërë qytetin dhe synohet që të merren 
parasysh zgjerimet e zonave ekzistuese të këmbësorëve. 

- Zhvillimi i rrjetit për këmbësorë-koncepti strategjik është dhënë në figuren 5. 

 

Figura 5. Zhvillimi i rrjetit për këmbësorë‐koncepti strategjik 
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Zhvillimi i rrjetit për çiklist-koncepti strategjik 
Korsitë dhe shtigjet ekzistuese të çiklistëve në Mitrovicën e Jugut, duhet përshtatur me qëllim që të 
përmbushin qëllimin e tyre të lëvizshmërisë së qëndrueshme, duke qenë të sigurta për përdoruesit, pasi që 
mënyra sesi janë ndërtuar zvogëlon sigurinë e çiklistëve dhe këmbësorëve. Këto shtigje janë në një pjesë të 
rrugëve “Isa Boletini” , “Mbretëresha Teutë” dhe “Agim Hajrizi”. Ndërsa, shtigjet për çiklist janë përgjatë 
liqenit. 
Por, shtigjet/korsitë ekzistuese, nuk i plotësojnë standardet dhe kushtet e sigurisë për lëvizje të çiklistëve. 
Përpos ndarjes së korsisë nga pjesa e tratuarit për lëvizje të këmbësorëve, mungon edhe sinjlaizimi adekuat 
për shënimin e e shtigjeve/korsive për çiklist. 
Mitrovica e Jugut  ka një konfiguracion të përshtatshëm për zhvillimit të çiklizmit. Mirëpo edhe përkundër 
këtij terreni mjaft të përshtatshëm për zhvillimin e çiklizmit, një formë e tillë e lëvizjes nuk është promovuar 
sa duhet.  
Skema e propozuar e çiklizmit përfshin lagjet “Qendra”, “Ilirida”, “Bair”, “Zhabar i Poshtëm” duke u shtrirë 
përgjatë rrugës kryesore drejt Shupkocit dhe “Kolonia 2”. Ndërsa, një shteg i ri çiklizmit rekreativ, parashihet 
nga liqeni dhe si vazhdimi i shtigjeve ekzistuese drejt bregut të lumit “Ibër” dhe hekurudhës. 
Skema e propozuar e çiklizmit do të vlerësohet më plotësisht nëpërmjet punës së mëtejshme të fizibilitetit para 
çdo pune të implementimit. 
 

 

 
Figura 6. Skema e propozuar e çiklizmit në Mitrovicën e Jugut 
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Zhvillimi i një koncepti për menaxhimin e parkingjeve 

Mungesa dhe menaxhimi jo adekuat i parkingjeve në Mitrovicën e Jugut, jo vetëm që ka shkaktuar vështirësi 
në qarkullimin e automjeteve në trafik, por në masë të konsiderueshme ka ndikur edhe në lëvizjet e 
këmbësorëve dhe çiklistëve duke ua pamundësuar lëvizjen e lirë në trotuare, sepse hapësira e dedikuar për 
të ecur këmbësorët, janë shndërruar në parkingje për vetura. 
 
Implementimi i një koncepti për menaxhimin e parkingjeve 
Implementimi i një koncepti për menaxhimin e parkingjeve synon të rrisë efikasitetin e hapësirës së dedikuar 
për parkim, respektivisht t`ju ofrojë qytetarëve të Mitrovicës së Jugut mundësi dhe lehtësira për parkim, 
nëpërmjet menaxhimit efikas të zonave të destinuara për parkim publik. 

Menaxhimi efektiv i kërkesës për parkim luan rol kryesor në këtë qasje, duke menaxhuar me kujdes rritjen e 
fluksit të trafikut, përmes inkurajimit të njerëzve që të përdorin alternativa tjera dhe në këtë mënyrë që të 
mbështesin opsione më të qëndrueshme të udhëtimit; duke mundësuar ndërkohë qasje për disa banorë dhe 
biznese lokale. Implementimi i një koncepti për menaxhimin e parkingjeve mund të realizohet duke 
marrur parasysh opcionet: 

‐ Krijimi i një Regulloreje të re, për të menaxhuar dhe kontrolluar kërkesën për parkim në rrugë dhe 
jashtë rrugës,   

‐ Ndarja e qytetit në zona, varësisht atraktivitetit dhe rëndësisë së zonave, duke krijuar kushte dhe 
rregullore të reja për parkim të automjeteve për zonat përkatëse;  

‐ Themelimin e një skeme të re të parkimit në zona të banimit për të kontrolluar aktivitetin e parkimit 
në zonat e banimit dhe të komunitetit;  

‐ Futjen e rregullave të reja të parkimit aty ku është e nevojshme dhe zbatimin e këtyre rregullave 
në mënyrë efektive. Është thelbësore të zbatohen kontrolle të parkimit në mënyra rutinore për të 
siguruar se nuk ka abuzime ose aktivitete të paligjshme të parkimit; dhe  

‐ Përdorimi i politikave të planifikimit për të kontrolluar numrin/llojin e parkingjeve për përdorim 
publik, në të gjithë qytetin 

 

Përcaktimi i zonave të parkimit 
Në përputhje me objektivat e përgjithshëm të Planit të Mobilitetit të Qëndrueshëm Urban (PMQU) për 
Mitrovicën e Jugut, monitorimi dhe menaxhimi i parkingjeve gjithashtu mund të ketë një ndikim pozitiv në 
zhvillimin e lëvizshmërisë së qëndrueshme urbane. 

Nëse sigurohen parkingje të mjaftueshme në vendet e përshtatshme dhe ndarja e qytetit në zona të parkimit, 
do të eliminohet ngasja e panevojshme, si nevojë e kërkimit të një vendi për parkimi falas. Kjo zvogëlon 
konsumin e karburantit dhe emetimet e gazërave ndotëse.   

Kërkesa në rritje për parkim, që shpesh është më e madhe se sa kapaciteti i pjesës qendrore të qytetit të 
Mitrovicës së Jugut, kërkon masa për plotësimin e nevojave të ndryshme dhe kërkesës për parkim duke marrë 
parasysh llojet e ndryshme të përdoruesve (banorët rezident / banorët e periferisë / vizitorët). Komuna e 
Mitrovicës së Jugut ka nevojë të krijoj një Regulloreje të re, si pjesë e një projekti që përqendrohet në " 
menaxhimin dhe kontrollimin e kërkesës për parkim për qytetin e Mitrovicës së Jugut". Kjo rregullore duhet 
të ketë si  kriter bazë për krijimin dhe zhvillimin e sistemit të pagesës dhe kontrollit të parkimit, duke përdorur 
masa që nuk kërkojnë shkallë të lartë të investimit, kryesisht, zbatimin e sistemit kompjuterik për pagesa dhe 
kontroll parkimi. 
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Gjatë përcaktimit të zonave për parkim me pagesë, qyteti i Mitrovicës së Jugut duhet të ndahet në disa zona. 
Për përcaktimin e zonave të parkimit, janë vlerësuar çështjet e tilla si, atraktiviteti i zonave, çmimi i parkimit 
dhe kohëzgjatja e qëndrimit për pjesë të ndryshme të qytetit.  Për qytetin e Mitrovicës së Jugut janë paraparë 
tri zona të parkimit: 

‐ Zona 1- Pjesa qendrore e qytetit,  klasifikohet si zona më e shtrenjtë me kohëzgjatjen më të shkurtë të 
lejuar të parkimit. 

‐ Zona 2- Pjesët periferike të qytetit lejojnë periudha më të gjata kohore dhe kanë çmim më të ulët. Në 
zonën 2 – do të përfshihen edhe parkingjet e parapara rreth stadiumit të qytetit dhe rreth liqenit. 
Përfshirja e parkingjeve të planifikuara në Zonën -2, do të vlerësohet sërish dhe do të jenë në varësi të 
zhvillimeve dhe atraktivitetit të këtyre zonave. 

‐ Zona 3-Do të jetë jashtë përkufizimeve në Zonat 1 dhe 2, dhe kjo zonë është paraparë për parkimin e 
automjeteve pa pagesë dhe pa kushtëzime në aspektin kohorë. 

 

Figura 7. Ndarja e qytetit në zona, varësisht nga prioriteti dhe atraktiviteti i zonave 

Në Figuren 7 janë dhënë parimet konceptuale/strategjike për ndarjen e qytetit në zona, varësisht nga prioriteti 
dhe atraktiviteti i zonave. Ndërsa, identifikimi i saktë i zonave të përshkruara më lart duhet të zhvillohet në 
studimet pasuese për këtë çështje. 

 
“Zona për banorët e ndërtesave kolektive” në zonat e banimit  
Në banesat kolektive në qytetin e Mitrovicës Jugore janë parkingjet publike të cilat shfrytëzohen nga banorët 
rezident të banesave kolektive. Pas autorizimit të futjes së zonave të parkimit me pagesë në zona të ndara të 
qytetit, fazat e mëtejshme të parkimit me pagesë duhet të futen parkingjet e banesave kolektive. Përpos 
menaxhimit dhe mirëmbajtjes së ketyre hapësirave,  vendosja e masave për shfrytëzimin me pagesë të këtyre 
parkingjeve, ka për qëllim edhe mbrojtjen e ketyre hapësirave nga rritja e aktivitetit të parkimit nga personat 
që nuk janë banorë.  
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Zona për banorët e ndërtesave kolektive duhet të rregullohet me rregullore të veçantë në marrëveshje ndërmjet 
Komunës dhe banorëve, e shënuar me sinjalizimin përkatës që tregon se është e përcaktuar për banorët e 
ndërtesave kolektive. Vetëm banorët me leje të vlefshme parkimi dhe parapaguesit mund të parkohen në këto 
hapësira.  

Vend-parkimi është hapësire e projektuar, e shënuar dhe teknikisht e pajisur për të akomoduar dhe lënë një 
automjet.  

Ne kuadër te objektivave për menaxhimin e parkingjeve në Mitrovicën e Jugut, është parapare rregullimi i 
zonave të parkimit për ndërtesa të reja.  

Rregullimi i zonave të parkimit për ndërtesa të reja duhet të realizohet në përputhje me normat teknike të 
planifikimit hapësinor, ku janë caktuar standardet lidhur me numrin e vendparkimeve, varësisht nga 
përmbajtja. 

 

Përmirësimi i infrastrukturës për i transportin tranzit 
Duke marrë parasysh rritjen e vrullshme të shkallës së motorizimit, infrastrukturën rrugore jo funksionale, 
sigurinë e pamjaftueshme për lëvizje aktive (këmbësorët dhe çiklistët) dhe kushtet ambientale, atëherë 
shkarkimi i qendrës së qytetit nga numri i madh i automjeteve nuk mund të kuptohet vetëm si një objektiv i 
thjeshtë, por si prioritet.  
 
Ndërtimi dhe funksionalizimi i rrugës unazore – By Pass në pjesen jugore të qytetit 
Me qëllim që pjesa e qendrës së qytetit të planifikohet në atë mënyrë që prioritet të i jepet lëvizjeve aktive dhe 
transportit kolektiv, është e nevojshme devijimi i fluksit të qarkullimit të automjeteve të cilat nga pjesët 
periferike të qytetit kanë për qëllim trafikun transit. 

Për këtë arsye është e nevojshme funksionalizimi i rrugës unazore - By-Pass-it në jug të Bairit, e cila lidhet 
me rrugen nacionale M-22.3 në Shupkovc. By -Bassi në pjesen jugore do të ketë për qëllim, që trafiku transit 
të mos kaloj nëpër qendër të qytetit. Kjo do të mundësohet me përmirësimin e elementeve gjeometrike të 
rrugëve ekzistuese nëpër të cilat mund të kaloj By -pass-i dhe krijimin e rrugëve të reja.  

Gjerësia e rrugës duhet të përmbushë kërkesën e fluksit të qarkullimit dhe të ofroj kapacitet të mjaftueshëm 
dhe nivel të mirë të shërbimit. Për këtë arsye, përpos zgjerimit të rrugës, është e nevojshme rregullimi i 
udhëkryqeve në mënyrë që të rritet kapaciteti i tyre në degët hyrëse dhe të zvogëlohen pikat konfliktuoze për 
rritjen e sigurisë së lëvizjes.  
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Figura 8. By Pass‐i në pjesën jugore të qytetit 
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1.3.2.2.4. INFRASTRUKTURA PUBLIKE DHE SOCIALE 

Zhvillimi i sistemit të infrastrukturës publike i referohet përmirësimit të cilësisë jetës së qytetarëve përmes 
ngritjes së nivelit të shërbimeve dhe qasjes më të lehtë në objekte. Shpërndarja hapësinore e shërbimeve 
publike bazohet në rrjetin aktual të ndërtesave dhe hapësirave dhe identifikimin e nevojave të popullatës në 
të ardhmen. Në këtë aspekt,  parimet themelore të zhvillimit të ardhshëm të këtij sektori janë: 

 Përmirësimi i shërbimeve në të gjitha vendbanimet përmes rehabilitimit të objekteve ekzistuese apo 
ndërtimit të objekteve të reja; 

 Shtrirja e balancuar e shërbimeve në tërë territorin e komunës; 
 Nxitja e përfshirjes së iniciativave private në këtë sektor, në veçanti në fushën e përkujdesjes së 

fëmijëve dhe të moshuarve. 

Bazuar në zhvillimin hapësinor dhe demografik për secilin vendbanim dhe strukturës së moshës së popullatës,  
dhe në përputhje me këtë dhe funksionet e  tyre themelore,  do të sigurohen shërbimet e nevojshme publike. 

Institucionet arsimore. Në përgjithësi, qasja në arsim fillor dhe të mesëm në komunën e Mitrovicës Jugore 
është relativisht e kënaqshme. Me zhvillimin e ardhshëm të infrastrukturës arsimore synohet sigurimi i 
arsimit gjithëpërfshirës dhe cilësor në tërë territorin e komunës. 

Sigurimi i objekteve të nevojshme të edukimit parashkollor me qëllim të rritjes së përfshirjes së fëmijëve në 
këtë nivel të arsimimit do të bëhet përmes ndërtimit të institucioneve parashkollore- çerdheve në: 

 Iliridë 
 Shipol; dhe 
 Bair 

 
 Harta 4. Harta e Infrastrukturës  publike dhe sociale 
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Gjithashtu, në aspektin afatgjatë, planifikohet edhe mbulueshmëria me shërbime çerdhe apo kopsht në zonën 
rurale, në fshatrat ku numri i popullsisë kalon shifrën 3,000 banorë, më saktësisht shtrirjen e tyre në të gjithë 
2 nën- qendrat e definuara me këtë koncept, si Koshtova dhe Kçiqi i Madh. 

Organizimi i arsimit para- fillor do të bëhet përmes sigurimit të hapësirave për këtë qëllim në kuadër të 
rrjetit ekzistues të SHFMU-ve, në mënyre të balancuar në tërë territorin e komunës. Në nivelin e arsimit 
fillor dhe të mesëm të ulët për periudhën e ardhme tetë-vjeçare është planifikuar rindërtimi SHFMU 
“Abdullah Shabani” së bashku me sallë të re të edukatës fizike, ndërtimi i sallës së re të edukatës fizike për 
shkollën “Eqrem Qabej”, si dhe ndërtimi i katër fushave sportive. 

Në nivelin e arsimit të mesëm të lartë është planifikuar ndërtimit i SHML të muzikës “Tefta Tashko”. 

Investimet kapitale do të përqendrohen në kompletimin e infrastrukturës ekzistuese me hapësirat e 
nevojshme për zhvillimin e aktiviteteve të edukatës fizike. 

Institucionet shëndetësore. Zhvillimi i kujdesit shëndetësor do të bazohet në përmirësimin e cilësisë së 
kujdesit shëndetësor parësor në Qendrën Kryesore të Mjekësisë Familjare në Mitrovicës Jugore, Qendrat e 
Mjekësisë Familjare dhe Ambulancat Shëndetësore në zonat rurale. Ofrimi i shërbimeve cilësore do të 
sigurohet përmes rritjes së numrit të personelit shëndetësor, në veçanti të mjekëve familjarë. Gjithashtu 
përmirësimi i kujdesit shëndetësor do të mundësohet duke pajisur të gjitha institucionet shëndetësore me 
pajisje të reja dhe moderne mjekësore dhe furnizim të rregullt me inventar. 

Në një periudhë afatgjatë, përpos renovimit të gjitha objekteve ekzistuese shëndetësore dhe pajisjes së tyre 
me aparate teknologjike dhe mjekesore janë planifikuar edhe ndërtimet e objekteve e reja të mjekësisë 
familjare në QKMF-së në Mitrovicës Jugore në mënyrë që të sigurohet kapacitet i mjaftueshëm për 
shërbime cilësore dhe qasje më e lehtë e shfrytëzueseve. 

Ndërtimi i objekteve të reja të planifikuara janë: 

 QKMF e re planifikohet të ndërtohet pranë Kompleksit Universitar; dhe 
 QMF e re planifikohet të ndërtohet në Koshtovë; 

Infrastruktura e mirëqenies sociale. Ndonëse në Komunë ekzistojnëndërtesa të mirëqenies sociale, ato 
nuk plotësojnë kërkesat aktuale dhe për këtë arsye janë planifikuar ndërtimi i ndërtesave vijuese: 

 Ndërtimi i qendrës së re për punësim social; 
 Ndërtimi i strehimores së përkohshme për persona të pastrehë; 
 Ndërtimi i shtëpisë së re të pleqve; 
 Ridestinimi i objektit ekzistues të pashftyëzuar për punë sociale në qendër për mbrojtjen e grave dhe 

femijëve nga dhuna familijare, Iliridë; 
 Ridestinimi i objektit ekzistues shtëpi e pleqeve në objekt për qendrim ditor për femijë me nevoja të 

vecanta; 
 Ndërtimi I banesave të reja për banim social për 50 familje te objekti ekzistues për banim social në 

Shipol, Kampi I Luanjëve; dhe 
 Rindërtimi i ndërtesave ekzistuese për banim social te ish-DESI për të strehuar 50 familje. 

Hapësirat sportive dhe rekreative. Objektiv tjetër është krijimi i kushteve më të mira për aktivitete 
rekreative për sportistë. Ky objektiv planifikohet të arrihet përmes dy projekteve. Komuna nuk ka mundësi 
financiare të investojë dhe t’u përshtatet standardeve të cilat kërkohen në lojërat ndërkombëtare dhe kjo do 
të mundësonte një zhvillim të biznesit privat duke ofruar një përvojë të mirë dhe duke hapur gjithashtu 
vende të reja të punës. Në aspekt të përmirësimit të shërbimeve, parashihet: 
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 Ndërtimi i fushës së futbollit pranë stadiumit “Adem Jashari; dhe 
 Rrenovimi i  fushës  së futbollit në fshatin Kçiq. 

Hapësirat Kulturore. Objektiv tjetër është krijimi i kushteve më të mira për aktivitete kulturore. Ky 
objektiv planifikohet të arrihet përmes dy projekteve. Në aspekt të përmirësimit të shërbimeve, parashihet 
ndërtimi i: 

 Ndërtimi i Galerisë së arteve te ish Teslla; dhe 
 Ndërtimi I muzeut të qytetit përballë shtëpisë së armatës. 

Hapësirat e hapura publike. Objektiv tjetër është krijimi i kushteve më të mira për hapësira publike. Në 
aspekt të përmirësimit të shërbimeve, parashihet: 

 Zgjerimi i parkut të qytetit me përmbajtje rekreative, sportive dhe kulturore përgjatë Ibrit si projekt i 
përbashkët i dy pjesëve të qytetit; 

 Zgjerimi i shëtitores përgjatë pjesës lindore të Lumit Ibër; 
 Ndërtimi i HPP në lokacionin ku gjindet QKMS pas rrënimit të tij; dhe 
 Rregullimi I shetitores prej urës në qendër të qytetit deri te impianti, pikë bashkimi i Ibrit me 

Sitnicën. 

 

Administrata publike. Për funksionim më efecient të administratës komunale është planifikuar ndërtimi i 3 
Zyrave të Gjendjes Civile, në Shipol dhe Stantërg. 
Në aspekt të përmirësimit të shërbimeve, parashihet avancimi i sistemit elektronik në ofrimin e shërbimeve 
për qytetarë. 
 

1.3.2.2.5. MBROJTJA E MJEDISIT   

Mbrojtja e mjedisit në komunën e Mitrovicës së Jugut është mision i veçantë marrë parasysh vlerat e saja 
natyrore siç janë ato pyjore, ujore dhe tokën bujqësore. E gjithë kjo krijon një natyrë që është potencial për 
zhvillim të turizmit. Për të luajtur rolin që i përshkruhet duhet të mbrohet ajri, uji dhe toka. Territori i 
komunës së Mitrovicës së Jugut, vazhdimisht është ballafaquar me fatkeqësi natyrore dhe aksidente të 
ndryshme, ku në masë të madhe shkaktohen dëme materiale si në pjesën urbane ashtu edhe në atë rurale. 

Komuna ka paraparë si të domosdoshme ndërtimin e impiantit kryesor për ujërat e zeza dhe impiante tjera 
në fshatrat të cilat për shkak të konfiguracionit të terrenit nuk mund të lidhen me atë kryesor. Për më tepër 
edhe çdo operator industrial duhet të parasheh masa për trajtimin e ujërave të zeza (ndërtimin e sistemeve të 
brendshme të filtrimit të ujërave industrial - impianteve vetanake), e gjithë kjo me qëllim të mbrojtjes së 
lumenjve dhe tokës nga degradimi që mund të shkaktojnë mbetjet industriale. Zgjerimi i kapaciteteve të  
deponisë rajonale dhe eliminimi i deponive ilegale është hapi tjetër në funksion të mbrojtjes së mjedisit.  

Mbrojtja e ujit dhe ajrit dhe tokës 

Mbrojtja e ujit.Në komunën e Mitrovicës së Jugut, lumenjtë dhe derdhjet e tyre që kalojnë përgjatë qytetit 
dhe disa fshatra janë të ndotura në shkallë të madhe. Komuna duhet të ndërmerr masa për mbrojtjen e 
zonave ujore, burimeve të ujërave nëntokësor, ujërat sipërfaqësorë dhe ujë rrjedhat e hapura, të bëjë 
mirëmbajtjen e ujërave, kontrollimin e zhvillimeve dhe ndërtimeve etj. Përveç masave të cekura më lartë, 
për mbrojtjen e ujërave bëhet eliminimi i deponive ilegaledhe menaxhimi efektiv i mbeturinave, si dhe 
trajtimi i problemit të derdhjes së ujërave të ndotura të cilat derdhet te pa trajtuara në përroje, dhe në 
lumenjtë si  Ibëri ,Sitnica,Trepqa,Lushta. Një kërcënim tjetër i kualitet të ujit është vendosja e zonës 
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industriale afër lumenjve. Rreziku qëndron nga vajrat dhe substancat tjera kontaminuese, që depërtojnë 
përmes ujit. 

Për të mbrojtur trupat ujor, koncepti planifikon ndarjen e rrjetit të kanalizimit të ujërave të ndotura nga 
kanalizimi i ujërave atmosferike, dhe ndërtimin e fabrikës për trajtimin e ujërave të zeza në Mitrovicë të 
Jugut, që do të parandalonte derdhjen e ujërave të zeza në lumenj dhe prroska të Mitrovicës së Jugut . 
Përgjatë rrugëve dhe brigjeve të lumenjve duhet të mbillen pemë për të krijuar breze të gjelbërimit dhe 
amortizuar ndotjen nga pluhuri, gazrat dhe zhurma. Po ashtu do të ndërmirren masa në lidhje me trajtimin e 
mbeturinave dhe përdorimin e energjisë që lirohet nga trajtimi i mbeturinave. Për më tepër edhe masat e buta 
si fushata vetëdijësuese, trajnimeve dhe ligjërata mbi rëndësinë dhe ruajtjen e trupave ujor duhet të 
ndërmirren. 

Mbrojtja e ajrit.Sipas vlerësimit, ndotja e ajrit kryesisht shkaktohet nga: emetimet e gazrave nga trafiku, 
dhe nga Mbetjet industriale. Gjithashtu, në mungesë të rrjetit të ngrohjes qendrore, ndotje shtesë paraqesin të 
gjitha njësitë e banimit që ngrohen përmes burimeve alternative me dru, Pelet dhe thëngjill. 

Mirëpo, bazuar në ligjin mbi mbrojtjen e ajrit, komuna në bashkëpunim me MMPH duhet të bëjë 
kontrollimin e vazhdueshëm të emetimeve të pluhurit dhe tymit përmes matësve të cilësisë së ajrit. 
Mitrovica e Jugut  ka 2 stacione për matjen e parametrave të ajrit si PM10, PM2.5, SO2, NOx, O3, CO. 
Sipas raportit të AMMK 2018 për gjitha këto parametra kemi vlera në rritje. Në mënyrë që të zvogëlohen 
pasojat nga ndotësit e ajrit, komuna duhet të hartojë Plan Lokal të Veprimit të Cilësisë së Ajrit, ku do të 
përcaktohen masat për veprime 8 vjeçare për menaxhimin e cilësisë së ajrit për tërë territorin e komunës në 
pajtim me Strategjinë e Cilësisë së Ajrit.  

Sa i përket zvogëlimit të ndotjes së ajrit nga përdorimi i drurit,Peletit dhe Thëngjillit  për ngrohje, koncepti 
propozon të bëhet studim i mundësive për ndërtim të sistemit të ngrohjes qendrore, ku si hap i parë 
parashihet studim i fizibilitetit të përdorimit të gazit natyror për ngrohje të ndërtesave të institucioneve 
publike në komunë. Ndërsa në proces të planifikimit përmes përcaktimit të shfrytëzimit të tokës plani 
parasheh një zhvillim më kompakt dhe përdorim më të vogël të automjeteve me qëllim të zvogëlimit të 
dioksidit të karbonit. Ndërtimi i unazës në zonën urbane do të devijonte trafikun e automjeteve që kalojnë 
nëpër qytet, dhe më këtë do të minimizohej ndotja nga trafiku. 

Ndikimet negative nga prodhimtaria industriale do të zvogëlohen pasi që koncepti hapësinor parasheh 
zhvillimin e prodhimtarisë jo shqetësuese dhe ndërrimin e destinimit nga ajo e rëndë në industrinë e lehtë. 
Sipas rregullores së MMPH, çdo veprimtari prodhuese e re, si pjesë e kërkesës për leje ndërtimi dhe operimi, 
duhet të përgatisë Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis me çka bëhet i mundur kontrolli i ndikimeve në mjedis 
sipas kritereve ligjore aktuale. 

Mbrojtja e tokave bujqësore. Komuna e Mitrovicës së Jugut nga sipërfaqja e tërësishme ka rreth 15871.04 
ha ose 47.99% e territorit të Komunës është Tokë bujqësore, si aset nacional,ekonomik dhe mjedisor duhet 
të mbrohet parimisht nga degradimi dhe ndërtimi i shpërqendruar, bazuar në udhëzimin administrativ për 
normat teknike të planifikimit Përveç kësaj, koncepti parasheh mbrojtjen e tokës bujqësore: 

 Gazrat e shkarkuara, pesticidet dhe plehrat kimikë apo përdorimi i tepruar i tyre në bujqësi;  
 Grumbullimi në tokë i  Plumbit dhe metaleve të rënda, gazrat dhe mbetjet e tjera; 
 Përzierja me tokën nëpërmjet reshjeve të gazrave të dëmshme që ndotin ajrin;  
 Erozionet që vijnë nga shkatërrimi i pyjeve; 
 Ndërtimet e shpërndara; 
 Fragmentimet e shpeshta dhe të paplanifikuara të tokës bujqësore.  
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Për secilin prej tyre aplikohen masa të veçanta për mbrojtje. Sa i përket ndjeshmërisë së tokës në komunën e 
Mitrovicës së Jugut në hartën e ndjeshmërisë së tokës vërehet se toka përgjatë rrjedhave të lumenjve dhe me 
bonitet më të lartë ka një sensitivitet më të lartë në komunën e Mitrovicës së Jugut, andaj ruajtja e shtretërve 
të lumenjve nga erozioni dhe nga hudhja e mbeturinave të ngurta dhe të lëngshme, mbron tokën bujqësor 
edhe  bonitetitn e lartë përreth trupave ujor.  

Sa i përket mbrotjes së tokës bujqësore nga ndërtimet e paplanifikuara, përcaktimi i kufijve ndërtimor, 
veçanërisht në vendbanimet rurale  është masë mbrojtëse e drejtpërdrejt ndaj ndërtimeve. Në kuadër të 
këtyre masave përfshihen edhe monitorimi dhe kufizimi i përdorimit të pesticideve dhe plehrave në masë që 
të mos e dëmtojnë tokën bujqësore dhe kontrolli i lëshimit të ujërave industrial në afërsi të tokave bujqësore 
me bonitet të lartë. Përmes planifikimit, përcaktimi i zonave bujqësore, është masë mbrojtëse e drejtpërdrejt 
ndaj fragmentimit të tokës bujqësore, kurse mbrojtja nga erozioni do të bëhet përmes përcaktimit të zonave 
pyjore dhe pyllëzimit. 

Mbrojtja e pyjeve. Komuna e Mitrovicës së Jugut nga sipërfaqja e tërësishme ka rreth 14275.35 ha ose 
43.16 % tokë pyjore. Pylltaria gjithashtu vlerësohet të jetë njëri ndër sektorët me potencial për zhvillim 
ekonomik. Erozionet që vijnë nga shkatërrimi i pyjeve sidomos në zonën e pyjeve të Shales së Bajgorës . 

Mbrojtja dhe rehabilitimi i pyjeve do të ketë ndikim pozitiv edhe në parandalimin e erozionit. Toka pyjore 
mbrohet duke ndërmarrë masa për parandalimin e shpyllëzimit, mbrojtjes dhe rregullimit përmes pyllëzimit 
dhe ripyllëzimit. Pyllëzimi duhet të bëhet përmes mbjelljeve të bimëve apo farës. Gjithashtu edhe për 
mbrojtje të biodiversitetit duhen të ndermirën masa të veçanta sidomos për speciet endemike të florës dhe 
faunës si dhe mbrojtjes së peizazhit. 

Parandalimi dhe mbrojtja nga fatkeqësitë natyrore.  

Bazuar në Ligjin Për mbrojtje nga fatkeqësitë natyrore dhe fatkeqësitë tjera” Komuna e Mitrovicës së Jugut, 
përkatësisht Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpëtim ka  "Planin për Reagim Emergjent Komunalʺ, i cili 
përcakton procedurat, përgjegjësitë dhe detyrat e strukturave komunale dhe tjera në ballafaqimin me 
fatkeqësitë natyrore, bën evidentimi i mjeteve për reagim emergjent në komunë dhe vlerëson nevojën për 
ngritje të kapaciteteve teknike dhe njerëzore. Për më tepër komuna për të parandaluar rreziqet dhe 
fatkeqësitë natyrore duhet të krijoj dhe funksionalizoj Qendrën Operative Emergjente Komunale (QOEK). 

Analiza e rreziqeve paraqet dukuritë kryesore që ndodhin  në Qytet/Komunë që janë vërshimet, zjarret, 
erërat e forta, erozionet dhe  incidentet me materie të rrezikshme, etj. 

Mbrojtja nga erozioni.Komuna e Mitrovicës së Jugut nuk karakterizohet me shkallë të lartë të erozionit. 
Në komunën e Mitrovicës së Jugut janë identifikuar me shkallë të lartë të erozionit  gjendet në pjesën veriore 
dhe jugore të territorit të evidentuara disa zona erozive të intensitetit të lartë të paraqitura në hartën e 
erozionit. Territori i. Shfrytëzimi i tokës në komunën e Mitrovicës së Jugut, shpyllëzimi dhe shtrirja urbane 
kanë ndikuar në ngritjen e shkalles së erozionit. Koncepti me përcaktim të shfrytëzimit të tokës për tërë 
territorin e komunës, shtrirjen e pakontrolluar të vendbanimeve me ndërtime, me veprime për pyllëzim 
promovon praktika të qëndrueshme të shfrytëzimit të tokës, që ndikon në parandalim të erozionit.  

Zonat në të cilat erozioni është me intensitet më të madh sipas Ligjit të ujërave duhen të shpallen “zona 
erozive”.  Në komunën e Mitrovicës së Jugut janë të evidentuara disa zona erozive të intensitetit të lartë të 
paraqitura në hartën e erozionit.. Për të parandaluar aktivitetin eroziv në këto zona duhen të ndërmerren 
veprime antierozive si hidroteknike, bujqësore, si dhe biologjike varësisht nga rasti. Shpesh këto masa duhet 
të kombinohen për të arritur rezultate më të mira antierozive. 

Masat bujqësore: 
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 Mirëmbajtja e tokave bujqësore  me mekanizma modern. 
 Zhvillimi i një sistemit të ujitjes dhe kullimit. 

 

 Masat biologjike: 
 Mbrojtja e pyjeve ekzistuese nga prerjet e pa kontrolluara dhe nga zjarri; 
 Mbjelljen e drunjëve që do të mbulonin brezin prej 10 m largësi nga lumi për të kufizuar erozionin në 

lumenjtë kryesor; 
 Pyllëzimi i viseve të zhveshura dhe atyre të degraduara; 
 Krijimi i brezave të gjelbër në ato rajone ku shkalla e erozionit është e lartë; 

Të gjitha veprimet dhe masat antierozive duhet ti nënshtrohen Udhëzimit Administrativ mbi Normat teknike 
të Planifikimit MMPH Nr.08/2017 (shtojcë kapitulli 2 paragrafi 2 dhe 1.2.1.) 

Mbrojtja nga 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. Marrë në tërësi, duke u bazuar në vlerësime të dëmeve pas ndodhjes së vërshimeve, këto trendë, janë 
në rënie, si rezultat i përmirësimit të infrastrukturës përkatëse. 

Në Mitrovicë të Jugut janë identifikuar zonat me rrezikshmëri të lartë nga vërshimet, dhe koncepti parasheh 
masa mbrojtëse nga vërshimet: 

 Rregullimi i shtretërve të lumenjve dhe përrockave duke ndërtuar argjinatura (rregullim i bankinave) 
në disa pjesë të Lumit Ibër,Sitnic,Trepqa dhe Lushta   

 Përcaktimi i brezave mbrojtës për lumenjtë, ku ndalohen ndërtimet sipas ligjit ‘ 

Masat për mbrojtje nga breshëri. Ndryshimet klimatike viteve të fundit kanë bërë që breshëri të jetë më i 
shpeshtë dhe me pasoja të mëdha për bujqësi. Kosova edhe përkundër nevojës, aktualisht nuk ka sistem 
mbrojtës raketor për shpërndarjen e reve si dhe të paralajmërimit të hershëm të kësaj dukurie.  Ekziston edhe 
një mundësi tjetër të mbrojtjes me anë të rrjetave por është e pamundur që toka bujqësore që përfshinë rreth 
47.99 % të sipërfaqes së tërësishme të territorit të komunës së Mitrovicës së Jugut të mbrohet me rrjetë. Në 
këtë kontekst mbetet që përgjegjësit të nivelit qendror si MMPH dhe MBPZHR në bashkëpunim me 
komunën të ndërtojnë një sistem mbrojtjes të avancuar i cili do të shërbente për zvogëlimin e rrezikut nga 
breshëri. 

Masat për mbrojtje nga zjarri. Bazuar në Ligjin Për Mbrojtje nga Zjarri” komuna është përgjegjëse për 
hartimin e Planit për mbrojtje nga zjarri në nivel komunal ne bazë të vlerësimit të rrezikut nga zjarri dhe 
praktikave të deritashme si dhe në pajtim me Planin shtetëror për mbrojtje nga zjarri. Komuna e Mitrovicës 
së Jugut nuk e ka të hartuar këtë plan por në kuadër të "Planit menaxhimit të riskut" ka të përcaktuara 
përgjegjësitë për fatkeqësi përkatëse si dhe mjetet teknike për ballafaqim me fatkeqësitë në këtë rast njësinë 
e zjarrfikësve dhe automjetet. 

Në Mitrovicë të Jugut janë prezentë zjarret të shkaktuara kryesisht nga temperaturat e larta,nga lartpërquesit 
të vjetër elektrik  zjarr vëniet dhe veprimtaritë e pakujdesëshme njerëzore. Gjithashtu janë evindentuar 
Vatrat e zjarreve në pyje, siç janë pyjet në afërsi të vendbanimeve Rahovë, Zhabar ,Kushtovë dhe Mitrovicë 
të Jugut. Në këtë aspekt duhet të ndërmerren masa për parandalimin e përhapjes së zjarreve eventuale. 

Masat mbrojtëse parashihen konform situatave, ku qeveria komunale bazuar në Planin emergjent formon 
shtabet e krizave në përkrahje të shërbimit të zjarrfikësve. Në këtë kontekst masat që duhet ndërmarrë janë: 

 Inspektimi për parandalim të zjarrvënieve të qëllimshme në zonat pyjore dhe tokat bujqësore;  
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 Respektimi I kushteve të ndërtimit të përcaktuara me kornizën ligjore për mbrojtje nga zjarri; 
 Sigurimi i elaborateve për siguri nga fatkeqësitë natyrore dhe fatkeqësitë tjera për të gjitha projektet e 

ndërtimit për të gjitha kategoritë konform ligjeve përkatëse. 
 Planifikimi I tampon zonave në mes të zonave pyjore dhe të tjera të cilat janë të ndjeshme nga zjarri si 

dhe një tampon zonë në brezin kufitar për të penguar përçimin eventual të zjarrit. 
 Vendosjen e hidrantët në vende të caktuara në qytet dhe vendbanime në komunë. 
 Sigurim i qasjes së automjeteve të zjarrfikësve deri të çdo njësi banimi në  komunë.  

 

Masat për mbrojtje nga vërshimet. Në kuadër të veprimeve për mbrojtje të mjedisit dhe parandalimit të 
fatkeqësive natyrore komuna duhet të ndërmerr masa për mbrojtje nga vërshimet dhe atë: 

 Mirëmbajtjen e shtretërve të rrjedhave ujore, përmirësimin e argjinaturave mbrojtëse. 
 Pastrimin e kanaleve të ujitjes dhe të kanalizimit atmosferik të cilat bëhen pengesë e rrjedhjes së 

ujërave në rastet e reshjeve më të mëdha. 
 Hapjen dhe rregullimin e shtretërve të Ibërit ,Sitnicës,Trepqës,Lushtës  për të evituar vërshimet në rast 

të reshjeve të mëdha dhe shkrirjes së borës.   
 Ndërtimin e pendave për mbrojtje nga erozioni që shkaktojnë përrenjtë nga malet.  

 

Për të gjitha masat që ndërrmirën duhet të vlerësohet ndikimit i tyre në mjedis, në mbrojtjen e biodiversitetit 
dhe peizazhit gjithnjë duke pasur parasysh udhëzimin administrativ për normat teknike të planifikimit 
MMPH Nr.08/2017 (shtojcë kapitulli 1).  

Masat për mbrojtje nga stuhitë e erës. Pozita gjeografike e Mitrovicës së Jugut e rrethuar me male e 
mbron komunën nga erërat e intensitet të lartë. Por sidoqoftë, komuna duhet t’i ketë të identifikuara 
lokacionet të cilat mund t’i nënshtrohen erërave të forta për të paraparë masa mbrojtëse kundër stuhive 
eventuale. 

Këtë duhet pasur në konsiderate në procedurat e dhënies së kushteve të ndërtimit të etazhitetit të lartë si dhe 
objekteve të infrastrukturës teknike, të transportit dhe energjetike. 

Mbrojtja nga tërmetet. Komuna e Mitrovicës së Jugut shtrihet në zonën me magnitudë maksimale 4.5deri 
në 6.0. Sipërfaqja e Mitrovicës së Jugut i është ekspozuar aktivitetit sizmik nga burime të ndryshme sizmike 
(lokale dhe telesizmike), prandaj potenciali i rrezikut sizmik është mjaft i shprehur. 

Në kuadër të vlerësimit janë identifikuar zona me rrezikshmëri seizmike të shkallës 4.5 Rihter dhe zona me 
rrezikshmëri seizmike të shkallës 6 Rihter, ku për secilën zonë do të ndërmirren  masa adekuate. Në tërë 
komunën e Mitrovicës së Jugut duhet aplikuar Eurokodin 8 në ndërtimet e infrastrukturës dhe objekteve të 
banimit për t’i përballuar intensitetit të dridhjeve dhe për minimizimin e pasojave në raste rreziku. Kujdes të 
veçantë duhet kushtuar ndërtimeve të larta >P+4, objekteve industriale dhe infrastrukturës rrugore, e 
sidomos urave.  
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Harta 5. Mbrojtja e mjedisit dhe rreziqet nga fatkeqësitë natyrore dhe fatkeqësitë tjera (Gjendja e planifikuar) 

Mbrojtja e mjedisit në komunën e Mitrovicës së Jugut  është mision i veçantë marrë parasysh vlerat e saj 
natyrore siç janë ato pyjore, ujore dhe tokën bujqësore. E gjithë kjo krijon një natyrë që është potencial për 
zhvillim të turizmit. Për të luajtur rolin që i përshkruhet duhet të mbrohet ajri, uji dhe toka. Territori i 
komunës së Mitrovicës, vazhdimisht është ballafaquar me fatkeqësi natyrore dhe aksidente të ndryshme, ku 
në masë të madhe shkaktohen dëme materiale si në pjesën urbane ashtu edhe në atë rurale. 
Komuna ka paraparë si të domosdoshme ndërtimin e impiantit kryesor për ujërat e zeza dhe impiante tjera 
në fshatrat të cilat për shkak të konfiguracionit të terrenit nuk mund të lidhen me atë kryesor. Për më tepër 
edhe çdo operator industrial duhet të parasheh masa për trajtimin e ujërave të zeza (ndërtimin e sistemeve të 
brendshme të filtrimit të ujërave industrial - impianteve vetanake), e gjithë kjo me qëllim të mbrojtjes së 
lumenjve dhe tokës nga degradimi që mund të shkaktojnë mbetjet industriale. Zgjerimi i kapaciteteve të  
deponisë rajonale dhe eliminimi i deponive ilegale është hapi tjetër në funksion të mbrojtjes së mjedisit.  
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1.3.2.2.6. MBROJTJA E TRASHËGIMISË KULTURORE DHE NATYRORE   

Mbrojtja e trashëgimisë kulturore dhe natyrore në komunën e Mitrovicës është mision i veçantë marrë 
parasysh vlerat e tyre, paraqet një potencial për zhvillim ekonomik përmes turizmit. Territori i komunës së 
Mitrovicës, vazhdimisht është ballafaquar me fatkeqësi natyrore dhe aksidente të ndryshme, ku në masë të 
madhe shkaktohen dëme materiale si në pjesën urbane ashtu edhe në atë rurale. 

Sa i përket strategjisë së mbrojtjes së mbrojtjes së trashëgimisë kulturore, Plani Zhvillimor Komunal 
parasheh: 

 Hulumtimin dhe studimi shkencor të zhvillimit historik të qytetit dhe vendbanimeve rurale; 
 Përcaktimi i sipërfaqeve të mbrojtura për asetet e trashëgimisë kulturore dhe kushteve të veçanta 

ndërtimore në hartën zonale; 
 Definimi i bërthamës së vjetër të qytetit mbi bazën e hulumtimit historik dhe hartëzimit të 

sipërfaqeve të mbrojtura; 
 Hartimi i planeve të konservimit si plane rregulluese të hollësishme sipas Ligjit për Planifikim 

Hapësinor, si dhe komplementimi me metodologjitë e konservimit të integruar që promovojnë 
nxitjen e zhvillimit ekonomik prmes turizmit; 

 

Harta 6. Mbrojtja e trashëgimisë kulturore (Gjendja e planifikuar) 
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1.3.2.2.7. VENDBANIMET 

Përherë të parë ligjërisht dhe profesionalisht gjatë hartimit të planit trajtohen të gjitha vendbanimet në 
komunë, duke u kushtuar rënësi të njejtë si zonës urbane ashtu edhe vendbanimeve ruale. Gjatë analizave të 
mëherëshme, janë shqyrtuar dhe vlerësuar gjendja ekzistuese dhe shtrirja hapësinore e të gjitha 
vendbanimeve dhe është bërë klasifikimi i vendbanimeve, dhe ky klasifikim është pjesë përmbajtjesore e 
PZHK-së dhe e konceptit. Është bërë klasifikimi i vendbanimeve sipas madhësisë, sipas kërkesës së UA për 
Normat Teknike të Planifikimit Hapësinor (shih hartën). 

Funksioni dhe madhësia. Intensitet më I madh I zhvillimit ka ndodhur në vendbanimet përgjatë 
zhvillimeve rreth lumit Ibër sic janë Suhadoll, Zhabar I Poshtëm e Shipol; Në drejtim të Prishtinës:Frashër 
dhe Kciq I Madh; Ndërsa vendbanimet Vinarc I Poshtëm, Koshtove, Lushte, Vaganice, Shupkovc 
vazhdimisht kanë trende pozitive të zhvillimit të cilat natyrisht janë zhvillime të pa kontrolluara dhe të 
shpërndara në dëm të tokës bujqësore dhe resurseve tjera. Fshatrat të cilat shtrihen në pjesën e maleve të 
Shalës kanë trende negative të zhvillimit apo disa nga to janë edhe të braktisura fare, arsyet janë mungesa e 
infrastrukturës dhe e shërbimeve në këto vendbanime. 

Koncepti i zhvillimit hapësinor përveç konceptit policentrit vetembështet dhe konceptin e shpërndarjes 
hapësinore të funksioneve të vendbanimeve, nëpërmjet strukturimit të vendbanimeve në nivele të ndryshme 
hierarkike. Varësisht nga niveli i tyre hierarkik, vendet qendrore bartin lloje të ndryshme të ofrimit të 
shërbimeve publike. Çdo vendbanim do të zhvillohet bazuar në potencialet për zhvillim dhe shërbimet bazë 
të cilat duhet t’i ofrojë.  

 

Harta 7. Koncepti i zhvillimit të vendbanimeve 
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Komuna e Mitrovicës së Jugut ka zhvillim kryesisht të shpërqendruar në gjithë territorin e saj, sidomos në 
vendbanimet përreth zonës urbane. Mungesa e kontrollit të zhvillimit, sidomos në zonat rurale, ka ndikuar 
që të ketë zhvillim të shpërqendruar. Koncepti adreson këtë çështje duke rekomanduar zhvillim kompakt dhe 
të balancuar, duke filluar nga zona urbane e deri tek vendbanimet në zonën rurale. Në këtë kontekst rritja e 
popullsisë dhe investimet publike për të ofruar shërbime bazë në funksion të këtij zhvillimi janë elemente 
shumë me rëndësi. Të gjitha vendbanimet/ fshatrat tjera do të ofrojnë vetëm hapësirë për banim dhe bujqësi 
me intensitet të ulët.   

Qyteti është qendra komunale e cila bart të gjithë barrën e zhvillimit të komunës me funksionet e saja 
përcjellëse, që vepron si bazë ekonomike, turistike, kulturore, edukative dhe shëndetësore dhe shërben tërë 
komunës, dhe rajonin. Tërësia urbane e Mitrovicës së Jugut dhe zona sub- urbane komplimentojnë njëra 
tjetrën dhe i dhurojnë pronat e tyre specifike hapësinore zhvillimit të vazhdueshëm. Fitimi dhe humbja e 
hapësirës duhet të balancohet në zhvillimin hapësinor të komunës. Prandaj krijohen nën-qendrat të cilat 
veprojnë si gjeneratorë shtytës për zonat rurale, të cilat ofrojnë edhe autonomi dhe kushte të krahasueshme 
jetese dhe pune. 

Zona urbane si qendër komunale e përcaktuar në konceptin e zhvillimit hapësinor planifikohet të ofrojë këto 
funksione: 

 Qendër administrative duke ofruar shërbime administrative për rajonin, qytetin, nën- qendrat dhe gjithë 
fshatrat në territor të komunës së Mitrovicës së Jugut. 

 Të siguroj infrastrukturë para universitare, trajnime profesionale dhe tërëjetësore për meshkuj dhe 
femra. 

 Të siguroj qëqendra kryesore e mjekësisë familjare të ofrojë shërbimet më të larta mjekësore në 
komunë. 

 Shfrytëzime komerciale (p.sh. veshmbathje, pajisje mekanike, elektroteknikë) që kënaqin “kërkesat 
periodike” duhet të koncentrohen në qytetin e Mitrovicës së Jugut. 

 Shfrytëzimet e reja industriale duhet të vendosen në zonat ekonomike të qytetit të Mitrovicës së Jugut. 

 Planifikohet zgjerimi urban i blloqeve banimore dhe intensifikimi i densitetit banimor në qytet. 

 Mbushja dhe zgjerimi urban i qytetit të Mitrovicës së Jugut do të bëjë që vendbanimi Zhabar I Poshtëm 
të bëhen qendër sub- urbane. 

 Përmirësimi i infrastrukturës teknike në një nivel më të lartë. 

 Përmirësimi i transportit publik drejt qyteteve tjera dhe drejt nën- qendrave. 

 

Nën-qendrat do të ofrojnë shërbime bazë për vendbanimet përreth duke mundësuar mbulim të përgjithshëm 
të komunës dhe rrjedhimisht të ofrojnë zhvillim të balancuar. Të gjitha vendbanimet tjera do të ofrojnë 
vetëm hapësirë për banim dhe bujqësi me intensitet të ulët.  Duke marrë parasysh parashikimet për rritje të 
popullsisë, vendbanimet në vijim do të zhvillohen sipas këtyre funksioneve si nënqendra komunale do të 
zhvillohen Kushtova, Kciqi I Madh, Stantergu, dhe Bajgora e Vllahi si nënqendra turistike. 
Zgjedhja e fshatrave që të veprojnë si nën- qendra është bazuar në strukturën, funksionin, densitetin dhe 
morfologjinë urbane ekzistuese të vendbanimeve dhe në parakushtet për zhvillim të mundshëm në të 
ardhmen. Indikatorët për përzgjedhjen e nën- qendrave janë popullata dhe numri i shtëpive, si dhe një 
infrastrukturë e mirë shoqërore dhe teknike. Nën- qendrat janë të pajisura me shkolla kryesore, qendra të 
mjekësisë familjare, kanë qasje të mirë rrugore dhe të cilat tanimë janë nën- qendra ekonomike ose kanë një 
numër më të lartë të biznese ekzistuese. Një tjetër aspekt i rëndësishëm për përzgjedhjen e nën- qendrave, 
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bazuar në parimin e balancimit  hapësinor (gjithëpërfshirës në hapësirë dhe ofrim të shërbimeve tërësore 
publike në distancë të arsyeshme), është vendndodhja e tyre në territorin e Mitrovicës së Jugut. 

Funksionet e nën- qendrave:  

 Të ofrojnë infrastrukture të institucioneve të arsimit para-universitar (shkolla të mesme të ulëta dhe të 
mesme të larta);  

 Të ofrojnë infrastrukturë shëndetësore të nivelit dytësor- qendra të mjekësisë familjare, duke siguruar 
shërbime bazike mjekësore dhe disa specialistë;  

 Dyqanet ofrojnë të mira të nevojshme (gjëra ushqimore, gazeta) të cilat kënaqin “kërkesat ditore” 

 Ndërmarrjet vendosen në zonat e reja komerciale dhe industriale në nën- qendra 

 Planifikim për zgjerim të balancuar me intensitet të ulët e të mesëm, posaçërisht për shfrytëzime të 
banimit  

 Përmirësimi i infrastrukturës teknike dhe publike& sociale dhe qasjes në shërbime publike  

 Lidhje të mira me rrjetin e rrugëve kryesore 

 Sigurim të transport urbano- ruralo publik drejt qytetit të Mitrovicës së Jugut. 

 

Vendbanimet/ Fshatrat tjerë duhet të ofrojnë kushte të mira të jetesës, të furnizuara nga qendra dhe nën- 
qendrat. 
Fshatrat do të zhvillohen në një mënyrë origjinale, të ruajnë karakterin e tyre tradicional gjersa të adaptohen 
me nevojat e jetës së sotme. 
Për sa i përket infrastrukturës sociale dhe zhvillimit ekonomik ato përfitojnë nga qasja e mirë në nën- 
qendrën më të afërt dhe lidhjen me qytetin e Mitrovicëssë Jugut si qendër komunale.  

Funksionet e fshatrave:  
 Të ofrojnë infrastrukture të institucioneve të arsimit para-universitar (shkolla fillore). 

 Të ofrojnë shërbime themelore mjekësore (ambulanca të mjekësisë familjare) duke siguruar shërbime 
bazike mjekësorenë fshat ose në fshatrat e afërt. 

 Promovim dhe mbështetje të zhvillimit me intensitet të ulët ekonomik, kryesisht zhvillim bujqësor. 

 Përmirësim të infrastrukturës teknike dhe qasjes në shërbime publike, zbatim me prioritet të mesëm. 

 Planifikim për zgjerim të kontrolluar me intensitet të ulët, posaçërisht për shfrytëzime të banimit. 

Fshatrat shumë të vogla: qëllimi është në përkrahjen e njerëzve, jo vendit 
Disa fshatra në Mitrovicën e Jugut karakterizohen me një numër të vogël të banorëve dhe një numër të vogël 
të shtëpive me tendenca të zvogëlimit dhe numër të vogël të nxënësve dhe bizneseve të vogla. Komuna 
duhet të garantojë kushte të mira të jetesës për banorët e fshatrave të largëta duke ofruar shërbime publike sa 
më larg që është e mundur në vetë fshatrat ose, nëse është e nevojshme, duke aranzhuar transport të sigurt 
deri te infrastruktura e shërbimeve publike në fshatrat tjera.  

Funksionet e fshatrave të largëta:  

 Të ofrojnë infrastrukture të institucioneve të arsimit para-universitar (shkolla të fillore) në fshat ose në 
fshatrat e afërt (duke përfshirë edhe sigurimin e transportit). 

 Ofrimi i shërbimeve themelore mjekësore (ambulanca të mjekësisë familjare) në fshatrat e afërta ose 
me ambulanca lëvizëse. 

 Promovim dhe mbështetje të zhvillimit me intensitet të ulët ekonomik, kryesisht zhvillim bujqësor dhe 
i turizmit rekreativ. 
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 Përmirësimi i infrastrukturës themelore teknike dhe e transportit, zbatim me prioritet më të ulët . 

 Planifikim për zgjerime të rralla për shfrytëzime të banimit apo tjera. 

 

ZONA URBANE 
Koncepti I zhvillimit të zones urbane bazohet në konceptin zhvillimor hapësinor për tërë komunën, në 
vleresimin e gjendjes së qytettit të Mitrovicës dhe në trendin e zhvillimit të sipërfaqeve përreth zonës 
urbane/ qytetit.  
Duke u bazuar edhe në plane të mëparshme, si Plani Zhvillimor Komunal dhe Plani Zhvillimor Urban, pjesë 
të vendbanimeve në rrethinën e qytetit, si Shupkovc, Zhabar I Poshtëm, Suhadoll, Vaganicë, konsiderohen si 
pjesë të zonës urbane. Këto pjesë integrohen në kuadër të zonës urbane edhe përshkak trendit të rritjes 
kundrejt zonës urbane, për morfologjinë urbane të ndërtimeve, funksioneve tjera përveç banimit, dhe 
mungesës së zhvillimit të bujqësisë, që u japin këtyre hapësirave karakteristika urbane. 
  
Qyteti I Mitrovicës ka një morfologji të shtrirjes kryesisht të banimit me një njësi në raport me banimin me 
shumë njësi. Trend I rritjes së zhvillimit të banimit me shumë njësi, është në rritje në vitet e fundit, por jo 
mjaftueshëm, për një zonë urbane kompakte dhe me zhvillim të qëndrueshëm. Andaj, Koncepti I zonës 
urbane, duke shfrytëzuar elementet hapësinore si mbushje urbane dhe kompaktësim, planifikon për 
intensifikim të zonës qendrore, duke zhvilluar funksione me intensitet të lartë, pastaj duke shtrire intensitetin 
e lartë dhe përgjatë korridorëve kryesorë. Të gjithë këto zhvillime do të kenë karakter të shfrytëzimit të 
përzier. Në disa raste, kompaktësimi arrihet duke planifikuar për intensitet të mesëm zhvillimor, në pjesët jo 
shumë qendrore të qytetit. 
  
Sa I përket zhvillimit ekonomik, parashihen disa hapësira me shfrytëzim kryesisht komerciale, si dhe 
parashihen korridorë ekonomik. Zhvillimi I korridorëve ekonomik ndonëse jo I përshtatshëm për zhvillim të 
qëndrueshëm, në këtë rast paraqet trajtim të gjendjes ekzistuese duke integruar zhvillimit e deri tanishme 
dhe duke planifikuar për të zhvilluar tutje këto hapësira, me anë të kompaktësimit dhe mbushjes, dhe duke 
kontrolluar rreptësisht zgjerimet tjera. 
  
Sa I përket funksioneve shtesë, ato janë të koncentruara në zonën qendrore, gjë që koncepti urban planifikon 
për të përcaktuar funksione shtesë në mënyrë të balancuar. Rrjedhimisht, planifikohen shkolla fillore shtesë, 
çerdhe shtesë, etj. Kurse sa I përket zhvillimit të shërbimeve publike dhe atyre sociale, planifikohen disa 
projekte kapitale si zhvillimi I një muzeu dhe një galeri të artit. 
  
Kurse sa I përket aktiviteteve rekreative, ato planifikohet të zhvillohen duke zbatuar projektet e zhvillimit të 
zonave gjelbëruese dhe rekreative përreth lumejve Ibri dhe Sitnica, pjesë të projekteve të ndërtimit të 
shtretërve të lumejve Ibri dhe Sitnica. 
 
Në nivel të zonës urbane koncepti kryesor i zhvillimit të komunës ndërlidh modelet e zhvillimit hapësinor 
funksional- policentrit dhe zhvillimor- kompakt të baraspeshuar. Modeli i zhvillimit hapësinor 
funksional- policentrit promovohet nëpërmjet planifikimit të shtrirjes të shpërndarë të funksioneve ndër 
lagjet urbane, gjegjësisht shpërndarje e balancuar e shërbimeve publike dhe sociale me qëllim të shërbimeve 
efiçiente dhe efikase për të gjithë qytetarët.  
Komponenti më kritik i zhvillimit funksional policentrit është kompletimi dhe fuqizimi i përmbajtjeve në 
nivelin e lagjeve urbane, si hapësirat publike dhe sociale, për të shndërruar zonën urbane në qendër të 
kulturës, artit dhe argëtimin, dhe për të vendosë standardet më të larta të zhvillimit urban në komunën e 
Mitrovicës së Jugut. Në aspektin e sigurimit të hapësirës për të gjitha funksionet e nevojshme për një qytet 
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me zhvillim të qëndrueshëm është analizuar disponueshmëria e tokës së mjaftueshme për tu akomoduar 
rritja e ardhshme në përputhje me parashikimet e popullsisë dhe nevoja për shtimin e banimit, tregtisë, 
institucioneve dhezhvillimin industrial.  
 
Koncepti zhvillimor urban promovon integrimin e sistemeve rrugore dhe transportuese me të gjitha 
shërbimet urbane dhe rregullimin hapësinor dhe funksional. Kjo mundëson lidhjen efikase të zonës urbane 
me korridoret e infrastrukturës së transportit. Gjithashtu, planifikimi i transportit publik urban dhe ndërlidhja 
me transportin publik urbano- rural, planifikimi i një transporti multi modal, janë pjesë integrale e secilin 
funksion dhe secilës tërësi hapësinore urbane. 
Zona urbane qendrore e qytetit ofron mundësi për rizhvillim dhe intensifikimin, andaj zona qendrore 
propozohet të jetë sipërfaqja kryesore hapësinore me një strukturë zhvillimore koncentrike, gjegjësisht 
plotësim dhe dendësim sipas normave ligjore kësaj sipërfaqe. Modeli kompakt e parasheh qendrën si 
hapësirë me shfrytëzim të përzier me intensitet shumë të lartë, me infrastrukturë rrugore të rregulluar dhe 
infrastrukturë publike dhe sociale cilësore dhe adekuate.  

Për ti ofruar të gjitha pjesët e qytetit me shërbime dhe infrastrukturë shoqërore, dhe për ta liruar presionin 
zhvillimor në qendër të qytetit, sipërfaqet përreth kanë funksione plotësuese qendrore, kur promovohen 
shfrytëzime të banimit me intensitet të lartë. 
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1.3.2.2.8. VENDBANIMET JOFORMALE DHE NDËRTIMET PA LEJE 

Edhe në ketë pjesë janë shqyrtuar dhe vlerësuar gjendja ekzistuese, shtrirja hapësinore, karakteristikat, 
numri i banorëve, gjendja ekonomike, sociale dhe mjedisore e vendbanimeve joformale të identifikuara.  
Koncepti ka trajtuar mundësitë e integrimit dhe trajtimit tëvendbanimeve joformale të identifikuara brenda 
territorit të Komunës sëMitrovicës së Jugut, ndërsa dimensioni i infrastrukturës do trajtohet me HZK, dhe 
dimensioni i pronësisë duhet të trajtohet nga një Ekip i komunës, i cili duhet themelohet nga kuvendi i 
Komunës, me propozim të kryetarit,dhe do koordinoj të gjitha aktivitetet në mes banorëve të VJF-së, pronarit 
të tokës dhe ekipës punuese, bazuar në ligjet në fuqi deri në trajtimin përfundimtar dhe njohjen e pronësisë 
për banorët e VJF-së. 
 

Ndërtimet pa Leje Gjithashtu,  janë identifikuar dhe vlerësuar të gjitha ndërtimet pa leje dhe është trajtuar 
raporti në mes sipërfaqeve të ndërtuara dhe të pa ndërtuara në kuadër të vendbanimeve. Me hyrjen në fuqi të 
Ligjit dhe udhëzimeve administrative për Trajtim të Ndërtimeve pa Leje, Komuna e Mitrovicës së Jugut do 
të veprojë konform kësaj baze ligjore drejt legalizimit të ndërtimeve pa leje. 

 

1.3.2.2.9. BANIMI  

Duke e kuptuar rëndësinë ebanimit, kësaj fushe i është  kushtuar një rëndësi e veçantë brenda PZHK-së 
dhe konceptit kryesor, si dhe është shqyrtuar dhe vlerësuar gjendja ekzistuese e banimit dhe modeleve të 
banimit në komunë dhe nevojat në të ardhmen. 

PZhK duhet të plotësoj të gjitha nevojat për banim, andaj numri i njësive të banimit të nevojshme për të 
ardhmen është planifikuar sipas rritjes së parashikuar demografike, strukturës së popullsisë por dhe kërkesave 
të tregut. Gjithashtu, pas analizës së kushteve të banimit, përfshirë rekomandimet për zhvillimin e banimit 
planifikohet përmirësimi i kushteve të banimit duke ofruar qasje në infrastrukturë adekuate, hapësira adekuate 
si dhe standard dhe efiçiencë energjetike.  

Zona urbane e qytetit të Mitrovicëssë Jugut karakterizohet me dendësi më të lartë se zonat rurale dhe kjo 
dendësi është rreth 4465 banorë në një km². Kjo dendësi është më e lartë se në zonat rurale por është e ulët për 
një zonë urbane, ku shtrihen kryesisht njësi të banimit.Sa përket numrit të strukturave të ndërtuara, në nivel 
komune numri më i madh i ndërtesave i përkasin shtëpive të banimit më 46%, pasuar me banim me shumë 
njësi 13%. Viteve të fundit, për shkak të presionit për zhvillim ka kërkesë më të madhe për objekteve të banimit 
me shumë njësi.   

Pas një analizë të ndërtesave të banim të zbrazëta, përfshirë dhe mundësitë për ri-përdorimin  e tyre, janë 
identifikuar ndërtesat që potencialisht mund të ri-përdoren si dhe është konstatuar se shumica e banesave të 
cilat konsiderohen të zbarazta në komunën e Mitrovicës së Jugut, nga regjistrimi i vitit 2011, në fakt janë 
pronë dhe shfrytëzohet nga banorët që konsiderohen jo rezident.  

Po ashtu, konstatohet se ka pas një trend më të lartë të ndërtimit të ndërtesave për banim viteve të 
fundit i cili planifikohet të vazhdoj edhe për sa kohë do ketë kërkesa dhe çmime mesatare të ndërtesave për 
banim.  Duke marrë parasysh rritjen natyrore të popullsisë si dhe kërkesat e tregut, zona urbane do të vazhdojë 
të jetë në presion për njësi të reja banimi, në tipologji banim me shumë njësi, sidomos në pjesën qendrore të 
qytetit, andaj edhe ky koncept promovon dendësim dhe plotësim, me thekst të veçantë banim me shumë njësi, 
në pjesën qendrore të qytetit.  

Koncepti promovon fond banimor prej 2777 njësive të reja banimi në zonën urbane dhe 2500njësive 
të reja banimi në zonën rurale. Sa i përket tipologjisë së banimit, në zonën urbane koncepti promovon banim 
me intensitet të lartë/ me shumë njësi, në pjesët qendrore të qytetit dhe banim me intensitet të ulët/ shtëpi me 
një njësi në pjesët përreth pjesës qendrore të qytetit. Po ashtu, edhe në zonat rurale promovohet banim me 
intensitet të ulët/ shtëpi me një njësi.  
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Duke ofruar njësi të reja banimi sipas kërkesës komuna siguron që është duke e kontrolluar dhe 
udhëzuar zhvillimin në hapësirë dhe kohë. Kjo nënkupton që komuna do të vendosë në faza për rritje të 
mëtutjeshme të fondit të banimit duke u bazuar në rritje natyrore, kërkesat, dhe zonat për rritje dhe plotësim.   
Cilësia e jetës në komunë gjithashtu ndikohet edhe nga vlerat rekreative të trashëgimisë së tij natyrore. 
Zhvillimin e objekteve dhe pajisjeve për një infrastrukture adekuate sociale dhe teknike, e cila i merr parasysh 
nevojat e banorëve. Ngritjen e kushteve për banim të shëndetshme dhe atraktive në zonat urbane dhe zonat 
rurale. Promovohet ndërtim i objekteve sipas standardeve në hapësirat jo të ndërtuara dhe masat mbrojtëse për 
reduktimin e pasojave nga tërmetet, vërshimet, erozionet etj. dhe vënia në zbatim e rregullave të ndërtimit për 
banim në dobi të rritjes së dendësisë për sipërfaqe në zonat e banimit. 

Çdo ndërtim i ri do të respektojë masat për Efiçencë të Energjisë sipas kërkesave nga është rregullorja 
për kërkesat minimale të performancës energjetike të ndërtesave (MMPH Nr. 04/18).  Të gjitha këto veprime 
do të mundësojnë që komuna të përmirësojë kualitetin e banimit në komunë, dhe në të njëjtën kohë të 
akomodojë kërkesat për njësi të reja të banimit. 

Harta 8. Koncepti i zvillimit të shfrytëzimit të tokës dhe banimit në zonën urbane 
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1.3.2.2.10. BANIMI SOCIAL 

Edhe pse shumë bazike dhe e qartë si parim, zgjidhja e vetme për mungesë të banimit është banimi I 
përballueshëm. Mirëpo, përpilimi I politikave të mirëfillta për banim e sidomos atij me cmim të arritshmë 
dhe banimit për familje me asistencë sociale është një nga problemet kryesore të planifilimit në Kosovë, po 
edhe më gjerë.  

Komuna  duket të ofroj banim për të gjitha kategoritë. Në fushën e  mirëqenies sociale, veçmas në zgjidhjen 
e çështjes së banimit për rastet sociale, është planifikuar sigurimi i hapësirës së nevojshme dhe ndërtimi i 
objekteve për strehim të këtyre familjeve. Kjo do të arrihet duke  siguruar që çdo 5 – 10% nga numri i 
përgjithshëm i njësive të reja të banimit për vit të jenë me çmim të përballueshëm. Ky veprim do të 
mundësojë që familjet e reja të kenë qasje në njësi banimi me çmim të përballueshëm, duke adresuar 
kërkesat për banim në mënyrë të kontrolluar. Këtij veprimi do t’i paraprijë hartimi i një strategjie lokale për 
banim të përballueshëm dhe për banim social si dhe rregullore komunale. Rregullorja komunale do të 
përcaktojë kriteret që duhet të përmbushen nga çdo investitor për të arrit kuotën e caktuar vjetore për njësi 
banimi me çmim të përballueshëm dhe atë social.  

Komuna e Mitrovicës së Jugut planifikon të ndajë një parcelë me sipërfaqe 20 ari me qëllim të ndërtimit të 
banesës për familjet me pa streh. Planifikohet që do të ndërtohen 45 njësi banimi për 45 familje.  

Një formë tjetër me të cilën komuna e Mitrovicës së Jugut planifikon të ndihmojë familjet në nevojë për 
banim social është përmes banesave ekzistuese në pronësi të personave fizikë apo juridikë, të cilat mund të 
jepen me qira për familjet që posedojnë bonus të banimit. 

Propozim për ndërtim të një ndërtese më 25 banesa per 25 familje tek banesat e vjetra në Tunelin e parë.  

1.3.2.2.11. ZHVILLIMI I SHFRYTËZIMIT TË TOKËS 

Duke e kuptuar rëndësinë emadhe të Shfrytëzimit të tokës, kësaj fushe i është kushtuar një rëndësi e veçantë 
brenda PZHK-së dhe konceptit kryesor, dhe është shqyrtuar dhe vlerësuar gjendja ekzistuese e shfrytëzimit të 
tokës si dhe modelet e shfrytëzimit të tokës brenda territorit të komunës dhe gjithashtu janë vlerësuar 
projeksionet për shfrytëzimin e tokës në PZHK-të e mëparshme dhe deri në çfarë mase këto projeksionet janë 
realizuar. 

Sipërfaqja territoriale e Komunës është mbuluar me 99.80% apo 33009.09 ha mbulesë tokësore, gjersa  65.59 
ha apo 0.20%. mbulesë ujore. Sa i përket mbulesës ujore/ trupave ujorë, lumenjtë mbulojnë 58.01ha apo 
88.45%, gjersa kanalet ujore mbulojnë 7.57ha apo 11.55% të sipërfaqeve ujore. 

Sa i përket mbulesës tokësore, me 43.16% ka tokë pyjore, gjersa me 47.99%, toka bujqësore.  

Harta e shfrytëzimit të tokës përcakton llojin e shfrytëzimit të tokës bazuar në vizion, qëllime dhe objektiva. 
Shfrytëzimi i planifikuar i tokës në mënyrë direkte rrjedhë nga koncepti i zhvillimit. Sa i përket shfrytëzimit 
të tokës propozohet një shfrytëzim racional i tokës me qëllim që të ofroj një organizim të qëndrueshëm të 
vendbanimeve dhe përmirësimin e kushteve të jetesës në pjesët rurale dhe urbane.  

Parimi i përgjithshëm përveç rrjetit hierarkik të vendbanimeve gjithashtu merret me menaxhimin në rritje të 
shfrytëzimit të tokës duke u kujdesur për faktorët e mjedisit. Mbrojtja e mjedisit në nivele të caktuara që kanë 
të bëjnë me pasuritë natyrore siguron zhvillim të vazhdueshëm dhe efikas.  

Zona bujqësore është zonë e cila do te zhvillohet vetëm për bujqësi dhe infrastrukturë përcjellëse në dobi të 
zhvillimit të bujqësisë, pra shfrytëzimet e lejuara në kuadër të zhvillimit të bujqësisë janë: Kultivimi i 
drithërave (përveç orizit), i bimëve bishtajore dhe i farërave vajore, Kultivimi i perimeve, Pjepra dhe Shalqin, 
Bimë rrënjore, Tuberoze, Kultivimi i hardhive, Kultivimi në serë, Kultivimi i frutave me bërthamë dhe frutave 
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me farë, Kultivimi i frutave të tjera pemore, Arra dhe Lajthi,  Shumimi i bimëve, Kultivimi i bimëve të tjera 
njëvjeçare, Kultivimi i bimëve të tjera shumëvjeçare, Bletaria ,si dhe shfrytëzimet ndihmese për zhvillimin e 
bujqësisë Infrastruktura bujqësore, ndërtesat mbështetëse të fermave dhe objektet për grumbullimin dhe 
trajtimin e produkteve bujqësore, ndërtesat për ruajtje dhe konservim të mishit.  

Zona urbane është zonë e cila në mënyrë të vazhdueshme është në presion të zhvillimit dhe si e tillë do të 
akomodojë zhvillim kompakt dhe të balancuar. Kjo do të arrihet nëpërmes zonave për ri-zhvillim, plotësim 
dhe dendësim. Shfrytëzimet e tokës në vijim janë të lejuara në këtë zonë: banim; shërbim publik; shërbim 
tregtar; shërbim profesional financiar dhe i informacionit; shërbim i komunitetit; shërbim kulturor, argëtues 
dhe rekreativ; bujqësi urbane; industri e lëndës së parë, industri e prodhimeve të rënda dhe të lehta dhe. 
Parimisht, zona urbane do të përmbajë të gjitha shfrytëzimet e tokës të nevojshme për të udhëheqë zhvillimin 
bazuar në vizionin e planit. Shfrytëzimi i tokës do të përcaktohet m në mënyrë të detajuar gjatë procesit të 
hartimit të HZK-së. 

2 .  PRIORITETET  E  ZHVILLIMIT STRATEGJIK DHE PLANI I  
VEPRIMIT  

Kjo pjesë e dokumentit paraqet njërën ndër pjesët mjaft të rëndësishme, pasi që në ketë pjesë kemi analizuar 
dhe  identifikuar nevojat bazuar në vlerësimin të gjendjes, dhe hartuar zgjidhje në formën e Prioriteteve 
Zhvillimore Strategjike në përputhje me Vizionin, Qëllimet dhe Objektivat. 

Për dallim nga Vizioni, Qëllimet dhe Objektivat, të cilat mund të jenë afatgjata deri në 30 vitet e ardhme, 
Prioritete strategjike dhe Plani i Veprimit përcaktojnë çështjet kyçe të cilat janë përzgjedhur për të u trajtuar 
gjatë 8 viteve të ardhme.  

Nëpërmjet zbatimit të Prioriteteve Strategjike, synojmë që të përmirësojmë jetën e banorëve të Komunës së 
Mitrovicës së Jugut dhe të përmbushim pritjet e tyre për zhvillim të qëndrueshëm të shërbime të cilat na janë  
deleguar ,si pushtetit lokal, nga të gjitha fushat tona të kompetencave duke filluar nga: zhvillimin lokal 
ekonomik,planifikimin urban dhe rural, shfrytëzimin e tokës dhe zhvillimin, zbatimin e rregulloreve të 
ndërtimit dhe standardeve për kontrollimin e ndërtimit, mbrojtjen e mjedisit lokal,ofrimin dhe mirëmbajtjen e 
shërbimeve publike dhe shërbimeve komunale, përfshirë furnizimin me ujë, kanalizimin dhe drenazhin, 
trajtimin e ujërave të zeza, menaxhimin e mbeturinave, rrugëve lokale, transportit lokal dhe skemave të 
nxehjes lokale, përgjigje ndaj rasteve emergjente lokale,ofrimin e arsimit publik parashkollor, fillor dhe të 
mesëm, duke përfshirë regjistrimin dhe licencimin e institucioneve edukative, punësimin, pagesën e rrogave 
dhe trajnimin e instruktorëve dhe administratorëve të arsimit, promovimin dhe mbrojtjen e të drejtave të 
njeriut, ofrimin e përkujdesit publik primar shëndetësor,ofrimin e shërbimeve familjare dhe shërbimeve të 
tjera të mirëqenies sociale, siç është përkujdes për të cenueshmit, strehimin familjar, përkujdesin fëminor, 
përkujdesin për të moshuarit, duke përfshirë regjistrimin dhe licencimin e këtyre qendrave përkujdesëse, 
punësimin, pagesën e rrogave dhe trajnimin e profesionistëve të mirëqenies sociale, banimin 
publik,shëndetësinë publike,licencimin e shërbimeve publike dhe objekteve, duke përfshirë ato që kanë të 
bëjnë me argëtimin, aktivitete kulturore dhe të lira, ushqimin, strehimin, tregjet, shitësit në rrugë, transportimin 
lokal publik dhe taksitë, emërimin e rrugëve, rrugicave dhe vendeve të tjera publike, ofrimin dhe mirëmbajtjen 
e parqeve dhe hapësirës publike, turizmit; si dhe, aktivitetet kulturore dhe të lira. 

Dhe të gjitha këto fusha janë pjesë përbërëse e Planit Zhvillimor Komunal të Mitrovicës së Jugut dhe si të tilla 
të gjitha prioritetet e PZHK-së paraqesin prioritetet e qeverisë komunale . 

Natyrisht, që Komuna jonë ballafaqohet me shumë çështje tjera të cilat po ashtu do duhej  të përfshiheshin në  
Prioritetet Strategjike dhe Planin e Veprimit, mirëpo duke ditur se ligj-vënësi ka kërkuar edhe identifikimin e 
analizave financiare për trajtim të prioriteteve , për shkaqe të kufizimeve financiare si dhe kapaciteteve 
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ekzistuese, Ekipi Punues në bashkëpunim me drejtoritë sektoriale dhe komunitetin ka identifikuar disa 
Prioritete Strategjike, të cilat janë të zbatueshme dhe të matshme.   

Zbatimi i projekteve të përzgjedhura në Prioritet Strategjike është përshkruar ë hollësi në Planin e Veprimit, 
të cilat jo vetëm që shërbejnë të udhëzojnë drejtoritë sektoriale duke përcaktuar masave të nevojshme për të 
arritur Vizionin, Qëllimet dhe Objektivat e tyre, por po ashtu edhe për të monitoruar performancën e tyre. Për 
më tepër, kapitujt dhe shtojca vijues përshkruajnë në hollësi si të do të përdoren treguesit për të monitoruar, 
zbatimin, matjen e suksesit dhe efektivitetit të këtyre e Prioriteteve Strategjike të përcaktuar në këtë dokument. 

2.1. Prioritetet e zhvillimit strategjik 
Ekipi Punues në bashkëpunim me drejtoritë sektoriale dhe komunitetin ka identifikuar Prioritetet Strategjike 
vijuese për secislën fushë, të cilat konsiderohen reale dhe të zbatueshme dhe të matshme: 

 

2.1.1. Zhvillimi ekonomik 
 

Qëllimi 1 Fuqizimi i zhvillimit indutrial  
Objektiva 1.1 Fuqizimi i kapaciteteve indutriale të Trepçës deri në vitin 2026 
PS 1 Modernizimi i kapaciteteve për ekstraktim dhe transport të xehjeve 
PS 2 Ndërtimi i kapaciteteve përpunuese 
Objektiva 1.2 Ngritja e kapaciteteve tjera indutriale të metaleve dhe industrisë kimike deri në vitin 

2024 
PS 1 Ndërtimi i kapaciteteve  për metalurgjinë e Plumbit 
PS 2 Ndërtimi i kapaciteteve Metalurgjinë e Zinkut 
PS 3 Ndërtimi i kapaciteteve Industrinë Kimike 
Objektiva 1.3 Rivitalizimi i hapëirave të infratrukturës dhe potencialeve tjera në kompleksin Trepça 

deri në vitin 2028 
PS 1 Vazhdimi i procesit të pastrimit të deponisë së shkritorës së Trepçës 
PS 2 Rehabilitimi i plotë i zonës së deponisë  
PS 3 Rishfrytëzimi i zonës bazuar në një studim fizibilitetit ose me vendim të autoriteteve 

kompetente. 
PS 4 Ripërdorimi i infrastrukturës, objekteve dhe paisjeve të cilat nuk janë duke u përdorur 

për qëllime të caktuara duke u bazuar në studimin e fizibilitetit ose me vendim të 
autoriteteve kompetente. 

Objektiva 1.4 Fuqizimi i indutrisë së përpunimit të drurit, metalit dhe plastikës deri në vitin 2022 
PS 1 Ngritja e kapaciteteve për përpunimin e drurit, metalit dhe plastikes 
PS 2 Zgjërimi i hapësirave  dhe plotësimi me infrastrukturë për mbështetje të përpunimi të 

drurit, metalit dhe plastikes 
Qëllimi 2 Funksionalizimi dhe plotësimi me infrastrukturë i Parkut Industrial dhe 

Korridoreve Zhvillimore 
Objektiva 2.1 Plotësimi me infrastrukturë teknike dhe kompletimi i Parkut Industrial në Frashër-

Vaganicë deri në vitin 2022 
PS 1 Kompletim me Infrastruktura rrugore dhe transporti 
PS 2 Kompletim me Infrastruktura Teknike  
PS 3 Kompletim me Infrastruktura për trajtim dhe menaxhim të mbeturinave 
Objektiva 2.2 Kompletimi me infrastrukturë i Parkut të Biznesit deri në vitin 2024 
PS 1 Kompletim me Infrastruktura për trajtim dhe menaxhim të mbeturinave 
Objektiva 2.3 
 

Funksionalizimi i korridoreve zhvillimore duke i plotësuar me infrastrukturën e 
nevojshme teknike deri në 2022 
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PS 1 Hartimi i planit Rregullues të Hollësishëm për korridoret zhvillimore (Mitrovicë – 
Prishtinë dhe Mitrovicë Rozhaj). 

PS 2 Kompletim me Infrastruktura rrugore dhe transporti dhe qasjet në rrugë nacionale 
PS 3 Kompletim me Infrastruktura Teknike  
PS 4 Kompletim me Infrastruktura për trajtim dhe menaxhim të mbeturinave 
Qëllimi 3 Zhvillimi i qëndrueshëm i turizmit 
Objektiva 3.1 Sigurimi i infrastrukturës mbështetëse në zonën turistike të Shalës së Bajgorës, deri në 

vitin 2024. 
PS 1 Hartimi i Planit Rregullues të Hollësishëm për zonën turistike të Shalës së Bajgorës 

Turizëm rural 
PS 2 Sigurimi i infrastrukturës teknike për zonën turistike 
PS 3 Studim i fizibilitetit për Vllahinë dhe Maxherë si zonë agroturistike 
Objektiva 3.2 Zhvillimi i turizmit rekreativ përgjat lumnjëve  deri 2025 
PS 1 Zgjërimi dhe plotësimi me përmbajtje përgjat lumit Ibër, Sitnicë, Lushta dhe Trepça 
PS 2 Kultivimit të peshkut përgjatë lumit Ibër (në kombinim me zonën për rekreacion),  
PS 3 Zhvillimi i “Parkut Botanik” 
Objektiva 3.3 Zhvillimi i turizmit kulturor deri ne vitin 2023 
PS 1 Mirmbajtja dhe zhvillimi i objekteve dhe institucioneve kulturore dhe të trashëgimisë  
PS 2 Themelimi i një qendre informuese turistike 
PS 3 Zhvillimin e Muzeu i kristaleve me permbajtje 

PS 4 Sigurimi i një hapësire dhe infrastrukturës për organizimin e festivaleve të hapura 
Qëllimi 4 Zhvillimi i bujqësisë dhe pylltarisë të qëndrueshme dhe avansimi i përpunimit të 

produkteve bujqësore 
Objektiva 4.1 Ruajtja në vazhdimësi e tokës me bonitet të lartë bujqësore në ter komunën me theks 

të veçante tek fshati Frashër, Kçiq i Madh dhe Vërbnicë 
PS 1 Mbrojtja e zonave bujqësore të definuara me Plan Zhvillimor Komunal në këto 

vendbanime 
PS 2 Investimet në infrastrukturën bujqësore (rrugë bujqësore, kanale drenazhimi) në të 

mirë të mbrojtjes së tokës bujqësore 
PS 3 Krijimi i databazës për tokat bujqësore si instrument për efikasitetin e mbrojtjes së 

tokës bujqësore 
Objektiva 4.2 Zgjerimi i sistemit të ujitjes Ibër-Lepenc në vendbanimin Pirq,Vaganicë,Verbnicëdhe 

Frashër dhe ri-vitalizimi i sistemit ekzistues deri 2028 
PS 1 Rritja e sipërfaqeve të tokës bujqësore me sistem të ujitjes për 200 ha në vendbanimet 

Priq, Vaganicë, Vërbnicë dhe Frashër 
Objektiva 4.3 Mbrojtja e tokave bujqësore me masa përkatëse nga vërshimet përgjatë lumit Sitnica 

deri 2024 
PS 1 Rregullimi i shtratit të lumit Sitinca dhe menaxhimi i shtretërve të gjitha rrjedhjeve 

ujore 
PS 2 Ndërtimi i skelave përgjat brigjeve të lumejeve për parandalimin e vërshimeve 
PS 3 Ndërtimi i kanaleve anësore për shmangie artificiale të vërshimeve 
Objektiva 4.4 Rritja e fondit blegtoral për 10% për çdo vit dhe zgjerimi i kapaciteteve prodhuese dhe 

përpunuese të qumështit, deri 2028 
PS 1 Hartimi i planit për stimulimin e zhvillimit të blegtorisë në zonën e Shalës 
PS 2 Përkrahja e fermerëve me krerë të gjedheve me potencial të lart të prodhimit të 

qumështit, dhe mekanizëm mbështetës  
Objektiva 4.5 Rritja e sipërfaqeve të kultivuara me drithëra, perime dhe peme, së paku 10 % në vit, 

në zonën e prodhimit intensiv të përcaktuar me PZHK deri 2028 
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PS 1 Përkrahja e kultivuesve të drithërave me impute bujqësore (farëra, plehra artificial, 
fidane të pemëve, ngritje të serrave) 

Objektiva 4.6 Rritja e kapaciteteve të pikave grumbulluese dhe përpunuese të pemëve dhe perimeve 
për së paku 50%, deri 2028 

PS 1 Zgjerimi dhe modernizimi i kapaciteteve të pikave grumbulluese të pemëve dhe 
perimeve. 

Objektiva 4.7 Rritja e vazhdueshme e numrit të shoqërive të bletëve në zonën e Shalës, deri 2028; 
PS 1 Hartimi i planit lokal për zhvillimin e bletarisë në zonën e shalës së Bajgorës 
PS 2 Përkrahje e bletareve me shoqëri bletësh, dhe pajisje të nevojshme për zhvillimin e 

bletarisë 
Objektiva 4.8 Ripyllëzim dhe mbrojtje në vazhdimësi të pyjeve në Shalë siç janë përcaktuar me 

Planin Zhvillimor Komunal deri 2028 
PS 1 Rritja e sipërfaqeve me pyllëzim dhe ripyllëzim për 10h/vit  
Objektiva 4.9 Konsolidimi i tokës Bujqësore (masa për zgjerim, melorim dhe kullim i tokës) deri në 

2028 
PS 1 Ruajtja, zgjerimi dhe përfundimi i konsolidimit të tokës bujqësore Frashër, Kçiq i 

Madh dhe Koshtovë dhe Vinarc i Poshtëm 
Qëllimi 5 Fuqizimi i tregëtisë  
Objektivi 5.1 Zhvillimi i infrastrukturës në hapësirat e tregut javor në qytet deri në vitin 2021 
PS 1 Përgatitja e infrastrukturës administrative dhe teknike për treg ditor në tregun e qytetit 
PS 2 Funksionalizimi i tregjeve për produkte bio sezonale të fermerve vendor nëpër lagje 
PS 3 Krijimi i një tregut të kafshëve në një vend të përshtatshëm 
PS 4 Krijimi i një tregut për shitjen e druve pë djegie  
Qëllimi 6 Zhvillimi i ndërtimtarisë në funksion të zhvillimit ekonomik 
PS-1 Nxitja e prodhuesve të elementeve të betonit dhe matreialeve tjera ndërtimore 
Qëllimi 7 Zhvillimi i Transportit në funksion të zhvillimit ekonomik 
PS-1 Modernizimi i transportit hekurudhor 
PS-2 Themelimi dhe i qendrës së transportit multimodal 
Qëllimi 8 Nxitja e zhvillimi të sektorit të prodhimit të BRE-së duke caktuar hapësira të 

përshtatshme  
PS-1 Kompletimi i ndërtimeve të hidrocentraleve te cilat janë me licensa aktuale 
PS-2 Zhvillimi i infrastrukturës për prodhimi të energji të erës dhe  
PS-3  Nxitja e zhvillimit duke për energji solare 

 

2.1.2. Infrastruktura teknike  
 

Qëllimi  1 Menaxhimi dhe furnizimi i qëndrueshëm i ujësjellësit, në të mirë  të jetës së 
shëndetshme dhe mirëqenies më të mirë 

Objektiva 
1.1 

Ofrimi i shërbimeve të qëndrueshme të furnizimit me ujë në të gjithë komunën deri në vitin 
2028 

PS 1 Shtrirja e infrastrukturës për ujësjellës në vendbanimet që kanë mungesë ... 
PS 2  Rezervaret, Kaptazhe, Fabrika për përpunimin e ujit  
PS 3 Zëvendësimi i gypave të azbestit 
Objektiva 
1.2 

Perfundimi i projektit të burimit të ujit në fshatin Mazhiq, për një shërbim më cilësor të 
qytetareve të asaj zone deri në vitin 2022 

PS 1 Funksionalizimi i stacionit të pompimit 
PS 2  Zgjerimi dhe funksionalizimi i rrejtit të ujësjellesit 
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Objektiva 
1.3 

Zvoglimi dhe monitorimi i humbjeve të ujit të pijëshëm në rrjetin ekzistues për 5% çdo vit 
deri në vitin 2028 

PS 1 Zëvendësimi i rrjetit të vjetër me sistem të ri  
PS 2  Vendosja e ujëmatësve zonal  
PS 3 Montimi  ujëmatësve për konsumatorë 
Objektiva 
1.4 

Mbulimi me furnizim dhe përmirësimi i infrastrukturës së ujësjellësit në zonën rurale për 5% 
çdo vit sipas prioriteteve deri 2025 

PS 1 Funksionalizimi i stacioneve të pompimit 
PS 2  Shtrirja e rrjetin në vendbanimet që kanë mungesë 
Qëllimi 2 Menaxhimi i qëndrueshëm i infrastrukturës së ujërave të zeza 
Objektiva 
2.1 

Parandalimi i ndotjes së ujërave sipërfaqësore dhe nëntokësore nga ujërat e zeza deri në vitin 
2024 

PS 1 Ndërtimi i impiantit në Mitrovicë dhe kolektorëve për trajtimin e ujërave të zeza  
PS 2 Ndërtimi i impiantit për trajtimin e ujërave të zeza në Parkun Industrial në Frashër-Vaganicë 
PS 3  Ndarja e sistemit të kanalizimit të ujërave të zeza dhe atyre atmosferike 
Objektiva 
2.2 

Përmirësimi i 15% të infrastrukturës ekzistuese të kanalizimit deri 2028. 

PS 1 Rritja e mbulueshmerisë me rrjet të kanalizimit në zonën rurale për 5% çdo vit sipas 
prioriteteve 

PS 2 Rritja e cilësisë së shërbimeve dhe përmirësimi i infrastrukturës së kanalizimit në zonën 
urbane sipas segmenteve të caktuara me plan të veprimit 

Qëllimi 3 Zgjerimi i kapaciteteve, përmirësimi dhe mirëmbajtja e rrjetit të ujitjes 
Objektiva 
2.1 

Zgjerimi dhe ri-vitalizimi i sistemit ekzistues të ujitjes Ibër-Lepenc në vendbanimin Pirq dhe 
Frashër deri 2024 

PS 1 Zgjerimi i sistemit të ujitjes në vendbanimet Frasher, Vërbnicë dhe Vaganicë  
PS 2 Ri-vitalizimi i sistemit ekzistues të ujitjes Ibër-Lepenc në vendbanimin Pirq dhe Frashër 
Qëllimi 4 Furizimi stabil me energji elekrtike  
Objektiva 
4.1 

Sigurimi i furnizimit me energji të pandërprerë për të gjitha kategoritë e konsumatorëve dhe 
sigurimin e cilësisë në furnizimin me energji elektrike, deri 2028 

PS 1 Ndërrimi i rrjetit ekzistues nga 10 kV në 20 kV 
PS 2 Kalimi nga rrjeti ajror në atë në nëntokësor  
Objektiva 
4.2 

Prodhim i energjisë së ripërtrishme elektrike deri ne vitin 2028 

PS 1 Ndërtimi i hidorcentraleve në Ovqar dhe Selac 
PS 2 Ndërtimi i mullinjëve të erës në Shalë të Bajgorë 
PS 3 Shfrytezimi i energjisë solare për prodhim të energjise elekrike 
Qëllimi 5 Ofrimi i shërbimeve moderne të telekomunikimit në Mitrovicë Jugore 
Objektiva 
5.1 

Mbulueshmëria e 100% të zonave me interes komunal me rrjet të telekomunikimit deri ne 
vitin 2026 

PS 1 Zhvillimi i teknologjisë dhe pajisjeve për shërbime të telekomunikimit 
(TEL+DATA+VIDEO) dhe 4G, 5G, LTE  

PS 2 Zgjerimi me rrjet optik kabllor  
PS 3 Vendosja e antenave mobile për mbulueshmeri në zona rurale 
Objektiva 
5.2 

Zhendosja e kabllove të telekominikimit në sistem të rrjetit nëntokësorë në zonën urbane 
deri në 2025 

PS 1 Zhendosja e kabllove të telekominikimit në sistem të rrjetit nëntokësorë  
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Qëllimi 6 Menaxhimi i qëndrueshëm dhe i integruar i grumbullimit dhe trajtimit të mbeturinave 
dhe infrastrukturës përkatëse  

Objektiva 
6.1 
 

Përfshirja e fshatrave/vendbanimeve me interes në sistemin e menaxhimit të mbeturinave 
deri në vitin 2022 

PS 1 Ofrimi I shërbimeve në 100% të territorit 
Objektiva 
6.2 
 

Funksionalizimi I deponisë dhe trajtimi i mbeturinave inerte sipas standardeve të 
aplikueshme, deri në vitin 2025 

PS 1 Menaxhimi I mbeturinave inerte nga konstruksion-demolimi 
Objektiva 
6.3 

Permiresimi I infrastruktures së deponisë së Gërmoves, deri në vitin 2028 

PS 1 Trajtimi dhe asgjësimi i mbeturinave komunale dhe mbetjeve shtazore sipas standardeve të 
aplikueshme 

Objektiva 
4.4 

Ulja e sasisë së mbeturinave që shkojnë në deponi nëpërmjet trajtimit, ripërdorimit dhe 
përgatitjes për riciklim të mbeturinave, me përfitime mjedisore dhe financiare për 
komunitetin dhe biznesin, 2028 

PS 1 Ndarja në burim e mbeturinave individuale dhe kolektive në vendbanime  
 

2.1.3. Infrastruktura e Transportit dhe Transporti  
 

Qëllimi  1 Zhvillimi i infrastrukturës hekurudhore dhe transportit hekurudhor 
Objektiva 
1.1 

Lidhja e Mitrovicës së Jugut me korridoret  Pan-evropiane deri në vitin 2024 

PS 1 Rivitalizimi i linjes hekurudhore Prishtinë - Mitrovicë-Leshak (kufiri me Serbinë)  
PS 2 Përmirësimi i elementeve statike të Linjës (stacioneve dhe vendndaljeve përgjate kësaj 

linje). 
Qëllimi  2 Zhvillimi i transportit publik rrugor  
Objektiva 
2.1 

Fuqizimi i rrjetit të ri të transportit publik në nivel regjional deri në 2023 

PS 1 Themelimi i një Bordi të përbashkët nga Komunat Veriore të Kosovës për menaxhimin e 
transportit regjional 

PS 2 Vendosja e shërbimi të rregullt të autobusave për transport publik regjional 
Objektiva 
2.2 

Përmirësimi i infrastrukturës rrugore për zhvillimin e transportit rajonal deri në vitin 2023  

PS 1 Ndërtimin dhe rehabilitimin e rrugëve të reja dhe ekzistuese nacionale dhe rajonale 

Objektivi 
2.3. 

Fuqizimi i dhe rivitalizimi i transportit publik urban deri në vitin 2024 

PS 1 Funksionalizimi i linjave urbane për mbulueshmërinë e gjithë territorit të komunës me 
transport urban 

PS 2 Caktimi i lokacioneve dhe ndërtimi i vendndaljeve të reja të autobusëve  
Objektivi 
2.4. 

Intermodaliteti ndërmjet transportit rrugor dhe hekurudhor deri në vitin 2025 

PS 1 Ndërtimi i stacionit të ri të autobusëve në afërsi të Stacionit të trenit 
Qëllimi 3 Zhvillimi dhe përmirësimi i infrastrukturës rrugore 
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Objektivi 
3.1 

Funsionalizimi dhe rritja e kapacitetit për rrugët tranzitore ekzistuese deri në vitin 2022 

PS 1 Zgjerimi i rrugëve nacionale dhe rajonale 
PS 2 Përmirësimi i kapacitetit dhe sigurisë së trafikut për rrugët nacionale dhe rajonale 

PS 3 Përfundimi i By – Passit (Qarkores) në pjesën lindore deri në vitin 2023 
Objektivi 
3.2 

Ndërtimi i rrugëve të qytetit për zonat e reja të banimit deri në vitin 2026  

PS 1 Rruga 1.... 
PS 3 Funksionalizimi i rrugëve të ngushta   
Qëllimi 4 Përmirësimi i mobilitetit urban  
Objektiva 
4.1 

Zhvillimi i rrjetit për këmbësorë dhe çiklist deri në vitin 2028 

PS 1 Funksionalizimi i koridoreve kryesore dhe ndihmëse për funksionalitetin e rrjetit për 
këmbësorë dhe çiklist 

PS 2 Ndërlidhja e vendbanimeve përmes shtigjeve për çiklistë  

2.1.4. Infrastruktura publike dhe sociale 
 

Qëllimi  1 Krijimi i hapësirave të mjaftueshme dhe funksionale për organizimin e proceseve 
mësimore 

Objektiva 
1.1 

Krijimi i hapësirave të reja arsimore dhe renovimi i hapësirave ekzistuese në gjithë 
komunën deri në vitin 2028 

PS 1 Shëndrimi i QMF-së në Iliridë në çerdhe/kopsht për fëmijë  
PS 2 Ndërtimi i çerdhes/kopshtit për fëmijë në Shipol, pranë SHFMU Fazli Grajcevci 
PS 3 Ndërtimi i çerdhes/kopshtit për fëmijë në Bair 
PS 4 Ndertimi i shkollës së muzikës Tefta Tashko- te fusha e sportit Fatime Xhaka 
PS 5 Rrënim dhe rindërtimi i shkollës Abdullah Shabani 
PS 6 Ndërtimi I SHFMU Nonda Bulka në Qendër - tentohet diku afer sallës sportive  
Objektiva 
1.2 

Pajisja e shkollave ekzistuese me salla të edukatës fizike dhe terene sportive deri ne vitin 
2026 

PS 1 Ndërtimi I një salle për edukatë fizike te shkolla Abdullah Shabani 
PS 2 Ndërtimi I një salle për edukatë fizike te shkolla Eqrem Qabej 
PS 3 Renovimi I fushave sportive në shkollat Migjeni- Iliride, Skenderbeu-Vaganice, Shemsi 

Ahmeti-Shupkovc, Trepca-Stanterg   
Qëllimi  2 Sigurimi i shërbimeve cilësore dhe efikase në sektorin e shëndetësisë  
Objektiva 
2.1 

Funksionalizimi, riorganizimi dhe plotësimi i infrastrukturës ekzistuese të sistemit 
shëndetësor dhe sigurimi i pajisjeve mjekësore në përputhje me standardet Evropiane, deri 
2028 

PS 1 Ndërtimi i QKMF-së pranë Kompleksit Universitar 
PS 2 Ndërtimi i QMF-së re në Koshtovë 
PS 3 Renovimi I të gjitha objekteve ekzistuese shëndetësore QMF,AMF deri 2028 
PS 4 Furnizim me pajisje (teknoogjike dhe mjekesore) sipas nevojës deri në 2028 
Qëllimi  3 Sigurimi i shërbimeve cilësore dhe efikase në sektorin e mirëqenies sociale 
Objektiva 
3.1 

Funksionalizimi, riorganizimi dhe plotësimi i infrastrukturës ekzistuese të mirëqenies 
sociale, deri 2028 

PS 1 Ndërtimi i një qendre për punë sociale 
PS 2 Ndërtimi i shtëpisë së re të pleqve 
PS 3 Ndërtimi i strehimores së përkohshme për persona të pastrehë 
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PS 4 Ridestinimi i objektit ekzistues të pashftyëzuar për punë sociale në qendër për mbrojtjen e 
grave dhe femijëve nga dhuna familijare, Iliridë 

PS 5 Ridestinimi i objektit ekzistues shtëpi e pleqeve në objekt për qendrim ditor për femijë me 
nevoja të vecanta 

PS 6 Ndërtimi I banesave të reja për banim social për 50 familje te objeki ekzistues për banim 
social në Shipol, Kampi I Luanjëve 

PS 7 Rindërtimi i ndërtesave ekzistuese për banim social te ish-DESI për të strehuar 50 familje 
Qëllimi  4 Krijimi i infrastrukturës për zhvillim dhe pjesëmarrje të të rinjve në aktivitete 

kulturore dhe sportive 
Objektiva 
4.1 

Ndërtimi i hapësirave të reja kulturore dhe sportive në aspekt të përmbushjes së kërkesave 
së qytetareve, deri vitin 2025 

PS 1 Ndërtimi i fushës së futbollit pranë stadiumit “Adem Jashari”  
PS 2 Rrenovimi i  fushës  së futbollit në fshatin Kçiq deri në vitin 2021 
PS 3 Ndërtimi i Galerisë së arteve te ish Teslla 
PS 4 Ndërtimi I muzeut të qytetit përballë shtëpisë së armatës, ku presin kombit 
Qëllimi  5 Krijimi i hapësirave të hapura publike në përmbushje të kërkesave të qytetareve 
Objektiva 
5.1 

Ngritja e cilësisë së HHP-ve ekzistuese dhe krijimi I HHP-ve të reja, deri vitin 2023 

PS 1 Zgjerimi i parkut të qytetit me përmbajtje rekreative, sportive dhe kulturore përgjatë Ibrit si 
projekt i përbashkët i dy pjesëve të qytetit deri në vitin 2021 

PS 2 Zgjerimi i shëtitores përgjatë pjesës lindore të Lumit Ibër 
PS 3 Ndërtimi i HPP në lokacionin ku gjindet QKMS pas rrënimit të tij 
PS 4 Rregullimi I shëtiotres prej urës në qendër të qytetit deri te impianti- pikë bashkimi i Ibrit 

me Sitnicën 
Qëllimi  6 Sigurimi i infrastrukturës së administratës efikase për shërbime administrative sa më 

afër banorëve 
Objektiva 
6.1 

Sigurimi i objekteve të administratës publike nëpër nën-qendra, 2026 

PS 1 Ndërtimi i Zyres së Gjendjes Civile në Shipol  
PS 2 Ndërtimi i Zyres së Gjendjes Civile në Stantrg  

 

2.1.5. Mbrojtja e trashëgimisë kulturore dhe natyrore 
 

Qëllimi  1 Përcaktimi i masave mbrojtëse për asetet e trashëgimisë kulturore 
Objektiva 
1.1 

Përcaktimi e kufijve të perimetrit dhe zonës mbrojtëse për asetet e trashëgimisë kulturore 
nga MKRS në bashkëpunim me Komunën, 2021 

PS 1 Hulumtimi dhe studimi shkencor i zhvillimit historik të qytetit dhe vendbanimeve rurale 
PS 2 Përcaktimi i kufijve të permetrit dhe zonës mbrojtëse për asetet e trashëgimisë kulturore - 

arkeologjike 
PS 3 Përcaktimi e kufijve të permetrit dhe zonës mbrojtëse për asetet e trashëgimisë kulturore - 

arkitekturale 
PS 4 Përcaktimi i kufijve të permetrit dhe zonës mbrojtëse për asetet e trashëgimisë kulturore - 

peizazhet kulturore 
Objektiva 
1.2 

Përcaktimi i kufijvëve të sipërfaqes së mbrojtur të trashëgimisë kulturore dhe kushteve 
zhvillimore nga MIA në bashkëpunim me Komunën, 2022 

PS 1 Përcaktimi i sipërfaqeve të mbrojtura për asetet e trashëgimisë kulturore në hartën zonale 
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PS 2 Përcaktimi i kushteve të veçanta zhvillimore dhe ndërtimore për sipërfaqet të mbrojtura në 
hartën zonale 

Qëllimi 2 Përcaktimi i masave mbrojtëse për asetet e trashëgimisë natyrore 
Objektiva 
2.1 

Përcaktimi e kufijvëve të zonave dhe masave mbrotjëse për asetet e trashëgimisë natyrore 
deri në vitin 2021 

PS 1 Përcaktimi i sipërfaqeve të mbrojtura për asetet e trashëgimisë natyrore në hartën zonale 
PS 2 Përcaktimi i masave mbrojtëse për asetet e trashëgimisë natyrore në hartën zonale 

 

2.1.6. Mbrojtja e mjedisit 
 

Qëllimi 1 Programet Remediate në hapësirat publike dhe private (Deponia PIM, hapësirat 
publike shkollat institucionet dhe tokat bujqësore) 

Objektiva 1 Mbrojtja e popullatës nga helmimi me Pb dhe metale të rënda 
Objektiva 2 Rregullimi i shtratit të lumenjve Ibër, Sitnicë, Lushtë dhe Trepçë. 
Objektiva 3 Menaxhimi i integruar i sistemit të mbeturinave 
PS 1 Ndërtimi i fabrikës për riciklim 
PS 2 Zgjerim i sistemit për ndarje në burim dhe riciklim  
Objektiva 4 Përsim i cilësisë së ajrit 
PS 1 Ndërtimi i ngrohtorës së qytetit 
PS 2 Caktimi i lokacioneve për aparaturën e matjes së cilësisë së ajrit 
Objektiva 5 Energjia e Ripërtritshme 
PS 1 Largimi i barierave për lëvizjen e lirë të peshqve  
Objektiva 6 Mbrojtja e habitateve pyjore, Biodiversitetit (lojlojshmërisë së florës dhe faunës) 
Objektivi 7 Trajtimi i qenëve endacak deri ne vitin 2022 
PS 1 Ndërtimi i një qendre për trejtim të qenëve endacak 
Qëllimi 2 Parandalimi i ndotjes së komponenteve mjedisore 
Objektiva 
2.1 

Parandalimi i ndotjes së ajrit 

PS 1 Planifikimi i barierae te gjelberta me drunje me kapacitete mjedisore përgjatë perimetrit të 
zonave industriale  

PS 2 Planifikimi i shiritave të gjelbërt përgjat rrugëve ekzistuese dhe atyre të cilat do të 
ndërtohen. 

PS 3 Largimi i deponisë me materiale të rrezikëshme në Parkun Industrial ne Mitrovice dhe 
rivitalizimi i kesaj zone  

PS 4 Hartimi studimit të fizibilitetit dhe ndërtimi i system të ngrohjes qendrore 
PS 5 Rritja e fondit te gjelber per koke banori duke rritur siperfaqet e gjelberuara ne zonen urbane 
Objektiva 
2.2 

Mbrojtja dhe shfrytezimi i qendrueshem i resurseve ujore  

PS 1 Parandalimi i shfrytezimit ilegal të burimeve ujore me prioritet ne zonen e Shales dhe 
burime te tjera; 

PS2 Ndarja e rrjetit të kanalizimit të ujërave te zeza dhe atmosferike në vendbanime me interes; 
PS 3 Ndërtimi i impiantit për trajtimin e ujërave industrial ne zone ekonomike ; 
PS 4 Eliminimi i deponive Zgjerimi dhe  rregullimi i shtretërve të lumenjëve Ibër, Sitnicë, Lushta 

dhe Trepça; 
Objektiva 
2.3 

Parandalimi i ndotjes së tokës 

PS 1 Eliminimi i deponive ilegale  
PS2 Eliminimi ideponive me mbetje industriale në PIM 
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PS 3  
PS 4 Parandalimi i grryrjeve të dheut përmes masave bilogjike dhe gjeoteknike 
Objektiva 
2.4 

Përcaktimi dhe monitorimi i zonave të zhurmës në zonat e banimit dhe zonat rekreative 
turistike deri në vitin 2022 

PS 1  
Objektiva 
2.5 

Mbrojtja e biodiversitetit dhe llojeve organike me rendesi  

PS 1 Hartimi i planit lokal për Biodiversitet 
Objektiva 
2.6  

Parandalimi i rreziqeve dhe fatkeqësive natyrore dhe fatkeqësive tjera 

PS 1 Rregullimi i bankinave dhe kaskadave për mbrojtjenen nga erozioni dhe vërshimet 
PS2 Ripyllëzimi i sipërfaqev pyjore përgjatë zonave ku janë të rrezikuara nga zjarri,si dhe 

shpatijet e diellosura në Shalë të Bajgorës dhe disa fshatra tjerë 
PS 3 Pastrimi i kanaleve të ujitjes dhe të kanalizimit atmosferik ekzistues  
PS 4 Sigurimi i qasjes së automjeteve të zjarrfikësve deri te zonat e rrezikuara nga zjarret dhe 

vendosja e hidrantëve në qytet dhe vendbanime  
PS 5 Përgatitja dhe miratimi i Planit për matje mikro-sizmike për Termete në komunën e 

Mitrovicës së Jugut 
 

2.1.7. Vendbanimet  
 

Qëllimi  1 Zhvillimi i një planifikimi hapësinor kompakt dhe të qëndrueshëm  
Objektiva 
1.1 

Kompaktësimi i qëndrueshëm I zones urbane të Mitrovicës së Jugut, në vazhdimësi deri në 
vitin 2028 

PS 1 Planifikimi për plotësim të parcelave të pa-shfrytëzuara dhe inkurajimi i dendësimit ose 
rizhvillimit të tokës në qytet dhe vendbanime rurale  

PS 2 Hartimi i Planeve Rregulluese të Hollësishme për zonat e përcaktuara me këtë Plan dhe 
Hartën Zonale Komunale 

Objektiva 
1.2 

Zhvillimi i  ekuilibruar i vendbanimeve rurale deri ne vitin 2028 

PS 1 Promovimi i modelit kompakt ekzistues të zhvillimit në venbanime rurale 
PS 2 Parandalimi i zgjerimit të pakontrolluar të vendbanimeve rurale jashtë kufijve ndërtimor në 

fundkion të rajtjes së tokës bujqësore 
PS 3 Eliminimi i pabarazisë së shpërndarjes së infrastrukturës dhe shërbimeve publike ndërmjet 

qytetit dhe vendbanimeve rurale si dhe në mes të vendbanimeve rurale  
Qëllimi  2 Krijimi i vendbanimeve të zhvilluara qëndrueshëm që ofrojnë kualitetitn më të lartë 

të mundshëm për jetesë  
Objektiva 
2.1 

Krijimi i hapësirave të mirëfillta për banim, me të gjitha elementet e nevojshme përcjellëse 
në gjithë komunën deri ne vitin 2028 

PS 1 Ruajtja dhe zhvillimi i zonave me interes për komunën: zonave të banimit, hapësirat e lira, 
zonës historike, landmarkeve, hapësirave të rekreimit. 

PS 2 Sigurimi që zhvillimet të jenë në harmoni me zonat ekzistuese të afërta, peisazhin e 
vendbanimit dhe sensitiv ndaj ambientit si ajri, zhurma, zonat në afërsi të ujërave e 
kanalizimi.  

PS 3 Promovimi i dizajnit dhe materialeve kualtiative 

Objektiva 
2.2 

Krijimi i hapësirave të gjelbra dhe rekreative në funksion të të gjitha vendbanimeve dhe 
krijimi i qasjes në to deri në vitin 2025 
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2.1.8. Vendbanimet joformale dhe ndërtimet pa leje 
 

Qëllimi  1 Trajtimi i vendbanimeve joformale ekzistuese dhe parandalimi i paraqitjes së 
vendbanimeve joformale 

Objektivi 
1.1 

Formalizimi i 5 Vendbanimeve Joformale deri në vitin 2024 

PS 1 Përgatitja dhe miratimi i Planeve Rregulluese të Hollësishme për vendbanimet joformale  
PS 2 Rregullimi i aspektit pronësor i 5 vendbanimeve joformale 
PS 3 Kompletimi infrastrukturor i 5 vendbanimeve joformale 
PS 4 Zbatimi i tërësishëm i planeve të veprimit të Planeve Rregulluese të Hollësishme për 

vendbanimet joformale 
Qëllimi  2 Trajtimi i ndërtimeve pa leje dhe parandalimi i ndërtimeve të reja pa leje 
Objektiva 
2.1 

Legalizimi i të gjitha ndërtimeve pa leje, deri në vitin 2028 

PS 1 Zhvillimi  i inspektimeve dhe lëshimi i cerifikatave të legalizimit  
 

2.1.9. Banimi 
 

Qëllimi 1 Sigurimi i banimit të qëndrueshëm për të plotësuar nevojat e tanishme dhe në të ardhmen 
Objektiva 1.1 Rritja e fondit banesor në zonën urbane dhe zonën rurale deri në vitin 2028 

PS 1 Sigurimi i hapësirës për  2700 njësi të reja banimi me shumë njësi në zonën urbane  

PS 2 Sigurimi i hapësirës për  2500 njësive të reja banimi në zonën rurale  
PS 3 Densifikimi i zonës urbane dhe rievaluimi i objekteve të pa shfrytëzuara për të plotësuar 

nevojat e banimit  
Objektivi 1.2 Sigurimi i banimit të përballueshëm dhe gjithëpërfshirës 
PS 1 Zgjidhja e problemit me banim për së paku 200 familje të identifikuara si raste të pastreha 

PS 2 Kooperimi i Komunës me sektorin privat pë të arritur tek një zgjidhje e ekuilibruar për 
familje të identifikuara si raste të pastreha 

PS 3 Sigurimi i tokës për ndërtim të njësive për banim me çmim të përballueshëm brenda zonës 
urbane me qëllim të gjithëpërfshirjes dhe parandalimit të orientimit vetëm në zona rurale të 
familjeve me të ardhura të ulëta dhe segregimit hapësinor për grupe të caktuara të 
popullësisë 

PS 4 Eksplorimi për krijimin e një fondi të banimit të përballueshëm, i cili mbështeten nga 
tarifat e duhura për zhvillimin ekonomik.  

 

2.1.10. Shfrytezimi i tokes  
 

PS 1 Ruajtja dhe forcimi i pasurive natyrore 

PS 2 Krijimi i lidhjes së qendrës, nën-qendrave dhe vendbanimeve me hapësira rekreative, në 
funksion të ofrimit të qasjes për të gjithë 

Objektiva 
2.3 

Ofrimi i qasjes së barabartë në shërbime për të gjithë banorët e komunës deri në vitin 2028 

PS 1 Ofrimi i objekteve të nevojshme për shërbime adekuate në vendbaime me pritoritet për 
komumën  
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Qëllimi  1 Mitrovica e Jugut komunë me vendbanime kompakte 
Objektiva 
1.1 

Promovimi i Mitrovicës së Jugut si qytet kompakt deri në vitin 2028 

PS1 Promovimi i modelit të dendur të banimit në zonë urbane  
PS2  Promovimi i një dendësie banimore në këto vendbanime: Suhodoll, Vinarc i Poshtëm, Zhabar 

i Poshtëm, Shipol. 
PS3 Promovimi i mbushjes me ndërtim në zonat e zbrazëta të qytetit deri në vitin 2026 
Objektiva 
1.2 

Mbajtja nën kontroll e zhvillimeve, me theks në ato lineare në Shupkovc, Kçiq i Madh, 
Frashër, Pirq, Koshtovë, Vinarc i Poshtëm deri në vitin 2025 

PS1 Parandalimi i ndërtimeve jashtë kufijve ndërtimor 

Qëllimi  2 Shfrytëzimi efikas i tokës për një zhvillim të qëndrueshëm socio-ekonomik dhe 
mjedisor 

Objektiva 
2.1 

Ruajtja e harmoninë mes shfrytëzimit të tokës për banim dhe shfrytëzimeve të përziera, 
industrisë, rekreimit dhe institucioneve deri ne vitin 2028 

PS 1 Rrespektimi i destinimeve sipas shfrytëzimeve të planifikuara të tokës 
PS 2 Të sigurohet që zhvillimi i ardhshëm të jetë kompatibil me hapësirat e afërta për banim 
PS 3  Promovimi i shfrytëzimit të përzier në zonat në zhvillim apo rizhvillim 
Objektiva 
2.2 

Zhvillimi I planifikuar I shfrytëzimit të tokës deri në vitin 2028 

PS1 Hartimi i Hartës Zonale të Komunës 
PS2  Përgatitja e VSM-së për Hartën Zonale të Komunës 
PS3 Hartimi i Planit Rregullues të Hollësishëm për Zonën urbane të Mitrovicës së Jugut 
PS4 Përgatitja e VSM-së për Planit Rregullues të Hollësishëm për  Mitrovicën e Jugut 
PS5 Hartimi i Planit Rregullues të Hollësishëm për Vinarc i Poshtëm 
PS6 Hartimi i Planit Rregullues të Hollësishëm për zonën turistike Shalë të Bajgorës 
Qëllimi  3 Promovimi i hapësirave të gjelbra në qytetin e Mitrovicës së Jugut 
Objektiva 
3.1 

Të sigurohen hapësira të hapura dhe të gjelbërta, sidomos në zonat e caktuara për banim të 
dendur dhe komercial në zonën urbane deri në vitin 2025  

PS 1 Promovimi i një koncepti policentrik të parqeve të qytetit 
PS 2 Promovimi i gjelbërmit linear me kapacitete mjedisore të qytetit 
PS 3  Promovimi i kulmeve të gjelbra  
PS4 Promovimi i hapësirave sportive rekreative  
PS5 Evaluimi i hapësirave në pronësi publike periodikisht për të përcaktuar nëse hapësirat e tilla 

mund të shndërrohet në parqe ose hapësira të hapura publike 
Qëllimi  4 Ruajtja dhe përmirësimi i aspektit natyror dhe kulturor të komunës 
Objektiva 
4.1 

Ruajtja dhe përmirësimi i ujërave nëntokësor dhe sipërfaqësor në Shalë të Bajgorës deri në 
vitin 2025 

PS 1  
Objektiva 
4.1 

Mbrojtja dhe përcaktimi i zonave të mbrojtura me interes të komunës deri në vitin 2024 

PS 1  
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2.2. PLANI I VEPRIMIT 

 

Prioritet i Ulët- × 

Prioritet i Mesëm- ×× 

Prioritet i Lartë- ××× 

Afati kohor i zbatimit/ Afatgjatë - O O O 

Afati kohor i zbatimit/ Afatmesëm - O O 

Afati kohor i zbatimit/ Afatshkurtër - O  

 

2.2.1. Prioritetet strategjike për zhvillimin ekonomik 

2.2.1.1. PS - ZhE 1 - Shfrytëzimi i qëndrueshëm i tokës bujqësore/pyjore si dhe rritja e prodhimit dhe përpunimit të 
produkteve bujqësore në të mirën e eliminimit të varfërisë/urisë dhe sigurimin e mirëqenies 
sociale. 

 Përshkrimi i veprimit  Prioriteti Afati 
kohor i 
zbatimit

Implikimi 
financiar 

Aranzhimi 
për zbatim 

Buxheti i 
përafërt 

Organizata 
përgjegjëse për 
zbatim 

1 Mbrojtja e zonave bujqësore të 
definuara me Plan Zhvillimor 
Komunal 

xxx OOO I vogël DBZHR € 20,000 DBZHR 

2 Investimet në infrastrukturën 
bujqësore (rrugë bujqësore, 
kanale drenazhimi) në të mirë të 
mbrojtjes së tokës bujqësore 

xxx O I lartë DBZHR, 
DSHPI 

€ 300,000 DBZHR 

3 Krijimi i databazës për tokat 
bujqësore si instrument për 
efikasitetin e mbrojtjes së tokës 
bujqësore 

xx OOO I vogël DBZHR € 5,000 DBZHR 

4 Zgjerimi i rrjetit të ujitjes për 400 
ha në fshatin Vërbnice, 
Vaganice,Pirq dhe Frashër 

xxx OO I lartë MBPZHR € 601,123 MBPZHR, 
DBZHR 

5 Ri-vitalizimi i rrjetit ekzistues të 
ujitjes të Ibër Lepencit në Frashër, 
Kçiq i Madh dhe Vinarc i 
Poshtëm 

xxx O I mesëm DBZHR, IL € 100,000 DBZHR 

6 Përkrahja e fermerëve me krerë të 
gjedheve me potencial të lart të 
prodhimit të qumështit 

xxx OOO I lartë DBZHR, 
DONATOR 

€ 320,000 DBZHR, 
DONATOR 

7 Përkrahja e fermerëve me 
mekanizma (makina mjelëse, 
bidonë të qumështit dhe laktofriz) 

xxx OOO I mesëm DBZHR € 240,000 DBZHR 

8 Përkrahja me mekanizma, 
grumbulluesit  dhe përpunuesit e 
qumështit ekzistues në shtimin e 
kapaciteteve të tyre 

xx OOO I mesëm DBZHR € 100,000 DBZHR 
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9 Investime në ndërtimin e pikave 
të reja për grumbullimin dhe 
përpunimin e qumështit 

xx OO I mesëm MBPZHR, 
DBZHR, 
BE, BB 

€ 180,000 MBPZHR, 
DBZHR, 
DONATOR 

10 Përkrahja e fermerëve me impute 
bujqësore (farëra, plehra artificial, 
fidane të pemëve) 

xxx OOO I mesëm DBZHR € 240,000 DBZHR 

11 Përkrahja e fermerëve me serra 
200 - 500 m2 

xxx OOO I lartë DBZHR € 400,000 DBZHR 

12 Furnizimi i bletareve me shoqëri 
bletësh, dhe pajisje të nevojshme 
për zhvillimin e bletarisë 

xx OO I mesëm DBZHR, 
MBPZHR 

€ 160,000 DBZHR 

14 Programet e stimulimit të masave 
shtesë për mbrojtjen dhe ruajtjen 
e pyjeve 

x OO I vogël DBZHR, 
MBPZHR 

€ 10,000  DBZHR 

15 Ripyllëzimin e pyjeve në zonat e 
dëmtuara, të cilat janë definuar 
me PZHK 

xxx OOO I mesëm DBZHR, 
DMM 

€ 100,000  DBZHR, DMM 

16 Përkrahje e kultivuesve të peshkut 
në përmirësimin e kushteve për 
kultivim 

xxx O I vogël DBZHR, 
DMM 

€ 15,000  DBZHR 

17 Hartimi I Studimit të Fizibilitetit 
për Zonën dhe deponinë 
industriale të Trepces në qytet. 

xxx O I mesëm DFZHE, 
QEVERIA 

 DFZHE, 
QEVERIA 

18 Ndërtimi I infrastrukturës se 
Zonës Ekonomike të Lire. 

xxx OO I mesëm DSHPI  DSHPI 

19 Përmirësimi I infrastrukutrës 
rrugore e teknike sipas kërkesave 
të bizneseve në Mitrovicë të 
Jugut.  

xx O  DSHPI  DSHPI 

20 Mbështetje të planeve përshtatëse 
të kurrikulave dhe përmirësimi I 
infrastrukturës se shkollave 
profesionale dhe universitetit 

xx OOO I mesëm DA, MAI  DA 

21 Studimi i fizibilitetit për zonën e 
rekreacionit në Bajgorë 
(Agroturizmi, Gastronomia, etj.) 

xxx O I mesëm DFZHE  DFZHE 

7 Studimi i fizibilitetit për Parkun 
Natyral - Shala  

xxx OO I mesëm DFZHE   DFZHE 

8 Ndërtimi i infrastrukturës turistike 
në zonat e përcaktuara në Zonën ë 
Shalës së Bajgorës. 

xx OOO I lartë DSHPI  DSHPI 
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2.2.2. Prioritetet strategjike për përmirësimin e infrastrukturës teknike 

2.2.2.1. PS - IT1 Menaxhim i qëndrueshëm i ujësjellësit, në të mirë  të jetës së shëndetshme dhe 
mirëqenie më të mirë 

  Përshkrimi i veprimit  Prioriteti Afati 
kohor i 
zbatimit

Implikimi 
financiar 

Aranzhimi 
për 
zbatim 

Buxheti i 
përafërt 

Organizata 
përgjegjëse 
për zbatim 

1 Ndërrimi i gypit të ujësjellësit 
Rekë – Tunel i Parë, AC 315 
L= 2900 m, zëvendësohet me 
PE-100-RC  

xxx OO I mesëm DSHPI € 283,489 DSHPI-
KRUM 

2 Ndërrimi i rrjetit të 
Ujësjellësit, afër Parkut Fehmi 
e Gjevë Ladrovci, AC Cl, DN 
80, zëvendësohet me PE-100-
RC 

xxx OO I vogël DSHPI € 92,600 DSHPI-
KRUM 

3 Zëvendësim i rrjetit të 
ujësjellësit në Koloni (afër 
varrezave serbe), 
zëvendësohet me PE-100-RC 

xx OO I vogël DSHPI € 52,265 DSHPI-
KRUM 

4 Ndërtimi i Administratës 
KRUM ne Suhodoll 

xxx OO   I madh MZHE, 
KRUM 

€ 390,000 DSHPI-
KRUM 

5 Zëvendësimi i rrjetit të 
Ujësjellësit në rrugën 
“Mbretëresha Teutë “ në dalje 
të Hallës së sporteve në një 
gjatësi prej 500 m deri te 
rruga “Selim Berisha” 

xxx OO I vogël KRUM € 36,366 DSHPI-
KRUM 

6 Zëvendësimi i gypit nga Zn 
në PE-100-RC, në lagjen e 
Sitnicës, Instalimi i gypave 
me diametër të Ø110 ne 
gjatësi L= 270m, Ø90 ne 
gjatësi L= 560m , Ø63 ne 
gjatësi L= 220m, Ø32 ne 
gjatësi L= 120m dhe Ø25  ne 
gjatësi L= 100m 

xxx O I vogël KRUM € 79,636  DSHPI-
KRUMI 

7 Zëvendësimi i gypit nga Zn 
në PE-100-RC, në lagjen Bair, 
Instalimi i gypave me 
diametër të Ø110 ne gjatësi 
L= 650m, Ø90 ne gjatësi L= 
600m , Ø63 ne gjatësi L= 
1305m, Ø32 ne gjatësi L= 

xx OO I mesëm KRUM € 108,306 DSHPI-
KRUM 
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  Përshkrimi i veprimit  Prioriteti Afati 
kohor i 
zbatimit

Implikimi 
financiar 

Aranzhimi 
për 
zbatim 

Buxheti i 
përafërt 

Organizata 
përgjegjëse 
për zbatim 

260m dhe Ø25  ne gjatësi L= 
240m. 

8 Ndërtimi i Stacionit të 
pompave në Zhabar të Epërm 

xx OO I madh  MZHE, 
DSHPI 

€1,500,000 DSHPI-
KRUM 

10 Funksionalizimi i burimi 
natyror të ujit të pijshëm në 
Mazhiq  

xxx OOO I vogël DSHPI € 50,000 DSHPI 

11 Përfundimi dhe 
funksionalizimi i rrjetit të 
ujësjellësit për fshatrat: 
Vllahi, Mazhiq, dhe Vidishiq 

xxx OOO I mesëm DSHPI € 300,000 DSHPI 

13 Ndërtimi i pusetave dhe 
montimi i ujëmatësve zonal  
ne zonën Urbane dhe Rurale 

x 0 I madhe KRUM € 150,000 KRUM 

14 Zëvendesimi i ujematesve 
Kolektriv (Qytet)  

x 0 I Madhe KRUM € 50,000 KRUM 

 

2.2.2.2. PS - IT1 Përmirësimi i cilësisë së infrastrukturës së trajtimit të ujërave të zeza dhe krijimi 
i një sistemi të qëndrueshëm të menaxhimit të ujërave të zeza 

  Përshkrimi i veprimit  Prioriteti Afati 
kohor i 
zbatimit

Implikimi 
financiar 

Aranzhimi 
për zbatim 

Buxheti i 
përafërt 

Organizata 
përgjegjëse 
për zbatim 

1 Ndërtimi i impiantit të i 
trajtimit të ujërave të zeza 
Mitrovicë e Jugut 

x OOO I madh BERZHI dhe 
EIB- ËBIF 

€35,000,000 DSHPI 

2 Ndërtimi i kolektorëve 
përgjatë trelumenjve në të 
dy anët e lumenjve deri te 
impianti për pastrimin e 
ujërave fekale 

x OOO I madh BERZHI dhe 
EIB- ËBIF 

€8,727,388 DSHPI 

3 Impianti i trajtimit të 
ujërave në zonën 
Ekonomike, Frashër 

xxx O I madh DSHPI  DSHPI 

4 Ndërtimi i rrjetit të 
Kanalizim Sami Gashi 
dhe i rrugicave 

xxx O I mesëm DSHPI-
KRUM 

€ 238,000 DSHPI-
KRUM 

5 Zëvendësimi i gypave të 
kanalizimit Rruga 
“Qlirimi” ,"Vellezerit 
Dragaj","Ukshin 

xxx OO I vogël DSHPI-
KRUM 

€ 91,065 DSHPI-
KRUM 
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  Përshkrimi i veprimit  Prioriteti Afati 
kohor i 
zbatimit

Implikimi 
financiar 

Aranzhimi 
për zbatim 

Buxheti i 
përafërt 

Organizata 
përgjegjëse 
për zbatim 

Kovaqica " dhe "Ali 
Zeneli, L=800 m 

6 Zëvendësimi i rrjetit të 
kanalizimit, në rrugët: 

“Harun Beka”, L=220m, 
ᴓ300.  

"Agim Ramadani" L=250 
ᴓ 300. 

"Shaban Polluzha", 
L=300m, ᴓ350. 

"Bashkimi Kombëtar", 
L= 350m, ᴓ300. 

"Beteja e Kosharës", L= 
160m, ᴓ300. 

"Pajazit Boletini", L= 
200m, ᴓ300 

xx OO I vogël DSHPI-
KRUM 

€ 92,600 DSHPI-
KRUM 

8 Ndërtimi i rrjetit të 
kanalizimit për fshatrat e 
shalës, Selac, Kaqandoll, 
Ovqarë Zabërxhë 

× OOO I mesëm KRUM € 300,000 DSHPI-
KRUM 

10 Lidhja me kolektore te 
planifikuar 
nëpërvisetrurale: Fushibër 
i Epërm-Poshtëm;fsh. 
Broboniq; fsh. Mazhiq; 
fsh.Kqiqi Madhfaza III; 
SuhodollI Epërm; 
FrashëriMadh faza II 

×× O I mesëm DSHPI, 
Donator 

€ 345,000 DSHPI, 
Donator 

 

2.2.2.1. PS - IT1 Zgjerimi i kapaciteteve, përmirësimi dhe stabilizimi i rrjeteve me furnizim me 
energji elektrike 

   Përshkrimi i veprimit  Prioriteti Afati 
kohor i 
zbatimit

Implikimi 
financiar 

Aranzhimi 
për zbatim 

Buxheti 
i 
përafërt 

Organizata 
përgjegjëse 
për zbatim 

1 Ndërtimi i 4 hidrocentraleve 
në lumenjtë Bistrica dhe 
Selac, kapacitet 7543 MË 

xx OOO I madh Investitor i 
jashtëm 

 DPU 
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   Përshkrimi i veprimit  Prioriteti Afati 
kohor i 
zbatimit

Implikimi 
financiar 

Aranzhimi 
për zbatim 

Buxheti 
i 
përafërt 

Organizata 
përgjegjëse 
për zbatim 

2 Vendosja e 27 fluturakeve për 
krijimin e energjisë së ri-
pëtrishme në zonën e Shalës 

xxx OOO I madh Investitor i 
jashtëm 

 DPU 

3 Ndërrimi i rrjetit 10 kV ajror 
në rrjet kabllovik 20 kV në 
zonat urbane (gjatësia totale 
10 km) 

 OOO I madh KEK, 
KEDS 

 DSHPI 

4 Largpërçues ajror 20 kV - 
Drejtimi "Vllahia" (gjatësia 
totale 15 km)  

 OOO I madh KEK, 
KEDS 

 DSHPI 

6 Largpërques ajror 20 kV - 
Drejtimi " Koshtova " 
(gjatësia totale 15 km) 

   KEK, 
KEDS 

 DSHPI 

 

2.2.2.2. PS - IT1 Sigurimi i një modeli të qëndrueshëm të grumbullimit dhe trajtimit të mbeturinave 
  Përshkrimi i veprimit  Prioriteti Afati 

kohor i 
zbatimit

Implikimi 
financiar 

Aranzhimi 
për zbatim 

Buxheti 
i 
përafërt 

Organizata 
përgjegjëse 
për zbatim 

1 Zgjerimi i zonës së shërbimit 
në pjesën rurale dhe zona 
tjera ku nuk ka shërbim 

xxx O I vogël DMM, 
DSHPI, 
UNITETI 

€ 30,000 DMM, 
DSHPI 

2 Ndarja në burim i 
mbeturinave në shkolla dhe 
zona të caktuara 

 OOO I vogël DMM, 
DSHPI 

€ 12,300 DMM, 
DSHPI 

3 Trajtimi mbetjeve të ngurta 
dhe mbetjeve urbane 

xx O I madh DMM, 
DSHPI, 
UNITETI 

 DMM, 
DSHPI 

4 Mënjanimi i mbeturinave 
industriale dhe rivitalizimi i 
zonave të afektuara; 

   DMM, 
DSHPI 

 DMM, 
DSHPI 

5 Identifikim, largim dhe 
mirëmbajtja e deponive 
ilegale dhe mbeturina që 
përmbajnë azbest 

xxx  I vogël DMM, 
DSHPI, 
UNITETI 

€ 40,000 DMM, 
DSHPI 

6 Eliminimi i deponive të egra xxx OO I mesëm DMM, 
DSHPI, 
UNITETI 

€ 
319,898 

DMM, 
DSHPI 
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2.2.3. PS - IT1 Zhvillimi i infrastrukturës dhe transportit të qëndrueshëm 
  Përshkrimi i veprimit  Prioriteti Afati 

kohor i 
zbatimit

Implikimi 
financiar 

Aranzhimi 
për 
zbatim 

Buxheti i 
përafërt 

Organizata 
përgjegjëse 
për zbatim 

1 Ndërtimi i rrugëve Melenicë-
Maxhere-Dedi  

xxx  OO I vogël DSHPI, 
MIA 

€ 80,000 DSHPI, MIA

2 Ndërtimi i rrugëve në fshatin 
Vllahi  

xx  OO I vogël DSHPI, 
MIA 

€ 80,000 DSHPI, MIA

3 Ndërtimi dhe riparimi i 
rrugëve dhe trotuareve në 
qytet 

xxx OOO I madh DSHPI, 
MIA 

€1,315,000 DSHPI, MIA 

 

2.2.4. Prioritetet strategjike për përmirësimin e infrastrukturës publike dhe sociale 

2.2.4.1. PS - IT1 Përmirësimi i infrastrukturës të përkujdesjes parësore shëndetësore 
  Përshkrimi i veprimit  Prioriteti Afati 

kohor i 
zbatimit

Implikimi 
financiar 

Aranzhimi 
për 
zbatim 

Buxheti i 
përafërt 

Organizata 
përgjegjëse 
për zbatim 

1 Ndërtimi i QKMF-së pranë 
Kompleksit Universitar 

xxx  OO I mesëm DSH € 200,000 DSH

2 Ndërtimi i QMF-së re në 
Koshtovë 

xxx  OO I mesëm DSH, 
MSH 

€1,400,000 DSH

 

 

2.2.4.2. PS - IT1 Përmirësimi i infrastrukturës për mirëqenie sociale 
  Përshkrimi i veprimit  Prioriteti Afati 

kohor i 
zbatimit

Implikimi 
financiar 

Aranzhimi 
për 
zbatim 

Buxheti i 
përafërt 

Organizata 
përgjegjëse 
për zbatim 

1 Ndërtimi i qendrës së re për 
punësim social 

xxx  OO I lartë DIEMS € 150,000 DIEMS

2 Ndërtimi i shtëpisë së re të 
pleqve 

xxx  OO I mesëm DIEMS € 450,000 DIEMS

3 Ndërtimi i strehimores së 
përkohshme për persona të 
pastrehë  

xx OO I mesëm DIEMS € 120,000 DIEMS 

4 Ridestinimi i objektit 
ekzistues të pashftyëzuar për 
punë sociale në qendër për 
mbrojtjen e grave dhe 
femijëve nga dhuna 
familijare, Iliridë 

xx OO I lartë DIEMS € 150,000 DIEMS 
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  Përshkrimi i veprimit  Prioriteti Afati 
kohor i 
zbatimit

Implikimi 
financiar 

Aranzhimi 
për 
zbatim 

Buxheti i 
përafërt 

Organizata 
përgjegjëse 
për zbatim 

5 Ridestinimi i objektit 
ekzistues shtëpi e pleqeve në 
objekt për qendrim ditor për 
femijë me nevoja të veçanta 

xx OO I mesëm DIEMS € 130,000 DIEMS 

6 Rindërtimi i ndërtesave 
ekzistuese për banim social 
te Tuneli i Parë për të 
strehuar 50 familje 

xx OO I mesëm DIEMS €1,300,000 DIEMS 

7 Rindërtimi i ndërtesave 
ekzistuese për banim social 
te ish-DESI për të strehuar 
50 familje 

xx OO I mesëm DIEMS €1,600,000 DIEMS 

 

2.2.4.3. PS - IT1 Përmirësimi i infrastrukturës arsimore 
  Përshkrimi i veprimit  Prioriteti Afati 

kohor i 
zbatimit

Implikimi 
financiar 

Aranzhimi 
për 
zbatim 

Buxheti i 
përafërt 

Organizata 
përgjegjëse 
për zbatim 

1 Shëndrimi i QMF-së në 
Iliridë në çerdhe/kopsht për 
fëmijë 

xxx  OO I mesëm DA, MA € 75,000 DA

2 Ndërtimi i çerdhes/kopshtit 
për fëmijë në Shipol, pranë 
SHFMU Fazli Grajcevci 

xxx  OO I mesëm DA, MA € 120,000 DA

3 Ndërtimi i çerdhes/kopshtit 
për fëmijë në Bair 

xx OO I mesëm DA, MA € 120,000 DA 

4 Ndertimi i shkollës së 
muzikës Tefta Tashko- te 
fusha e sportit Fatime Xhaka 

xx OO I mesëm DA, MA € 350,000 DA 

5 Rrënim dhe rindërtimi i 
shkollës Abdullah Shabani 

xx OO I mesëm DA, MA € 400,000 DA 

6 Ndërtimi I SHFMU Nonda 
Bulka në Qendër - tentohet 
diku afer sallës sportive  

xx OO I mesëm DA, MA € 300,000 DA 

7 Ndërtimi I një salle për 
edukatë fizike te shkolla 
Abdullah Shabani 

xx OO I mesëm DA, MA € 350,000 DA 

8 Ndërtimi I një salle për 
edukatë fizike te shkolla 
Eqrem Qabej 

xx OO I mesëm DA, MA € 400,000 DA 
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  Përshkrimi i veprimit  Prioriteti Afati 
kohor i 
zbatimit

Implikimi 
financiar 

Aranzhimi 
për 
zbatim 

Buxheti i 
përafërt 

Organizata 
përgjegjëse 
për zbatim 

9 Ndërtimi I SHFMU Nonda 
Bulka në Qendër - tentohet 
diku afer sallës sportive  

xx OO I mesëm DA, MA € 300,000 DA 

10 Renovimi I fushave sportive 
në shkollat Migjeni- Iliride,  

xx OO I mesëm DA, MA € 30,000 DA 

11 Renovimi I fushave sportive 
në shkollat Skenderbeu-
Vaganice 

xx OO I mesëm DA, MA € 30,000 DA 

12 Renovimi I fushave sportive 
në shkollat Shemsi Ahmeti-
Shupkovc  

xx OO I mesëm DA, MA € 30,000 DA 

13 Renovimi I fushave sportive 
në shkollat Trepca-Stanterg   

xx OO I mesëm DA, MA € 30,000 DA 

 

2.2.4.4. PS - IT1 Përmirësimi i ofrimit të shërbimeve administrative 
  Përshkrimi i veprimit  Prioriteti Afati 

kohor i 
zbatimit

Implikimi 
financiar 

Aranzhimi 
për 
zbatim 

Buxheti i 
përafërt 

Organizata 
përgjegjëse 
për zbatim 

1 Ndërtimi i Zyres së Gjendjes 
Civile në Shipol  

xxx  OO I ultë DA €20,000 DA

2 Ndërtimi i Zyres së Gjendjes 
Civile në Stantrg  

xxx OO I ultë DA €20,000 DA 

 

2.2.4.5. PS - IT1 Përmirësimi i infrastrukturës sportive 
  Përshkrimi i veprimit  Prioriteti Afati 

kohor i 
zbatimit

Implikimi 
financiar 

Aranzhimi 
për 
zbatim 

Buxheti i 
përafërt 

Organizata 
përgjegjëse 
për zbatim 

1 Ndërtimi i fushës së futbollit 
pranë stadiumit “Adem 
Jashari”  

xxx  OO I mesëm DKRS € 100,000 DKRS

2 Ndërtimi i terenit sportiv, 
fushë ndihmëse të futbollit në 
lagjen Bair- 

xxx OO I mesëm DKRS € 45,000 DKRS 

3 Ndërtimi i terenit sportiv, 
fushë ndihmëse të futbollit në 
fshatin Kçiq - 

xxx OO I mesëm DKRS € 45,000 DKRS 
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  Përshkrimi i veprimit  Prioriteti Afati 
kohor i 
zbatimit

Implikimi 
financiar 

Aranzhimi 
për 
zbatim 

Buxheti i 
përafërt 

Organizata 
përgjegjëse 
për zbatim 

4 Ndërtimi i terenit sportiv, 
fushë ndihmëse të futbollit në 
fshatin Koshtovë - 

xxx OO I mesëm DKRS € 45,000 DKRS 

5 Ndërtimi i terenit sportiv, 
fushë ndihmëse të futbollit në 
lagjen Tavnik-  Iliridë 

xxx OO I mesëm DKRS € 45,000 DKRS 

 

2.2.4.6. PS - IT1 Përmirësimi i infrastrukturës së hapësirave të hapura publike 
  Përshkrimi i veprimit  Prioriteti Afati 

kohor i 
zbatimit

Implikimi 
financiar 

Aranzhimi 
për 
zbatim 

Buxheti i 
përafërt 

Organizata 
përgjegjëse 
për zbatim 

1 Zgjerimi i parkut të qytetit 
me përmbajtje rekreative, 
sportive dhe kulturore 
përgjatë Ibrit si projekt i 
përbashkët i dy pjesëve të 
qytetit 

xxx  OO I mesëm DSHPI € 100,000 DSHPI

2 Zgjerimi i shëtitores përgjatë 
pjesës lindore të Lumit Ibër 

xxx OO I mesëm DSHPI € 130,000 DSHPI 

3 Krijimi i hapësirës së hapur 
publike në lokacionin ku 
gjendet QKMS pas rrënimit 
të tij 

xxx OO I mesëm DSHPI € 90,000 DSHPI 

4 Rregullimi I shetitores prej 
urës në qendër të qytetit deri 
te impianti- pikë bashkimi i 
Ibrit me Sitnicën 

xxx OO I mesëm DSHPI € 100,000 DSHPI 

 

2.2.4.7. PS - IT1 Përmirësimi i infrastrukturës kulturore 
  Përshkrimi i veprimit  Prioriteti Afati 

kohor i 
zbatimit

Implikimi 
financiar 

Aranzhimi 
për 
zbatim 

Buxheti i 
përafërt 

Organizata 
përgjegjëse 
për zbatim 

1 Ndërtimi i Galerisë së arteve 
te ish Teslla 

xxx  OO I lartë DKRS €120,000 DKRS

2 Ndërtimi I muzeut të qytetit 
përballë shtëpisë së armatës, 
ku presin kombit 

xxx OO I mesëm  DKRS  € 260,000 DKRS 
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2.2.5. Prioritetet strategjike për përmirësimin e Mjedisit 

2.2.5.1. Përmirësimi i infrastrukturës që ndikon në mjëdis  
  Përshkrimi i veprimit  Prior

iteti  
Afati 
kohor i 
zbatimit 

Impliki
mi 
financia
r 

Aranzhimi 
për zbatim 

Buxheti i 
përafërt 

Organizata 
përgjegjëse 
për zbatim 

1 Sanimi I  deponive të 
mbeturinave industriale,dhe  
rivitalizimi i shtresës humusore  

xxx OO I mesëm DMM € 500,000 MIA 

2 Shtimi i pikave të matësve për 
monitorimin e cilësisë së Ajrit  

x O I mesëm DMM, IHMK € 200,000 IHMK 

3 Mbjellja e pemëve 
gjethembajtëse përreth 
deponisëe mbeturinave të 
Trepçës te lotimi i në tunelin e 
Parë 

xx O I mesëm DMM € 100,000 DMM 

4 Ri-pyllëzimi i sipërfaqeve ku të 
dëmtuara nga zjarret në 
Kushtovë,Rahovë dhe Zhabarë. 

xx OO I vogël DMM € 50,000 DMM 

5 Rregullimi i sistemit të kullimit 
(drenazhimit) të sipërfaqeve të 
përmbytura pranë lumenjve 
Ibër,Sitnicë,Trepça dhe Lushta. 

xxx OO I vogël DMM € 25,000 DMM 

6 Caktimi dhe rregullimi 
lokacionit  për mbeturinat e 
ngurta  

x O I vogël DMM € 10,000 DMM 

7 Përgatitja e projektit zbatues 
për rrjetin e ri të ngrohjes 
qendrore 

xxx OO I vogël DMM, ME € 80,000 DMM 

8 Largimi i mbeturinave ilegale 
nëpër vendbanime 

xxx OO I mesëm DMM, 
Donatorë 

€ 150,000 DMM 

9 Rrethimi i mëtejmë dhe 
rikultivimi i deponisë së 
Kelmendit 

xxx OO I vogël DMM, Trepça € 65,000 DMM 

 

2.2.5.2. Përmirësimi i infrastrukturës për sipërfaqet me Rrezikshmëri  
  Përshkrimi i veprimit  Prioriteti Afati 

kohor i 
zbatimit 

Implikimi 
financiar 

Aranzhimi 
për zbatim 

Buxheti 
i 
përafërt 

Organizata 
përgjegjëse 
për zbatim 

1 Pastrimi, dhe rregullimi i 
shtratit të lumit Ibër 

xxx O I vogël DMSH, MIA €20,000 DMSH 
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  Përshkrimi i veprimit  Prioriteti Afati 
kohor i 
zbatimit 

Implikimi 
financiar 

Aranzhimi 
për zbatim 

Buxheti 
i 
përafërt 

Organizata 
përgjegjëse 
për zbatim 

2 Pastrimi i shtratit dhe i 
brigjeve të lumit Sitnica dhe 
ndërtimi i murit ndarës 
përgjatë mbetjeve 
industriale dhe lumit. 

xxx OO I mesëm DMSH, MIA, 
Trepça 

€80,000 DMSH 

3 Pastrimi,  dhe rregullimi i 
shtratit të lumit Lushta  

xxx O I vogël DMSH, MIA  €20,000 DMSH 

4 Ndërtimi i një rezervari të 
ujit për nevoja të 
zjarrfikësve në Bajgorë. 

xxx OO I mesëm DMSH, MI A €100,000 

 

DMSH 

5 Zgjerimi i rrugëve malore në 
zonat ku janë te afektuara 
nga zjarret 

xxx OO I mesëm DMSH  €200,000 DMSH 

6 Hartimi i mikrozonimit 
sizmik për zonën urbane 

xx OO I vogël DMSH, MIA €45,000 DMSH,MIA 

 

2.2.6. Prioritetet strategjike për rregullimin e Vendbanimit Joformale 

2.2.6.1. PS ‐ VJF1 Rregullimi i infrastrukturës dhe çështjeve pronësore të vendbanimeve Joformale 
  Përshkrimi i veprimit  Prioriteti Afati 

kohor i 
zbatimit

Implikimi 
financiar 

Aranzhimi 
për zbatim 

Buxheti i 
përafërt 

Organizata 
përgjegjëse 
për zbatim 

1 Rregullimi i pronësisëpër 5 
vendbanimet joformale 
ekzistuese 

xx OO I vogël DPU, BE €30,000 DPU 

 

2.2.7. Prioritetet strategjike për shfrytëzimin e tokës 
  Përshkrimi i veprimit  Prioriteti Afati 

kohor i 
zbatimit 

Implikimi 
financiar 

Aranzhimi 
për zbatim 

Buxheti 
i 
përafërt 

Organizata 
përgjegjëse 
për zbatim 

1 Hartimi i Hartës Zonale të 
Komunës 

xxx O I mesëm DPU €120,000 DPU 

2 Përgatitja e VSM-së për 
Hartën Zonale të Komunës 

xxx O I vogël DPU €20,000 DPU 

3 Hartimi i Planit Rregullues 
të Hollësishëm për Zonën 
urbane të Mitrovicës së 
Jugut 

xxx O I mesëm DPU €120,000 DPU 

4 Përgatitja e VSM-së për 
Planit Rregullues të 
Hollësishëm për  Mitrovicën 
e Jugut 

xxx O I vogël DPU €20,000 DPU 
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  Përshkrimi i veprimit  Prioriteti Afati 
kohor i 
zbatimit 

Implikimi 
financiar 

Aranzhimi 
për zbatim 

Buxheti 
i 
përafërt 

Organizata 
përgjegjëse 
për zbatim 

5 Hartimi i Planit Rregullues 
të Hollësishëm për Suhadoll 

xx O I vogël DPU €25,000 DPU 

6 Përgatitja e VSM-së për 
Planit Rregullues të 
Hollësishëm për Suhadoll 

xx O I vogël DPU €12,000 DPU 

7 Hartimi i Planit Rregullues 
të Hollësishëm për zonën 
turistike Bajgorë 

xx O I vogël DPU €30,000 DPU 

8 Përgatitja e VSM-së për 
Planit Rregullues të 
Hollësishëm për zonën 
turistike Bajgorë 

xx O I vogël DPU €12,000 DPU 

 

 

 
 


