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FJALA E KRYETARIT 

 

Plani Zhvillimor Komunal është dokument strategjik multi-sektorial, i cili orienton dhe rregullon zhvillimin 

dhe shfrytëzimin hapësinor të Komunës. Bazuar në Ligjin Nr. 04/L-174 për Planifikimin Hapësinor, 

Komuna e Mitrovicës së Jugut ka marrë vendimin për hartimin e këtij dokumenti për periudhën 2020-2028+.  

Ky dokument mbështetë planifikimin e qëndrueshëm, të barazpeshuar dhe afatgjatë të territorit të komunës 

sonë, përmes të cilit do të racionalizohet dhe funksionalizohet shfrytëzimi hapësinor i saj, si dhe do të 

përmirësohet aspekti social, ekonomik dhe mjedisor për të gjithë ata që jetojnë dhe punojnë në Mitrovicën e 

Jugut. Mitrovica e Jugut duke qenë kryeqendër e regjionit verior të Kosovës do të luaj rolin e qendrës 

regjionale ekonomike, qendrës regjionale e shëndetësisë, arsimit dhe kulturës, nyje ndërlidhëse 

infrastrukturore duke u bërë komunë që ofron cilësi për punë, jetë dhe vlera tjera sociale. 

 

Hartimi i këtij dokumenti bazohet në një proces gjithëpërfshirës dhe transparent, i cili merr parasysh 

gjendjen ekzistuese në terren, veprimet e parapara me dokumente të tjera hapësinore në fuqi, nevojat dhe 

shqetësimet e qytetarëve dhe palëve të tjera të interest dhe i adreson ato përmes sugjerimeve të ekspertëve të 

fushave të ndryshme. Në këtë proces janë përfshirë grupi punues i komunës i përbërë nga drejtori të 

ndryshme komunale, si dhe përfaqësues të agjencioneve të tjera rajonale, të shoqërisë civile dhe të sektorit 

privat, të cilët kanë kontribuar në përmirësimin e dokumentit përmes të dhënave, vërejtjeve, sugjerimeve dhe 

propozimeve të tyre. Me këtë rast, dëshiroj të shpreh mirënjohjen dhe falënderimin tim dhe të Komunës për 

të gjithë ata që kanë marrë pjesë në përgatitjen e këtij dokumenti të rëndësishëm. 

 

Zbatimi i Planit Zhvillimor Komunal 2020-2028+ të Mitrovicës së Jugut do të kontribuojë drejt përmirësimit 

të vazhdueshëm të cilësisë së jetesës, prandaj është e rëndësishme që të gjithë së bashku të angazhohemi në 

zbatimin sa më të përpiktë të tij. Pra, ne presim që angazhimi i qytetarëve dhe i shoqërisë civile të vazhdojë 

përtej fazës së planifikimit me qëllim që zbatimi i planit të jetë sa më transparent. Ne presim që institucionet 

e tjera qeveritare, donatorët, si dhe partnerët e miqtë tanë të vazhdojnë të na përkrahin drejt zhvillimit të 

qëndrueshëm dhe të dinjitetshëm të komunës sonë, përmes hapjes së perspektivave të reja dhe sigurimit të 

resurseve të nevojshme njerëzore e kapitale për implementimin e këtij dokumenti.  

 

Bashkë mund t’ia dalim! 

 

 

Agim Bahtiri 
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1.  HYRJE 

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

PZHK-në 

Me qëllimi që të sigurojë zhvillimin e qëndrueshëm dhe të baraspeshuar të planifikimit hapësinor për tërë 

territorin e komunës së Mitrovicës Jugore, përmes qeverisjes së mirë, shfrytëzimit të përshtatshëm të tokës, 

mbrojtjes së mjedisit dhe trashëgimisë kulturore dhe natyrore.  

Si dhe të sigurojë qeverisje të qëndrueshme, shfrytëzim efikas të fondeve publike, por edhe përmbushje të 

kërkesës ligjore në përputhje me Nenin 10, paragrafin 2.1 të Ligjit Nr. 04/L-174 Për Planifikimin Hapësinor 

në datën 29/03/2019 Kuvendi i Komunës ka marrë vendimin nr. 02-060/01-0021318/18-2 për hartimin e 

Planit Zhvillimor Komunal për Komunën e Mitrovicës së Jugut. 

Vendimi i Kuvendit të Komunës për miratim dhe zbatim 
 

Pas një procesi cilësorë, gjithëpërfshirës, duke i kaluar të gjitha fazat dhe siguruar parakushte për zhvillim 

social dhe ekonomik të baraspeshuar, rregullim të qëndrueshëm të hapësirës, duke siguruar trajtim të 

barabartë, lëvizje të lirë dhe qasje adekuate në shërbimet publike për qytetarët, dhe pasi komuna është 

pajisur me të gjitha pëlqimet, dhe ka kryer të gjitha obligimet ligjore në funksion edhe të aprovimit formal të 

PZHK-së, në përputhje me Nenin 10, paragrafin 2.3 të Ligjit Nr. 04/L-174 Për Planifikimin Hapësinor në 

datën XX/XX/XXXX Kuvendi i Komunës ka marrë vendimin nr. XXXXXXX për miratimin dhe zbatimin e 

Planit Zhvillimor Komunal për Komunën e Mitrovicës së Jugut. 

 

1.1.1. INFORMATA PËR MIRATIMET 
Duke e konsideruar se Vlerësimi Strategjik Mjedisor (më tutje VSM-ja) është një proces që synon 

integrimin e konsideratave mjedisore në përgatitjen dhe miratimin e Planit Zhvillimor Komunal, është 

detyrim ligjor, i cili parashihet në nenin 23 të Ligjit të Planifikimit Hapësinor nr. 04/L-174. 

Duke e theksuar se qëllimi i raportit të VSM-së është që të bëjë identifikimin, përshkrimin dhe vlerësimin e 

ndikimeve të mundshme që mund të rezultojnë nga zbatimi i PZHK-së, si edhe të japë alternativën më të 

favorshme për zhvillimin e tij nga pikëpamja hapësinore dhe mjedisore. Në raportin e VSM-së janë të 

përfshira edhe propozimi i masave për mënjanimin dhe zbutjen e ndikimeve të dëmshme që dalin nga 

përmbajtjet e përgjithshme zhvillimore dhe zbatimi i PZHK-së. 

Pra VSM është proces i identifikimit fillestar dhe marrjes në konsideratë të ndikimeve të mundshme 

negative në mjedis dhe në shëndetin e njeriut të shkaktuara nga zbatimi i këtij plani dhe qëllimi i VSM-së 

është: 1) përmirësimi i planit në mënyrë që të minimizohet ndikimi i tij i mundshëm negativ në mjedis dhe të 

maksimizohet ndikimi pozitiv dhe 2) të sigurohet që ndikimet e mundshme negative që nuk mund të 

shmangen të menaxhohen siç duhet dhe të amortizohen gjatë zbatimit të planit. 

Duke e kuptuar rëndësinë e VSM-së komuna ka kryer në një proces cilësorë VSM-në e PZHK-së dhe ka 

plotësuar të gjitha kushtet për të marr pëlqimin mjedisor për Raportin e Vlerësimit Strategjik Mjedisor 

(VSM) të PZHK-së si më poshtë 

Vendimi i VSM 

 

Ministria e Infrastrukturës dhe Ambientit në funksion të kryerjes së obligimeve të veta ligjore pasi që u 

sigurua në përputhshmërinë e Planit Zhvillimor Komunal të Mitrovicës së Jugut me Planin Hapësinor të 

Kosovës dhe draft Hartën Zonale të Kosovës, si dhe sigurimit në cilësinë e procesit, pas pranimit të të 

dhënave digjitale , dhe sigurimit se dokumenti është punuar bazuar në normat teknike të planifikimit 

hapësinor, dhe po ashtu në përputhje me Nenin 9, paragrafin 2.3.1. të Ligjit Nr. 04/L-174 Për Planifikimin 

Hapësinor në datën 

XX/XX/XXXX MEA ka marrë vendimin nr. XXXXXXX për dhënien e pëlqimit për procedim të mëtejmë 

të Planit Zhvillimor Komunal të Mitrovicës së Jugut për aprovim nga kuvendi komunal. 
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1.2. INFORMATA PËR KORNIZËN STRATEGJIKE TË MARRA PARASYSH 

GJATË HARTIMIT TË PZHK-së 

1.2.1. Strategjitë sektoriale afatshkurta, afatmesme dhe afatgjata në nivel 

lokal dhe qendror 

Fillimisht komuna e Mitrovicës së Jugut ,gjegjësisht ekipet hartuese të PZHK-së, të sfiduar nga reforma 

ligjore krijuan kuptimin e njëjte, për komplet ekipin dhe pjesëmarrësit tjerë në proces për Planin Zhvillimor 

Komunal duke konstatuar se: kemi të bëjmë me një dokument të planifikimit hapësinor i nivelit lokal pra ku 

hapësira është determinuse kryesore e dokumentit dhe zhvillimit, konstatimi tjetër është se Plani Zhvillimor 

Komunal është një plan strategjik , dhe planifikimi strategjik pasi të ketë analizuar situatën strategjike  me 

një proces cilësorë përcakton Vizionin, qëllimet, objektivat, prioritetet strategjike dhe definon strategjitë për 

të arritur vizionin, çdo herë duke u bazuar në përmbajtjen determinuese të PZHK-së, dhe konstatimi tjetër 

është se  PZHK është dokument multi-sektorial i cili përmban shumë sektor të organizuar së paku në këto 

fusha tematike : Fusha ekonomike, e Infrastrukturës teknike, e Infrastrukturës së transportit dhe transporti, e 

Infrastrukturës publike dhe sociale , e Mjedisit dhe sipërfaqet me rrezikshmëri , e aseteve të trashëgimisë 

natyrore, kulturore dhe turistike, e vendbanimeve , e Banimit , e Vendbanimet Joformale (VJF) ,dhe e 

Shfrytëzimit të tokës. 

Konstatimi tjetër është se në kornizën e re ligjore kemi dy nivele të planifikimit: Nivelin qendror dhe nivelin 

lokal, njëjte si dy nivelet administrative, duke kuptuar në ketë formë komuna konstaton se  Strategjitë 

sektoriale afatshkurta, afatmesme dhe afatgjata në nivel 

lokal duhet jenë njëra nga bazat e hartimit të dokumentit, por edhe Strategjitë sektoriale afatshkurta, 

afatmesme dhe afatgjata të nivelit qendror duhet jenë baza tjetër pasi ato punohen për tu zbatuar në nivel të 

shtetit dhe rrjedhimisht për aq sa është relevante edhe në territorin e Mitrovicës së Jugut. 

Andaj gjatë përgatitjes së PZHK-së komuna është mbështetur në strategjitë sektoriale afatshkurta, 

afatmesme dhe afatgjata në nivel lokal dhe qendror, organizuar në fushat  vijuese: 

Fusha ekonomike-  Te kjo fushë janë marr për bazë një numër i konsiderueshëm i strategjive dhe ndër më 

të rëndësishmet po i listojmë: Zyra e Kryeministrit; Strategjia Kombëtare për Zhvillim (SKZH) 2016- 2021; 

Prishtinë Janar, 2016; Qeveria e Republikës së Kosovës - Strategjia Kombëtare për Zhvillim 2016-2021 

(SKZh),Prishtinë, Janar, 2016; Ministria e Bujqësisë Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural - Strategjia e 

Shërbimeve Këshilluese për Bujqësi dhe Zhvillim Rural, Prishtinë, Strategjia për Konsolidimin e Tokës 

2010 –2020, Prishtinë 2010; Strategjia për Zhvillimin e Pylltarisë 2010 – 2020, Prishtinë 2009; Ministria e 

Ekonomisë, Strategjia e Energjisë e Republikës së Kosovës 2017 – 2016,Prishtinë mars 2017; Strategjia e 

Ngrohjes e Republikës së Kosovës 2011 – 2018, Prishtinë Gusht 2011; Ministria e Financave, Strategjia për 

Zhvillimin e Partneriteteve Publike - Private për Republikën e Kosovës, Prishtinë 2014; Ministria e 

Mirëqenies Sociale, Strategjia Kombëtare për Punësim dhe Aftësi, Prishtinë 2014; Ministria e Diasporës, 

Strategjia për Diasporën dhe Mërgatën 2013-2018, Prishtinë Korrik 2013; Komuna e Mitrovicës së Jugut, 

Strategjia për Kulturë dhe Turizëm 2018 - 2022, Mitrovicë 2018; Komuna e Mitrovicës së Jugut, Strategjia e 

Zhvillimit Ekonomik Lokal për Mitrovicën 2014 -2017, Mitrovicë 2014; 

 

Fusha e Infrastrukturës teknike-  Te kjo fushë janë marr për bazë një numër i konsiderueshëm i 

strategjive dhe ndër më të rëndësishmet po i listojmë: Strategjia e Republikës së Kosovës për Menaxhimin e 

Mbeturinave 2013- 2022, Prishtinë,2013; Menaxhimi i mbeturinave komunale në Kosovë Raport mbi 

gjendjen, Prishtinë, 2018; Raport i monitorimit dhe vlerësimit të gjendjes mjedisore në deponitë sanitare dhe 

stacionet e transferit të mbeturinave, Prishtinë, 2018; Ministria e Ekonomisë, Strategjia e Energjisë e 

Republikës së Kosovës 2017 – 2016,Prishtinë mars 2017; Strategjia e Ngrohjes e Republikës së Kosovës 

2011 – 2018, Prishtinë Gusht 2011; 

 

Fusha e Infrastrukturës së transportit dhe transporti-  Te kjo fushë janë marr për bazë një numër i 

konsiderueshëm i strategjive dhe ndër më të rëndësishmet po i listojmë: Ministria e Infrastrukturës, 

Strategjia Sektoriale dhe Transportit Multimodal 2015-2025 dhe Plani i Veprimit 5 vjeçar, Prishtinë Gusht 
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2015; Programi për Zhvillim Gjithëpërfshirës- UN-Habitat, Plani i Mobilitetit të Qëndrueshëm Urban 2020-

2028. 

 

Fusha e Infrastrukturës publike dhe sociale-  Te kjo fushë janë marr për bazë një numër i 

konsiderueshëm i strategjive dhe ndër më të rëndësishmet po i listojmë: Ministria e Arsimit, Shkencës dhe 

Teknologjisë, Plani Strategjik i Arsimit në Kosovë 2017-2021, Prishtinë Korrik 2016; Strategjia e Sigurimit 

të Cilësisë për Arsimin Para universitar në Kosovë, Prishtinë 2016; Raporti i Gjelbër, Prishtinë, 2015; 

Ministria e Shëndetësisë, Strategjia Sektoriale e Shëndetësisë, Prishtinë Nëntor 2016; Komuna e Mitrovicës 

së Jugut, Plani Zhvillimor i Arsimit i Komunës së Mitrovicës 2018-2022, Mitrovicë 2018. 

 

Fusha e Mjedisit dhe sipërfaqet me rrezikshmëri-  Te kjo fushë janë marr për bazë një numër i 

konsiderueshëm i strategjive dhe ndër më të rëndësishmet po i listojmë: Ministria e Mjedisit dhe 

Planifikimit Hapësinor, Strategjia Kornizë për Ndryshimet Klimatike për Kosovën 2019- 2028; Strategjia 

dhe Plani i Veprimit për Biodiverzitetin 2011 – 2020; Strategjia dhe Plani i Veprimit për Cilësinë e Ajrit 

2011- 2021, Prishtinë, 2011; Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, Agjencioni për Mbrojtjen e 

Mjedisit të Kosovës, Raport Përmbledhës Gjendja e Ajrit 2015, Prishtinë, Janar 2016; Analiza e cilësisë së 

ajrit në Prishtinë gjatë muajit Janar 2018; Raporti Katastri i ndotësve të ujërave të Kosovës; Komuna e 

Mitrovicës së Jugut, Plani Lokal i Veprimit në Mjedis 2012- 2017, Mitrovicë 2011, Raport, Hotspotet 

Mjedisore në Kosovë, Prishtinë, 2011; Sistemi i Integruar i Menaxhimit të Emergjencave Maj 2010 

,Prishtinë Plani i Reagimit Kombëtar, Prishtinë, Dhjetor 2010;  Vlerësimi i Rreziqeve nga Fatkeqësitë 

Natyrore dhe Fatkeqësitë tjera, Prishtinë, Korrik, 2016; Strategjia për Zvogëlim të Rrezikut nga Fatkeqësitë 

dhe Plani i Veprimit 2016 – 2020 

 

Fusha e aseteve të trashëgimisë natyrore, kulturore dhe turistike-  Te kjo fushë janë marr për bazë një 

numër i konsiderueshëm i strategjive dhe ndër më të rëndësishmet po i listojmë: Ministria e Kulturës Rinisë 

dhe Sportit, Lista e Trashëgimisë Kulturore për Mbrojtje të Përkohshme 2016, Prishtinë; Lista e Zonave të 

Mbrojtura 2016, Prishtinë; Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, Strategjia Kombëtare për Trashëgiminë 

Kulturore 2016-2026, Prishtinë 2016;BE Projekti: Përkrahja për Promovimin e Diversitetit Kulturor në 

Kosovë 2015- 2018, 

Prishtinë 2015; Udhëzues - Vlerësimi i përfshirjes dhe integrimit të trashëgimisë kulturore në planet 

hapësinore dhe urbanistike të nivelit lokal, 2013;Komuna e Mitrovicës së Jugut, Strategjia për Kulturë dhe 

Turizëm 2018 - 2022, Mitrovicë 2018; Komuna e Mitrovicës së Jugut, Përfshirja e Trashëgimisë Kulturore 

në Planifikimin Hapësinor Komunal; Plani Rajonal i Trashëgimisë Veri 2015 – 2018 

 

Fusha e vendbanimeve-  Te kjo fushë kemi materiale tjera që janë marr për bazë e sa i përket strategjive 

mund të veçojmë vetëm ky nga: Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, Instituti për Planifikim 

Hapësinor, Hulumtim “Rritja e zonave urbane në Komunat e Kosovës”, Prishtinë 2018; 

 

Fusha e Banimit -  Edhe te kjo fushë kemi materiale tjera që janë marr për bazë e sa i përket strategjive 

mund të veçojmë vetëm nga:  Raporti Final për Studim parafizibiliteti teknik për analizimin e potencialit te 

kursimit te energjisë si dhe mundësit e zbatimit te tij përmes fondeve te efiçiences se energjisë dhe Komuna 

e Mitrovicës së Jugut, Programi Trevjeçar i Banimit 2016 – 2019 

 

Fusha e Vendbanimet Joformale (VJF) : Vendbanimet Joformale - Hulumtimi i gjendjes ekzistuese, 

Raport- 2005; Raport për gjendjen e Vendbanimeve Joformale në Kosovë, dhjetor 2010; Projekt-Strategjia 

dhe Plani i Veprimit për Parandalimin e Vendbanimeve Joformale në Kosovë 2011-2015; Doracaku për 

rregullimin e Vendbanimeve Joformale në Kosovë, tetor 2012; Doracakë për përfshirjen e komunitetit në 

procesin e rregullimit të vendbanimeve  Joformale, 2013; 
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Fusha e Shfrytëzimit të tokës Edhe te kjo fushë kemi materiale tjera që janë marr për bazë e sa i përket 

strategjive mund të veçojmë vetëm nga:  Raporti për Mbulushmerinë e Sipërfaqes së Tokës - CLC2012, 

Prishtinë, 2016;  

 

1.2.2. Strategjitë prej planeve të mëparshme komunale 

Duke e marr për bazë rëndësinë e Planit Zhvillimor Komunal është meritore të konstatohet se ky 

plan nuk fillon nga zero, por do të bazohet në një masë të konsiderueshme në Planin Zhvillimor 

Komunal të mëparshëm të nivelit të njëjtë (PZHK) e miratuar në vitin 2009 me periudhë kohore 2009- 

2025+, në përputhshmëri me kërkesat e Ligjit Nr. 2003/ 14 për Planifikimin Hapësinor. 

Duhet marr për bazë se PZHK e mëparshme është ende në fuqi dhe ka prodhuar efekte në hapësirë, andaj 

është kryer edhe analiza e zbatimit të këtij Plani, dhe në përgjithësi janë marr në konsideratë zhvillimet dhe 

përmbajtjet që duhet vazhduar edhe në ketë PZHK, Ekipi e ka marr në konsideratë se kërkesat e ligjit të ri 

janë më  të gjëra dhe më të veçanta. 

Si do që të jetë puna do bazohet edhe në këtë deklaratë të vizionit për komunën dhe qytetin e Mitrovicës që 

është e ardhmja që dëshirohej të arrihej nga viti 2009 e që ishte: 

 

 

 

 

 

Qëllimet, objektivat, strategjitë dhe projektet e trajtuara në Planin Zhvillimor Komunal  2009- 2025+, janë 

bazë edhe për ketë PZHK . 

Edhe Modelet e zhvillimit të ardhshëm hapësinor trajtuar në PZHK 2009- 2025+,  janë baza e cila është 

marr për bazë. 

Strategjitë dhe veprimet për zbatim janë marr për bazë edhe për të vlerësuar arsyet disa nga arsyet pse 

zhvillimet e caktuara nuk kanë arrit të zbatohen. 

 

Duke i konsideruar të rëndësishme edhe ndryshimet ligjore të cilat vendosin theksin e trajtimit të zonës 

urbane dhe zonave rurale brenda Planit Zhvillimor Komunal, është meritore të konstatohet se ky plan në të 

ardhmen zëvendëson Planin Zhvillimor Urban për sa i përket disa përmbajtjeve të zonës Urbane, andaj në 

një masë të konsiderueshme ajo që është trajtuar në Planin Zhvillimor Urban me periudhë kohore 2009- 

2025+, në përputhshmëri me kërkesat e Ligjit Nr. 2003/ 14 për Planifikimin Hapësinor, do jetë baza 

kryesore e trajtimit të qytetit. 

Duhet konstatuar se Vizioni i zonës Urbane zbërthen Vizionin e komunës, dhe trajton qëllimet ,objektivat 

dhe prioritete e specifikuara për Qytetin. 

Nga PZHK e mëparshme harta e konceptit zhvillimor edhe nga PZHU e mëparshme strukturat 

urbane/destinimi i sipërfaqeve janë marr si baza kryesore por edhe hartat tjera. 

 

“Qendër regjionale ekonomike me industri, bujqësi, tregti dhe turizëm të zhvilluar e 

ndërtuar në bazë të standardeve evropiane, në traditën e bashkëjetesës multietnike dhe 

asaj arsimore duke ofruar një mjedis të shëndoshë e të sigurt për të gjithë”. 
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Vizioni i Zonës Urbane / PZHU 2009-2025+ 



Edhe Planet Rregullues duke i marr në konsideratë përmbajtjet që i trajtojnë dhe obligimet ligjore ,janë 

marr për bazë gjatë hartimit të këtij dokumenti siç janë : Plani Rregullues Urban Bair 2012 - 2025+, 

Mitrovicë 2011(me të gjitha përmbajtjet);Komuna e Mitrovicës së Jugut, Plani Rregullues Urban Fidanishte 

2010 - 2025+, Mitrovicë 2011. Ky plan ndër përmbajtjet kryesore që janë marr për bazë janë : institucione 

sportive, banim si dhe gjelbërim përgjatë 
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Lumit; Komuna e Mitrovicës së Jugut, Plani Rregullues Urban Ilirida 2010 - 2025+, Mitrovicë 2011, Ky 

plan ndër përmbajtjet kryesore që janë marr për bazë janë : 

banimi, banim me afarizëm, institucione dhe parqe; Komuna e Mitrovicës së Jugut, Plani Rregullues Urban 

Qendra 2010 - 2025+, Mitrovicë 2011;Komuna e Mitrovicës së Jugut, Plani Rregullues Urban Ilirida 2010 - 

2025+, Mitrovicë 2011;Komuna e Mitrovicës së Jugut, Plani Rregullues Urban Sitnica. PRrU 'Sitnica' 

parashikon objekte shoqërore dhe banim individual; Komuna e Mitrovicës së Jugut, Plani Rregullues Urban 

Ura e Gjakut, Mitrovicë 2015. PRrU 'Ilirida' planifikon banim kolektiv dhe banim individual, banim me 

afarizëm, banim me përqindje të lartë të gjelbërimi, institucione dhe parqe. 

 

1.2.3. Strategjitë rajonale ose strategjitë e komunave fqinje 

Plani Hapësinor i Kosovës (PHK) ka përcaktuar edhe veçoritë karakteristike dhe zhvillimet e planifikuara të 

regjioneve kryesore në Kosovë, dhe me analizat e PHK-së janë trajtuar dhe janë integruar edhe strategjitë 

rajonale në procesin e hartimit të PZHK-së. 

Gjithashu, një konsultim është bërë edhe me Draft Harta Zonale e Kosovës, për të parë zhvillimet që ky 

projekt dokument parasheh për zonën. 

Kurse, të listuar në përmbledhjen më lartë, janë marr parasysh të gjitha strategjitë sektoriale të nivelit 

kombëtar dhe lokal, ku konsiderohet se të gjitha strategjitë e komunave fqinje janë integruar në procesin e 

hartimit të kësaj PZHK- je. 

Te fusha e Ekonomisë - Thesari i Kosovës (Hapësirë e gjelbër) - industriale, shërbyese e tregtare – 

Mitrovica dhe zona e lirë ekonomike rrjedhin nga strategji e dokumente që konsiderohen vlera rajonale ose 

strategji të komunave fqinje 

Te fusha e Transportit –modernizimi i hekurudhës dhe avancimi i rrugës nacionale janë rezultat i 

strategjive nacionale por me efekt rajonal 

Te infrastruktura teknike - ka strategji dhe dokumente të hartuara nga kompanitë rajonale që ofrojnë 

shërbime nga Mitrovica e jugut për komunat fqinje 

 

Nga fusha e Trashëgimisë - kemi Planin Rajonal të Trashëgimisë Veri 2015 – 2018 

Edhe nga fusha e infrastrukturës sociale dhe publike- strategjitë e arsimit (Universiteti),sporti (stadiumi 

olimpik ”Adem Jashari”),spitali, etj të trajtuara në strategji të ndryshme me efekt rajonal dhe me komuna 

fqinje. 

Fusha e Sigurisë – Po ashtu trajtohet në Strategjitë e ndryshme dhe kemi ndarje rajonale ose strategjitë e 

komunave fqinje, reagimet ndaj skenarit: Rrjedhja e acidit sulfurik nga parku industrial në Mitrovicë, 

reagimet  ndaj një tërmet i magnitudës 5.5 të shkallës së Richterit që mund të godas një pjesë të madhe të 

rajonit të Mitrovicës me theks ku dyshohet se ka qarje në pendën e Ujmanit (Gazivodës),zjarret, vërshimet, 

pandemitë, siguria nga kërcënimet njerëzorë ( të gjitha këto strategji: Sistemi i Integruar i Menaxhimit të 

Emergjencave Maj 2010 ,Prishtinë Plani i Reagimit Kombëtar, Prishtinë, Dhjetor 2010;  Vlerësimi i 

Rreziqeve nga Fatkeqësitë Natyrore dhe Fatkeqësitë tjera, Prishtinë, Korrik, 2016; Strategjia për Zvogëlim të 

Rrezikut nga Fatkeqësitë dhe Plani i Veprimit 2016 – 2020) synojnë struktura dhe organizime rajonale. 

 

1.3. UDHËZIMET, PËRGJEGJËSITË DHE KËRKESAT QË BUROJNË NGA 

KONTEKSTI I GJERË I PLANIFIKIMIT SIÇ JANË PLANIFIKUAR NË PHK 

DHE HARTËN ZONALE TË KOSOVËS (HZK) 

Komuna e Mitrovicës brenda PHKos-it trajtohet në zonën e gjelbër, dhe atë si : Thesari i Kosovës 

(Hapësirë e gjelbër) 

Edhe se Plani Hapësinor i Kosovës (PHK), 2010 – 2020+ është punuar viteve 2004-2008 dhe aprovuar në 

vitin 2010 ende paraqet një bazë legale për tu bazuar gjatë hartimit të planeve dhe në ketë rast Planit 

Zhvillimor Komunal të Mitrovicës së jugut, Dokumenti me titull “Kosova Shtëpia jonë” i  përgatitur nga 

Instituti për Planifikim Hapësinor në bashkëpunim me sektorët tjerë të Qeverisë së Kosovës, në përmbajtje 

të vetin ka udhëzimet dhe sfidat që duhet adresuar , është dokument qendror i planifikimit hapësinor, me 
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qëllim të sigurimit të zhvillimit të baraspeshuar dhe të qëndrueshëm për tërë territorin e Republikës së 

Kosovës. Rrjedhimisht, të gjitha komunat duhet të i përmbahen zhvillimeve të planifikuara në PHK, 

Strategjia për Zhvillim Hapësinor, 2010 – 2020+, i cili mbështet vizionin vijues: 

“Kosova vend sovran i integruar në Bashkësinë Evropiane me zhvillim të qëndrueshëm socio-ekonomik, 

infrastrukturë dhe teknologji moderne, me mundësi arsimimi për të gjithë, fuqi punëtore të kualifikuar, 

një vend që ka respekt për mjedisin, trashëgiminë natyrore dhe kulturore për tërë territorin e vet dhe 

vendet fqinje, me një shoqëri të hapur që e promovon llojllojshmërinë dhe shkëmbimin e ideve, duke 

respektuar të drejtat e të gjithëve”. 

Strategjia Zhvillimore Hapësinore e PHK-së, bazohet në strategjitë sektoriale, Në sfidat e zhvillimit 

hapësinor që trajtohen dhe janë relevante janë: Ekonomia dhe punësimi, Trashëgimia dhe zhvillimi i 

qëndrueshëm ,Shfrytëzimi joracional i hapësirës ,Mjedisi jo kualitativ jetësor ,Niveli i ultë i shëndetësisë dhe 

arsimimit ,Shkalla e lartë e varfërisë dhe sfidat tjera.  

Ndër përgjegjësitë dhe kërkesat tjera që burojnë nga konteksti i gjerë i planifikimit hapësinorë është te 

Struktura Hapësinore e Zhvillimit dhe Organizimit të ardhshëm në Kosovë, brenda strukturës së trajtuar si: 

Thesari i Kosovës (Hapësirë e gjelbër) - industriale  

 

 
 

Ku Qyteti i Mitrovicës – trajtohet si “qyteti i minatorëve”, me pasuritë nëntokësore në hapësirën e gjelbër, 

ofrojnë mundësi që kjo zonë të merr rolin udhëheqës në zhvillimin e industrisë së rëndë në nivel të Kosovës. 

Nëntoka e kësaj zone është e pasur me plumb dhe zink, e në sasi më të vogël me argjend dhe ari. 
 

Dhe Vizioni i zonës është: 

 

 

 

 

 

 

 

Me Qëllimet e përgjithshme si: 

• Bashkim i qytetit të Mitrovicës, të lidhur në rrjet me qendrat e tjera, 

• Zhvillimi i rrjetit të fuqishëm urban i vendbanimeve, me qeverisje e shërbime publike në 

Zonë e zhvilluar industriale që merr rolin udhëheqës në industrinë përpunuese të 

mineraleve duke respektuar standardet për mjedis, zhvillim të agrobiznesit, tregtisë e 

industrisë shërbyese, rritjen e kualitetit të jetës, punësimit dhe barazisë sociale, përmes 

qeverive lokale aktive, transparente dhe efikase. 
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favor të qytetarit, përmirësim të kualitetit të jetesës së qytetarëve, punësim dhe barazi 

sociale. 

• Mbështetje ZHEL për ZHEK – shfrytëzim të përparësive konkurruese, 

• Zhvillimin e lidhjeve efikase brendaurbane, ndërurbane, rrjetit të infrastrukturës (rrugor, 

hekurudhor, TI-së). 

• Zhvillimin e industrisë përpunuese-metalurgjike, veprimtarive shërbyese tregtare, 

agroindustriale, me intensifikim të politikave të mbrojtjes dhe rimëkëmbjes së mjedisit. 

 

Dhe në kuadër të Sinergjive që duhet jenë si bazë trajtohen si më poshtë: 

• Planet zhvillimore komunale dhe urbane ndihmojnë zhvillimin e kontrolluar dhe mbrojtjen 

të tokës bujqësore; 

• Zhvillimi i industrisë metalurgjike nga shfrytëzimi e xehes së plumbit, zingut, argjendit 

dhe arit; 

• Ngritja profesionale e kuadrit në fakultetin Xehtaro-Metalurgjik dhe avancimi i 

teknologjisë ndihmojnë zhvillimin e industrisë përpunuese në periudhë afatgjate 

Shfrytëzimi racional i resurseve natyrore ndihmon mbrojtjen e mjedisit, atraktivitetin e 

peizazheve të hapura.  

 

Edhe Draft Harta Zonale e Kosovës 2020 – 2028+, e punuar nga Instituti për Planifikim Hapësinor edhe se 

enda i pa aprovuar është shfrytëzuar si dokument orientues për zhvillimet në përgatitjen e PZHK-së së 

Mitrovicës së Jugut duhet theksuar se: pasi që Planet Strategjike Sektoriale në të gjitha sektorët e 

rëndësishëm të Qeverisë së Kosovës janë të përfshirë në procesin e hartimit të HZKos, janë shqyrtuar dhe 

trajtuar të gjitha dokumentet që mbulojnë planet për zhvillimin e ardhshëm të sektorëve, Dhe nga 

përmbledhjet e disa prej këtyre dokumenteve, në kuadër të të cilave i kemi veçuar dhe shfrytëzuar qëllimet 

dhe objektivat kryesore që në një mënyrë kanë efekt në zhvillimin e ardhshëm hapësinor edhe të komunës së 

Mitrovicës. 

Plani i Veprimit të HZKos-it ,e cila është njëra ndër pjesët më të rëndësishme të dokumentit, në të cilën 

pas një përshkrimi të shkurtër për të dhënat themelore janë dhënë rekomandimet dhe veprimet e duhura për 

përmirësimin e gjendjes në zonat përkatëse. Përgjegjës për implementimin e tyre janë të gjithë sektorët 

relevant e posaçërisht niveli lokal për planifikim hapësinor dhe urban. Komunat përmes drejtorive përkatëse 

obligohen që ti marrin në konsideratë dhe ti trajtojnë ato në dokumentet e tyre përkatëse. Këto rekomandime 

janë të harmonizuara edhe me përkrahjen e drejtpërdrejtë të anëtarëve të grupit punues ndërministror, duke 

përfshirë edhe ndihmën që është ofruar nga përfaqësuesit kompetent të sektorëve jo anëtarë. Plani i veprimit 

është përcjellë edhe me tabelën e veprimeve, në të cilën në mënyrë të veçantë përshkruhen aktivitetet 

konkrete, përcaktohen institucionet përgjegjëse, janë vendosur periudhat e zbatimit, janë caktuar burimet 

buxhetore dhe është vendosur kostoja e zbatimit për aktivitetin përkatës dhe të gjitha zhvillimet relevante 

për Mitrovicën janë marrë parasysh. 

Hartat edhe kushtet për aq sa janë relevante për PZHK të Mitrovicës janë marr parasysh. 

Edhe në kuadër të tabelës së veprimeve janë veçuar:  

Qëllimi 2 -  Zhvillim i Baraspeshuar Social :Ndërtimi i Objektit te Psikiatrisë (Mitrovicë); Renovimi i 

Palestrës ekzistuese në Qendrën Rajonale në Mitrovicë  

Qëllimi 4 - Zhvillim i Qëndrueshëm Ekonomik: Renovimi i Muzeve si: Muzeu i Mitrovicës. 

Qëllimi 5 - Infrastrukturë Moderne dhe Shërbime Publike Cilësore, Vazhdimi i projektit të zgjerimit të 

rrugëve nacionale : Prishtinë – Mitrovicë (N2); Ndërtimi i sistemit të energjisë termike në qytet dhe 

përmirësimi në Mitrovicë ,Në fazat e mëvonshme përfshirja në sistemin e furnizimit me gaz, Renovimi dhe 

furnizimi me ujë të pijëshëm 
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1.4. INFORMATA PËR PROCESIN E PLANIFIKIMIT  

1.4.1. Listimi i prezantimeve publike, konsultimeve, takimeve rishikuese dhe 

mekanizmave të përdorur për të angazhuar publikun në procesin e 

planifikimit 

Mund të konstatohet se kërkesat minimale për pjesëmarrje publike gjate hartimit të Planit Zhvillimor 

Komunal të cilat ishin që :Të sigurohet te paktën një diskutim publik ne  secilën faze të procesit te 

planifikimit hapësinor janë plotësuar dhe të njëjtat janë listuar më poshtë . 

Ka pas përpjekje serioze të komunës, INSI-të dhe UN-HABITAT-it që të sigurohet diskutimi publik i cili 

sjell së bashku te gjitha palët e interesuara dhe relevante (qytetaret, sektorin publik dhe privat, OJQ-te, 

ekspertet etj.) edhe se në ketë fushë kemi pas pak ngecje, për kundër që janë bërë njoftime publike për 

diskutimet publike para mbajtjes se diskutimit, janë shfrytëzuar edhe platforma elektronike, edhe materialet 

janë vënë në dispozicion të publikut. 

Mund të konstatojmë se janë shqyrtuar të gjitha propozimet dhe vërejtjet që janë adresuar në proces nga 

akter të ndryshëm dhe janë përfshirë në projekt dokumenti .  

Është organizuar edhe WSH i Vizionimit në Pogradec me pjesëmarrje të akterve të ndryshëm. 

Ndër mekanizmat e përdorur për të angazhuar publikun në procesin e planifikimit kanë qenë strukturat 

institucionale nëpër lagje dhe vendbanime, takimet publike nëpër lagje dhe vendbanime, platformat 

elektronike, ftesa, publikime etj  

Në procesin e hartimit të dokumentit ka pas me dhjetëra takime me Ekipin Komunal të Planifikimit ,por 

edhe me Grupet Punuese në të gjitha fushat tematike dhe grupet konsultative. 
 

Vendi i Takimit Data Numri i 

pjesëmarrësve 

Qëllimi i Takimeve 

Kuvendi Komunal i 06.06.2019 50 Diskutim Publik- Prezantimi i Profilit të 
PZhK Mitrovicës së Jugut    

Kuvendi Komunal i 13.11.2019 34 Diskutim Publik- Prezantimi i Vlerësimit të 
Gjendjes Mitrovicës së Jugut    

Kuvendi Komunal i 11.03.2020 25 Diskutim Publik- Prezantimi i Kornizës 
Zhvillimore Mitrovicës së Jugut    

Stangtërg 05.12.2019 26 Takim me qytetarë për hartimin e PZHK-së 

Bare 09.12.2019 14 Takim me qytetarë për hartimin e PZHK-së 

Bajgorë 09.12.2019 7 Takim me qytetarë për hartimin e PZHK-së 

Vllahi 10.12.2019 27 Takim me qytetarë për hartimin e PZHK-së 

Zhabar I Poshtëm 11.12.2019 25 Takim me qytetarë për hartimin e PZHK-së 

Kushtovë 13.12.2019 13 Takim me qytetarë për hartimin e PZHK-së 

Kçiq I Madh 18.12.2019 18 Takim me qytetarë për hartimin e PZHK-së 

Rashan 19.12.2019 13 Takim me qytetarë për hartimin e PZHK-së 

Shipol 24.12.2019 16 Takim me qytetarë për hartimin e PZHK-së 

Suhodoll 08.01.2020 20 Takim me qytetarë për hartimin e PZHK-së 

Bair- Mitrovicë 13.01.2020 14 Takim me qytetarë për hartimin e PZHK-së 

Qendër- Mitrovicë 14.01.2020 15 Takim me qytetarë për hartimin e PZHK-së 

Fidanishte dhe Iliridë- 15.01.2020 22 Takim me qytetarë për hartimin e PZHK-së 
Mitrovicë    
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Foto nga WSH i Vizionimit 

 

 

 

 

 

1.4.2. Të dhënat e marra nga qytetarët dhe mënyra e trajtimit të tyre gjatë 

procesit të planifikimit. 

Duhet theksuar se duke e marr parasysh kornizën e re ligjore dhe formatin e të dhënave të kërkuara 

ishte më e komplikuar marrja e të dhënave drejt për së drejti nga qytetarët përpos kur ata ishin të 

organizuar nëpërmes OJQ-ve dhe përfaqësuesve të vendbanimeve e lagjeve, apo komuniteteve 

fetare etj. Duhet përmend përpjekjet me marr të dhëna nga qytetarët në takimet nëpër vendbanime 

dhe diskutim publik dhe takime tjera të veçanta dhe mund të thuhet se nëpërmes ekipeve janë 

evidentuar, janë digjitalizuar dhe janë  trajtuar  gjatë procesit të planifikimit. 

Vlen të veçohet faza e shqyrtimit publik mbajtur nga data..... deri me datë...... dhe e përmbledhur në 

ketë raport: 

 
RAPORTI I SHQYRTIMIT PUBLIK 
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1.5. PËRMBLEDHJA JO-TEKNIKE E SHKURTËR E PZHK-SË 

Në ketë pjesë e hyrjes, si një përmbledhje jo- teknike e PZHK-së , fillimisht duhet ti përshkruajmë temat dhe 

përmbajtjet kryesore, që janë të ndryshme nga PZHK e mëparshme,  

Planin Zhvillimorë Komunal i Mitrovicës së Jugut si dokument i planifikimit hapësinor përmban dhjetë 

fusha tematike në krahasim me PZHK-në e më hershme e cila është hartuar duke përmbledhur katër fusha 

tematike, hartohet për tërë territorin e komunës, për pjesën Urbane dhe Rurale, duke i trajtuar në mënyrë 

përmbajtjesore ; Pjesëmarrje publike gjate hartimit të këtij dokumenti bëhet bazuar në udhëzimin 

administrativ; sigurimin e të dhënave narrative dhe digjitalizimin e të dhënave të Planifikimit Hapësinor, si 

bazë për hartimin dhe monitorimin e zbatimit të dokumentit të planifikimit hapësinorë (bazuar në aneksin e 

udhëzimit administrativ);Normat teknike të planifikimit hapësinor si bazë  unifikuese e hartimit dhe 

zbatimit të dokumenteve të planifikimit hapësinor në tërë territorin e vendit,janë të detyrueshme të 

përcaktuara me Ligjin për Planifikimin Hapësinor, të cilat sigurojnë planifikim hapësinor, menaxhim të 

shfrytëzimit të tokës dhe të sistemit të zhvillimit të tokës kodifikues dhe normativ; dhe direktivat Evropiane 

:INSPIRE, Përdorimi i Tokës HILUCS (Hierarchical Land Use Classification)  SHKShT (Sistemit 

Hierarkik i Klasifikimit të Shfrytëzimit të Tokës)  si dhe Rregullat Mbështetëse HSRLC “Hierarchy of 

Supplementary Regulation Code List” KHRrP (Kodi Hierarkik i Rregullimit Plotësues ) të cilat duhet 

përdoren gjatë hartimit të dokumentit . Në vazhdimësi jemi fokusuar në temat thelbësore komunale, sfidat 

përkatëse dhe mundësitë për zhvillim, si dhe qëllimet dhe objektivat e planifikimit të zhvillimit. 

 

1.5.1. Sfidat kryesore 

Sfidat në procesin e hartimit të PZHK-së ishin kryesisht në: krijimin e kuptimit të njëjtë për 

procesin dhe dokumentin; grumbullimin e numrit të madh të të dhënave për profilin e PZHK-së, 

sidomos gjenerimi i të dhënave në fushat ku kishte mungesë e të dhënave ose cilësi të kufizuar ,edhe 

digjitalizimi i të dhënave dhe kodifikimi ishte mjaft sfiduese; sigurimi i pjesëmarrjes publike; 

Aplikimi i Normave teknike të planifikimit ; zbatimi i direktivave Evropiane :INSPIRE,HILUCS 

dhe HSRLC dhe sfidë tjetër në procesin e hartimit të dokumentit ishte edhe roli dhe përvoja e ekipit 

punues si bartës kryesor në hartimin e dokumentit. 

Ndërsa sa i përket sfidave zhvillimore që duhet trajtuar në PZHK, janë identifikuar sfidat nga 

dokumentet e nivelit lokal dhe qendror që do të trajtohen dhe krijojnë një materie e cila do të 

pasurohet në proces, në vijim janë radhitur sfidat kryesore të cilat cenojnë zhvillimin e qëndrueshëm të 

Komunës: 
Funksionimi si një qytet duke u bazuar në ndarjen territoriale e komunës në dy tërësi(Komunën e 

Mitrovicës së Jugut dhe Komunën e Mitrovicës së Veriut), infrastruktura, lëvizja e lirë dhe funksionet tjera, 

por edhe ndalja e imigrimeve të imponuara( lëvizjeve) nga njëra ana në tjetrën!,. 

Ndalja e imigrimit të hovshëm të  popullatës nga Mitrovicë të Jugut në komunat tjera të Kosovës por 

edhe jashtë vendit!. 

 Zhvillimi i qëndrueshëm ekonomik dhe punësimi, ulja e shkallës së lartë e papunësisë, ndërtimi i 

infrastrukturës funksionale për zhvillim në të gjitha sektorët dhe veçanërisht funksionalizimi i plotë 

operacional i Trepçës, si dhe  shfrytëzimi i resurseve lokale për zhvillim industrial, turistik dhe bujqësor. 

Reduktimi deri te eliminimi i tërësishëm i ndotjes së: mjedisit nga mbetjet industriale të ish-Kombinatit 

të Trepçës, i ujërave sipërfaqësor dhe nëntokësor nga ujërat e zeza. 

Mbrojtje dhe zhvillimi i qëndrueshëm i trashëgimisë natyrore dhe kulturore dhe zhvillimi  

Po humbim trashëgiminë.  

Shfrytëzimi racional dhe i qëndrueshëm i hapësirës. 

 Krijimi i mjedisit kualitativ jetësor dhe sigurimi i infrastrukturës. 
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1.5.2. Mundësitë për Zhvillim  

Në vijim janë radhitur mundësitë madhore për zhvillimin qëndrueshëm të Komunës: 

 Zbatimi i ligjit për Trepçën dhe funksionalizimi i plotë operacional i Trepçës. 

Mundësitë që janë krijuar me anëtarësimin e Kosovës në FMN (Banka Botërorë),BERZH (Banka 

Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim)

 Mundësitë nga procesi i Asocijim Stabilizimit të Kosovës në Evropë 

 Mundësia e Huamarrjes dhe marrjes së kredive nga komunat 

Korporata e Zhvillimit të mijëvjeçarit(thithja e fondeve) 

 PPP ( Partneritetet Publiko Private) 

Grandet qeveritare dhe donacionet tjera ndërkombëtare 

Zhvillimi dhe kompletimi i zonës së lirë ekonomike dhe korridoreve zhvillim ore 

Eksploatimi dhe përpunimi i resurseve natyrore.  

Zhvillimi i bujqësisë dhe pylltarisë. 

Zhvillimi i turizmit malor dhe rekreativ. 

 

1.5.3. Qëllimet dhe objektivat  
 

 Qëllimi kryesor i këtij dokumenti është të sigurojë zhvillimin e qëndrueshëm dhe të baraspeshuar të 

planifikimit hapësinor për tërë territorin e Mitrovicës së Jugut, përmes qeverisjes së mirë, shfrytëzimit të 

përshtatshëm të tokës, mbrojtjes së mjedisit dhe trashëgimisë kulturore dhe natyrore. 

Po ashtu ky dokument  ka për qëllim të sigurojë qeverisje të qëndrueshme, shfrytëzim efikas të fondeve 

publike, parakushte për zhvillim social dhe ekonomik të baraspeshuar, rregullim të qëndrueshëm të 

hapësirës, duke siguruar trajtim të barabartë, lëvizje të lirë dhe qasje adekuate në shërbimet publike për 

qytetarët. 

Ky dokument gjithashtu synon Zbatimi i Qëllimeve të Zhvillimit të Qëndrueshëm gjatë hartimit dhe 

zbatimit të PZHK-së. 

 Është mjaft e rëndësishme të thuhet se dokumenti do zhvilloj te korniza e Zhvillimit Hapësinorë 

Qëllimet dhe objektivat specifike, gjithnjë bazuar në Qëllimet dhe objektivat e planeve dhe 

strategjive të nivelit lokal dhe qendrorë ,duke i analizuar në një proces cilësorë dhe që do jetësojnë 

atë që u shkrua më lartë. 
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2.  PROFILI  KOMUNAL 

Profili i gjendjes në komunë, është ndër pjesët më të rëndësishme të PZHK-së së Mitrovicës së Jugut, ku 

identifikohen, mblidhen dhe strukturoren informatat bazë mbi fushat tematike. 

Profili Komunal, ka përmbledhur dhe shqyrtuar të dhënat lidhur me: Historinë e zhvillimit të komunës, 

gjendjen ekzistuese të komunës si dhe kapacitetet njerëzore dhe financiare të komunës. Mbledhja e të 

dhënave për Profilin Komunal është bërë në pajtueshmëri me Shtojcën 1 të Udhëzimit Administrativ 

Nr.11/2015 mbi elementet dhe kërkesat themelore për hartimin, zbatimin dhe monitorimin e Planin 

Zhvillimor Komunal. Gjatë përgatitjes së profilit është hasur në vështirësi për shkak të mungesës, mos 

koordinimit dhe burimeve të të dhënave, por pas një angazhimi shtesë janë siguruar të dhëna mjaftueshëm 

për përpilim të këtijë dokumenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. KARAKTERISTIKAT E PËRGJITHSHME TË KOMUNËS  
 

2.1.1. Historia e zhvillimit 

Territori i Komunës së Mitrovicës së Jugut ka ndryshuar disa herë në tri dekadat e fundit. Deri në vitet e 80-

ta zonat Zubin Potok dhe Zveçan i takonin Komunës së Mitrovicës. Të dy këto komuna u mëvetësuan në 

vitet e 80 – 90-ta.  

Kështu Komuna e Mitrovicës kishte më parë një numër të popullsisë dhe sipërfaqe shumë më të madhe. Kjo 

edhe vështirëson një krahasim historik të të dhënave statistikore. Të dhënat e popullsisë nga dekadat e 

kaluara nuk thirren në sipërfaqet e njëjta sikurse është rasti p.sh. më të dhënat aktuale. 

Pozita strategjike dhe sidomos ajo gjeografike në mes dy lumenjve të rëndësishëm, Ibrit e Sitnicës, ka bërë 

që territori i Mitrovicës të popullohet qysh në parahistori. Albaniku (Monte Argentarum), i pasur me argjend 

e plumb prej kohës antike deri në Mesjetë, pastaj Trepça si vendburim i madh i plumbit, klima e 

përshtatshme, kushtet e mira për t’u marrë me bujqësi, blegtori, tregti etj., kanë ndikuar në përqendrimin e 

popullsisë në këtë mjedis. 

   Figura 1. Pamje nga Mitrovica e vjetër 
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Pra motive ekonomike për themelimin e vendbanimeve dhe për përqendrimin e popullsisë në këtë trevë, para 

së gjithash, kanë qenë blegtoria, bujqësia, gjuetia e më pas edhe xehetaria, në fillim e zhvilluar në masë 

modeste për t’u bërë më vonë një ndër shkaqet kryesore të depërtimit romak dhe pushtuesve sllavë, osmanë 

etj, në këtë anë. 

Në shek. I të e.r. Iliria u gjend nën sundimin romak. Mitrovica në këtë kohë mund të ketë qenë stacion 

pushimi dhe si vend i përpunimit të metaleve. Në kohën romake, pas Ulpianës, qendra e dytë e rëndësishme 

ishte Municipium DD afër Soçanës (Soçanicës) e banuar edhe në parahistori. Në territorin e sotëm të trevës 

së Mitrovicës janë zbuluar disa gjurmë ndërtesash, një nekropol ilir, statuja të ndryshme prej balte e prej 

plumbi, një sarkofag, figura e Terpsikorës (Muzës së vallëzimit) etj. 

Në fund të shek. IX treva e Mitrovicës, bashkë me territorin e Kosovës u gjend nën sundimin e shtetit 

bullgar të Car Simeonit (897-927), ndërsa pas rënies së kësaj mbretërie u rikthye nën sundimin e Bizantit. 

Më 1185 viset shqiptare të veriut të Kosovës u pushtuan nga shteti serb i Nemanjve. 

Në gjysmën e dytë të shek. XIX Mitrovica u bë një qendër e rëndësishme ushtarake, ekonomike, tregtare. Në 

afërsi të Mitrovicës, në fshatin Boletin, prodhoheshin gurë mulliri “kosovar”. Si stacion i fundit hekurudhor, 

Mitrovica u bë stacion importues dhe eksportues. Përskaj rrugëve të shtruara me kalldrëm u hapën dyqane të 

ndryshme zejtare e tregtare. Ndër objektet më të rëndësishme shquhej sharra e Dragajve. 

Gjatë periudhës së sundimit austro-hungarez (1915-1918) këtu janë hapur disa shkolla, ku përpos Rexhep 

Remzi Efendiut, janë shquar edhe Hajrë Haxhija, Jusuf Rexha, Shaban Idrizi etj. Popullata shqiptare nuk 

gëzonte asnjë të drejtë – as të drejtën kombëtare. Në tokat dhe pasurinë e tyre u vendosën kolonë serbë e 

malazezë. Shumë familje u shtrënguan që të braktisin vatrat e tyre stërgjyshore e të shpërngulen në Turqi e 

gjetiu. 

 

Më 1931 u vazhdua hekurudha deri në Kralevë. U ndërtua edhe rruga prej 70 kilometrash që lidhte 

Mitrovicën me Pejën. Në vitet tridhjetë, pos gurores në Boletin e sharrës së Dragajve, punonte edhe sharra 

me avull e Xhafer Devës, pastaj një fabrikë e tjegullave, një mulli elektrik etj. Më 16 gusht 1938 kompania 

Kopaonik Mines Ltd u integrua me kompaninë Trepça Mines. Në fund të vitit 1938, u ndërtua shkritorja e 

plumbit në Zveçan. Furra e parë e shkritores u vu në shfrytëzim më 21 dhjetor të vitit 1939.Më 8 shkurt të 

vitit 1945 u vendos Administrimi ushtarak. Okupimi i Kosovës nga ushtria Jugosllave u shoqërua me 

veprime terroriste, me operacione ndëshkimore, me masakra masive ndaj popullsisë shqiptare. 

Në periudhën 1974 -1981, shqiptarët e Mitrovicës e përjetuan një rilindje. Megjithatë, statusi kushtetues 

politik për ta ishte i pamjaftueshëm. Si rrjedhojë e pakënaqësisë shpërthyen demonstratat e marsit të vitit 

1981. Pas ngjarjeve të vitit 1981, filloi një fushatë e egër kundër shqiptarëve në përgjithësi. Në fillim të vitit 

1989, nën kërcënimin e armëve dhe me vota të jo parlamentarëve Serbia likuidoi autonominë e Kosovës. 

Pas grevës së përgjithshme më 3 shtator, mijëra punëtorë shqiptarë u dëbuan nga vendet e tyre të punës. U 

larguan me dhunë nga objektet shkollore edhe mijëra nxënës. Që nga viti 1992 e deri pas përfundimit të 

luftës mësimi është organizuar kryesisht në objektet private. Në vitin 1992 u formua Qeveria Komunale e 

Koalicionit. 

Gjatë luftës, Regjioni i Mitrovicës ka pësuar shumë dëme materiale, mjedisore si dhe humbje njerëzore. Pas 

luftës, fillon rindërtimi i shtëpive të tyre. Megjithatë shumë banorëve të cilët kanë jetuar në pjesën veriore të 

qytetit, ende sot e kësaj dite, nuk i’u mundësohet kthimi.  

Disa godina shkollore, si Fakulteti i Xehetarisë e Metalurgjisë, Shkolla e Lartë Teknike, Shkolla e Mesme 

Teknike, etj., sot përdoren vetëm nga nxënësit serbë e malazezë.  

 

2.1.2. Pozita gjeografike 

Mitrovica e Jugut është, pa dyshim, një ndër qytetet më të rëndësishme jo vetëm në Kosovë, por edhe në 

gjithë rajonin. Shtrihet në fushën aluviale të lumenjve: Ibër, Sitnicë dhe Lushtë si dhe në shpatijet e kodrave 

që e rrethojnë. Mitrovica e Jugut shtrihet në shkallën 42,53° të gjerësisë gjeografike veriore dhe në atë 25, 

52° të gjerësisë gjeografike lindore si dhe në lartësinë mbidetare 508–510 m. 
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Pozita gjeografike është e volitshme për shkak të relievit. Korridori veri – jug përmes luginave Ibër – Sitnicë 

ka rëndësi ekonomike kulturore, pasi e lidh atë me shumë vende të ndryshme. Qyteti kufizohet nga shpatet e 

Kreshbardhës (Kopaonikut), Rogoznës, Moknës dhe Qyqavicës. Territori i kësaj komune kufizohet me 

komunën e Zveçanit (në pjesën veriore), me komunën e Podujevës (në pjesën lindore), me komunën e 

Vushtrrisë (në pjesën jugore), me komunën e Skenderajt (në pjesën perëndimore) dhe me komunën e Zubin 

Potokut (në pjesën veriperëndimore). Në drejtim të Sitnicës lidhet me Rrafshin e Kosovës. Qytetin, nga ana 

jugore e ndan prej basenit të Kosovës kodrina tufoide e Bajrit (520 m). 

 

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

Në këtë trevë priten rrugë të rëndësishme që shpijnë në bregdetin Adriatik, në Detin Egje dhe në Detin e Zi.. 

Territori i komunës së Mitrovicës së bashku me Zveçanin, sipas shënimeve të vitit 1987, ka pasur 56 zona 

kadastrale me një sipërfaqe prej 45.918 ha, 96 ari, 55 m. Si pjesë mikro-regjionale e fushëgropës së 

Kosovës, baseni i Mitrovicës nga veriu mbyllet nga kodra dominuese vullkanike e Zveçanit (799 m), Kodra 

e Sokolit (918 m) dhe malit Majdan (1268 m). Nga lindja Mitrovica kufizohet me kodrën e Lisit (665 m), 

nga juglindja me Kodrën e Shkemzetit (Cërrnushës, 1010 m) dhe në perëndim me kodrën e Zmiqit (822 m) 

dhe të Gërrmovës (782 m). Karakteristikat dominuese morfologjike të territorit të komunës së Mitrovicës, 

janë malore – kodrinore. Në rrethinën më të gjerë të Mitrovicës mbizotëron peizazhi malor, ku jetojnë mbi 

120.000 banorë. 

 

2.1.3. Veçoritë mjedisore 

Pedologjia (Formacionet pedografike) 

Relievi i regjionit të Mitrovicës së Jugut,  nga aspekti gjeografik dhe ai morfologjik, veçohet me zona 

bregore valore me lugina lumenjsh, që ndajnë regjionin në disa pllaja të vogla ose të mëdha dhe, zona e 

rajonit kodrinoro- malor; që nga aspekti gjeomorfologjik, gjenetik dhe ai klimatik dallojnë mes tyre. Ky 

rajon karakterizohet me një llojllojshmëri shumë të theksuar litostratigrafike dhe ka një përbërje të 

ndërlikuar tektonike të terrenit. Këtu janë të shprehura proceset e theksuara bashkëvepruese gjeologjike, të 

sjelljes së materialeve nga shpatina me formimin e sipërfaqeve të shpëlarjes së shpejtuar dhe të gërryerjeve, 

rrëkeve dhe me dukuri të shumta të rrëshqitjeve dhe të shembjeve të dheut, të bartjes së materialeve sterile 

etj. 
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2.1.4. Gjeologjia dhe tokat 

Territori i komunës karakterizohet me përbërje të ndryshme gjeologjike, pedologjike dhe morfologjike. Në 

pjesën rrafshinore, në lartësinë më të ulët mbidetare përreth luginës së lumit dhe fushëgropës së Mitrovicës 

së Jugut, përgjatë tërë gjatësisë së saj, dominojnë tokat shumë të pjellshme. Këto janë toka mjaft produktive, 

që japin edhe rendimente të mira nga të mbjellat me kultura të ndryshme bimore.  

Sipërfaqet e rrafshëta, janë toka të pjellshme dhe të mbjella me kultura të ndryshme bimore, shpesh edhe me 

bimë industriale, si duhan etj. Luginat aluviale lumore kanë tokë të përshtatshme për kultivimin e shumë 

llojeve të kulturave bimore. 

  

Harta 1. Pozita gjeografike e komunës së Mitrovicës së Jugut 
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Harta 3. Harta e formacioneve gjeologjike 

Harta 2. Harta e formacioneve pedografike 
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2.1.5. Karakteristikat hidrografike 

Komuna e Mitrovicës së Jugut, në përgjithësi ka pasuri të mjaftueshme ujërash. Lumenjtë kryesorë janë: 

Ibri, Sitnica, Lushta dhe Trepça. Ibri hyn në territorin e Kosovës 10 km poshtë fshatit Ribariq. Sipërfaqja e 

pellgut ujëmbledhës në territorin kosovar është 3800 km². Gjatësia e përgjithshme është 280 km, por vetëm 

85 km është gjatësia që përshkon Kosovën (rreth 15 km komunën e Mitrovicës së Jugut). Pellgu 

ujëmbledhës i përket Moravës Perëndimore. Deri në Mitrovicën e Jugut  ka drejtim VP – JL, ku derdhet 

Sitnica. Lugina në këta sektorë është e ngushtë. Lumi i Ibrit ka këto degë: Sitnica, Lushta, Trepça, Bistrica 

etj. Lugina e Ibrit ka peizazh piktoresk. Përgjatë saj kalojnë rrugë komunikacioni. Më kryesorja është 

magjistralja e Adriatikut, e cila lidhë Mitrovicën e Jugut me Malin e Zi. Që nga lufta e fundit (1999) 

qarkullimi nëpër të është zvogëluar shumë. Një degëzim tjetër i rrugës lidhë Rashkën me Kralevën. Sasia 

mesatare vjetore e ujit në pellgun e ujëmbledhësit të lumit të Ibrit është 1.146,33 milion m³. Thellësia e ujit 

është e ndryshme për arsye se Ibri e ka formuar shtratin e vet në shtresa të ndryshme gjeologjike. Në zonën 

kodrinore, me qëllim të përmirësimit të regjimit të rrjedhjes së lumit Ibër dhe shfrytëzimit racional dhe 

kompleks të ujërave të tij, është krijuar Liqeni i Gazivodës, me vëllim të ujit 390.000 000 m³. Uji i tij është 

planifikuar të përdoret, përpos për pije, edhe për ujitje. Me këtë potencial të mjaftueshëm hidrografik është 

ndërtuar Liqeni i Gazivodës, i cili është ndërtuar në sistemin e Ibrit. Afër vendit ku derdhet në Ibër, Sitnica 

merr lumin e Trepçës (14 km), i cili buron në Shalë të Bajgorës. Lumi Lushtë (19 km) është degë e djathtë e 

Ibrit dhe buron në kodrën e Lubovecit (800 m) dhe kalon nëpër grykën e vet të prerë në gëlqerore në mes të 

kodrinave të Bajrit e të Shipolit dhe, duke kaluar nëpërmes qytetit (pjesa nga ura e Lushtës e deri në derdhje 

është e mbuluar dhe mbi të cilën kalon rruga e asfaltuar mes përmes qytetit) derdhet në Ibër. Në Lushtë afër 

Gurrës së Brabanikut, në sipërfaqen e tokës gjindet një burim uji i thartë sulfurik nën presionin e gazrave të 

brendshme që gjenden nën horizontet gëlqerore. Sitnica është lumi kryesor në Fushën e Kosovës. Sipërfaqja 

e pellgut ujëmbledhës është 1487,7 km². Relievi i këtij pellgu është i butë. Gjatësia e lumit është 90 km dhe 

ndodhet tërësisht në territorin e Kosovës. Si pikënisje e lumit shërben burimi i Zhegovcit, i cili ndodhet në 

malin me të njëjtin emër (në pjesën jugore të Kosovës). Lumi i Sitnicës derdh në atë të Ibrit mesatarisht 15 

m³/s. Është lumë kryesisht fushor, ndaj rrjedhja e tij është e qetë, shtrati është i cekët e me meandrime. Gjatë 

vërshimeve lumi del nga shtrati dhe e ndërron atë. 

Sitnica formohet nga rrjedha Matica me Sazlinë dhe lumin e Shtimes. Këto rrjedha afër fshatit Robovc 

bashkohen, duke formuar lumin Sitnicë. Nga këtu e deri në vend-derdhje në lumin Ibër, afër Mitrovicës së 

Jugut kalon gjatësinë prej 90 km. Veçori e këtij lumi është pjerrtësia e vogël. Pra karakterizohet si lum 

fushor. Sitnica dallohet, jo vetëm me prurje të vogël por edhe për ndryshime të theksuara gjatë vitit. Prurje 

më të theksuar ka në dimër dhe pranverë, ku përveç shirave ndikon edhe shkrirja e borës. Shtrati I Sitnicës 

nuk është stabil. Gjatë vërshimeve mbulon një pjesë të fushës në mes Lipjanit dhe Mitrovicës së Jugut, duke 

shkaktuar dëme të mëdha. Përkundrazi, në verë prurja është shumë e vogël, e cila në vend-derdhje në Ibër 

është 2,35 m në sek. Sitnica i mbledh ujërat e lumit të Gadimës, të Janjevës, të Graçankës, të Prishtinës, të 

Llapit dhe të Samadrezhës, në anën e djathtë, dhe të Drenicës, e të Lushtës, në anën e majtë. 

Lumi Ibër buron në Alpet shqiptare, vazhdon të rrjedh nëpër territorin e sotshëm të Malit të Zi, pastaj nëpër 

Serbi dhe në afërsi të vendbanimit Banjë hyn në territorin e Kosovës, rrjedh në drejtim të juglindjes dhe në 

Mitrovicën e Jugut kthehet në drejtim të veriut rrjedh nëpër Zveçan, mandej Leposaviq, Leshak dhe rrëzë 

maleve të Kopaonikut në afërsi të Rudnicës del nga territori i Kosovës në Serbi ku nga ana e majtë i 

bashkohet Lumi Rashka në vendbanimin me të njëjtin emër, e mandej bashkohet me Moravën perëndimore 

dhe derdhet në Danub e me të në Detin e Zi. Nga burimi e deri te derdhja e tij në Moravën perëndimore ka 

një gjatësi prej 276 km, në territorin e Kosovës 82 km. 

Ibri është lumë malor me rrjedhje të shpejtë dhe shtrat të thellë. Grykat dhe pjesët e zgjeruara të lumit malor 

janë me ardhje të shpejtë dhe shtrat të thellë. Prej burimit deri në Mitrovicën e Jugut pjerrtësia mesatare e 

shtratit të Ibrit është 6,7 m/km e shpejtësia e ujit 3,5 m/s. Në pjesën e epërme lugina e lumit është e gjerë 

205 m, te Rozhaja 10 m, te Ribariqi 8-15, e te Mitrovica e Jugut 20 – 25 m. Ibri ka një regjim të ushqimit të 

përzier, përkatësisht të kombinuar nga shirat, shkrirja e borës dhe burimet. 

Karakterizohet me maksimumin e prurjes në muajin mars – prill e atë minimale në gusht dhe në shtator. 

Derisa maksimumi i prurjes është në lidhje me shkrirjen e borës, në fillim të pranverës, ajo më e ulët shfaqet 

https://sq.wikipedia.org/wiki/Ibri
https://sq.wikipedia.org/wiki/Mitrovic%C3%AB
https://sq.wikipedia.org/wiki/D%C3%ABbora
https://sq.wikipedia.org/wiki/Lipjani
https://sq.wikipedia.org/wiki/Prishtin%C3%AB
https://sq.wikipedia.org/wiki/Llapi
https://sq.wikipedia.org/wiki/Bjeshk%C3%ABt_e_Nemuna
https://sq.wikipedia.org/wiki/Mali_i_Zi
https://sq.wikipedia.org/wiki/Serbia
https://sq.wikipedia.org/wiki/Banj%C3%AB
https://sq.wikipedia.org/wiki/Kosova
https://sq.wikipedia.org/wiki/Zve%C3%A7ani
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https://sq.wikipedia.org/wiki/Ribariqi
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si pasojë, jo vetëm e mungesës së reshjeve, por edhe avullimi intensiv dhe absorbimit të ujerave në viset 

gëlqerore. Këto çrregullime në prurje gjatë vitit, jo vetëm që nuk kanë mundësuar shfrytëzimin sa më 

racional të ujit të Ibrit por edhe mbrojtja prej vërshimeve ka qenë më se e nevojshme.  

 
Harta 4. Harta e hidrogjeologjisë 

 

2.1.6. Lartësia mbidetare 

Relievi i territorit të komunës së Mitrovicës së Jugut përbëhet nga disa tërësi, megjithatë, relievi malor 

formon fizionominë kryesore të kësaj hapësire gjeografike. 

Kategorisë së relievit kodrinor dhe malor i takojnë pjesa më e madhe e sipërfaqes, sidomos treva e Shalës së 

Bajgorës (në lindje), prandaj komuna e Mitrovicës së Jugut është trevë më tepër malore sesa fushore. Relievi 

karakterizohet nga një plastikë dinamike, sepse lumenjtë malorë bashkë me përrenjtë me energji të madhe 

kanë bërë erozionin duke formuar lugina relativisht të thella, të cilat ndajnë malet e Shalës së Bajgorës njërin 

prej tjetrit në forma të izoluara malore dhe kodrinore. Kuptohet, pamjes së tyre morfologjike të tanishme i ka 

paraprirë predispozicioni i lëvizjeve tektonike që ndodhën në kohën e terciarit, ku mbi shtresat gëlqerore 

janë formuar shtresa të trasha të shkëmbinjve vullkanikë, të cilët, si rezultat i proceseve post-vullkanike janë 

bartëse të xehes së plumbit e të zinkut. Në pikëpamje gjeologjike dhe morfologjike territori i rrethinës së 

Mitrovicës së Jugut bën pjesë në sistemin dinarik. Shala e Bajgorës është e vendosur në veri-lindje të 

Mitrovicës së Jugu. Është rajon malor i ulët (1600 m). Dallohet për ujërat e shumta e kullotat e pasura. 
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Harta 5. Hipsometria e terrenit 

 

2.1.7. Ekspozicioni 

Përcaktimi i pjerrtësisë së territorit e sidomos i pjerrtësisë së shpateve jo stabile ka rëndësi të madhe 

praktike. Nëpër sipërfaqet e shpateve të pjerrëta zhvillohen shumë veprimtari njerëzore dhe procese natyrore 

morfodinamike. Proceset si erozioni, rrëshqitjet, shembjet etj. mund të jenë jashtëzakonisht të dëmshme në 

ato hapësira në të cilat paraqiten. Kriteret për kategorizimin e sipërfaqeve sipas pjerrtësisë së terrenit 

ndryshojnë varësisht nga qëllimet e kërkimeve shkencore dhe kategorizimit sipas autorëve të ndryshëm. 

Sipas A. Bognarit (1991)1 në sipërfaqe të rrafshëta hyjnë ato sipërfaqe këndi i rënies te të cilat është nga 0-

20, terrenet me pjerrtësi të butë 2-50, terrenet me pjerrtësi të konsiderueshme 5-120, terrenet me shpate 

shumë të pjerrëta 12-350 dhe terrene me shpate të rrëpishme mbi 550. Po ashtu, i njëjti autor ka bërë edhe 

vlerësimin e përshtatshmërisë se pjerrësisë së terrenit për ndërtim,2 i cili kategorizim është pak i dallueshëm 

me kategorizimin e lartpërmendur. Sipas këtij kategorizimi terrene shumë të përshtatshme për ndërtim janë 

ato me pjerrtësi 0 - 20,terrene të përshtatshme për ndërtim 2 - 50, terrene të përshtatshme për ndërtim me 

intervenime adekuate 5 - 120, terrene të papërshtatshme për ndërtim me përjashtime të caktuara 12 - 320 dhe 

mbi 320 terrene të pa përshtatshme për ndërtim. 

 

 

                                                 

 

 
1 Bognar Andrija ” Inžinjersko – geomorfološko kartiranje” Përmbledhje punimesh të Kongresit të XIII të 

Gjeografëve të RSFJ-së, Prishtinë 1991, fq. 338 
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Tabela 1. Ndarja e pjerrtësisë se terrenit sipas këndit të rënies (A. Bognarit) 

Këndi i rënies Emërtimi 

0 - 20 Terrene shumë të përshtatshme për ndërtim 

2 - 50 Terrene të përshtatshme për ndërtim 

5- 120 Terrene të përshtatshme për ndërtim me intervenime adekuate 

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

Mbi 320 Terrene të pa përshtatshme për ndërtim 

Llogaritjet e këndit të rënie së terrenit janë bërë duke  u bazuar në modelin digjital relievor “EUDEM” i cili 

ka përmasat e rezolucionit hapësinor 25*25m. 

 
Harta 6. Harta e ekspozicionit të terrenit të komunës 

2.1.8. Kushtet klimatike 

Individualiteti gjeografik i nën-regjionit të Mitrovicës së Jugut, nën ndikimin e pozitës së caktuar të gjerësisë 

dhe gjatësisë gjeografike, pozitës së saj morfologjike dhe shtrirjes hapësinore të relievit-orografisë së 

terrenit, i takon brezit të mesëm klimatik, cilësohet me ndërrimin ritmik të katër stinëve të vitit, me efekte të 

rëndësishme në jetën dhe veprimtarinë ekonomike të popullsisë. Në kushtet klimatike ndikojnë edhe faktorët 

lokal, siç janë: relievi, shpatet, kushtet hidrografike, mbulesa bimore dhe faktori antropogjen. 

Klima e regjionit të Mitrovicës së Jugut është në pjesën më të madhe kontinentale, duke rezultuar me verë të 

ngrohtë dhe dimra të ftohtë me ndikime Mesdhetare dhe Alpine (temperatura mesatare brenda vendit luhatet 

nga + 30 °C (verë) në – 10 °C (dimër)). Megjithatë, për shkak të ngritjeve të pabarabarta në disa pjesë, ka 

ndryshime në temperaturë dhe shpërndarjen e reshjeve. 

Lugina midis Mitrovicës së Jugut dhe Kaçanikut i përket zonës më të thatë të vendit. Dhjetori dhe Janari 

janë konsideruar si muajt më të ftohtë. Korriku dhe Gushti, si muajt më të ngrohtë të vitit. Sasia maksimale e 

reshjeve është arritur ndërmjet Tetorit dhe Dhjetorit. Ndërmjet Nëntorit dhe Marsit, në Kosovë mund të 

bjerë dëbore, madje dhe në pjesët e sheshta të vendit. Sasia më e madhe e reshjeve mund të bjerë në rajonet 

malore të Kosovës. 
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2.1.9. Biogjeografia 

2.1.9.1. Flora 

Treva e Mitrovicës së Jugut është mjaft e pasur me bimësi. Ajo ka sipërfaqe të mëdha të peizazheve të 

ndryshme. Pos arave, livadheve, kullosave dhe sipërfaqeve malore, ku rriten bimë e drunjë të ndryshëm, , 

një pjesë e rrethinës është e zhveshur. Pyjet më të larta gjenden në Shalë të Bajgorës, kurse pjesa tjetër është 

sipërfaqe e pyjeve të degraduara, shkurrajat, çufrajat, që rriten spontanisht. Prej drunjtëve rriten: ahu, qarri, 

bungu, pisha, plepi, shelgje. Në Shalë të Bajgorës, për shkak të klimës, dimrave të gjatë e të ashpër e 

verërave të shkurtra e të freskëta, pos patates e tërshërës, të lashtat e tjera nuk rriten as nuk kultivohen. 

Megjithatë toka e butë buzë Ibrit e Sitnicës etj. është mjaft pjellore dhe kultivohet gruri, misri, tërshëra, 

thekra, elbi, pjepri, shalqiri, speci, lakra, trangulli, jonxha etj. Vlen të theksohet se, përveç faktorëve tjerë, në 

dëmtimin e bimësisë pyjore ka ndikuar edhe hapja e rrugëve pyjore. 

2.1.9.2. Fauna 
Dikur treva e Mitrovicës së Jugut ka pasur një faunë mjaft të pasur. Në zonat kodrinore dhe malore kanë 

jetuar: ujku, dhelpra, lepuri, vjedulla, ariu, derri i egër, sorkadhe, pula e egër. Prerja e pyjeve pa kriter ka 

bërë që numri i tyre të bie shumë. Regjioni i Shalës së Bajgorës, dhe jo vetëm ai, ofron kushte për zhvillimin 

e gjuetisë dhe të turizmit të gjuetisë. Në regjionin e Mitrovicës së Jugut në periudhën e fundit, për shkak të 

ndotjes së rrethit ekologjik, janë rralluar edhe kafshët shtëpiake. Numri i lopëve, deleve, dhive, kuajve, 

buallicave etj. Ka rënë shumë edhe numri i shpezëve: pulave, patave etj. Dikur në lumenjtë e Mitrovicës së 

Jugut (Ibër e Sitnicë) ka pasur shumë peshq. Përgjatë këtyre lumenjve është peshkuar, mirëpo sot, për shkak 

të ndotjes së ujit, numri më i madh i peshqve është zhdukur. Në lumin Ibër dhe Sitnicë gjinden shumë lloje 

të peshkut si Krapi, Ngjala Mlyshi, Trofta, Mrena, Sykuqi, Pellemza, Linjaku, etj., mirëpo janë shumë të 

rrezikuara për zhdukje për shkak të ndotjes së lumenjve nga Obiliqi, gurthyesit në rrethin e Mitrovicë së 

Jugut dhe nxjerrjes së rërës në këto dy lumenj. 

 
Harta 7. Vlerat e llogaritura të biodiversitetit  
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2.2. DEMOGRAFIA 

2.2.1. Zhvillimi Demografik  

Sipas të dhënave zyrtare të Agjencisë së Statistikave të Kosovës3  të vitit 2011, Komuna e Mitrovicës së 

Jugut ka 46 vendbanime, ku jetojnë 71,909 banorë. 

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

 

Tabela 2. Numri i banorëve sipas grup-moshave 

 0 - 4 vjeç 5 - 14 vjeç 15 - 19 vjeç  20 - 64 vjeç ≥ 65 vjeç 

Nr. i banorëve 6454 13897 6741  39743 5074 

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

 

Pjesa më e madhe e banorëve prej 96.68% i takon etnisë shqiptare, gjersa sa i përket përkatësive tjera 0.91% 

janë të përkatësisë ashkali, 0.73% janë të përkatësisë rome dhe  0.72% të banorëve janë të përkatësisë turke.  

Tabela 3. Numri i banorëve sipas etnicitetit 

  Shqiptar Serb Turk Boshnjak Rom Ashkali Egjiptian Goran Të tjerë 

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

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

 

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

Tabela 4. Numri i banorëve sipas religjionit 

  Islam Ortodoks Katolik Të tjerë Pa religjion Nuk janë në dispozicion 

Nr. i banorëve 71450 13 42 390 14 0 

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

 

Sipas regjistrimin të fundit zyrtar të vitit 2011, rezulton se në Komunë jetojnë gjithsejtë 16,584 ekonomi 

familjare, prej të cilëve 10,055 në zonë urbane dhe 6,529 në zonë rurale.4 

Tabela 5. Karakteristikat e ekonomive familjare 

  Ekonomi familjare % e ekonomive familjare Anëtarë % e anëtarëve 

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

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

 

Numri më i madh i ekonomive familjare sipas anëtarëve janë ekonomit familjare me 5 anëtarë që përbën 

19.74%, pastaj familjet me 6 anëtarë 17.25%, si dhe familjet 4 anëtar 16.90%. 

Tabela 6. Karakteristikat e ekonomive familjare sipas numrit të anëtareve 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10> 

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

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

  

                                                 

 

 

3 Agjencia e Statistikave të Kosovës, Popullsia sipas gjinisë etnicitetit dhe vendbanimit, Prishtinë, 2013 

4Agjencia e Statistikave të Kosovës, Vjetari Statistikor i Republikës së Kosovës 2017, Prishtinë, 2017 
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2.2.2. Mosha dhe struktura gjinore e popullsisë 

Sipas të dhënave zyrtare të Agjencisë së Statistikave të Kosovës të vitit 2011, bilanci gjinor është I 

baraspeshuar, ku 49.71% të popullsisë janë femra dhe 50.29% të popullsisë janë meshkuj, gjersa sa I përket 

grup-moshave, me 46.14% dominon grup-mosha 0 – 24 vjeçare, 34.84% I takojnë grup-moshës 25 – 45 

vjeçare dhe 19.01% it takojnë grup-moshës vjeçare 50+. 

Tabela 7. Mosha dhe struktura gjinore e popullsisë 

Grup-

moshat 

0-4 5-9 10-

14 

15-

19 

20-

24 

25-

29 

30-

34 

35-

39 

40-

44 

45-

49 

50-

54 

55-

59 

60-

64 

65-

69 

Gjithsejtë 

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

 

2.2.3. Dendësia e popullsisë 

Në Komunë shtrihen 1 vendbanim mbi 4,465 banorë për km2, 2 vendbanime 1,000 - 3000 banorë për km2, 1 

vendbanime 500 – 1,000 banorë për km2, 11 vendbanime 100 – 500 banorë për km2, 15 vendbanime 10 – 

100 banorë për km2 dhe 9 vendbanime nën 10 banorë për km2. 

Tabela 8. Dendësia e popullsisë sipas zonave kadastrale 

Vendbanimet sipas zonave Kadastrale Tipi (Urban/ Rural) Banor (nr.) Sipërfaqe (km²) Dendësi (banorë/km) 

Bajgorë  Rural 1098 22.94 48 

Bare  Rural 841 14.33 59 

Batahir  Rural 0 4.72 0 

Broboniq  Rural 923 15.27 60 

Dedi Rural 0 6.14 - 

Kaçandoll  Rural 119 29.91 4 

Kçiq  I Madh  Rural 3312 7.99 414 

Koprivë  Rural 55 3.53 16 

Koshtovë  Rural 2063 16.10 128 

Kovaçicë  Rural 27 9.44 3 

Kutllovc  Rural 932 4.50 207 

Lushtë  Rural 637 4.30 148 

Maxherë  Rural 55 5.15 11 

Mazhiq  Rural 253 4.58 55 

Melenicë  Rural 475 6.59 72 

Mitrovicë e Jugut Urban 32360 7.25 4465 

Ofqar  Rural 0 4.24 - 

Rahovë  Rural 1213 10.44 129 

Rashan  Rural 364 9.37 39 

Rzhanë  Rural 0 10.88 - 

Selac  Rural 164 34.16 5 

Shipol  Urban 4733 1.55 3054 

Shupkovc  Rural 3650 12.23 298 

Stantërg  Rural 1008 4.51 224 

Stranë Rural 0 2.58 - 

Suhadoll  Rural 1013 1.27 798 

Svinjarë / Frashër  Rural 568 6.85 83 

Tërstenë  Rural 163 6.23 26 
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Vaganicë  Rural 2510 5.43 462 

Vërbnicë / Vërrnicë  Rural 313 9.69 32 

Vidishiq Rural 249 10.30 24 

Vidomiriq/ Vidimriq Rural 195 2.56 76 

Vinarc I Ulët  Rural 1334 4.71 283 

Vllahi  Rural 271 16.57 16 

Zabërgjë  Rural 70 5.63 12 

Zhabar i Ulët  Urban 7304 2.92 2500 

Zhabar i Epërm  Rural 1076 2.65 407 

Zjaqë Rural 17 3.48 5 

Gjithsej 40 vendbanime 2 Urbane; 38 Rurale 69365 331.01 209 b/km² 

 

2.2.4. Niveli i arsimimit 

Sa i përket nivelit të arsimimit të banorëve të Komunës, 3.14% nuk dinë shkrim dhe lexim, 8.31% nuk kanë 

përfunduar arsimin, 14.81% kanë përfunduar shkollën fillore, 27.60% kanë përfunduar shkollën e mesme të 

ulët, 34.08% kanë përfunduar shkollën e mesme të lartë, 6.23% janë të diplomuar dhe 0.66% kanë diplomë 

pasuniversitare (Master, PhD). 

 

Tabela 9. Popullsia e moshës 10 vjeçe e mbi sipas nivelit të arsimimit, njohjes së shkrim leximit, gjinisë dhe komunës 2011 
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Gjithsej 2012 5327 9492 17686 21837 3991 420 

Meshkuj 349 1847 3885 7094 13885 2515 293 

Femra 1663 3480 5607 10592 7952 1476 127 

 

2.3. EKONOMIA 

 

2.3.1. Ekonomitë familjare dhe struktura e tyre 

Krahas shtimit të numrit të popullsisë në komunën e Mitrovicës, është shtuar edhe numri i ekonomive 

familjare, nga 6790 sa ishin në vitin 1948, në 14.985 në vitin 1981, dhe në 17.990 në vitin 1991. Numri 

mesatar i anëtarëve për një familje ishte prej 4,8 në vitin 1948, në 5,84 në 1981, që ishte më i ulët se 

mesatarja e Kosovës (6,69). Sipas një ankete, të realizuar në vitin 2008, mesatarja e ekonomive familjare 

ishte 6,35. Rrjedhimisht, numri i ekonomive familjare është rritur sepse familjet me shumë anëtarë, janë në 

zvogëlim e sipër. Familjet e reja zbërthehen në tip të ngushtë të familjes bërthamë, çiftit bashkëshortor me 

fëmijë, me ndryshime të vogël në qytet dhe në fshat. 

2.3.2. Tregu I punës 

2.3.2.1. Punësimi  

Sipas ARBK-së, në vitin 2018 të punësuarit e sektorit privat në komunën e Mitrovicës së Jugut ndahen në 

sektore: 24.10% janë tregti me shumicë dhe pakicë, 10.43% në akomodim dhe aktivitetet e shërbimit të 

ushqimit, 8.27% në ndërtimtari, dhe 6.65% në industria përpunuese. 
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Tabela 10. Numri i të punësuarve sipas sektorëve privat ekonomik, për vitin 2018 

Sektorët Numri Përqindja 

A- Bujqësia, pylltaria dhe peshkimi 32 5.76% 

B- Xeheroret dhe gurëthyesit 2 0.36% 

C- Industria përpunuese 37 6.65% 

D&E- Furnizimi me ujë; kanalizimi, menaxhimi me mbeturina dhe aktivitetet rehabilituese, energji 

elektrike, gaz, avull dhe ajër për kondicionim. 

4 0.72% 

F- Ndërtimtaria 46 8.27% 

G- Tregtia me shumicë dhe pakicë; riparimi i mjeteve motorike dhe motoçikletave 134 24.10% 

H- Transporti dhe magazinimi 14 2.52% 

I- Akomodimi dhe aktivitetet e shërbimit të ushqimit 58 10.43% 

J- Informimi dhe komunikimi 68 12.23% 

K- Aktivitetet financiare dhe te sigurimit 12 2.16% 

L- Aktivitetet e patundshmërive 2 0.36% 

M- Aktivitetet profesionale, shkencore dhe teknike 35 6.29% 

P- Arsimi 12 2.16% 

Q- Shëndetësia dhe aktivitetet e punës sociale 4 0.72% 

R- Arte, argëtimi dhe rekreimi 73 13.13% 

S- Aktivitetet tjera shërbyese 23 4.14% 

Gjithsej 556 100.00% 

 

Sipas të dhënave nga ARBK, numri i të punësuarve në sektorin privat është 15,982 persona, ku në sektorin e 

tregtisë është numri më i lartë i të punësuarve me 30.3%,  në industrisë përpunuese 10.7%, ndërsa në 

sektorin e xeheroreve dhe gurthyesve është vetëm 10.3%, pastaj vijon ndërtimtaria me 9.1% e kështu me 

radhë.  

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

Sektorët Numri Përqindja 

A- Bujqësia, pylltaria dhe peshkimi 336 2.1% 

B- Xeheroret dhe gurëthyesit 1642 10.3% 

C- Industria përpunuese 1704 10.7% 

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

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

F- Ndërtimtaria 1460 9.1% 

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

H- Transporti dhe magazinimi 1238 7.7% 

I- Akomodimi dhe aktivitetet e shërbimit të ushqimit 1366 8.55% 

J- Informimi dhe komunikimi 349 2.2% 

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

M- Aktivitetet profesionale, shkencore dhe teknike 654 4.1% 

N- Aktivitetet administrative dhe shërbimet mbështetëse 5 0.0% 

P- Arsimi 58 0.4% 

Q- Shëndetësia dhe aktivitetet e punës sociale 195 1.2% 

R- Arte, argëtimi dhe rekreimi 334 2.1% 

S- Aktivitetet tjera shërbyese 867 5.4% 

U- Aktivitetet e organizatave dhe organeve të huaja 69 0.4% 

Gjithsej 15,982 100% 
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Nga grafi mund te shifet qe koncentrimi i shumices te punesuarve ne kete komune jane te angazhuar ne 

veprimtarine e bizneseve individuale.  

 

2.3.2.2. Papunësia  
Në nivel të Kosovës sipas Anketës së Fuqisë Punëtore 20195, papunësia është̈ gjithësej 26.9% dhe llogaritet 

të jetë ndër më e larta në rajon. Papunësia më e theksuar është te grupmoshat 15-24 vjeçare dhe më e lartë te 

femrat (30.6%) krahasuar me meshkujt (25.4%).   

Numri total i të regjistruarëve si papune në Zyrën Komunale për punësim në Mitrovicën e Jugut për 

periudhën 2000 deri prill 2020 është 5409 persona. Sipas nivelit te edukimit 53% të personave 

janë të pashkolluar 26% me arsim te mesem profesional kurse më pak me përgatitje shkollë fillore, shkollë 

të mesme gjimnaz, bachelor apo master. Në aspektin gjinor, 54% të regjistruar jan meshkuj ndërsa 46% 

janë femra.  

Tabela 12. Numri i të papunësuarve sipas nivelit të edukimit 

Niveli i edukimit Totali   Femër   Mashkull   

I pa shkolluar 2876 53% 1367 48% 1509 52% 

Klasët I –IX (Shkolla fillore) 339 6% 139 41% 200 59% 

Arsim i mesëm profesional 1380 26% 474 34% 906 66% 

Shkollë e mesme gjimnaz 379 7% 212 56% 167 44% 

Bachelor 397 7% 265 67% 132 33% 

Master 38 1% 23 61% 15 39% 

PhD 0   0   0   

Shkolla e Lartë 0   0   0   

Total 5409 100% 2480 46% 2929 54% 

 

2.3.2.3. Shkalla e varfërisë 
Burimet kryesore të të ardhurave financiare për jetesë në nivel të komunës janë mbështetja financiare me 

56.02%, ndërsa punësimi përfshin 17.27% të burimeve kryesore të jetesës në komunë. 

Bazuar në të dhënat nga MPMS-së6 për 2018 dhe 2019, shkalla e varfërisë në nivel të Kosovës është 17.6%, 

kurse shkalla e mbulueshmërisë së familjeve të varfëra në Skemë e Ndihmës Sociale është 45%. 

                                                 

 

 
5 ASK, Anketa e Fuqisë Punëtore 2019 TM1 

6 ZBATIMI I STRATEGJISË SEKTORIALE TË MPMS-SË NË VITIN 2018 DHE 2019 
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Tabela 13. Burimet e jetesës sipas numrit të banorëve 
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12418 156 6761 5842 289 1915 40284 4244 71909 

% 17.27% 0.22% 9.40% 8.12% 0.40% 2.66% 56.02% 5.90% 100.00% 

 

2.3.3. Bizneset, ndërmarrjet dhe ambienti i biznesit 

Në nivel komune ka shumëllojshmëri të veprimtarive ekonomike. Gjatë vitit të kaluar, nga 377 ndërmarrje 

ekonomike ka dominuar tregtia me 27.3%, pastaj industria përpunuese me 11.4%, akomodimi dhe aktivitetet 

e shërbimit të ushqimit me 9.3%, e kështu me radhë. 

Tabela 14. Numri i ndërmarrjeve ekonomike, sipas sektorëve ekonomik, regjistruar në vitin 2018 

Sektorët Numri Përqindja 

A- Bujqësia, pylltaria dhe peshkimi 18 4.8% 

C- Industria përpunuese 43 11.4% 

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

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

F- Ndërtimtaria 30 8.0% 

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

H- Transporti dhe magazinimi 20 5.3% 

I- Akomodimi dhe aktivitetet e shërbimit të ushqimit 35 9.3% 

J- Informimi dhe komunikimi 18 4.8% 

K- Aktivitetet financiare dhe të sigurimit 1 0.3% 

L- Aktivitetet e patundshmërive 4 1.1% 

M- Aktivitetet profesionale, shkencore dhe teknike 26 6.9% 

N- Aktivitetet administrative dhe shërbimet mbështetëse 21 5.6% 

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

P- Arsimi 2 0.5% 

Q- Shëndetësia dhe aktivitetet e punës sociale 3 0.8% 

R- Arte, argëtimi dhe rekreim 10 2.7% 

S- Aktivitetet tjera shërbyese 36 9.5% 

Gjithsej 377 100% 

 

Numri i ndërmarrjeve publike në komunë është 7,360, ku numri më i madh është i ndërmarrjeve për tregti 

me 37.2%, pastaj transporti dhe magazinimi me 12.9%, akomodimi dhe aktivitetet e shërbimit të ushqimit 

me 10.1%, industria përpunuese me 8.4%, e me radhë. 
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Tabela 15. Numri i përgjithshëm i ndërmarrjeve ekonomike, sipas sektorëve ekonomik 

Sektorët Numri Përqindja 

A- Bujqësia, pylltaria dhe peshkimi 209 2.8% 

B- Xeheroret dhe gurëthyesit 19 0.3% 

C- Industria përpunuese 619 8.4% 

D- Furnizimi me energji elektrike, gaz, avull dhe ajër për kondicionim 40 0.5% 

E- Furnizimi me ujë; kanalizimi, menaxhimi me mbeturina dhe aktivitetet rehabilituese 34 0.5% 

F- Ndërtimtaria 432 5.9% 

G- Tregtia me shumicë dhe pakicë; riparimi i mjeteve motorike dhe motoçikletave 2739 37.2% 

H- Transporti dhe magazinimi 953 12.9% 

I- Akomodimi dhe aktivitetet e shërbimit të ushqimit 740 10.1% 

J- Informimi dhe komunikimi 173 2.4% 

K- Aktivitetet financiare dhe te sigurimit 113 1.5% 

L- Aktivitetet e patundshmërive 31 0.4% 

M- Aktivitetet profesionale, shkencore dhe teknike 316 4.3% 

N- Aktivitetet administrative dhe shërbimet mbështetëse 3 0.0% 

P- Arsimi 37 0.5% 

Q- Shëndetësia dhe aktivitetet e punës sociale 120 1.6% 

R- Arte, argëtimi dhe rekreimi 137 1.9% 

S- Aktivitetet tjera shërbyese 631 8.6% 

U- Aktivitetet e organizatave dhe organeve të huaja 14 0.2% 

Gjithsej 7360 100% 

 

Komuna e Mitrovicës së Jugut si qytet industrial nuk ka traditë të zhvillimit të madh të sektorit privat, por 

nga to kryesisht janë zhvilluar artizanatet. Pas viteve 90’ta në Mitrovicën e Jugut janë hapur shumë biznese 

private kryesisht me tregti, ndërsa prodhimi ka lulëzuar pas ngjarjeve të vitit 1999. Biznese që kanë lulëzuar 

janë përpunues të drurit të cilët kanë marrë donacione për fillim të biznesit, apo kredi nga bankat private. Në 

vazhdim listojmë vetëm disa nga bizneset sipas veprimtarisë  punuese. 
 

Tabela 16. Llojet e veprimtarive të industrisë përpunuese. Burimi: Komuna e Mitrovicës së Jugut. 

Veprimtaria Bizneset 

Prodhues i mobileve dhe enterier N.P.T  VELI, NP “CUCINA CREATIVA, N.T.P  DONI, N.T.P  LONI 

DEKOR, N.T.P. AFRI UNIVERZAL 

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

SH.P.K, N.P.H. AGRON COMMERCE. 

Ndërtimtari dhe materiale ndërtimore N.P. BUNJAMINI, N.T.P. BURIMI, N.T.P. FAT – ARI, ALBA  PARK 

SH.P.K., LIN  PROJEKT SH.P.K. 

Produkte qumështi OPATIJA COMMERCE SH.P.K. 

Prodhim dhe tregti GROUP AMB SH.P.K. 

Prodhues detergjenteve N.P. EURO COMMERCE 

Shtypshkronjë N.P.P. VI-PRINT 

Prodhues i kërpudhave HIRANO  MUSHROOM  L.L.C. 

Riciklim i  mbeturinave SHPK GRATIS COMMERCE 

2.3.4. Sektorët ekonomik 

Aktualisht, bizneset e regjistruara kanë një pjesëmarrje të vogël në sektorin e industrisë së prodhimit 

(11.4%). Kohët e fundit, disa përpjekje të vogla të veprimtarive të reja në industrinë prodhuese dhe të 

përpunimit, ku ka filluar të rritet industria e përpunimit të drurit dhe metalit, produkteve ushqimore, etj. 
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Aktivitetet, si sharrëxhinjtë dhe metal-gdhendësit, shitësit e materialeve ndërtimore që pak a shumë kanë të 

bëjnë me ndërtimtarinë, që shtrihen përgjatë korridorit në Zhabar, dhe përgjatë rrugës regjionale për 

Vushtrri. Këto zhvillime pozitive për zhvillimin ekonomik, por negative për aspektin e shtrirjes hapësinore, 

ngaqë janë lineare, dhe zhvillohen në mënyrë të pakontrolluar. Duhet shqyrtuar mundësia e integrimit të tyre 

në zhvillimet tjera komunale dhe kontrollit për mozgjerim të ardhshëm, por plotësim të hapësirave të lira me 

qëllim të dendësimit dhe koncentrimit të zhvillimit. E gjithë kjo, duhet të mbështetet me zhvillim të 

infrastrukturës rrugore dhe teknike të përshtatshme për veprimtari ekonomike. 

 

 
Grafiku 1. Veprimtaritë ekonomike sipas përqindjeve në Mitrovicë e Jugut 

 

2.3.4.1. Ndërtimtaria 

Mitrovica e Jugut  ka një traditë të hershme në ndërtimtari. Hovin e rritjes, siç vërehet edhe me shtim të 

bizneseve dhe numrit të punësuarve në këtë sektor viteve të fundit, në Mitrovicën e Jugut me rrethinë, 

ndërtimtaria e arriti në sektorin e ndërtimit të banesave. 

Selitë e ndërmarrjeve ndërtimore janë të vendosura kryesisht në pjesët periferike të qytetit, ndërsa byrotë 

projektuese janë më tepër të vendosura në brendi të qytetit. Në komunën e Mitrovicës së Jugut janë 42 

ndërmarrje ndërtimore dhe byro projektuese të cilat i’u ofrojnë qytetarëve shërbimet: projektet ideore, 

projektet kryesore, realizimin e tyre (ndërtimin) dhe mbikëqyrjen e tyre, kurse të punësuar janë 1460 

punëtorë. Furnizimin me materiale ndërtimore bëhet nga prodhues dhe përpunues me lokacion në 

Mitrovicën e Jugut, nga tregu i brendshëm i Kosovës dhe nga importi nga jashtë. 

2.3.4.2. Industria  

Komuna e Mitrovicës së Jugut njihet si territori më i pasur me minerale në Kosovë, e më gjerë. Po ashtu, 

mineralet më të rëndësishme si Plumbi dhe Zinku gjenden në territorin e Mitrovicës së Jugut dhe i përkasin 

brezit të Trepçës.  

Trepça gjindet në vendbanimin Stantërg, afër Mitrovicës së Jugut dhe njihet si një ndër komplekset më të 

mëdha minerale dhe industriale në Ballkan. Flotacion i ri u ndërtua në vitin 1985, në Tunelin e Parë. Në vitin 

1985, Trepça ishte më e madhja në botë në shkrirjen e plumbit dhe një nga më të mëdhajat për përpunimin e 

zinkut, dhe punësonte 23,000 veta. Që nga vitet e 30-ta ky kombinat ka dhënë kontributin e vet në zhvillimin 

të hovshëm ekonomik dhe njerëzor të komunës. Tërë industria xehetare dhe metalurgjike ishte koncentruar 

në Kombinatin Trepça. Produktet kryesore ishin xehet dhe koncentrati i plumbit dhe zinkut, plumbi i 

rafinuar dhe aliazhe të plumbit, argjend, ari, bismut, zink elektrolit dhe kadmium, acid sulfurik, acid 

fosforik, plehra superfosfate, akumulatorë, bateri nikel-kadmiumi, municion të gjuetisë, gypa dhe tel plumbi, 

llamarinë të zinkuar dhe produkte prej llamarinës, materiale elektro-kontakti, vagoneta, elektro-lokomotiva 

për xehetari, pajisje dhe pjesë rezervë për metalurgji dhe xehetari e produktet të tjera. 

https://sq.wikipedia.org/w/index.php?title=Municion&action=edit&redlink=1
https://sq.wikipedia.org/w/index.php?title=Metalurgji&action=edit&redlink=1
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Nga 1945 deri në vitin 1990, miniera ka punuar pa ndërprerje, me një kapacitet mesatar prodhues prej rreth 

600,000 ton në vit. Sidoqoftë, pas luftës, gjatë periudhës 2000-2004, miniera ndaloi së prodhuari, por ka 

hulumtuar dhe është përgatitur për punëtori të prodhimit. Kështu në vitin 2005 miniera filloi prodhimin e 

koncentratit të Pb (Plumbit) dhe Zn (Zinkut) me kapacitet minimal.  

Momentalisht, Trepça nuk ka gjendje të mië financiare dhe pajisjet ekzistuese janë në gjendje të dobët. 

Gjithashtu, në aspektin mjedisor ka lënë pas ndotje të konsiderueshme në formë të shtresëzimeve afër 

kompleksit në brigjet e Ibrit dhe në pjesët tjera të qytetit e rajonit, të cilat sot paraqesin një rrezik të madh 

për mjedisin përreth. 

Aktualisht, prodhimtaria në Trepça është minimale. Kjo shprehet mjaft keq në prodhimin e përgjithshëm 

industrial të Kosovës, sepse pjesa dërmuese e produkteve të Trepçës eksportohej. Për riaktivizimin e Trepçës 

nevojitën investime dhe intervenim i menjëhershëm në pajisje dhe stabilimente kryesore të minierës, gjendja 

e të cilave realisht është keqësuar si pasojë e mungesës së mirëmbajtjes së rregullt dhe profesionale në 10 

vitet e fundit. Aktualisht në ndërmarrjen “Trepça” (Mitrovica e Jugut) që administrohet nga Agjencia 

Kosovare e Privatizimit, punojnë 1500 veta, prej të cilëve rreth 500 punëtorë punojnë në miniera, ndërkaq 

pjesa tjetër në fabrikat e pasurimit të xeherorëve, industri, administratë etj. Bazuar në studimin e fizibilitetit 

dhe arsyeshmërinë ekonomike e financiare, në përbërje të Trepça Sh.A. formohen edhe këto njësi biznesore:  

 Metalurgjia e Plumbit;  

 Metalurgjia e Zinkut;  

 Industria Kimike. 

Përveç Trepçës, aktualisht në industrinë përpunuese në Mitrovicën e Jugut veprojnë rreth 619 ndërmarrje 

aktive në kuadër të komunës dhe një numër i punëtoreve prej 1704 të punësuar.  

Në kuadër të industrisë së përpunimit, aktivitetet që përpunojnë drurin dhe metale të ndryshme, paraqiten në 

Zhabar të Epërm, të vendosur në formë lineare përreth korridorit rrugor. 

2.3.4.3. Tregtia  

Sektori privat dominohet në shkallë të madhe nga veprimtaria tregtare. 30% të punësuarve dhe gati 37.2% të 

ndërmarrjeve veprojnë në tregti, të tipit shitore të vogla, të cilat shesin kryesisht gjësende të importuara. 

Bizneset tregtare shtrihen kryesisht në qendër, përreth rrugëve kryesore si Dëshmorët e Kombit, 

Mbretëresha Teutë, bulevardi Shemsi Ahmeti, si dhe në kuadër të rrugës këmbësorike, segmenti Agim 

Hajrizi dhe segmenti Skënderbeu. Në Mitrovicën e Jugut ekzistojnë edhe disa qendra tregtare, si QTA në 

Shipol, Emona dhe ETC, që shtrihen në pjesën qendrore dhe në kuadër të zonës së bizneseve. 

Në aspektin e tregtisë së produkteve ndërtimore, mobileve dhe të ngjashme, shtrihen kryesisht në segmentin 

afër qytetit, të zhvilluara vitet e fundit në formë lineare përgjatë rrugës regjionale Mitrovicë e Jugut- 

Vushtrri. 

Struktura e sotme e sektorit të shërbimeve ndihmon shumë pak zhvillimin ekonomik. Auto-Taksitë përbejnë 

një të tretën e ndërmarrjeve të regjistruara. Veprimtaritë shërbyese që u ofrojnë përkrahje ndërmarrjeve tjera 

pothuajse nuk ekzistojnë. E këto shërbime janë më se të domosdoshme për zhvillimin e ndërmarrjeve. 

Zhvillimi i shërbimeve përkrahëse për studentët universitar në qytet fsheh një potencial të madh në vete. 

Nga ndërmarrjet e ndryshme këtu mund të zhvilloheshin aktivitete si shërbimet banesore, për pushim e 

rekreacion, zyra pë foto-kopje, kafe-internet, librari etj. 

https://sq.wikipedia.org/wiki/Plumbi
https://sq.wikipedia.org/wiki/Zinku
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Harta 8. Harta e veprimtarive ekonomike në komunë 

 

2.3.5. Zonat ekonomike 
Në komunën e Mitrovicës së Jugut, operojnë dy zona ekonomike, ku njëra është park i biznesit, ndërsa tjetra 

park industrial, të krijuara konform Ligjit për Zonat Ekonomike.  
Parku i Biznesit në Mitrovicë, me lokacion në kuadër të zonës kadastrale Mitrovicë e Jugut, krijuar në vitin 

2009, është ndër të parat zona ekonomike në Kosovë, që vepron si zonë biznesi për prodhues. Ka një 

sipërfaqe prej 3.5 ha, me kapacitet për të pranuar 22 veprimtari, kryesisht biznese prodhuese me mundësi të 

ndarjes nga 9,5 ari për secilin biznes.  

Figura 2. Zonat Ekonomike në Mitrovicë , në të majtë- Parku I Biznesit, në të djathë- Parku Industrial 
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Parku Industrial në Frashër-Zona Ekonomike shtrihet në kilometrin e 3-të përgjatë rrugës së re ( Bay-

Pass )  Prishtinë – Pejë në fshatin Frashër i vogël, Zona Kadastrale Vaganicë, me një sipërfaqe prej 48 ha, të 

shpërndara në ngastra të madhësive të ndryshme për biznese, kryesisht për sektorë të prodhimit dhe 

shërbimeve. Zona e lirë ekonomike është planifikuar për të akomoduar 380 biznese. Edhe pse, 22 biznese 

kanë përfituar të drejtën e vendosjes, vetëm tre prej tyre kanë filluar ndërtimin e objekteve, dhe 

momentalisht vetëm një biznes është duke zhvilluar veprimtarinë.  
 

2.3.6. Bujqësia 

Rreth 48% e territorit të komunës është tokë bujqësore, gjegjësisht 15871.04ha tokë e përgjithshme 

bujqësore, duke llogaritë tokat bujqësore, livadhet dhe vendbanimet që shfrytëzojnë kopshtet në parcelat e 

tyre kadastrale. Nga sipërfaqja e përgjithshme bujqësore, 5400ha janë tokë e punueshme bujqësore. 

Drithërat 

Kjo lëmi e bujqësisë është mjaft e përhapur dhe e preferuar në komunë, me kulturat kryesore si gruri, misri, 

elbi, thekër etj., dhe me rendiment prej 3.5 t/ha grurë, 4.5 t/ha misër dhe 2.8 t/ha elb. 

Perimekultura  

Viteve të fundit ka marr hov kultivimi i perimeve në ambient të mbyllur (sera), që ka rezultuar në shtim të 

dukshëm të sipërfaqeve me sera. Deri më sot ekzistojnë një numër i konsiderueshëm i serave të ndërtimeve 

të ndryshme, nga ai më i thjeshtë i drurit e deri te ato të modernizuara. Po ashtu perimtaria kultivohet me një 

sipërfaqe të madhe edhe në fushë të hapur, ku kultura kryesore janë speci, domatja, trangulli dhe patatja. 

Pemëtaria 

Komuna e Mitrovicës së Jugut ka kushte të volitshme klimatike—tokësore, shumë të favorshme për 

kultivimin e pemëve. Më së shumti kultivohen mollat, kumbullat, kajsitë, arrat dhe lajthia. Kjo veprimtari ka 

filluar të ringjallet, dhe momentalisht ekzistojnë sipërfaqe të konsiderueshme të mbjellura me pemë. 

Tabela 17. Ndërmarrjet bujqësore, sipas pronësisë 

Private Publike Komunale Publiko Komunale 

Private 

Publike Shoqërore Publiko Shoqërore 

Private 

Gjithsej 

45 0 0 0 0 45 

 

Sa i përket pronësisë së tokës nga 5.400ha sipërfaqe të përgjithshme bujqësore, 99.00% e sipërfaqes është 

pronë private, kurse 0.01% është pronë shoqërore. 

Tabela 18. Tokat bujqësore sipas pronësisë 

Sipërfaqja dhe Përqindja Tokë bujqësore private Tokë bujqësore komunale Tokë bujqësore shoqërore 

100% 99.00% 0.00% 0.01% 

 

Gjersa sa i përket shfrytëzimit të tokës bujqësore, nga 5.400ha sipërfaqe të përgjithshme, 85.41 % e 

sipërfaqes është e kultivuar me prodhime bujqësore, 9.04 % është nuk shfrytëzohet për kultivime bujqësore, 

gjersa 5.56 % shfrytëzohet për livadhe dhe kullosa. 

Tabela 19. Shfrytëzimi aktual i tokës bujqësore (ha) 

Sipërfaqja dhe Përqindja Tokë bujqësore e kultivuar Tokë bujqësore jo e kultivuar Livadhe dhe kullota 

100% 85.41% 9.04% 5.56% 

 

Sa i përket prodhimtarisë së drithërave gjatë vitit 2018, me 40.89% dominon prodhimi i Grurit, pastaj i 

Misrit me 29.74% Tërshërës me 20.07%, Elbit me 1.12% gjersa nga bimët foragjere me 64.94% dominon 

prodhimi i Jonxhës 64.94%, pastaj i Barit me 35.06%. 
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Tabela 20. Prodhimtaria (ha) e drithërave dhe bimëve foragjere për vitin 2018 

Lloji Drithëra Bimë Foragjere 

Grurë Misër Misër 

me 

fasule 

Misër 

gjelbër 

Elbi Tërshëra Gjithsej Jonxha Bari Gjithsej 

Sipërfaqja 1,100 800 130 90 30 540 2690 1,000 540 1,540 

Përqindja 40.89% 29.74% 4.83% 3.35% 1.12% 20.07% 100% 64.94% 35.06% 100% 

 

Sa i përket prodhimtarisë së perimeve gjatë vitit 2018, me 54.95% perime në fushë të hapur, pastaj, 41.86% 

Patate, pastaj Perime në serrë me 1.62% dhe Fasule monokulturë 1.57%, gjersa në prodhimtarinë e pemëve 

dominon prodhimi i Mollës me 53.03% pastaj Dredhëz 15.15%, Mjedër 7.58%, Arrë me 9.09% dhe 

Kumbulla me 15.15%. 

Tabela 21. Prodhimtaria (ha) e pemëve dhe perimeve për vitin 2018 

Lloji Perime 

Perime në 

serrë 

Perime në fushë të 

hapur 

Patate Fasule 

monokulturë 

Gjithsej 

Sipërfaqja 6.20 210 160 6.00 382.20 

Përqindja 1.62% 54.95% 41.86% 1.57% 100% 

Lloji Pemë 

Molla Dredhëz Kumbull Mjedër Arrë Gjithsej 

Sipërfaqja 35.30 10.00 10.00 5.00 6.00 66.00 

Përqindja 53.03% 15.15% 15.15% 7.58% 9.09% 100% 

Blegtoria 

Momentalisht fondi i bagëtisë mbahet kryesisht për qumësht, për majmëri (mish) dhe produkte të tjera. 

Ekzistojnë më se 1730 ekonomi bujqësore të cilat kultivojnë kafshë për nevoja familjare. Gjithashtu 

ekzistojnë ferma të mesme dhe ato komerciale. Nuk ekziston ndonjë kapacitet, i cili do të kishte funksionuar 

për përpunimin e produkteve blegtorale. Por, ekziston vetëm forma e thjeshtë e përpunimit. 

Sektori i blegtorisë ka një fond të mirë të gjitha llojeve të kafshëve shtëpiake edhe atë: 17,161 krerë, gjedhe 

6,750 krerë, dele 9,000 krerë, dhi 1,411 krerë dhe mbi 5,100 pula vojse. Sa i përket fondit blegtoral, me 

9,000 krerë dominon numri i deleve dhe qengjave, pastaj lopëve dhe mëshereve me 6,750 krerë, cjap me dhi 

me 1,411. 

Tabela 22. Fondi blegtoral sipas numrit të kafshëve 
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5,350 1,400 6,750 4,200 4,800 9,000 780 631 1,411 0.00 5,100 5,100 

 

Prodhimtaria e mishit në Komunën e Mitrovicës së Jugut është në nivel të kënaqshëm duke ju falënderuar 

thertoreve dhe përpunuesve të mishit që operojnë në komunën tonë. 

Prodhimtaria e mishit të freskët është 31 ton apo 74.07% të prodhimit të mishit në komunë. Përveç mishit të 

freskët në komunë ekzistojnë kompani të cilat merren me përpunimin e produkteve të mishit si suxhukut, ku 

kemi prodhimtari prej 3.10 ton në vit si dhe të qofteve të mëdha me një sasi prej 7.75 ton. 

Tabela 23. Prodhimtaria (t) e mishit gjatë vitit 2018 

Mish i freskët Produkte të përpunuara mishit 

 31.00 10.85 

74.07% 25.93% 
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Tabela 24. Prodhimi (l) i qumështit dhe jogurtit gjatë vitit 2018 

Qumësht Jogurt Gjithsej 

511,615 358,130 869,745 

58.82% 41.18% 100% 

 

Sa i përket mekanizmit bujqësor, në Komunën e Mitrovicës së Jugut ka një numër të caktuar të mjeteve të 

punës, me dominimin e traktorëve me 2,150, pastaj makina kositëse 560, plugje 1,100. 

Tabela 25. Numri i mekanizmave përpunues në vitin 2018 
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2,150 2000 1,100 21 560 30 132 1,100 

 

Përshtatshmëria e tokës bujqësore (boniteti) 

Klasifikimi i klasave të bonitetit  për tokat e Komunës së Mitrovicës së Jugut është bërë sipas 

informacioneve nga projekti i EULUP-it dhe udhëzimeve të FAO (1976, 2007) si dhe kritereve të 

propozuara në bazë të hulumtimeve të kryera në Komunën e Klinës (Zogaj, 2010). (Harta Pedologjike  Harta 

e Bonitetit të tokave). Sipas këtyre informacioneve komuna e Mitrovicës së Jugut ka këtë klasifikim të 

tokave sipas përshtatshmërisë (bonitetit). Klasa I 1722.43 ha, Klasa II 3070.62 ha, Klasa III 2412.26 ha, 

Klasa IV 3517.31 ha, Klasa V 5018.17 ha, Klasa VI 4293.64 ha, Klasa VII 3101.09 ha, Klasa VIII 9897.63 

ha. 

 
Harta 9. Përshtatshmëria e tokave bujqësore (bonitet) 
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Konsolidimi i tokës bujqësore (komasacioni): Për gjatë viteve të 80-ta në Kosovë ka ndodhë komasacioni i 

tokave bujqësore në disa qytete dhe zona të caktuara, ky proces ka prekur edhe komunën e Mitrovicës Jugore 

ku në disa zona të caktuar ka ndodhur komasacioni i tokave bujqësore. Por, sot këto zona të cilat konsiderohen 

si zonat më të mira të tokës bujqësore nuk janë ruajtur dhe si rezultat i saj në këto zona kemi zhvillime në 

aspektin e ndërtimit dhe si pasoj humbje apo shkatërrimi të këtyre tokave të cilat konsiderohen edhe si 

hambari i komunës së Mitrovicës Jugore. 

Në Mitrovicë në vitet 83-89, janë zbatuar plane të komasacionit në katër zona kadastrale, edhe atë:  

 Zona kadastrale Kçiq i Madh, me një sipërfaqe prej 250 ha. Momentalisht në kuadër të kësaj zone 

janë të ndërtuara rreth 100 objekte kryesish objekte banimi, në aspektin ekonomik vlera e këtyre 

objekteve mesatarisht sillet rreth 4 milion euro, ndërsa në aspektin social në kuadër të kësaj zone jetojnë 

mbi 500 banorë. 

 Zona kadastrale Vinarc i Poshtëm, me një sipërfaqe prej 68 ha. Momentalisht në kuadër të kësaj zone 

janë të ndërtuara rreth 70 objekte kryesish objekte banimi, në aspektin ekonomik vlera e këtyre 

objekteve mesatarisht sillet rreth 2 milion e 800 mijë euro, ndërsa në aspektin social në kuadër të kësaj 

zone jetojnë mbi 350 banorë. 

 Zona kadastrale Frashër, me një sipërfaqe prej 200 ha. Momentalisht ka një numër të vogël të 

objekteve  të ndërtuara nën sipërfaqen e komasacionit në këtë zonë kadastrale. 

 Zona kadastrale Koshtovë, me një sipërfaqe prej 75 ha. Momentalisht në kuadër të kësaj zone janë të 

ndërtuara rreth 5 milion e 400 mijë euro objekte kryesish objekte banimi, në aspektin ekonomik vlera e 

këtyre objekteve mesatarisht 810 mijë euro, ndërsa në aspektin social në kuadër të kësaj zone jetojnë mbi 

675 banorë. 

Konsolidimi si proces është shumë i rëndësishëm dhe si rezultat i saj do të sjell efektet e veta në aspektin e 

mbrojtjes së tokës bujqësore nga shkatërrimi dhe efektin socio/ekonomik si: Punësimi dhe ngritja e 

kapacitetit: Rregullimi i tokës krijon punësim të konsiderueshëm. Aktualizimi i regjistrave pronësorë: Baza 

ligjore e rregullimit të tokës, jep mandat të gjerë për azhurnimin e pronësisë dhe informatat pronësore. 

Azhurnimi i pronësisë mund të përpunohet si transaksione që bazohen në marrëveshje dhe kur pronari i 

vërtetë bëhet pronar ligjor, ai mund të lidhë marrëveshje në rregullimin e disa prej parcelave të tij. 

 

Ndikimi në aspektin ekonomik - Konsolidimi i tokës ndikon në uljen e kostos së shfrytëzimit të tokës bujqësore 

duke mundësuar qasje me të lehtë të mekanizmit modern bujqësore në parcela duke ulur kostot e transportit. 

mundësi në investime efikase në sistemin e ujitjes dhe kullimit gjë që qon në prodhimtari më efikase dhe 

cilësore. 
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Figura 3.Zona nën Konsolidim 

Ujitja e tokës bujqësore: Komuna e Mitrovicës Jugore posedon sistem te ujitjes së tokave bujqësore e cila 

mbulon mbi 1000 ha tokë bujqësore me ujitje të kualitetit të lartë, ky sistem i ujitjes është nën kompetenca te 

kompanisë regjionale 'Iber Lepencit'. Gjendja e sistemit te ujitjes nuk është në nivelin më të mire për arsye të 

mos menaxhimit dhe mirëmbajtjes.  Në baze të kapaciteteve ky sistem mund të mbulojë sipërfaqe më të 

mëdha me ujitje, por në mungesë të investimeve ky sistem nuk është shtrirë dhe avancuar me shumë. Prandaj 

komuna në bashkëpunim me 'Iber Lepencin' duhet të diskutojnë dhe harmonizojnë mënyrën e investimit në 

këtë sistem në aspektin e mundësisë së mbulushmëris më të madhe dhe menaxhimit më të mirë. 

Si përfundim duke ditur rëndësinë e ujit në sektorin e bujqësisë komuna së bashku me kompanin regjionale Iber 

Lepencin duhet të harmonizojnë objektivat e tyre dhe së bashku të investohet në aspektin e menaxhimit dhe 

zgjerimit të rrjetit.  



` 

59 

Komuna e Mitrovicës së Jugut 

Plani Zhvillimor Komunal 

 

Opština Južna Mitrovica  

Opštinski Razvojni Plan 

 

Municipality of South Mitrovica  

Municipal Development Plan 

 

 

Figura 4.Ujitja e tokës bujqësore 

Pylltaria 

Komuna e Mitrovicës së Jugut ka përafërsisht 10,170 ha  pyje. Prej tyre 6,800 ha në sektorin publik dhe 

3,290 ha në atë privat. Drurët më të përhapur në këto pyje janë pisha, ahu, dushku, shkoza, qarri dhe bungu. 

Mitrovica e Jugut ka nevojë për asistencë në pyllëzimin e tokës jopjellore dhe në mbrojtjen e pyjeve. Pyjet, 

po ashtu, janë akumuluesit më të mëdhenj të sasisë së CO2 në tokë dhe furnizuesit kryesore të atmosferës me 

oksigjen. Janë resurse natyrore ripërtëritëse, produktet e të cilave mund të shfrytëzohen në industri, për 

djegie dhe për qëllime të tjera. Pyjet janë ekosisteme në të cilat rriten një numër i madh i llojeve bimore dhe 

shtazore me rëndësi ushqyese dhe mjekuese për njeriun. Ato përveçse pengojnë erërat e fuqishme, 

ndihmojnë edhe në rekreim për njeriun. 

Prerja e pakontrolluar e pyjeve ndikon në shfaqjen e shumë ndryshimeve mjedisore, si ndryshimet klimatike, 

vërshimet etj. Pyjet në Mitrovicën e Jugut  paraqesin një resurs shumë të rëndësishëm. Mirëpo, si pasojë e 

menaxhimit jo adekuat të pyjeve në të kaluarën ka ardhur deri te degradimi i tyre. 

 

Tabela 26. Sipërfaqet Pyjore në komunën e Mitrovicës së Jugut 

Mitrovicë Njësia pyjore Sipërfaqja në Ha Lloji i drurit 

 

 

Ja-Lisac 1100 Ahu 

Barel  1350 Ahu 

Dejkovc 244 Ahu, Bung 

Majdan 1250 Ahu, Bung 

Kovaqica Kovaqicë 1030 Ahu 

Maja e zezë 1350 Ahu 

Cërrnush  650 Pishë, Bagrem 

Zmiq –Kullë Zmiq –Kullë, Gërmoje 1000 Bung, Ahu 

Gjithsej  10,170  
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2.3.7.  Resurset nëntokësore dhe sipërfaqësore 
Sa i përket pasurive minerare natyrore, të cilat gjenden në territorin e komunës, këto janë shfrytëzuar që nga 

koha e mesjetës. Mitrovica e Jugut është e pasur me vendburime të ndryshme metalike dhe jo metalike që 

mund të jetë një bazë e mirë e zhvillimit të saj ekonomik. Njëra ndër minierat me rezervat më të mëdha të 

plumbit është Miniera e Stantërgut me 31,469,200 tonelata minerale, me përmbajtje 3,50% Pb, 2,87% Zn 

dhe 67(g/t) Ag. Kjo minierë në të kaluarën ishte një potencial i madh i zhvillimit dhe punësimit në komunën 

e Mitrovicës.  

Gjithashtu, Trepça, kompleks i njohur minerar, është e pasur me plumb, zink, kadmium, argjendi, ari dhe 

metale tjera. Po ashtu, pasuri minerare tjera, vlen të përmendet shfrytëzimi i mermerit dhe gurit gëlqeror. 

Biznese të cilat shfrytëzojnë pasuritë minerare, gjegjësisht veprojnë si gurëthyes janë: MTI “Stone and 

Building” GMBH, “Burimi” (në Cernush), Benita Company dhe Kompania Bajraktari (në Zmiq). 

2.3.8. Turizmi 
Njëri ndër potencialet e shumta të zhvillimit ekonomik të komunës së Mitrovicës së Jugut është edhe 

zhvillimi i turizmit. Territori karakteristik i komunës, malet e Shalës së Bajgorës, luginat që përshkohen nga 

lumenjtë Ibër, Sitnicë dhe Lushtë paraqesin potencial të favorshëm të zhvillimit të turizmit në komunë, si 

turizmi rekreativ, sportiv dhe pushimeve familjare. Malet e Bajgorës karakterizohen me zona të ndryshme 

atraktive, si maja e Picelit, Mejdani i Rahovës që karakterizohet me gropa të mbushura me akuj gjatë tërë 

vitit. 

Vendet që shtrihen rreth lumenjve të përmendur e sidomos rreth lumit Ibër ofrojnë kushte të mira për 

zhvillim të turizmit rekreativ, sportiv dhe pushimeve familjare, që kohët e fundit nga banorët e Mitrovicës së 

Jugut janë duke e shfrytëzuar për pushime ditore dhe fundjavave. Malet e Bajgorës karakterizohen me zona 

të ndryshme atraktive, që ofrojnë mundësi skijimi, kalërimi, kampingu e lloje të tjera të turizmit malor. 

Po ashtu, edhe Trepça mund të ketë ndikim në zhvillimin e turizmit, duke pasur parasysh Muzeun e 

kristaleve që është njëra prej galerive të saja të pashfrytëzuara, e që mund të shndërrohet në atraksion turistik 

si nga aspekti edukativ, hulumtues dhe shkencor po ashtu mund të shfrytëzohet edhe si galeri për vizita 

(turizëm) ditore, si pjesë zinxhir e paketës turistike në Mitrovicën e Jugut. 

Turizmi malor - Bjeshkët e Bajgores me bukuritë e veta natyrore, me florën dhe faunën e saj shumë të 

pasur, me peizazhin e jashtëzakonshëm të lokaliteteve, me gryka, monumente të pasura të trashëgimisë 

ofron kushte të volitshme për zhvillimin e turizmit. Turizmi malor dimëror dhe veror duhet të jetë një prej 

formave më të avancuara të turizmit, dhe këtë për shkak të kushteve të volitshme që ofron ky rajon për 

vizitorët. Sa i përket turizmit veror, mund të thuhet se tashmë ka filluar frekuentimi i këtyre lokaliteteve 

edhe pse edhe kjo formë e turizmit është në fazën fillestare për shkak të mungesës së infrastrukturës. 

Turizmi kulturor-deri më tani për zhvillimin e kësaj forme të turizmit është bërë fare pak. Nga disa vite  

është realizuar një projekt në sferën e turizmit kulturor nga  komuna i cili ka pasur qëllim të vetin nxitjen e 

turizmit përmes trashëgimisë kulturore dhe tradicionale. 

Turizmi rural - Një ndër format e turizmit në komunën e Mitrovicës së Jugut mund te jetë edhe turizmi 

rural. Tokat e punueshme në fshatrat e Bajgorës janë të mbjella me shumë produkte të ndryshme si me pemë 

dhe perime, të cialt edhe mund të shfrytëzohen për turizëm rural. Po ashtu në këtë rajon është e zhvilluar 

edhe blegtoria, e cila tregohet nga prodhimi i produkteve qumështore, e ku fshatarët e Bajgorës me një 

traditë për prodhimin e këtyre produkteve mund edhe t’u ofrojnë turistëve akomodim në familjet e tyre për 

një experience me ushqime nga produktet eko-vendore. Bjeshkët e Bajgores gjithashtu njihen për kullosa të 

bagëtive dhe vend veprime të blegtorëve. Familjet e interesuara për t’i kaluar pushimet në fshat dhe për ta 

njohur jetën fshatare, janë potencial për zhvillimin e këtij lloji të turizmit dhe u mundësojnë fshatarëve të 

fitojnë të ardhura shtesë. Ky lloj turizmi sot nuk mund të zhvillohet për shkak të mungesës së aktiviteteve 

shtesë dhe infrastrukturës gjysmake. 

Eko-turizmi- Territori i Mitrovicës së Jugut, veçanërisht Bajgora,  si vend me natyrë të pasur dhe të 

pashkatërruar, me tokë shumë pjellore, ofrojnë shumë produkte të ushqyeshme të trajtuara vetëm me plehra 

organike, me bjeshkë tërheqëse të cilat ofrojnë kushte për pushim dhe zhvillimin e fshatit turistik. 

Turizmi industrial. Një lloj potenciali turistik që ka Mitrovica e Jugut, janë minierat e dala jashtë 

funksionit në Trepçë, të cilat janë pika interesante për zhvillimin e turizmit industrial. 
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Turizmi i akomodimi dhe shërbimit të ushqimit- Mitrovica e Jugut ka një klimë të favorshme dhe resurse 

të shumta natyrore, kulturore dhe historike, të cilat përbëjnë një bazë të burimeve për turizëm. Përqindja e 

përgjithshme e bizneseve në sektorin e akomodimit dhe ushqimit është 10.1% në Mitrovicën e Jugut. Në 

vitin 2018, janë shtuar edhe 35 biznese që merren me akomodim dhe shërbime të ushqimit. Mirëpo, ende 

numri i restoranteve dhe kafeneve është i kufizuar në komunat me potencial më të madh të zhvillimit të 

turizmit. 

Numri i operatoreve turistik, numri i ngjarjeve turistike dhe kulturore, pasuria dhe potenciali 

natyror, infrastruktura dhe qasja, politikat lokale të zhvillimit të turizmit dhe korniza institucionale 

Green Fest organizohet në Mitrovicën e Jugut, dhe ofron një element të veçantë atraktiv për audiencën 

ndërkombëtare, duke pasur parasysh specifikat politike të qytetit. 

Shërbimet e ushqimit në Mitrovicën e Jugut kanë lulëzuar viteve të fundit. Afër Liqenit Akumulues në 

qytetin e Mitrovicës së Jugut kemi edhe parkun Ujor “Aqua Park”  

Ky është një projekt madhor i realizuar buzë Ibrit, dhe lirisht mund të konstatohet se është një nga 

destinacionet më atraktive të vendit, ndërsa që hapësira përgjatë Ibrit me vazhdimin e zbatimit të këtij 

projekti do të jetë njëra ndër  hapësirat më të rregulluar në Kosovë dhe më gjerë. 

Projekti përbëhet nga pishinat bashkëkohore, të mbyllura dhe të hapura, olimpike dhe gjysmë olimpike, dhe 

ofron një mundësi unike për të shijuar bukuritë përgjatë lumit "Ibër". 

Hotel Palace paraqitet si një ndër hotelet e vetme në Mitrovicën e Jugut, kurse  restoranet në Vllahi dhe 

Koshtove paraqesin element të fortë ekonomik në sektorin e ushqimit.  

 

2.3.9.  Infrastruktura teknike, rrugore dhe transporti 
Rëndësia e infrastrukturës për zhvillimin ekonomik është pothuajse e vetëkuptueshme. Studimet tregojnë se 

sasia dhe cilësia e infrastrukturës është faktori kryesor që e përcakton gatishmërinë e një biznesi për të 

investuar në një vend. Një biznes dhe një komunitet nuk mund të ketë sukses nëse nuk ka furnizim të rregullt 

me energji apo rrugë përmes të cilave mund të plasohen mallrat në treg. 

Komuna e Mitrovicës së Jugut gjatë viteve të fundit ka arritur rezultate të konsiderueshme në përmirësimin e 

infrastrukturës rrugore, dhe lidhjes me rrjetet rrugore ndërkombëtare. Por mungesa e kapaciteteve financiare 

ka bërë që të lihet anash njëherë për njëherë rrjeti hekurudhor. Sfidë më e madhe mbetet sigurimi i 

furnizimit të qëndrueshëm dhe të lirë me energji elektrike, teksa kapacitetet ekzistuese për gjenerim janë 

vjetërsuar dhe mungesa e diversitetit për import ndikon dukshëm në rritjen e çmimeve. Në anën tjetër, 

teknologjia informative është bërë mjet i përditshëm për përdorim shtëpiak si në tërë Kosovën edhe në 

komunën e Mitrovicës së Jugut, por jo edhe për përmirësimin e proceseve operative në sektorin privat, 

institucione publike apo institucione arsimore. Zhvillimi industrial dhe kërkesat e tregut kanë filluar të bëjnë 

presion serioz ndaj burimeve natyrore si ujërat dhe drunjtë, duke e dëmtuar kështu infrastrukturën 

elementare për jetë – ekosistemin. 

Rrugët –komuna e Mitrovicës së Jugut gjendet në udhëkryqin e rrugës kryesore ndërkombëtare dhe 

regjionale dhe në udhëkryqin e arterieve hekurudhore (Adriatikut dhe Ibrit). Këto arterie e bëjnë komunën 

një vegëz lidhëse e korridoreve ndërkombëtare VIII dhe X e cila me ketë Plan Zhvillimor Komunal duhet 

fuqizohet. 

Rrjeti rrugor dhe i magjistraleve përfshin:  

Magjistralen e Adriatikut (M2), e cila lidh Mitrovicën e Jugut -Prishtinën (40 km në jug), Novi Pazarin 

(Serbi) dhe Rozhajë-Berane (Mal të Zi). 

Magjistralen e Ibrit (M22.3), e cila fillon nga Mitrovica .-Leposaviq-Rashkë (Serbi) drejt veriut. 

Hekurudha – Hekurudha veriore Mitrovicë-Leposaviq-Beograd (Serbi), kalon përmes territorit të komunës, 

si dhe hekurudha jugore Fushë Kosovë-Shkup (Maqedoni).  

Stacioni hekurudhor i Mitrovicës së Jugut është i pajisur me 8 binarë me gjatësi totale prej 3,962m.  

Hekurudha është po ashtu e lidhur me zonën industriale dhe me parkun biznesor. 
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Aeroporti Ndërkombëtar i Prishtinës gjendet 52 km larg Mitrovicës së Jugut. Aeroporti ofron të gjitha 

shërbimet për pasagjerë dhe transport të mallit. 

Mitrovica e Jugut  ka qasje në portet e Durrësit dhe Shëngjinit në Shqipëri. Ndërtimi i magjistrales Kosovë-

Shqipëri ka zvogëluar dukshëm kohën e udhëtimit për në porte detare. 

 
Harta 10. Resurset minerale dhe natyrore 

 

2.3.10. Veprimtaritë ekonomike me komunat tjera 

Bashkëpunimi ndër-komunal është një mënyrë efektive për komunat për të adresuar çështjet me rëndësi të 

ndërsjellë dhe çështje që tejkalojnë kufijtë e juridiksionit. Ka shumë mënyra se si komunat mund të punojnë 

së bashkupër një çështje specifike, siç është krijimi I një zone ekonomike të perbashkët, projekte të 

transportit dhe infrastrukturës, mbrojtja e mjedisit, etj.  

 

Në aspektin e veprimtarive të përbashkëta të zhvillimit ekonomik, komuna ka zgjeruar ndikimin ekonomik 

përgjatë korridorit në drejtim të Prishtinës, me çrast janë zhvilluar korridorë ekonomik të cilat përveç 

komunës i shërbejnë edhe komunave fqinje. Komuna, gjithashtu ofron hapësira për zhvillim industrial apo 

biznesor. Në kuadër të zonave ekonomike, edhe biznese nga komunat përreth mund të gëzojnë lehtësimet 

financiare dhe të jenë pjesë e këtyre zonave ekonomike.  

 

Një projekt bashkëpunimi, ku zbatues I projektit është sektori privat është marrëveshje bashkëpunimi për 

menaxhimin e mbeturinave ndërmjet komunave të Mitrovicës së Jugut dhe Skenderajt, nënshkruar në vitin 

2014. Marrëveshja nënkupton sigurimin e mbeturinave duke grumbulluar mbeturinave nga tre komuna 

(Mitrovicë, Vushtrri e Skenderaj) për të ndërtuar fabrikën e riciklimit të mbeturinave, me teknologji të 

gjenerimit të energjisë elektrike me kapacitet prej 12 MW. Sektori privat do të shfrytëzojë tokë prej 10 ha, 

dhe ka investuar një shumë prej 43 milion euro.   
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2.4. INFRASTRUKTURA TEKNIKE 

Si në mbarë Kosovën edhe në territorin e komunës së Mitrovicës së Jugut, infrastruktura teknike e 

rrjedhimisht edhe shërbimet publike që lidhen me të nuk është në nivel të kënaqshëm të zhvillimit. Kjo 

çështje është problem sidomos sa i përket nivelit të zhvillimit të infrastrukturës ujore dhe për këtë arsye ka 

nevojë për përpjekje më të mëdha të shoqërisë, që ky problem të zgjidhet apo të zbutet. Problem është po 

ashtu furnizimi jo i mirë me energji elektrike ku rrjeti elektrik në disa pjesë është shumë i amortizuar, 

tensioni i dobët dhe ka reduktime të furnizimit. Nuk është në gjendje të mirë as rrjeti rrugor në këtë komunë.  

 

2.4.1. Rrjeti i ujësjellësit 

Sistemi i furnizimit me ujë në komunën e Mitrovicës Jugore menaxhohet nga KRU “Mitrovica”, ndërsa 

furnizimi për qytetin dhe fshatrat e komunës së Mitrovicës Jugore bëhet nga burimi kryesore i liqenit të 

Gazivodës dhe fabrikës së vetme të ujit në Shipol. 

'Ujësjellësi Regjional'  është ndërmarrja furnizuese me ujë të pijshëm në Komunën e Mitrovicës së Jugut dhe 

komunave fqinje. Ndërmarrjet furnizuese në të dy pjesët e qytetit: 'Ujësjellësi Regjional' dhe Ibri, plotësojnë 

rreth 90% të nevojave për ujë të pijshëm. Rrjeti ekzistues i Ujësjellësit ka gjatësi rreth 223.30 km nga i cili 

vlerësohet se furnizohen rreth 60% e vendbanimeve në nivel komune dhe 95% e qytetit të Mitrovicës së 

Jugut (Zona Urbane).  

Zonat që nuk janë të kyçura në rrjetin e ujësjellësit furnizohen me ujë nga burimet dhe puset. Në këtë 

mënyrë nuk mund të sigurohet një furnizim me ujë të pastër, pasi që burimet mund të ndoten nga ujërat e 

zeza. Organet komunale në bashkëpunim me MEA herë pas here bëjnë monitorimin e këtyre burimeve të 

ujit të pijes. 

Zonat që nuk janë të kyçura në rrjetin e ujësjellësit furnizohen me ujë nga puset në pronat e tyre private. Në 

këtë mënyrë nuk mund të sigurohet një furnizim me ujë të pastër, pasi që burimet mund të ndoten nga ujërat 

e zeza. 

Mitrovica e Jugut me komunat Vushtrri dhe Skenderaj furnizohen me ujë të pijshëm nga Fabrika e vetme e 

përpunimit të ujit e cila gjendet në Shipol dhe e cila ka kapacitetet prej 800 l/s, mirëpo punon me kapacitet 

700l/s.   

Furnizimi me ujë bëhet nga Liqeni i Gazivodës në sistemin e kanalit të hapur të ujit ku vjen përmes rrjedhjes 

mekanike të pjerrtësisë dhe pompohet rreth 800m për në fabrikën në Shipol në ngritje 29m me gypin prej 

600mm. 

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

Sa i përket vendbanimeve të cilat kanë rrjet të ujësjellësit në komunën e Mitrovicës së Jugut mund të shihet 

në tabelën e mëposhtme:  

Tabela 27. Mbulueshmëria e vendbanimeve me rrjet të ujësjellësit 

Vendbanimi  Me rrjet Vendbanimi  Me rrjet 

Broboniç x Suhodoll Epërm dhe Poshtëm x 

Kçiq i Madh x Frashër i Madh/ Frashër i Vogël x 

Kçiq i Vogël x Tersten x 

Koprivë x Tuneli i Parë x 

Koshtovë x Vaganicë x 

Lisicë x Vërbnicë x 

Lushtë x Vidomiriq x 

Rahovë e Epërm/ Rahovë e Ulët x Vinarc i Epërm x 

Shipol x Vinarci i Poshtëm x 

Kutlloc x Koprivë x 
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Stranë x Zhabar i Poshtëm x 

Shupkovc x Zhabar i Epërm x 

Stantërg x Mitrovicë e Jugut  x 

Gushavc x Mazhiq x 

 

 
Grafiku 2. Përqindja e mbulueshmërisë me infrastrukturë të ujësjellësit sipas vendbanimeve 

 

Burimet e furnizimit  

Rezervuari, gjegjësisht liqeni i Gazivodës në Zubin Potok është një nga rezervuarët më të mëdhenj të ujit të 

llojit të vet në Evropë dhe është një nga asetet më të rëndësishme për ekonominë e Kosovës. Prej këtij liqeni 

sigurohet uji për ftohjen e Termocentralit të KEK-ut, Kosova B, në Obiliq dhe në të kaluarën ka pasur 

rëndësi jetike për Ferronikelin dhe minierat e Trepçës. Për më tepër, ai furnizon sipërfaqen mes Mitrovicës 

së Jugut dhe Prishtinës me ujë për ujitje dhe pije, si dhe përbën rezervuarin emergjent për ujë të pijes për 

qytetin e Prishtinës. 

Liqeni i Gazivodes ka një sipërfaqe të shtrirjes 1060 km2 që gjendet në Zubin Potok, rrjedhja mesatare e 

liqenit të Gazivodës është 13.50 m3/sec. ndërsa vëllimi i akumulimit në total është 390 milion/m3 ,ndërsa të 

shfrytëzueshme janë 350 milion/m3. 

Fabrika për përpunimin e ujit 

Uji nga liqeni i Gazivodës përpunohet në “Fabrikën e Ujit” që gjendet në fshatin Shipol, në Mitrovicën e 

Jugut, dhe tutje shpërndahet përmes një gypi që kalon nën urën kryesore.  

Sistemi i furnizimit është kanal i hapur i ujit me rrjedhje mekanike të pjerrtësisë dhe pompohet rreth 800 m 

për në fabrikën në Shipol në ngritje 29 m me gypin prej 600 mm. Objektet Industriale marrin ujë nga Gypi 

Industrial i cili bënë furnizimin me ujë të papërpunuar por të filtruar. 

Fabrika e ujit në Shipol, punon me kapacitetet prej 700 l/s7. Në komunën e Vushtrrisë, në vitin 2016, është 

ndërtuar fabrika e re për përpunimin e ujit, që furnizon pjesërisht edhe komunën e Mitrovicës së Jugut me 

ujë të pijshëm. Gjatë vitit 2018, ITU në  Shipol ka prodhuar 22194494 m3, që në total kanë trajtuar dhe 

distribuar 28347492 m3. 

Stacionet e pompimit 

Në kuadër të rrjetit të ujësjellësit në Mitrovicën e Jugut, ekzistojnë disa stacione pompimi:  

Stacioni i pompave Lushtë – i cili është stacioni kryesor i furnizimit me ujë për Rajonin e Mitrovicës së 

Jugut që furnizon Komunën e Mitrovicës së Jugut, Skenderajt dhe pjesën Veriore, punon me kapacitet të 

plotë.  

 Stacioni i pompave Rekë – stacioni kryesor për furnizimin e Tunelit të Parë, Stantërgut dhe Rahovën.  

 Stacioni Pompave Tuneli i Parë dhe Trepçës.  

                                                 

 

 

7 Ref. Kompania Regjionale Ujësjellësi Mitrovica, SH.A. 
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 Stacioni i pompave Koshtovë.  

 Stacioni i pompave Vërbnicë. 

 Statcioni i pompave në Zasell (Koder)  

Konsumatorët 

Në komunën e Mitrovicës së Jugut kemi tri lloje të shfrytëzuesve të ujit apo konsumatorëve si: konsumatorë 

shtëpiak (amvisërisë), konsumatorë industrial dhe konsumatorë institucional (publik). 

 

Tabela 28. Numri i konsumatorëve sipas kategorisë 

Kategoria Numri i Konsumatorëve  

Konsumatorët Shtëpiak 16488 

Konsumatorët Komercial- Industrial 1600 

Konsumatorët Institucional 200 

Total Konsumator 18288 
 

Menaxhimi i sistemit të ujësjellësit – është kompetencë e kompanisë regjionale të ujësjellësit “K.R.U 

Mitrovica” Mitrovicë e Jugut. Kjo njësi menaxhon me rrjetin e ujësjellësit dhe kanalizimit në Mitrovicën e 

Jugut, Mitrovicën Veriore, Vushtrri dhe Skenderaj. Kompania regjionale e ujësjellësit Mitrovica ka 

marrëveshje me komunën e Mitrovicës së Jugut në aspektin e menaxhimit dhe mirëmbajtjen e rrjetit të 

ujësjellësit. Komuna bën planifikimin dhe kryen investimet në shtrirjen e rrjetit të ujësjellësit dhe pas 

finalizimit të investimit kompetencat mbi menaxhim dhe mirëmbajtje kalojnë tek KRU Mitrovica. 

 
Harta 11. Rrjeti i ujësjellësit në komunën e Mitrovicës së Jugut 
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2.4.2. Rrjeti i kanalizimit  

KRU “Mitrovica” Sh.A., në të gjithë zonën e shërbimit- ka në shfrytëzim mbi 170 km të rrjetit primar të 

dimensioneve dhe materialeve të ndryshme. Në të shumtën e rasteve ky rrjet është i përzier edhe me 

kanalizimin e ujërave atmosferike. Ndërmarrja përmes personelit, mekanizimit dhe pajisjeve teknike që 

posedon, bënë: pastrimin, debllokimin dhe sanimin në çdo kohë dhe në çdo vend në zonën e shërbimit të të 

gjitha defekteve, bllokimeve dhe pengesave tjera. 

Trajtimi e ujërave të zeza bëhet duke u bazuar në Udhëzimin administrativ të MMPH – Nr.30/2014 për 

kushtet, mënyrat, parametrat dhe vlerat kufizuese të shkarkimit të ujërave të ndotura në rrjetin e kanalizimit 

publik dhe në trupin ujor. Udhëzim përcakton kriteret e përgjithshme për shkarkimin e ujërave të ndotura,  

cakton parametrat fiziko-kimik dhe atyre bakteriologjik. 

Kurse sa i përket vendbanimeve të cilat kanë rrjet të kanalizimit në komunën e Mitrovicës së Jugut mund të 

shihet në tabelën e mëposhtme: 

Tabela 29. Mbulueshmëria e vendbanimeve me rrjet të kanalizimit të ujërave të ndotura 

Vendbanimi  Me rrjet Nr Vendbanimi  Me rrjet 

Bajgorë – 25% : pa rrjet te mirëfilltë x 18 Shupkovc – 70 % x 

Bare – 20% pa rrjet te mirëfilltë x 19 Stantërg – 70 % pa rrjet te mirëfilltë x 

Broboniç – 70%  : pa rrjet te 

mirëfilltë 

x 20 Suhodoll  - 70% x 

Gushavc – 90% x 21 Frashër i Madh/ Frashër i Vogël 90 

% 

x 

Kçiq i Madh – 90 % :   x 22 Tërstenë – 50% pa rrjet te mirëfilltë x 

Kçiq i Vogël – 50% x 23 Tuneli i Parë – 80% x 

Koprivë – 50% pa rrjet te mirëfilltë x 24 Vaganicë – 80% x 

Koshtovë – 60% x 25 Vërbnicë – 80% x 

Lisicë – 60% pa rrjet te mirëfilltë x 26 Vidomiriq – 95 % x 

Lushtë – 80% pa rrjet te mirëfilltë x 27 Vinarc i Epërm – 50% x 

Mazhiq – 40% pa rrjet te mirëfilltë x 28 Vinarci i Poshtëm – 70% x 

Melenicë – ska rrjet x 29 Vllahi – 50% pa rrjet te mirëfilltë x 

Pirq – 90 % x 30 Zabërxhë – 20% pa rrjet te 

mirëfilltë 

x 

Rahovë e Epërm/ Rahovë e Ulët – 

50% pa rrjet te mirefillt 

x 31 Kodër (Zasellë) - 80% x 

Rashan – 30 % pa rrjet te mirëfilltë x 32 Zhabar i Poshtëm – 70% x 

Rekë – 90 % x 33 Zhabar i Epërm – 70% x 

Shipol – 75 % x 34 Mitrovicë x 

 

Nga të dhënat e drejtorisë së shërbimeve publike në Komunën e Mitrovicës së Jugut aspekti i 

mbulueshmërisë me rrjet të kanalizimit është mbi 73% e vendbanimeve kanë rrjet të kanalizimit ndërsa 26% 

nuk posedojnë rrjet të kanalizimit. 

 
Grafiku 3. Mbulueshmëria me rrjet të kanalizimit 
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Harta 12. Rrjeti i kanalizimit të ujërave të ndotur 

2.4.2.1. Trajtimi i ujërave të ndotura 

Nuk ka ndonjë impiant për pastrimin e ujërave të zeza dhe kështu e tërë sasia e ujërave të zeza derdhet në 

lumenj, apo përfundon në gropat septike. Shkarkimi i ujërave të ndotura bëhet në 25 pika shkarkuese pa 

trajtim paraprak në lumenjtë “Ibër”, “Lushtë” dhe “Sitnicë”. 

Nevoja për të zhvilluar një sistem të trajtimit të ujërave të zeza në Mitrovicën e Jugut , ka rezultuar në 

mbështetje nga BERZH-I, për të financuar një pjesë të zgjerimit dhe rehabilitimit të rrjetit të grumbullimit të 

ujërave të zeza dhe ndërtimit të impiantit të trajtimit të ujërave të zeza ("ITUZ"). ITUZ-i do të ndërtohet në 2 

faza: 

 Faza e parë- ITUZ planifikohet të shërbejë për 95,000 popullatë ekuivalente si dhe që 

përbëhet nga trajtimi primar dhe sekondar me tretje të llucës anaerobike.  

 Faza e dytë- zgjerojë ITUZ-in deri në kapacitetin e plotë të dizajnimit me rreth 116,000 

popullatë ekuivalente, si dhe të sigurojë tretjen plotësuese të nutrientëve, për të përmbushur 

standardet e pritura të sipërfaqeve të ndjeshme të rrjedhës ujore pranuese, deri në 

përmbushje të kritereve përkatëse shtetërore dhe të BE-së.  

Gjatë hartimit të projektit, si para- projekt do të analizohen lokacionet alternative për ITUZ. 
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2.4.2.2. Menaxhimi i sistemit të kanalizimit  

Kompania Regjionale Ujësjellësi Mitrovica është ndërmarrja publike që furnizon me ujë të pijshëm dhe bën 

grumbullimin dhe trajtimin e ujërave të ndotura në Komunën e Mitrovicës së Jugut dhe komunave fqinje 

(Vushtrri dhe Skenderaj). 8 

2.4.3. Drenazhimi-kanalizimi i ujërave atmosferike 

Në qytetin e  Mitrovicës Jugore ekziston një sistem për largimin e ujërave të shiut në kuptimin e një sistemi 

të dizajnuar dhe të ndërtuar në parimet dhe normat inxhinierike, por i cili nuk mirëmbahet rregullisht dhe në 

mënyre ilegale në shumë pjesë janë kyçur kanalizimet e ujërave fekale. Përveç në qendrën e ngushtë të 

qytetit ku ekziston sistemi gypor i kanalizimit të shiut, në pjesët tjera të qytetit ekzistojnë kanale të hapura, 

ose në rastet më të shpeshta ujërat e shiut vërshojnë rrugët dhe pronat e qytetarëve pas çdo reshje. Sistemi i 

kanalizimit është i tipit të ndarë, me gypa që janë me dimensione dhe materiale të ndryshme siç janë betoni, 

azbesti dhe PVC.  

Ndërtimi i kanalizimit atmosferik, ka filluar më vonë se ndërtimi i kanalizimit fekale për arsye se qyteti i 

Mitrovicës Jugore, ka pasur dhe ende ka shumë kanale të hapura të cilat janë shfrytëzuar për bartjen  e 

ujërave atmosferik. Rrjeti i kanalizimit atmosferik i gjithi është i orientuar në drejtim të lumenjve dhe 

derdhet në shumë pika pa trajtim adekuat.  

Në territorin e komunës së Mitrovicës Jugore ekzistojnë një numër i kanale të hapura, të cilat bëjnë bartjen e 

ujit e të reshurave atmosferike duke përfshirë edhe një sasi të konsiderueshme të ujit që vjen nga disa 

burime. Pjesa më e madhe e tyre kanë pjerrësi mjaft të theksuar, me çka krijohen kushte për bartje të 

materialit të ndryshëm duke ndikuar edhe në paraqitjen e erozionit në terren. Pikërisht kjo ishte arsyeja për 

fillimin e rregullimit të tyre. 

2.4.4. Ujitja dhe Drenazhimi 

Komuna e Mitrovicës së Jugut në aspektin hidrografik apo të burimeve ujore është mjaft e pasur duke ditur 

se në territorin e komunës kalojnë disa lumenj dhe si e tillë mundësia e ujitjes së tokave bujqësore është e 

lartë.  

Në kuadër të komunës ekziston sistemi i ujitjes së tokave bujqësore për disa zona të caktuar, sistem i cili 

është i menaxhuar nga Kompania regjionale 'Ibër-Lepenci'. Në komunën e Mitrovicës së Jugut kalojnë rreth 

39,818.37 metra kanal, dhe ujiten rreth 1000 ha tokë bujqësore.  

Në kuadër të zonave kadastrale, shtrihen 1000 ha tokë bujqësore nën sistem të ujitjes, si vijon: 

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

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

 Zona kadastrale Frashër, me një sipërfaqe prej 585.20 ha. 

 

                                                 

 

 
8 Mitrovica Veriore dhe Zveçani furnizohen me ujë të pijshëm, por jo me mirëmbajtje të ujërave të ndotura 

nga kjo kompani. 
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Harta 13. Rrjeti i sistemit të ujitjes 

2.4.5. Energjetika 

Furnizimi me energji elektrike i konsumatorëve të qytetit të Mitrovicës dhe fshatrave të kësaj komune, bëhet 

nëpërmjet rrjetit energjetik  i cili përbëhet nga linja dhe nënstacione të tensionit të lartë, të mesëm, dhe të 

ulët. 

Me ndërtimin e NS Ilirida nga ana e KOSTT-it  janë plotësuar nevojat për energji elektrike të qytetit të 

Mitrovicës dhe rrethinës, ky furnizim është mjaft stabil, por problem të veqantë në furnizim paraqet në 

përgjithësi rrjeti i shpërndarjes i cili është  i vjetruar dhe i degraduar dhe paraqiten defekte të shpeshta, dhe 

kjo është pengesë për furnizim stabil dhe cilësor.     

Ky rrjet është në posedim nga dy kompani energjetike ku rrjeti i transmisionit menaxhohet nga KOSTT-i 

dhe kryen sherbimin e transmetimit te energjiseë elektrike nga operator si KEK-u dhe operator tjerë, ndërsa  

rrjeti i shpërndarjes menaxhohet nga operatori privat KEDS-i, qe sherbimet i kryen ne nivelin e tensionit 3 

kV , 10 kV si dhe rrjeten e tensionit te ulet 0.4 kV. 

2.4.5.1. Rrjeti i transmetimit të energjisë elektrike 

Rrjeti transmetues i cili menaxhohet nga KOSTT në territorin e komunës së Mitrovicës përbëhet nga këto 

nënstacione dhe linja 110 kV: 

 Nënstacionet. 

 NS 110/10(20)kV 2x40 MVA Ilirida(Mitrovica). 

 Linjat 110 kV 

 Linja nr 163/2-1 NS Bardhi-NS Ilirida (Mitrovicë). 

 Linja nr 163/2-2 NS Ilirida (Mitrovicë)-NS Vallaqi. 

Gjithashtu për funksionalizimin e NS Ilirida është ndërtuar linja/kabllo dyfishe 110 kV e tipit   

XLPE Al 2x(3x1)x1000 mm2 me gjatësi secila   ̴2 km, me këtë rast është bërë prerja e linjës 110 kV nr 163/2 

Vallaq-Bardhi në afersi të lumit Ibër. 

Vlen të theksohet se me aktivizimin e nënstacionit Ilirida, i cili është vënë në operim në qershorin e 2019, 

nënstacioni Trepça 110/35/6.3kV dhe linjat  110 kV 125/3  NS Trepça-NS Vallaqi si dhe 125/2 NS 
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Vushtrria 2-NS Treça, i shërbejne vetëm konzumit te kombinatit Trepça, dhe nuk kanë asnje rol ne 

furnizimin e  konsumtoreve tjerë perveq se ta mbuloj nevojat per energji te kombinatit xehtaro-metalurgjik 

Trepça. 

Në figurën 4 është paraqitur traseja e në të cilën janë shtrirë kabllot dhe linjat 110 kV si dhe poziconet 

gjeografike te NS Trepça dhe NS Ilirida  i cili ka kapacitet prej 80MVA. 

 
Figura 5.Pamja satelitore e lokacionit te NS Ilirida /Trepça si dhe shtegu  i linjave 110 kV si dhe kablloja e dyfishtë deri të pika 

e lidhjes me linjat ajrore 110Kv 

 
Figura 6. Paraqitja e pjesëshme e rrjetit nacional energjetik ne regjionin e Mitrovices 
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Ndërtimi i NS Ilirida  110/10(20) kV,  është realizuar me qëllim te përkrahjes se konsumit për nevojat e 

regjionit të Mitrovicës.Ky  nënstacioni përmban dy transformator: 2x40 MVA, 3 fusha të linjave, 2 fusha 

transformatorike dhe 1 fushë lidhëse në nivelin 110 kV, me kete rast është krijimi i një nyje fleksibile e cila  

siguron fleksibilitet të lartë në aspektin e sigurisë dhe besueshmërisë së operimit të sistemit të transmisionit 

për atë pjesë të rrjetit. 

2.4.5.2. Rrjeti i shpërndarjes së energjisë elektrike 

Furnizimi i konsumatorëve me energji elektrike për qytetin e Mitrovicën dhe rrethinë bëhet nga daljet e 

instaluara ne nënstacionin 110/10(20)kV Ilirida  dhe nëpermjet stabilimenteve 10kV (ku ka qënë nënstacioni 

i vjeter) ku janë të instaluar dy transformator,   secili me fuqi prej 40 MVA pra gjithesej 80MVA. 

Nga  ky nënstacion furnizohen  29 daljet 10 kV shumica nga te cilat kanë qënë te kyqura ne nëstacionin 

35/10 kV Mitrovica 2 i cili pas ndertimit te NS Ilirida është shëndrruar ne stabiliment. 

Gjithashtu edhe daljet  Shala, Kqiqi, Betonjerka ,Sitnica,Parku i biznesit, Viva Lux te cilat kanë qënë te 

kyqur ne nënstacionin Shupkovci  tani furnizohen nga NS Ilirida,  ku nga ky nënstacion janë ndertuar dalje 

kabllovike  deri te stabilimentet  e nënstacionit Trepca, përkatesisht Shupkovci.    

Ne tabelen e meposhtme janë paraqitur te dhenat për numrin e daljeve,pastaj numrin dhe fuqitë e instaluara 

te  transformatorëve si dhe numrin  i konsumatoreve sipas daljeve: 

 

 Tabela 30. Te dhenat për daljet, nënstacionet, fuqitë e instaluara dhe numri i konsumatorëve  ne qytetin e Mitrovicës me 

rrethinë  për rrjetin 10/0.4kV 

Daljet 10 kV 6670 2000 1600 1250 1000 630 400 315 250 160 100 50

Bajri 0 0 0 0 3 5 2 0 3 1 2 0 8060 1693

Fidanishtja 0 0 0 1 2 2 2 0 1 0 0 0 5560 1392

Ibër-Lepenci 0 0 0 0 1 5 1 0 7 3 2 0 6980 1730

Ilirida 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 2890 892

Koshtova 0 0 0 0 0 3 4 0 5 6 5 2 6300 911

Lagjja e Romëve 0 0 0 0 0 6 1 0 0 0 0 0 4180 742

Qendra 0 0 0 0 7 7 1 0 2 0 0 0 12310 1976

Shipoli 0 0 0 0 7 0 1 0 7 5 6 1 10600 2005

Sollana 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 4520 1520

Stadioni 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 4150 578

Tjegullorja 0 0 0 0 6 3 1 0 0 0 0 1 8340 2032

Tregu i blertë 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 8150 1493

Ujësjellësi i Ri 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 7070 25

Ujësjellësi i Vjetër 0 1 1 0 1 2 1 0 1 0 0 0 6510 697

Betonjerka 0 0 0 0 1 5 1 1 5 1 2 0 6475 1058

Dalja Cenaj 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 315 5

Drejtoria 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 400 81

Kqiqi 0 0 0 0 1 4 6 0 8 10 12 0 10720 1630

Mejdani 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 970 158

Muzeu i Kris..dhe Miner… 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 315 1

Parku i Biznesit 0 0 0 0 0 4 0 0 5 3 0 0 4250 130

QMF "Nexhat Çuni" 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 630 1

Shala 0 0 0 0 0 2 5 0 6 7 27 6 8880 1535

ShF. Elena Gjika 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 630 1

Sitnica 0 0 1 0 2 8 1 0 1 0 0 0 7690 1648

Stac.. i Pom..Tuneli i I-rë 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 630 1

UM Isa Boletini 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 630 1

Universiteti i Mitrovicës 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 630 1

Viva Lux 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 630 11

1 1 2 1 40 79 30 3 52 38 56 10

                           

Konsumator                    

(nr)

Nenstacionet Fuqia e 

instaluar   

(kVA)

23948139415

1768695620

43795 6262

Totali

NS110/10(20) 

kV Ilirida 

Transformatoret
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Numri i konsumatorëve në Komunën e Mitrovicës së Jugut është  23,948 i ndarë në tri kategori, ku 

konsumatorët e amvisërisë përbëjnë numrin më të madhë te  konsumatorëve. 

Tabela 31. Numri i konsumatorëve sipas kategorisë 

Nr i pergjitheshem i konsumatoreve Konsumator amvisëri Konsumator komercial Konsumator publik 

23948 21792 1,658 498 

 

2.4.5.3. Burimet e ripërtrishme të energjisë  

Burimet e Ripërtritëshme te Energjisë (BRE) kontribuojnë në gjenerim të energjisë, përkatësisht për 

prodhimin e energjisë elektrike nga burime alternative natyrore.  

 

Ndërtimi i impiantit me gjenerator të erës në Selac 

Ndonëse planifikohen, në Mitrovicën e Jugut, ende nuk ekzistojnë sisteme që gjenerojnë energji elektrike 

apo termike në bazë të energjisë së erës apo solare. 

Në malet e Shalës së Bajgores është duke u ndërtuar parku për gjenerimin e energjisë së ripërtritëshme duke 

shfrytëzuar erën. Në kuadër të këtij projekti do të vendosen 30 gjenerator me ere të cilat do të prodhojnë 

103.41 MW energji elektrike.  

Projekti është duke u financuar nga  kompania “Sowi Kosovo” me bashkëpunëtorë ndërkombëtarë, që 

gjendet në Selac me  kosto rreth 170 milion euro, pritet të përfundojë në vitin 2021, dhe do t’ia sigurojë 

Kosovës 10% energji të ripërtëritshme. 

 

 GJE Selaci 1 -10 turbina secila me nga 3.447MW ne total 34.47MW. 

 GJE Selaci 2 -10 turbina secila me nga 3.447MW ne total 34.47MW. 

 GJE Selaci 3 -10 turbina secila me nga 3.447MW ne total 34.47MW. 

Hidrocentralet në Shalë të Bajgorës 

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 vendbanimet Selac, Vllahi, 

Batahir, Vidishiq, Ovqarë do të ndërtohen 4 hidrocentrale ne Shale te Bajgores të cilat do të prodhojnë 

10.804 MW energji elektrike dhe jane duke u ndertuar nga  kompania “Hydroline SH.P.K”. Ky projekt është 

i vetmi i këtij lloji në Mitrovicë. 

 
 HC Albaniku 1   (Vllahi)   - 1.868 MW. 

 HC Albaniku 2   (Batahir/Ovqare) - 3.55   MW. 

 HC Albaniku 3   (Dolc/Selac)     - 4.267 MW. 

 HC Albaniku 4   (Dollc/Selac)    - 1.119 MW. 

 

*Shenimet jane marre nga  web.faqja e zyres se rregullatorit te energjishe (ZRRE) 
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Harta 14. Rrjeti i energjisë elektrike 

 

2.4.6. Ngrohja / Furnizimi me ngrohje 

Sistemet e Ngrohjes Qendrore (NQ) në Kosovë janë relativisht të reja dhe të kufizuara në vetëm tri qytete 

(Prishtinë, Gjakovë dhe Mitrovicë). NQ-të aktualisht mbulojnë vetëm 3% të kërkesës totale për sistem të 

ngrohjes nëpër komuna. Sektori sfidohet nga teknologjia e vjetër, mungesa e furnizimit të mjaftueshëm me 

ujë të ngrohtë sanitar dhe një nivel i ulët i faturimit dhe grumbullimit të pagesave të energjisë së prodhuar. 

Një tjetër sfidë është menaxhimi i dobët për futjen e njehsorëve të konsumit të energjisë termike në familjet 

individuale në ndërtesat e apartamenteve.  

Në Mitrovicë ekziston një sistem qendror i ngrohjes i cili mbulon një zonë shumë të vogël kryesisht në 

territor të Mitrovicës së Veriut. Kjo menaxhohet nga Kompania “Termomit”  dhe ka kapacitet prej 8.3 MË, 

gjatësi totale të rrjetit të distribuimit prej rreth 6km dhe furnizon 160 konsumatorë kryesisht në sektorin e 

amvisërisë duke mbuluar rreth 8.500m2 sipërfaqe me qasje në sistem të ngrohjes.  

Ky sistemi i ngrohjes mbulon vetëm 3-5% të hapësirave urbane të Mitrovicës, dhe shtrihet kryesisht në 

Mitrovicën e Veriut.  Pjesa tjetër e qytetit dhe vendbanimet rurale nuk kanë qasje në sistem të ngrohjes. 

Fatkeqësisht, ky shërbim është jashtë funksionit. 
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Figura 7. Rrjeti I ngrohjes qendrore në Mitrovicën e Veriut dhe një pjese e rrjetit nenë Mitrovicën e Jugut 

 

2.4.7. Telekomunikacioni  

Shërbimet e Telekomit të Kosovës jepen përmes dy shtyllave, Telekomi dhe Vala. Telekomi ofron shërbimet 

PSTN, përmes rrjetit kabllor të bakrit dhe kabllove optike, gjersa Vala ofron shërbimet përmes BTS. 

Telekomi i Kosovës ofron shërbimet e telefonisë fikse, internet edhe IPTV. Vala e Kosovës ofron shërbime 

të telefonisë mobile dhe internetit mobil përmes valëve 2G, 3G dhe 4G. 

Përveç telekomit dhe vala në Komunën e Mitrovicës së Jugut operojnë edhe operator të tjerë privat si: IPKO, 

KUJTESA, ARTMOTION dhe operator të tjerë. 

Rrjeti i Telekomit 

Centrali aktual telefonik është NGN dhe mundëson këto shërbime: 

 Telefoni fikse; 

 Internet brezgjerë; 

 IPTV; etj.  

Mbulushmëria me rrjet të telekomunikimit: Nga të dhënat e siguruara nga operatoret privat Ipko dhe 

Kujtesa mbulueshmëria me rrjete të internetit dhe IPTV në nivel vendbanimi është 15 vendbanime apo 26 % 

kanë qasje në rrjet. 

 
Grafiku 4. Përqindja e mbulueshmërisë me rrjet të internetit dhe IPTV 
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Harta 15. Rrjeti i telekomunikacionit 

 

2.4.8. Grumbullimi dhe menaxhimi i mbeturinave 

2.4.8.1. Menaxhimi i mbeturinave 

Në Komunën e Mitrovicës së Jugut menaxhmi i mbeturinave bëhet nga komuna, nëpërmjet ndërmarrjes 

publike Uniteti.  

Deponia regjionale e mbeturinave 'Gërmova', gjendet në zonën kadastrale Koshtovë. Në këtë deponi 

grumbullohen mbeturinat nga komuna e Mitrovicës së Jugut, Vushtrrisë, Zubin Potokut dhe Skenderajt. 

Sipërfaqja e deponisë është 7.0 ha. Kapaciteti i dizajnuar për 250,000 banorë. Kohëzgjatja për 15 vjet. 

Kapaciteti total është 2.000 000 m3, kurse kapaciteti mujor 2,400 ton. Kjo deponi gjendet afër fshatit 

Gërmovë të komunës së Mitrovicës së Jugut. 

 

Mbulueshmëria në menaxhimin e mbeturinave - Sa i përket mbulueshmërisë me menaxhim të 

mbeturinave në komunën e Mitrovicës së Jugut në pjesën urbane mbulon 81.50 % ndërsa pjesën rurale 43.70 

% që në total menaxhimi i mbeturinave në aspektin e grumbullimit arrin 64.50 % të territorit të komunës. 
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Tabela 32.Mbulueshmëria e menaxhimit të mbeturinave 

Mbulimi me shërbimet e grumbullimit të mbeturinave9 

Gjithsej numri i 

ekonomive 

familjare (viti 

2019) 

Numri i 

ekonomive 

familjare (viti 

2019) 

Numri i 

ekonomive 

familjare të 

shërbyer/ zona 

urbane (viti 

2016) 

Numri i 

klientëve të 

shërbyer/ zona 

rurale (viti 

2016) 

Mbulimi/ Zona 

urbane  

Mbulimi/ Zona 

rurale 

Mbulimi10 

15,209 13,147 6,830 2,984 100% 100% 100% 

Inkasimi dhe deponit ilegale - Gjendja mbi inkasimin e të ardhurave sipas të dhënave të vitit 2016 në 

Komunën ë Mitrovicës së Jugut është 80.20 % apo 528.890 euro. 

Tabela 33. Inkasimi për grumbullimin e mbeturinave 

Inkasimi për grumbullim të mbeturinave 

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

659,577 528,890 80.2% 

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

ekologjik dhe higjienik. Sipas raportit të mbeturinave ilegale në Mitrovicën e Jugut, gjatë punës së realizuar 

në teren janë identifikuara 54 lokacione ku hedhen mbeturina në mënyrë ilegale –deponi ilegale në të gjithë 

territorin e komunës. 

 

Tabela 34. Madhësia dhe sasia e deponive ilegale 

Madhësia – Sasia e deponisë Deponitë ilegale 

Sasia # Përqindja 

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

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

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

Totali 54 100.00 % 

 

 
Grafiku 5. Përqindja e madhësisë së deponive ilegale 

Sa i përket karakteristikave të mbeturinave në deponi ilegale dominojnë mbeturinat shtëpiake me 41.70 %, 

pastaj ato industriale dhe të rrezikshme 27.10 % dhe 14.60 % mbeturinat inerte/ndërtimore. 

 

 

                                                 

 

 
9 Burim: të dhëna nga komuna dhe ndërmarrja për menaxhim të mbeturinave, viti 2016  
10 Raporti i gjendjes- Menaxhimi i mbeturinave komunale në Kosovë, Agjencioni i Mbrojtjes së Mjedisit/ GIZ Kosovë, 2018 
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Tabela 35. Karakteristikat e përbërjes së deponive ilegale 

Karakteristikat e deponive Sasia në përqindje 

Mbeturinat shtëpiake 41.70 

Mbeturinat inerte / ndërtimore 14.60 

Mbeturinat industriale dhe të rrezikshme 27.10 

Mbeturina të vëllimshme 15.60 

Tjera 1.00 

Totali: 100 .00 

 

Tabela 36. Lokacioni i deponive ilegale me koncentrim më të lartë të mbeturinave  

Lokacioni 2015 2016 2017 2018 

Ish kampi Danez, Zhabar <300 t <300t <300t <600t 

Brezi rrugor Mitrovicë e Jugut -Lisicë <150t <150t <150t <100t 

Vaganicë (Bypass tek përmendorja), aksi rrugor  0 0 0 <50t 

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

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

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

 
Harta 16. Deponitë ilegale të mbeturinave 
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2.4.8.2. Ndarja e mbeturinave në burim- riciklim 

Riciklimi në komunën e Mitrovicës së Jugut bëhet nga operatorë privat, të cilët lëndën ë parë e sigurojnë nga 

mbledhësit joformal të mbeturinave. Komuna ka ndërtuar fabrikën për riciklimin e mbeturinave në fshatin 

Frashër, e cila do të funksionalizohet brenda vitit 2020. Pjesa organike e mbetjeve menjëherë do të 

deponohet në deponinë regjionale Gërmova. 

 

2.5.  INFRASTRUKTURA E TRANSPORTIT DHE TRANSPORTI  

2.5.1. Transporti rrugor 

Komuna e Mitrovicës së Jugut gjendet në kryqëzimin e rrugëve nacionale (Adriatikut dhe Ibrit) dhe 

regjionale, si dhe në linjen kryesore hekurudhore, që e bënë këtë hapësirë të rëndësishme për regjionin verior 

të Kosovës dhe lidhjet ndërkombëtare përmes korridoreve panevropiane VIII-të dhe X-të. 

Rrjeti rrugor i Komunës se Mitrovicës së Jugut përfshinë rrugët nacionale, rajonale dhe lokale.  Përgjegjëse 

për menaxhim, mirëmbajtje dhe ndërtim të autorrugëve, rrugëve magjistrale dhe regjionale, është Ministria e 

Infrastrukturës dhe Ambientit, ndërsa përgjegjëse për rrugët lokale dhe ato në vendbanime është Komuna. 

 
Tabela 37. Kategoritë e rrugëve 

 Kategoria Përgjegjësi 

1 Autoudhë MinistriaeInfrastrukturës 

2 Rrugënacionale MinistriaeInfrastrukturës 

3 Rrugërajonale MinistriaeInfrastrukturës 

4 Rrugëkryesorelokale dhe në vendbanime Komuna 

 

Përveç autoudhës e cila nuk përfshihet në kuadër të rrjetit rrugor të komunës së Mitrovicëssë Jugut, të gjitha 

rrugët tjera (sipas kategorive te mësipërme) kalojnë nëpërmjet territorit të Komunës së Mitrovicës së Jugut.  

Rrugët nacionale 

 Magjistralja e Adriatikut (N2), që lidhë Mitrovicën e Jugut me Vushtrrinë – Prishtinë (në 

pjesën jugore) dhe me Zubin Potokun dhe më tutje lidhjet me Novi Pazarin (Serbi) dhe me 

Rozhajën - Berane (Mali i Zi) 

 Magjistralja e Ibrit (N 22.3) duke filluar nga nyjellorja në Shupkovc –Zveçan - Leposaviq - 

Rashkë (Serbi) (drejtimi verior). 

Rrjetin e rrugëve regjionale në komunën e Mitrovicës së Jugut e përbëjnë; 

Ne kuadër te rrjetit rrugor rajonal, Mitrovica e Jugut përfshinë rrugët R101, R129 dhe R220.  

 Rruga Mitrovicë e Jugut – Pejë (R101), që paraqet lidhjen themelore me pjesën perëndimore 

të Kosovës; 

 Rruga Mitrovicë e Jugut– StanTërg – Bajgorë – Kërpimeh (R129) lidhë pjesën verilindore të 

komunës me komunën e Podujevës; 

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

Rrugët lokale 

Rrugët lokale ku përfshihen edhe rrugët urbane, kryesisht janë dy shiritore (me nga një shirit qarkullues për 

kahe), përveç një pjesën urbane ne brendi te qytetit, ku rrugët te cilat shërbejnë për hyrje dalje nga qyteti 

janë rruge me katër korsi. 

Rrugët urbane brenda qytetit, ne aspektin e funksionalitetit përgjithësisht ofrojnë qasje të mirë për 

pjesëmarrësit ne trafik, përveç lëvizjeve këmbësoreve dhe çiklisteve. Përzgjedhja e formave te kontrollit te 

kryqëzime nuk ofron funksionalitet dhe operim kualitativ te trafikut, prandaj është e nevojshme te behet një 

analizë dhe vlerësim i gjendjes ne mënyrë qe oferta te jete ne harmoni me kërkesën e trafikut. 
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Infrastruktura rrugore është zhvilluar vetëm në qytetin e Mitrovicës së Jugut, ndërsa te disa vendbanimet në 

pjesën rurale është në ndërtim e sipër, ndërsa në shumicën e fshatrave nuk është në nivelin e nevojshëm. 

Vendbanimet përgjatë rrugëve magjistrale dhe rajonale janë mirë të lidhura në infrastrukturën rrugore.  

Rrugët kryesore të qytetit janë të asfaltuara. Një numër i madh i rrugicave si dhe rrugëve lidhëse private, nuk 

janë të asfaltuara fare ose janë në një gjendje të keqe.  

Tabela 38.Rrugët nacionale, rajonale dhe lokale si dhe shtrirja hapësinore 

Kodi referues  Gjatësia e brezit rrugor (m) Gjerësia e brezit rrugor (m) 

Rrugë nacionale (N 22.3) 14,000  2 

Rrugë nacionale N2 16.700  2 

Rrugë rajonale R220 4,000  2 

Rrugë rajonale R129 25.100  2 

Rrugë rajonale R236 11.000  2 

Rruge rajonale R101 9.500 2 

Rrugë lokale 349,902.60 1.5 -2.0 

 

Në Tablën 40,  janë dhënë rrugët lokale të cilat menaxhohen dhe mirëmbahen nga Komuna e Mitrovicës së 

Jugut11. 

Tabela 39. Rrugët lokale 

                                                 

 

 
11Rrugët lokale (për mirëmbajtje verore, sipas DSHPI dhe DGJKP). 

Emërtimi i rrugëve, shesheve & 

bulevardeve 

Lokacioni Gjatësia 

(m) 

Gjerësia 

(m) 

Sipërfaqja (m2) 

Rrugë Trotuare 

Bulevardet Mbretëresha Teuta dhe Isa 

Boletini 

Prej Urës së Gjakut deri te Ura e Ibrit 1,476 24 22,140 13,284 

Artim Jashari dhe Safet Boletini Prej Stacionit të Autobusëve deri te sh.f. 

”Migjeni”  

931 10 6,517 2,793 

Driton M. Veliu Prej sh.f. ”Migjeni“ deri te fabrika “1 

Maji“ 

500 20 8,000 2,000 

Ukshin Kovaqica Prej sh.f. “Migjeni“ deri te Tregu i 

Gjelbërt 

1,089 15 9,442.5 8,592.5 

Ahmet Selaci, Martirët e Kombit, 

Xhafer Deva dhe Pajazit Boletini 

Prej Urës së Lushtës deri te “Bunari” 950 10 6,650 2,850 

Hasan Prishtina Prej DPP-së deri te Adriatiku 140 11 1,050 490 

Sheshi Skënderbeu Prej Adriatiku deri te rr. Xhafer Deva  113 10 1,130 1,130 

Luan Haradinaj Prej sh.f. Andon Z. Çajupi deri te rrethi te 

BVI-ja  

139 9 1,251 1,251 

Bulevardi Shemsi Ahmeti dhe Brigada 

141 Mehë Uka (pjesa e qytetit) 

Prej tregut deri te Varrezat ortodokse 1,500 22 22,500 10,500 

Sheshi Adem Jashari Prej udhëkryqit me bul. Shemsi Ahmeti 

deri te udhëkryqi në rr. Afrim Zhitia 

60 30 900 900 

Afrim Zhitia Prej KK-së deri prapa Shtëpisë së 

Mallrave 

295 18 2,212.5 3,097.50 

Bedri Gjina, Adem Voca dhe Fatime 

Hetemi  

Prej KK-së deri te Stadioni i Vjetër dhe 

deri te bul. Mbretëresha Teuta  

310 11 2,325 1,085 

Agim Hajrizi Shetitorja 220 15 3,300 0 

UÇK dhe Ibrahim Popovci Prej udhëkryqit te gjimnazi deri te rruga 

për Frashër të Vogël 

1,143 7 8,000 0 
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Harta 16. Rrjeti rrugor i komunës se Mitrovicës së Jugut 

 

2.5.1.1. Shtrirja  dhe  kategoria e  rrugëve të planifikuara nga niveli qendror 

Nga niveli qëndror, respektivisht nga Ministria e Infrastrukturës dhe Ambientit, është planifikuar ndërtimi i 

rrugës nacionale N2 Prishtinë - Mitrovicë. Punimet në këtë rrugë me karakter nacional janë në proces të 

ndërtimit. Ndërtimi i rrugës Smrekonicë – Mitrovicë, (Lot 3) i cili përfshinë territorin e Komunës së 

Mitrovices së Jugut është paraparë të zgjerohet në rrugë me nga dy korsi për kahe dhe me kahe fizikisht të 

ndara.  

Selman Vojvoda dhe Dëshmorët e 

Kombit 

Prej Urës së Gjakut deri te Fabrika e Ujit 

në Shipol 

3,250 7 22,800 0 

Agim Ramadani – Katana dhe Fan 

Noli  

Udhëkryqi te bunari deri te ish-Fabrika e 

komfeksionit dhe te djelli  

531 7 3,717 0 

Muhamet Gashi  Prej sh.f. “Ismajl Qemajli” deri në rr. 

”Fadil Deliqi” 

472 6 2,836 0 

Evlia Çelebiu Prej Shtëpisë së Vjetër të Shëndetit deri te 

sh.f. Eqrem Qabej 

450 4.5 2,025 0 

Bislim Bajgora  Prej laurës së trenit deri në rr. Tirana 900 7 6,300 0 

Tirana dhe Sarajeva  Lumbardhë 600 6 3,600 0 

Ali P. Gucia  Lumbardhë 600 4.5 2,700 0 

Sami Frashëri Lumbardhë 550 5 2,750 0 

Brigada 141  Prej Stacionit të Autobusëve deri te trafo 650 4.5 2,925 0 

Sami Gashi  Prej trafos deri te udhëkryqi  800 5.0 4,000 0 

GJITHSEJ 149,071 47,973 
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2.5.1.2. Shkalla e motorizimit 

Trendi i rritjes së numrit të automjeteve dhe kërkesës për qarkullim me mjete motorike në Kosovë,  e ka 

përcjellë edhe Komunën e Mitrovicës së Jugut. Sipas statistikave të ASK 12, shkalla e motorizimit në 

komunën e Mitrovicës së Jugut,  vazhdimisht ka qene neërritje (tabela 39,  grafiku 5). 

 

Tabela 40. Të dhënat për  mjetet motorike dhe jomotorike të regjistruara në Kosovë (2011-2018) 

 Kategoritë e aut. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Automjete te udhëtarëve 170321 176398 222537 236145 281847 260291 273862 280422 

Automjetet trans.  3.5  dhe mbi  

3.5t 

10877 11547 15352 15769 18330 17963 18559 33889 

Automjetet trans.  nen 3.5   17901 18225 24659 26949 30846 31285 32299 19371 

Kombi 2698 2520 3225 3161 3212 2841 2535 2917 

Autobus 1117 1298 1570 1697 2124 1916 1949 2326 

Motoçikleta 546 809 1488 1540 1849 1790 1690 2038 

Traktorë 39 137 776 1036 941 613 523 1791 

Rimorkio nen  3.5t 101 117 217 250 286 288 288 572 

Rimorkio  3.5 dhe mbi  3.5t 1766 1800 2283 2281 2707 2628 2735 305 

Total 205366 212851 272107 288828 342142 319615 334440 343631 

 

 
Grafiku 6. Trendi i rritjes së  shkallës motorizimit nga viti 2011 -2018 

 

 

 

                                                 

 

 
12 ASK, 2018 (The Kosovo Agency of Statistics - KAS) 
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2.5.2. Transporti hekurudhor 

Nëpër territorin e Komunës së Mitrovicës së Jugut kalon linja kryesore e hekurudhës, e cila shtrihet nga 

kurfiri verior i Kosvës, në veri të Mitrovicës e deri në Han të Elezit, në kufi me Maqedninë e Veriut dhe 

kalon përmes Fushë- Kosovës, afër Prishtinës. Kjo linjë e gjatë 141 km është pjesë e rrjetit hekurudhor 

qëndror të SEETO13-s,  dhe përmes lidhjes hekurudhore me Maqedoninë e Veriut, i mundëson Kosovës 

lidhje hekurudhore me korridoret VIII dhe X të SEETO-s. 

Linjat tjera përfshijnë linjat Fushë - Kosovë- Pejë, Klinë-Prizren (Klina gjindet në linjën mes Fushë- 

Kosovës dhe Pejës) dhe Fushë- Kosovë-Prishtinë-Podujevë. Disa nga këto linja nuk janë në funksion, 

sidomos ato në drejtim të kufirit me Serbinë, ndër to edhe lidhja hekurudhore me Podujevën, pastaj lidhja 

hekurudhore me Prizrenin, ndonës kanë rëndësi për qytetarët e këtyre rajoneve.  

Fillimisht hekurudha u lëshua në përdorim më 1874 në segmentin Hani i Elezit – Mitrovicë, pastaj më 1931 

u ndërtua pjesa Mitrovicë– Kralevë (Serbi). 

Sot shfrytëzimi i hekurudhës për qarkullim të udhëtarëve është tejet i vogël, duke e ranguar transportin 

hekurudhor të Kosovës si një nga sistemet më të dobëta në rajon. Aktualisht, në qarkullim janë vetëm dy 

linja, nëpër të cilat kalojnë trenat e Kosovës. Linja Prishtinë-Hani i Elezit dhe linja në relacionin Prishtinë – 

Pejë, ndërsa linja Mitrovicë e Jugut -Fushë Kosovë, aktualisht nuk është në funksion. 

Stacioni hekurudhor në Mitrovicën e Jugut është i pajisur me 8 binarë me gjatësi të përgjithshme prej 

3692m, në të cilën janë të kyçur zona industriale (Fabrika e Akumulatorëve dhe Industria Kimike; me gjatësi 

7428 m) dhe zona e bizneseve (Fabrika e Betonit, ish depot e LUX-it dhe Fabrika e procesit të pajimeve; me 

gjatësi 1559 m). 

Niveli i zhvillimit i rrjetit hekurudhor është mjaft i ulët, i paelektrifikuar dhe vija njëfishe. Gjendja e 

hekurudhës është mjaft e keqe si pasojë e mungesës së investimeve dhe integrimi i tyre në sistemin integral 

të transportit të udhëtarëve dhe mallrave në Kosovë. 

   
Grafiku 7. Rrjeti kombëtar i hekurudhave14 

 

                                                 

 

 
13 Observatorin e Transportit në Evropën Juglindore (SEETO). 
14 http://www.trainkos.com/ 

http://www.trainkos.com/
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2.5.3. Transporti Ajror 

Në komunën e Mitrovicës e Jugut, nuk ka aeroport. Aeroporti më i afërt është aeroporti i Prishtinës i cili 

ndodhet në distancë  55 kilometra nga Mitrovica e Jugut. Në perspektivë, nuk parashihet ndërtim aeroporti 

në Mitrovicën e Jugut, prandaj edhe më tutje kjo komunë do të orientohet në aeroporti ndërkombëtar “Adem 

Jashari” i cili është i përfshirë në rrjetin qëndror të aeroporteve të SEETO-s, por si alternativë mbetet edhe 

aeroporti i Shkupit.  

2.5.1. Vlerësimi i intenzitetit dhe kapacitetit të kryqëzimeve dhe korsive kryesore 

Me qëllim të vlerësimit ë intenzitetit dhe kapacitetit në kryqëzimet dhe korsitë kryesore, janë marrur për 

bazë nagarkesa e rrugëve nacionale dhe rajonale (trafiku mesatar ditor dhe trafiku mesatar ditor – vjetor).  

Nga të dhënat e Ministrisë së Infrastrukturës15- është vlerësuar qarkullimi i automjeteve në tri pika matëse. 

Pika matëse I (Broboniq) -  është pjesë e rrugës rajonale R101 përmes se cilës mundësohet  qasja dhe  lidhja 

me qytetin e Mitrovicëssë Jugut kërkesave të trafikut nga  Komuna e Pejës, Istogut dhe Skenderajt. Pika 

matëse II (Kushtovë) - është pjesë e rrugës nacionale N2 përmes se cilës mundësohet  qasja dhe  lidhja me 

qytetin e Mitrovicëssë Jugut kërkesave të trafikut nga  Komuna e Zubin Potokut dhe pika matëse III është në 

Tunelin e I-rë e cila ndodhet në rrugën rajonale  R-129. 

 
Figura 8. Pikat e matjes së qarkullimit të automjeteve 

Në rrugën rajonale R-101, qarkullimi i automjeteve për 12 orë sillet rreth 1600 aut/12h, ndërsa ndryshimi i 

qarkullimit të automjeteve brenda 12 orëve është dhënë në Grafikun 14.   

                                                 

 

 
15

Ministria e Infrastrukturës – Drejtoria e rrugëve, 2017 
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Grafiku 8. Ndryshimi i qarkullimit ditor 

Ndërsa, për nga struktura e qarkullimit, qarkullimi më tepër është i përbërë nga automjetet e udhëtarëve  me 

rreth 74%. Struktuara e qarkullimit është dhënë në Grafikun 15. 

 
Grafiku 9. Struktura e qarkullimit 

Në rrugën nacionale N-2, qarkullimi mesatar ditor i automjeteve (QMD) sillet rreth 11000 aut/ditë. Të 

dhënat mujore të flukseve të trafikut sipas kategorive të ndryshme të automjeteve për vitin 2017 janë dhënë 

në Grafikun 16. 

 
Grafiku 10.Ndryshimi i qarkullimit mujor dhe struktura e qarkullimit në rrugën nacionale N2 

Në rrugën rajonale R-129 (Tuneli i I-rë), qarkullimi mesatar ditor i automjeteve (QMD) sillet rreth 2280 

aut/ditë. Të dhënat mujore të flukseve të trafikut sipas kategorive të ndryshme të automjeteve për vitin 2017 

janë dhënë në Grafikun 17. 
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Grafiku 11. Ndryshimi i qarkullimit mujor në rrugën rajonale R-125 

2.5.1.1. Kapaciteti i kryqëzimeve dhe korsive 

Në bazë të matjeve të fluksit të qarkullimit në hyrje të udhëkryqeve, në rrjetin rrugor të qytetit të 

Mitrovicëssë Jugut është bërë analiza e kapacitetit në udhëkryqet kryesore. Pas analizës së kapacitetit për 

udhëkryqet në rrugët kryesore të rrjetit rrugor është konstatuar se, shumica e udhëkryqeve në rrugët 

kryesore, sipas gjendjes ekzistuese, i përmbushin kërkesat e fluksit të qarkullimit. Ndërsa, rrethrrotullimiet 

dhe udhëkryqet më të ngarkuara janë: 

- Në rrugët “Shemsi Ahmeti” dhe “Bulevardin Mbretëresha Teutë dhe rrugën nacionale “N2” 

(Minatorët e Trepçës). Në udhëkryqet përgjatë këtyre rrugëve, shkalla e ngopjes sillet nga 0,7-0.8 

(kapaciteti ekzistues i shfrytëzimit sillet nga 70-80 %) ; 

- Në rrugët “Isa Boletini” dhe “Bislim Bajgora”, shkalla e ngopjes sillet nga 0,5-0.7 (kapaciteti 

ekzistues i shfrytëzimit sillet nga 50-70 %) ; 

- Në rrugët “Adem Voca”, “Rruga nga stadiumi i qytetit”, “Faruk Spahia” dhe “Ibrahim 

Popoci” shkalla e ngopjes sillet nga 0,2-0.5 (kapaciteti ekzistues i shfrytëzimit sillet nga 20-50 %) ; 

 

Gjendja ekzistuese e kapacitetit në udhëkryqet kryesore të rrjetit rrugor në qytetin e Mitrovicëssë Jugut është 

dhënë në Grafikun 9. 

 
Grafiku 9. Kapaciteti i udhëkryqeve në qytetin e Mitrovicës 
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2.5.1.2. Siguria në trafik 

Sipas të dhënave nga Stacioni Policor Jugu i Mitrovicës, numri i aksidenteve me dëme materiale dhe pa 

lëndime në rrugët lokale të Mitrovicëssë Jugut ka rënë për 27.84% nga viti 2017 në vitin 2018.  
 

Tabela 41. Aksidente me dëme materiale pa lëndime për vitet 2017-2018 (DRP Mitrovicë e Jugut, 2019) 

Viti 2017 Viti 2018 

291 210 

 

Shumica e aksidenteve në Mitrovicën e Jugut kanë ndodhur në kryqëzime të rrugëve më të frekuentuara të 

qytetit (DRP Mitrovicë e Jugut, 2019). 
 

Tabela 42. Rrugët lokale me më së shumti aksidente me dëme materiale pa lëndime për vitet 2017-2018 (DRP Mitrovicë e Jugut, 

2019) 

Nr. Emërtimi i rrugës Viti 2017 Viti 2018 

1.  Mbretëresha Teutë  59 34 

2.  Shemsi Ahmeti 51 35 

3.  Dëshmorët e Kombit 21 13 

4.  Bislim Bajgora 10 6 

5.  Fadil Deliqi 7 5 

6.  Ahmet Selaci 5 8 

7.  Driton Veliu 5 4 

8. Rrugë të tjera, përfshirë edhe rrugë fshati 133 105 

 

 
Grafiku 12.Përqindja e aksidenteve sipas rrugëve 
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Referuar diagramit te mësipërm, rrugët me rrezikshmëri me te larte, ne te cilat kane ndodhur numri me i 

madh i aksidenteve,  kane rezultuar: rruga “Mbretëresha Teutë”,  rrugët “Shemsi Ahmeti” dhe “Dëshmorët e 

Kombit”. 

2.5.1.3. Modelet e qarkullimit të trafikut 

Bazuar në anketimet e realizuara në terren16, mbi modelet e udhëtimit, vërehet se forma më e shpeshtë e 

udhëtimit në Mitrovicen e Jugut realizohet nga automjetet private me rreth 28.5%, ndërsa rreth 25% e 

kërkesave për lëvizje realizohet duke ecur në këmbë. Gjithashtu, për përmbushjen e kërkesave për lëvizje 

ditore, përqindje e madhe realizohet nga shërbimet Taxi (rreth 24%) e pasur nga Transporti Publik (nëse 

udhëtojnë nga Komunat tjera) me rreth 13%, dhe me rreth 8% të lëvizjeve që realizohen me biçikleta. 

 

 

 
Grafiku 13.Mënyrat e udhëtimit në Mitrovicen e Jugut 

 

2.5.2. Linjat transportuese të transporti urban dhe ndër-urban  

Shërbimi i transportit publik të udhëtarëve realizohet nga operatorët transportues privat dhe në bazë të 

rregullores komunale janë përcaktuar linjat, relacionet dhe rendi i udhëtimit në transportin e rregullt të 

udhëtarëve në trafikun urban dhe urbano-periferik në Komunën e Mitrovicës së Jugut.  

Aktualisht ekzistojnë 13 operatorë të autobusëve, disa prej të cilëve mbulojnë edhe fshatrat (PZHK, 2009). 

Stacioni i autobusave ndodhet në lagjen Ilirida përgjatë rrugës “Mbretëresha Teutë” dhe ka 19 peronë të 

autobusëve. 

Transporti publik urban me autobus në pjesën urbane të qytetit të Mitrovicëssë Jugut nuk ekziston, por një 

pjesë mbulohet nga linjat ndër-urbane.  Në kuadër të Drejtorisë për Shërbime Publike, është përpiluar harta 

me linjat urbane brenda qytetit të Mitrovicëssë Jugut (Fig.17). Ky plan është vetëm një propozim i cili ende 

nuk është duke u zbatuar. 

Plani përfshinë 5 Linja urbane dhe ka për qëllim transportin brenda qytetit të Mitrovicëssë Jugut. 

                                                 

 

 
16 Anketë rreth Planit të Mobilitetit të Qëndrueshëm Urban për Mitrovicën e Jugut, UNHABITAT 2019. 
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Harta 17. Linja e propozuara urbane të transportin brenda qytetit të Mitrovicëssë Jugut 

2.5.2.1. Mbuleshmëria në pjesën rurale 

Transporti urbano-periferik për Mitrovicën e Jugut është i rregulluar me Rregullore komunale nr.05/2006 

përpërcaktimin e linjave te transportit urbano-periferik. Ndërsa, gjendja aktuale e transportit urbano-publik 

me të cilën qyteti i Mitrovicës së Jugut lidhet me fshatrat për-rreth është dhënë në Fig.1817. 

                                                 

 

 
17Drejtoria e Shërbimeve Publike - Mitrovicë 
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Harta 18. Gjendja aktuale e transportit urbano-publik me të cilën qyteti i Mitrovicës lidhet me fshatrat për-rreth 

 

2.5.2.2. Shfrytëzimi i rrugëve nga makinat, këmësorët, biçikletat dhe metodat tjera të trasnportit 

 

Rrugët e qytetit të Mitrovicës së Jugut në kuadër të zhvillimit të transportit (lëvizjeve) karakterizohen me 

përdorues të ndryshëm:  

 lëvizjet e motorizuara (veturat për përdorim personal dhe autobusët urban) dhe 

 të pamotorizuara (lëvizja e këmbësorëve dhe çiklisteve). 

Formë tjetër të transportit- lëvizjeve në kuadër të qytetit nuk realizohet. 

Duke analizuar dimensionet dhe shtrirjen e rrjetit rrugor të qytetit të Mitrovicëssë Jugut, rezulton se në 

shumicën e gjatësisë së rrjetit përgjatë rrugëve primare prioritet i është dhënë lëvizjeve të motorizuara në 

kuptimin e akomodimit të lëvizjeve. 

Shfrytëzimi i këtyre rrugëve nga lëvizjet e pamotorizuara–këmbësorët, në përgjithësi është adaptuar pjesa e 

jashtme e rrugës – trotuari pa marrë në konsideratë madhësinë e fluksit të lëvizjeve si dhe lëvizjet e 

personave me aftësi të kufizuara. Në shumicën e gjatësisë së trotuareve, paraqiten pengesa fizike 

konstruktive, automjete të parkuara në mënyrë gjatësore. Edhe përkundër masave të ndërmarra nga organet 

komunale për ndarje fizike në mes lëvizjeve të këmbësorëve dhe automjeteve përgjatë rrugëve kryesore të 

qytetit të Mitrovicëssë Jugut, përsëri gjerësia e hapësirës së dedikuar është e pamjaftueshme. 
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Figura 10. Zënia e trotuareve dhe mungesa e vendkalimeve për këmbësorë në rrugën “Shemsi Ahmeti” 

Kalimi i rrugës nga këmbësorët, realizohet në nivel të njëjtë me lëvizjen e automjeteve. Për shkak të fluksit 

të madh të qarkullimit të këmbësorëve, sidomos në rrugët “Shemsi Ahmeti”, “Mbretëresha Teutë” dhe Isa 

Boletini”, vërehet ndikimi i lëvizjes së këmbësorëve në qarkullimin e automjeteve, duke krijuar pengesa në 

lëvizje. 

Përgjatë rrugëve dytësore, pothuajse në tërë gjatësinë paraqitet mungesa e lëvizjes komode të lëvizjeve të 

pamotorizuara (këmbësorëve dhe çiklisteve) ku ekzistojnë trotuare në gjerësi të pamjaftueshme, si dhe në 

pjesët ku nuk ekzistojnë trotuaret lëvizja realizohet në hapësira të përbashkëta të qarkullimit me automjetet. 

Lëvizja e çiklisteve realizohet pas asnjë shënim përkatës përgjatë sipërfaqes qarkulluese duke shfrytëzuar 

skajin e djathtë të shiritit qarkullues. 

Kalimi i rrugës nga këmbësorët dhe çiklistetrealizohet në të njëjtin nivel, ku në pjesë të caktuara mungojnë 

sinjalizimet përkatëse për vendkalim të këmbësorëve. Vështirësitë paraqiten sidomos gjatë lëvizjes natën 

nga këmbësorët dhe çiklistet. Në përgjithësi rrjeti rrugor i qytetit të Mitrovicëssë Jugutshfrytëzohet nga 

automjetet për përdorim personal, transport urban, këmbësorët dhe çiklistet. Formë tjetër e lëvizjes nuk 

aplikohet.  

 

2.5.2.3. Mobiliteti i këmbësorëve dhe çiklistëve 

Këmbësorët dhe çiklistët përbëjnë aktualisht numrin më të madh të pjesëmarrësve në komunikacion. Kjo do 

të thotë se të gjitha rrugët nëpër qytet si dhe rrugicat nëpër vendbanime, shfrytëzohen intensivisht nga 

këmbësorët e në një përqindje të mirë edhe nga çiklistët. Edhe vajtja-ardhja në shkollë bëhet në masë të 

madhe në këmbë. Për një shtresë të gjerë të popullatës, përkundër gjendjes jo të mirë financiare posedimi i 

një automjeti është një prioritet mjaft i lartë, bënë që të konkluzohet që komunikacioni për këmbësorë dhe 

çiklistë edhe më tutje vetëm sa do të vështirësohet. 

Në mënyrë që të ndikohet kundër ndarjes etnike të qytetit, ndërtimi i një rrjeti të komunikacionit për 

këmbësorë dhe çiklistë në të dy anët e lumit Ibër do të duhej të ndikonte në mënyrë relaksuese. Zona 

përgjatë brigjeve të Ibrit, do të duhej të shndërrohej në një zone pikëtakimesh, mirë e lidhur dhe e arritshme, 

me karakter të parkut të qytetit dhe me oferta të ndryshme kulturore e rekreative. 

Trotuaret për lëvizje të këmbësorëve - Rrugët e pajisura me trotuare në qytetin e Mitrovicës së Jugut janë: 

Rruga “Mbretresha Teutë”, “Shemsi Ahmeti”, “Ahmet Selaci”, “Ukshin Kovacica”, “Driton Veliu”, 

“Ramadan Kelmendi”, “Bislim Bajgora”, “UÇK”, “Adem Voca”, “Agim Ramadani-Katana”, “Artim 

Jashari”, “Rruga Liqeni” trotuar dhe shteg përkëmbësorë, “Kej Ibri” shteg për këmbësorë, “Kej Lushta” 

shteg për këmbësore. 
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Shtigjet për çiklistë - Në qytetin e Mitrovicëssë Jugut, për momentin, shtegu për çiklist ekziston vetëm në 

rrugën e Liqenit. Ndërsa, sa i përket shfrytëzimit të biçikletës si mjet për lëvizje, është konstatuar se në 

qytetin e Mitrovicëssë Jugut, biçikleta përdoret shumë pak rreth 1%.18. 

 

2.5.2.4. Vlerësimi i hapësirave ekzistuese për parkim   

Vendparkingjet publike në qytetin e Mitrovicëssë Jugut ekzistojnë vetëm në qendër (PZHK, 2009). Në 

mungesë të të dhënave, PZHK dhe PZHU nuk ofrojnë konludime të sakta rreth menaxhimit të 

vendparkingjeve dhe nevojave për të ardhmen (PZHU, 2009).  
 

Tabela 43. Parkingjet publike në Mitrovicen e Jugut 

 

Harta në vijim paraqet parkingjet publike, të rezervuara (për institucione apo biznese lokale), si dhe për 

radio-taksi dhe taksi individuale të identifikuara nga Drejtoria për Shërbime Publike dhe Infrastrukturë 

(DSHPI). Lista e këtyre parkingjeve, e cila përfshinë vend-ndodhjen e tyre në qytet, numrin e përgjithshëm 

të vendparkingjeve, si dhe numrin e vendparkingjeve të rezervuara për persona me aftësi të kufizuara 

(p.a.k.), është në Figuren 19. 

 

 

                                                 

 

 
18

Bazuar në matjet e realizuara në muajin Prill dhe Korrik 2018, nga UN-Habitat. 



` 

92 

Komuna e Mitrovicës së Jugut 

Plani Zhvillimor Komunal 

 

Opština Južna Mitrovica  

Opštinski Razvojni Plan 

 

Municipality of South Mitrovica  

Municipal Development Plan 

 

 
Figura 11.Parkingjet në qytetin e Mitrovicës së Jugut 

 

2.6. FUSHA E INFRASTRUKTURËS PUBLIKE DHE SOCIALE 

2.6.1. Institucionet arsimore 

Në nivel komunal, procesi arsimor zhvillohet në tri nivele: arsim parashkollor, fillor i mesëm i ulët dhe i 

lartë si dhe i mesëm i lartë. Rrjeti i ndërtesave të arsimit përbëhet prej: 

 1 Kopsht/Çerdhe për fëmijë; 

 1 Kopsht/Çerdhe private 

 34 Institucione të arsimit fillor i mesëm i ulët dhe i lartë të ndara në 25 shkolla amë dhe 9 

paralele; 

 5 Institucione të arsimit të mesëm të lartë; 

 1 universitet 

Arsimi në Komunën e Mitrovicës së Jugut organizohet në 34 shkollat fillore të mesme të ulët dhe lartë dhe 

në 5  shkolla të mesme, ku janë të përfshirë 15,648 nxënës, ndërsa në procesin edukativo-arsimor  janë të 

angazhuar 932 të punësuar dhe 30 edukatorë. 

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

komunës.  
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Tabela 44. Veçoritë e institucioneve të arsimit parashkollor 
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Tabela 45. Veçoritë e institucioneve të arsimit fillor dhe të mesëm të ulët 
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Tabela 46. Veçoritë e institucioneve të arsimit fillor dhe të mesëm të lartë 
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Harta 19. Institucionet arsimore dhe sportive 

2.6.2. Institucionet shëndetësore 

Shërbimi publik shëndetësor në komunën e Mitrovicës së Jugut është i organizuar në dy nivele:  

1. Spital i Përgjithshëm Regjional ofrohet prej Ministrisë se Shëndetësisë 

2. Qendrën Kryesore të Mjekësisë Familjare (QKMF) me institucionet varëse: 

 11 Qendra të mjekësisë familjare (QMF) në Iliridë, Bair 2, Bair 1, Shipol, Ura e Gjakut, 

Kushtovë, Tuneli I Parë, Bare, Shupkovc, Sheshi i Vjetër, Zhabar i Poshtëm; 

 10 ambulanca (AMF) në Fidanishte, Bajgorë, Brobaniq, Gushac, Kaçandoll, Kçiq i Madh, 

Rashan, Selac, Vllahi, Zabërxhë. 

Tabela 47. Veçoritë e institucioneve të shëndetësisë – te plotësohet nga tavbela ne email 
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QKMF 1 6 2 8 8 1 90 41 0.25 0.20 0.05 0 0 5 

QMF 11 7 0 8 6 0 43 14 1.17 0.38 0.80 0 0 0 

AMF 10 10 0 1 1 0 14 0 0.49 0.11 0.38 0 0 0 
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 Tabela 48. Veçoritë e spitalit të përgjithshëm regjional 
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1 85 8 1 0 0 3.0 0.77 2.23 7,277 158 3 0 

 

 
Harta 20. Institucionet Shëndetësore dhe hapësirat publike 

 

2.6.3. Institucionet e mirëqenies sociale 

Për problemet e shumta sociale në Komunën e Mitrovicës së Jugut kryesisht përkujdeset Qendra për Punë 

Sociale. Ndërsa në kuadër të Kuvendit Komunal rreth çështjeve sociale përkujdeset Drejtoria për Shëndetësi 

dhe Mirëqenie Sociale. 

QPS merret me: 

 Mbrojtjen Sociale të Fëmijëve dhe Rinisë 

 Përkujdesjen dhe mbrojtjen e fëmijëve pa kujdes prindëror 

 Mbrojtjen e fëmijëve dhe të rinjve me nevoja të veçanta dhe atyre me sjellje të çrregulluara 

 Mbrojtjen sociale të të rriturve me nevoja sociale 

 Mbrojtjen e të rriturve me nevoja të veçanta 

 Mbrojtjen e të moshuarve pa kujdes familjar dhe pa mjete për jetesë 



` 

96 

 

Komuna e Mitrovicës së Jugut 

Plani Zhvillimor Komunal 

 

Opština Južna Mitrovica  

Opštinski Razvojni Plan 

 

Municipality of South Mitrovica  

Municipal Development Plan 

  Punën e kujdestarisë dhe mbrojtjen  e familjeve në realizimin e të drejtave juridike. 

Në kuadër të asistencës sociale e cila ndahet në dy kategori, kategoria e parë dhe kategoria e dytë, ka një numër 

të madh të shfrytëzueseve të kësaj ndihme. 

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

dytë 1483 familje me 7129 anëtar. 

2.6.4. Institucionet e administratës 

Në tabelën 50 janë identifikuar institucionet e administratës, përkatësisht objektet përcjellëse të tyre, që shtrihen 

dhe veprojnë në kuadër të territorit të Komunës së Mitrovicës së Jugut. 

Tabela 49. Institucionet e administratës, kapacitetet hapësinore 

Institucionet 

Administrative 

Vendbanimi Sipërfaqja parcele (ha) Sipërfaqja e objektit 

m2 

Nr kateve 

Kuvendi Komunal Mitrovicë e Jugut 0.55 4674 P+3 

Zyre Vendi Shipol 0.04 150 P 

Zyre Vendi Bare 0.045 150 P 

Zyre Vendi Zhabar i Poshtëm 0.10 150 P 

Zyre Vendi Stantërg 0.10 500 P 

Zyre Vendi Suhodoll i Epërm 0.04 150 P 

Zyre Vendi Shupkovc 0.10 175 P 

Stacioni Policor Mitrovicë e Jugut 0.25 880 P+1 

Policia Regjionale Mitrovicë e Jugut 0.35 1330 P+1 

ROSU Mitrovicë e Jugut 0.45 1845  

FSK Mitrovicë e Jugut 0.70 2220 P+1 

Zjarrfikësit Mitrovicë e Jugut 0.27 335  

EULEX Mitrovicë e Jugut 0.05 240  

AKI Mitrovicë e Jugut 0.15 1130 P+1 

Qendra Korrektuese Mitrovicë e Jugut 0.15 550 P 

Ish kampi Danez Zhabar i Epërm 0.50 3190 P 

2.6.5. Institucionet kulturore 

Në komunën e Mitrovicës së Jugut aktivitetet kulturore zhvillohen në kuadër të infrastrukturës përcjellëse për 

kulturë, siç janë: Qendra e Kulturës, Teatri i Qytetit, Muzeu, Biblioteka, Galeria e Arteve, etj. Tabela 51 

paraqet të gjitha institucionet që veprojnë në kuadër të territorit të komunës së Mitrovicës së Jugut dhe 

kapacitetet hapësinore të institucioneve kulturore. 

Tabela 50. Institucionet kulturore, kapacitetet funksionale 

Institucionet kulturore  Nr. Institucion. Nr. 

Zyrtarëve 

Sipërfaqja e 

parcelës 

Sipërfaqja e 

ndërtuar 

Sipërfaqja e 

lirë 

Hapësirat e 

gjelbra 

Qendra e Kulturës 

“Rexhep Mitrovica” 

1 8 0.60 0.60 0.00 0.00 

Shtëpia e Kulturës, Bare 1 1 0.10 0.04 0.06 0.06 

Teatri i Qytetit 

“Muharrem Qena” 

1 3 / / / / 

Muzeu i Qytetit 1 11 / / / / 

Muzeu i Kristaleve, 

Trepçë 

/ / 0.13 0.05 0.08 0.08 

Galeria e Arteve 1 1 / / / / 

Biblioteka Komunale 

“Latif Berisha” 

1 16 0.30 0.05 0.25 0.25 
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 Qendra Rinore 

"Diakonie" 

/ / 0.12 0.03 0.09 0.09 

Qendra Rinore 1 3 / / / / 

Arkivi i Shtetit 1 / / / / / 

Qendra për Trashëgimi 

Kulturore 

1 / / / / / 

Përpos institucioneve kulturore të radhitura sipër, ekzistojnë edhe hapësirat vijuese mirëpo janë në gjendje të 

mjerueshme dhe jashtë funksionit: 

 Lokalet e bibliotekës – Vllahi (jashtë funksionit) 

 Kinemaja – Stan Tërg (jashtë funksionit) 

 Shtëpia e kulturës – Tunel i Parë (e pameremetuar) 

 Shtëpia e kulturës – Gushafc (jashtë funksionit) 

 

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

2.6.6. Institucionet sportive 

Në Komunën e Mitrovicës së Jugut gjinden një numër i objekteve sportive të tipit të mbyllur dhe të hapur të 

cilat janë në funksion të zhvillimit dhe masivizimit të sportit në komunën dhe shërbejnë për aktivitetin e 

klubeve sportive dhe rekreacion të qytetarëve. 

Gjendja, funksionaliteti dhe kapaciteti i tyre është me sa vijon: 

Palestra Sportive “MINATORI”. Është në gjendje të mirë dhe është funksionale, megjithatë, në mënyrë që e 

njëjta të jetë edhe më funksionale sidomos në aspektin e zhvillimit të sportit me përmasa ndërkombëtare, që 

pritet shumë shpejt të realizohet, duhet të investohet edhe më tej në meremetimin dhe mirëmbajtjen e saj. Këtu 

zhvillojnë aktivitetin e tyre pjesa më e madhe e klubeve sportive të komunës: përkatësisht klubet e basketbollit, 
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 hendbollit, xhudos, boksi, shahu si dhe shërben për aktivitete rekreative. Është në menaxhim të Kuvendit 

Komunal përkatësisht të DKRS-së. 

Në Palestrën  Sportive  “MINATORI” pas renovimit janë eliminuar 600 ulëse për  shikues dhe ballkoni për 

persona zyrtar. Palestra sportive, me një kapacitet prej 1,800 shikues dhe 4,500m2 sipërfaqe, nuk i plotëson  

kushtet për zhvillimin e ndeshjeve ndërkombëtare as në sportin e basketbollit e as të sportit të hendbollit. 

Palestra  Sportive. Prej vitit 2019 –2027, në Palestrën Sportive parashihen shkallet lëvizëse-digjitale për 

shikues prapa portave (shtyllave) të hendbollit në dy anët e sallës dhe numër shtesë (2 x 750) prej 1,500 ulëse. 

Me këto kushte plotësohen aktivitetet sportive të hendbollit për pjesëmarrje në garat ndërkombëtare, ndërsa për 

zhvillimin e lojërave në sportin e basketbollit nevojiten  shtesë edhe 200-300 ulëse, për plotësimin e kushteve 

për pjesëmarrje në gara ndërkombëtare.  

Stadiumi i Sporteve të Vogla ”Fatime Xhaka”. Përbëhet  nga salla gjimnastikore dhe tereni i hapur, lokalet 

përcjellëse, dhe tribunave për spektatorë. Është nën menaxhimin e Kuvendit Komunal përkatësisht të DKRS-së, 

dhe i dhënë me  qira një kompanie private. Për momentin nuk është funksionale, pritet të bëhet pastrimi 

gjeneral dhe përgatitja e objektit në fjalë, në mënyrë që objekti të jetë funksional  dhe të zhvillojnë aktivitetet e 

veta sportive. 

Stadiumi Olimpik “Adem Jashari”. Është nën  menaxhimin e  Federatës së Futbollit të Kosovës , ku klubi i 

futbollit “Trepça” zhvillon aktivitetet e veta sportive. Gjithashtu ky stadium përdoret edhe nga ekipet tjera të 

komunës. 

Stadiumi i vjetër i qytetit “Riza Lushta”. Është në menaxhim të KF ”TREPÇA’89” e cila edhe e mirëmban 

dhe zhvillon aktivitetet e veta sportive. I njëjti ka bërë një serë investimesh dhe si rezultat ky stadium është 

shumë funksional dhe i plotëson standardet. Fusha ndihmëse e futbollit është e renovuar me bari artificial dhe 

me zhveshtore. 

“Xhevat Jusufi- Xheki”. Është nën menaxhimin e Kuvendit Komunal përkatësisht të DKRS-së, në gjendje 

relativisht të mirë dhe është funksional, ku zhvillojnë aktivitetet e tyre sportive të gjitha klubet e futbollit. Fusha  

ndihmëse e futbollit është me bari artificial. 

Qendra Multifunksionale Omni-sporti. E rinovuar rishtazi, përbëhet nga salla me një palestër sportive, 

pishinë gjysmë-olimpike e mbyllur, hapësira për xhudo, dhe sporte tjera.  

Hapësira të tjera sportive në Mitrovicë të Jugut janë: 

Poligoni sportiv në Bair  

Poligoni sportiv në fshatin Vaganicë 

Poligoni sportiv në fshatin Zhabar 
 

Tabela 51. Institucionet sportive, kapacitetet hapësinore dhe profesionale 

Institucionet sportive dhe 

rekreative 

Vendbanimi Sipërfaqja e 

parcelës (ha) 

Sipërfaqja e 

ndërtuar (ha) 

Sipërfaqja 

e lire (ha) 

Hapësirat e 

gjelbra (ha) 

Stadiumi i vjetër i qytetit 'Riza 

Lushta' 

Mitrovicë e Jugut 2.65 2.00 0.65 0.65 

Stadiumi Olimpik 'Adem 

Jashari' 

Mitrovicë e Jugut 3.60 3.50 0.10 0.00 

Fushë ndihmës 'Xhevat Jusufi' Mitrovicë e Jugut 1.70 0.90 0.80 0.40 

Palestra Sportive 'Minatori' Mitrovicë e Jugut 0.50 0.40 0.10 0.00 

Stadiumi i sporteve te vogla 

'Fatime Xhaka' 

Mitrovicë e Jugut 0.33 0.20 0.12 0.12 

Qendra Multifunksionale Omni-

sporti 

Mitrovicë e Jugut 2.16 0.65 1.51 1.51 

Poligon sportiv në Bair Bair 0.21 0.07 0.13 0.13 

Poligon sportiv në Vaganicë Vaganicë 0.50 0.10 0.40 0.40 

Poligon sportiv në Zhabar Zhabar 0.25 0.10 0.15 0.15 

Pishinë Shupkovc 0.40 0.20 0.20 0.20 
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 Pishinë Zhabar i Epërm 0.50 0.40 0.10 0.10 

Fushë Sportive Stantërg 0.07 0.07 0.00 0.00 

Poligon për gjuajtje me armë Shupkovc 3.80 1.70 2.10 2.10 

 

2.6.7. Hapësirat publike dhe të gjelbra 

Tabela 52. Hapësirat publike, sipas vendbanimeve dhe sipërfaqes 

Hapësirat Publike (Parqet) Vendbanimi Sipërfaqja parcelës (ha) 

Parku Adem Demaqi Mitrovicë e Jugut 0.35 

Parku Artim Jashari Mitrovicë e Jugut 0.20 

Parku i Qytetit Mitrovicë e Jugut 0.25 

Parku Tjegullorja Mitrovicë e Jugut 0.20 

Parku Isabeg Mitrovicë e Jugut 0.50 

Parku Fehmi dhe Xhevë Lladrovci Mitrovicë e Jugut 0.85 

Parku Isa Boletini Mitrovicë e Jugut 0.15 

Parku Avni Shabani Mitrovicë e Jugut 0.15 

Parku përgjatë lumit Ibër Mitrovicë e Jugut 4.40 

Hapësirat e gjelbra përgjatë liqenit amukulues Mitrovicë e Jugut 7.5 

Parku në kampusin universitar Mitrovicë e Jugut 7 

Parku në shkollën fillore amerikane Mitrovicë e Jugut 10 

Gjithsej 7.05 

 

2.6.8. Objektet e religjionit dhe varrezat  

Popullata shumicë (shqiptarët) janë të besimit islam. Serbët e Kosovës i përkasin besimit ortodoks. Në qytet ka 

edhe një numër të vogël të katolikëve.  

Tabela 53. Karakteristikat hapësinore të objekteve fetare, sipas vendbanimeve 

Objektet fetare Vendbanimi Sipërfaqja parcelës (ha) Sipërfaqja ndërtuar (m2) 

Xhami Suhadoll 0.08 200 

Xhami Vinarc i Poshtëm 0.04 130 

Xhami Zhabar i Poshtëm 0.40 540 

Xhami Dedi 0.03 120 

Xhami Mitrovicë e Jugut 0.17 450 

Xhami Mitrovicë e Jugut 0.12 475 

Xhami Kçiq i Madh 0.10 200 

Xhami Vllahi 0.14 190 

Xhami Mitrovicë 0.05 300 

Xhami Vaganicë 0.10 290 

Xhami Lushtë 0.90 355 

Xhami Kushtovë 0.10 220 

Teqe Suhadoll 0.05 140 

Teqe Suhadoll 0.02 140 

Kishë Frashër 0.10 120 

Kishë Stanterg 0.02 100 

Kishë Mitrovicë e Jugut 0.60 1000 

Kishë Mitrovicë e Jugut 0.30 250 
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 Varrezat publike 

Në Komunën e Mitrovicës së Jugut pjesa më e madhe e vendbanimeve kanë të destinuar sipërfaqe për varreza. 

Tabela 54. Kapacitete hapësinore të varrezave, sipas vendbanimeve 

Lokacioni  Sipërfaqja e parcelës (ha) Sipërfaqja e ndërtuar (ha) Sipërfaqja e lire (ha) 

Bajgorë 0.50 0.15 0.35 

Bare 1.20 0.48 0.72 

Batahir / / / 

Broboniq 0.45 0.18 0.27 

Dedi 0.32 0.10 0.22 

Gushac / / / 

Kaqandoll / / / 

Kçiq i Madh 1.90 1.52 0.38 

Kçiq i Vogël  0.00 0.00 

Koprivë 0.52 0.16 0.36 

Koshtovë 1.60 0.80 0.80 

Kovaçicë / / / 

Kutlloc 0.07 0.04 0.04 

Lisicë / / / 

Lushtë 0.50 0.30 0.20 

Maxherë 0.40 0.12 0.28 

Mazhiq 1.10 0.44 0.66 

Melenicë 1.03 0.31 0.72 

Mitrovicë e Jugut / / / 

Ovçar 0.02 0.01 0.01 

Pirq /   

Rahovë 0.45 0.14 0.32 

Rashan / / / 

Rekë / / / 

Rrzhanë / / / 

Selac / / / 

Stantërg 0.47 0.14 0.33 

Stranë /   

Suhodoll i Epërm 0.63 0.44 0.19 

Suhodoll i Poshtëm / / / 

Svinjarë / / / 

Shipol 1.18 0.59 0.59 

Shupkovc 1.92 1.54 0.38 

Tërstenë / / / 

Tunel i Parë / / / 

Vaganicë 1.30 0.91 0.39 

Vërbnicë 0.36 0.18 0.18 

Vidishiq 0.75 0.23 0.53 

Vidomiriq 0.30 0.09 0.21 

Vinarc i Epërm / / / 

Vinarc i Poshtëm 0.56 0.34 0.22 
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 Vllahi 0.40 0.08 0.32 

Zabërxhë 0.42 0.08 0.34 

Zasellë / / / 

Zijaqë / / / 

Zhabar i Epërm / / / 

Zhabar i Poshtëm 1.25 1.00 0.25 

Gjithsej 19.60 10.34 9.26 

 

2.7. MJEDISI DHE SIPËRFAQET ME RREZIKSHMËRI 

2.7.1. Mjedisi 

Zhvillimi ekonomik dhe ai i vendbanimeve duhet të koncentrohet në zonën e qytetit dhe në nën-qendra. Në këtë 

mënyrë do të arrihej që zona rurale të kursehet. Parimisht duhet që në zonën rurale, jashtë kufijve të nën-

qendrave, të përmbahemi nga planifikimi i zonave të reja (banim, zanate, industri, etj.) 

Një sipërfaqe e konsiderueshme e territorit të komunës është ose ishte e pyllëzuar. Kjo luan një rol të 

rëndësishëm në ruajtjen e shumëllojshmërisë. Krahas vije edhe një funksion i rëndësishëm ekonomik (druri si 

lëndë djegëse, material ndërtimi, material për artizanat). Shumë prej sipërfaqeve pyjore të prera nuk janë 

ripyllëzuar më. Për një ekonomi të qëndrueshme të pyjeve, ripyllëzimi aktiv dhe afatgjatë me drunjtë vendor 

është i domosdoshëm. 

Studimet tregojnë se në Mitrovicën e Jugut ekziston një ndotje e konsideruar e mjedisit me plumb dhe metale të 

rënda  në saje të deponimeve të mbetjeve industriale nga e kaluara dhe shtresimit të pluhurit në sipërfaqen e 

tokës. Kjo ndotje është në formë pluhuri dhe ndotë tokën, ajrin, ujin e në këtë mënyrë edhe zinxhirin e 

prodhimeve ushqimore. Ekziston një rrezik i madh për shëndetin e popullatës, e sidomos për fëmijët nën 

moshën gjashtëvjeçare dhe gratë shtatzëna. Sipas studimit të bërë nga OBSh, tek 25% e fëmijëve të moshës 2 – 

3 vjeçar ka rezultuar një koncentrim më i lartë i plumbit në gjak se sa vlerat e lejuara prej 10 ug//dl. 

Hulumtimet e OBSH-së, hulumtimet gjeokimike të Universitetit të Sijenës, hulumtimet e Ministrisë së 

mbrojtjes së Mjedisit dhe planifikimit hapësinor dhe Drejtorisë së mjedisit në komunën  e Mitrovicës së Jugut 

kanë rezultuar se zona të tëra në regjionin e Mitrovicës së Jugut, përfshirë edhe luginat e lumenjve Ibër dhe 

Sitnicë, paraqesin një mjedis të ndotur nga plumbi dhe metalet e rënda. Ndotja e tokës arrin thellësinë deri në 

35cm në tri lokacione të analizuara në jug dhe katër në veri. Koncentrimi i metaleve të rënda është disa herë më 

i lartë se sa vlerat e lejuara  për Pb prej 450[mg/kg] për ndotje të dheut. Kjo vlen për hapësirat afër deponisë  

Kelmend, Kërshi i Dudës, Lisicë pjesa afër lumenjve dhe Shupkovc afër fabrikës së baterive. 

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

 Mbetjet industriale nga e kaluara, 

 Shtresimi i pluhurit të Pb në sipërfaqe të tokës, 

 Aktivitetet e transportit të prodhimeve të Trepçës (koncentrati i Pb dhe Zn), 

 Ndotja e tokës, ajrit, ujit, ngjyrave, ushqimit dhe prodhimeve bujqësore, nga e kaluara. 

 Numri i madh i vjetruar i automjeteve. 

 

2.7.2. Ndotja e ajrit 

Aktivitetet xehetaro-metalurgjike në regjionin e Mitrovicës së Jugut datojnë qysh në kohën parahistorike, 

saktësisht nga periudha e romakëve të vjetër, por, aktivizimin dhe shfrytëzimin intensiv industrial në Trepçë e 

filloi firma angleze “Mine Limited” në vitin 1927 në StanTërg, kurse shkritorja e plumbit ka filluar të punojë në 

vitin 1939, ndërsa ajo e zinkut në vitin 1967. Përkundër faktit që është bërë mbyllja e industrisë xehetare- 

metalurgjike në Mitrovicën e Jugut, plumbi si element ndotës me rrezikshmëri të lartë por edhe metalet tjera 

vazhdojnë të jenë prezentë, si problem dhe ndotës kryesor të mjedisit me implikime serioze në shëndetin e 

popullatës. Problem në vete paraqet fakti që vetë qyteti i Mitrovicës së Jugut është i vendosur në afërsi të 
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 kompleksit industrial “Trepça”. Në ndotjen e mjedisit jetësor në Mitrovicën e Jugut me rrethinë nga Kombinati 

“Trepça” kanë marrë pjesë këto impiante industriale: 

 Shkritorja 

 Rafineria 

 Flotacioni 

 Fabrika e prodhimeve kimike 

 Fërgimtorja 

 Termocentrali 

 Elektroliza e zinkut 

 Fabrika e baterive 

 Pajisjet për asgjësimin e materiali mjekësor dhe barnave. 

Lokacionet e matësve të ajrit nuk janë në vendet e duhura pasi që janë larg nga vendet ku ka ndotje më të lartë 

të ajrit .Stabilimentet e këtij kombinati gjatë procesit prodhues kanë emituar pluhur të metaleve të rënda siç 

janë: Pb, Zn, Cd, As, Ag, pluhur të sulfurit, karbonate të ndryshme etj, pastaj lirojnë gazra dhe avuj të sulfurit, 

dyoksid të karbonit, monoksid të karbonit, fluor, komponimet organike dhe joorganike, gazra të karbonit etj. 

Sipërfaqja e tërësishme e kontaminuar sipas studimeve të OBSH-së është 40 km gjatësi dhe 20 km gjerësi, prej 

Leposaviqit gjerë në Vushtrri. Vlerat e fituara në ndotje me Pb tregojnë rritje në krahasim me vlerën e lejuar 

maksimale për Pb në tokë prej 450 mg/kg. 

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

monitorimit të cilësisë së ajrit. Si burime kryesore të ndotjes së ajrit në Mitrovicën e Jugut konsiderohen sektori 

i energjetikës, komunikacioni dhe industria e rëndë. Aktualisht kontribuuesit më të mëdhenj të ndotjes së ajrit 

janë:  

• Flotacioni i Trepçës në Tunelin e Pare, 

• Gazrat nga baza për përpunimin e vajrave, 

• Komunikacioni (trafiku rrugor,) 

• Kompleksi industrial në Mitrovicën e Jugut; 

• Sistemi  për ngrohje Mitrovicë (përdorimi i lignitit); 

• Deponitë e mbetjeve urbane të ndërtimit dhe industriale:    

Lokacionet e matësve të ajrit nuk janë në vendet e duhura pasi që janë larg nga vendet ku ka ndotje më të lartë 

të ajrit .Stabilimentet e këtij kombinati gjatë procesit prodhues kanë emituar pluhur të metaleve të rënda siç 

janë: Pb, Zn, Cd, As, Ag, pluhur të sulfurit, karbonate të ndryshme etj, pastaj lirojnë gazra dhe avuj të sulfurit, 

dyoksid të karbonit, monoksid të karbonit, fluor, komponimet  organike dhe joorganike, gazra të karbonit etj. 

Sipërfaqja e tërësishme e kontaminuar sipas studimeve të OBSH-së është 40 km gjatësi dhe 20 km gjerësi, prej 

Leposaviqit gjerë në Vushtrri. Vlerat e fituara në ndotje me Pb tregojnë rritje në krahasim me vlerën e lejuar 

maksimale për Pb në tokë prej 450 mg/kg. 

Mbeturinat industriale të prodhuara nga proceset teknike dhe operacionale të Impianteve të Trepçës, 

konsiderohen të jenë nga burimet më të mëdha të ndotjes në zonën e Mitrovicës (tabela 50). 

 

Tabela 55.Përbërja kimike e pluhurit në ajër, të mbledhur në disa pika të caktuara në  Mitrovicë (“Trepca”) 

Vendi I marrjes 

së 

mostrave 

Madhësia 

e 

grimcav

e 

Cd 

(ng/m3) 

Cu 

(ng/m

3) 

Pb 

(ng/m

3) 

Zn 

(ng/m3) 

Mn 

(ng/m3) 

Industria e 

baterive-PIM 

PM 2.5 8.547 20057.10 4302.840 3215.546 2140.209 

PM 10 7.013 29.895 251.540 322.571 91.151 

 Shkolla 

fillore 

PM 2.5 1.100 4251.080 776.080 332.562 9.306 

PM 10 1.684 15.432 489.198 67.361 43.472 
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 “Migjeni” 

Shkolla për 

Edukim Special 

“Nënë Tereza” 

Shkolla fillore 

“Bedri Gjina” 

PM 2.5 

PM 10 

 

PM 2.5 

50.754 40357.79 5226.131 7618.090 1326.633 

1.719 339.698 66.985 50.251 27.452 

23.346 109.859 3776.338 172.507 1153.239 

PM 10 0.563 849 014 101 296 146 648 367 155 

Vlerat  kufitare  të  emisioneve,  të  përqëndrimeve  të  metaleve  në  ajër  Cd  5ng/m3(OBSH,  2001)Mn 150ng/m3 (OBSH, 

2001) Pb 1500ng/m3   (EPA criteria). 

 
Zonat e hedhjes së mbeturinave urbane si dhe djegia e pakontrolluar e tyre, gjithashtu paraqesin një  burim  

serioz  të  ndotjes  së  ajrit.  Përveç  kësaj,  edhe  niveli  i  ulët  i  ndërgjegjësimit  të ndërmarrësve, 

konsumatorëve dhe qytetarëve ndikojnë në gjendjen e tanishme të cilësisë së ajrit. Në shumicën e rasteve, 

ndotja e ajrit shkaktohet nga emetimet e dioksidit të sulfurit (SO2), oksidet e azotit (NOx), plumbi (Pb) 

dhe metalet tjera të rënda, monoksidit të karbonit (CO), tymit, grimcave, Bashkdyzimet Organike të 

Avullueshme (BOA), dioksinave dhe furaneve.19 

Sipas raportit të agjencionit të AKMM mesatarja e ndotjes së ajrit në komunën e Mitrovicës së Jugut nga matjet 

e stacionit meteorologjisë në Mitrovicën e Jugut është: 

 

Tabela 56. Ndotja e ajrit sipas raportit të AKMM-s - 2018 

Lloji i ndotësit Mesatarja e ndotjes µg/m³ 

Dioksid i sulfurit SO2 51.74 

Monoksidi i karbonit CO 1.67 

Dioksidi i azotit NO2  9.60 

Ozoni O3 38.56 

Grimca pluhurit PM 10 36.02 

Grimca pluhurit PM 2.5 28.4 

 

2.7.3. Ndotja e ujit  

Vendbanimet pa qasje në sistemin e ujësjellësit, sigurojnë ujin e pijes nga puset individuale apo kolektive, të 

cilat shpesh nuk mirëmbahen si duhet. Këto puse nuk janë të ndërtuara si duhet dhe ndodh të ndoten nga ujërat 

sipërfaqësor (ujëra të zeza apo të kulluara) gjë që përbën një rrezik të vazhdueshëm për shëndetin e popullatës.  

Dihet se komuna e Mitrovicës së Jugut nuk posedon as një impiant për trajtimin e ujërave të zeza dhe në këtë 

mënyrë gjitha ujërat e zeza derdhen në lumenj dhe përroska të Mitrovicës së Jugut, ndërkohë që pjesa më e 

madhe e këtyre shkarkimeve të këtyre ujërave të pa trajtuara derdhen në pjesën ku ndjeshmëria e ujërave 

nëntokësore dhe mbi tokësore është e nivelit më të lart (shih hartën). 

Të katër lumenjtë e Mitrovicës së Jugut janë shumë të ndotur. Lumi Sitnicë është lumi më i ndotur, dhe kjo 

ndotje vjen kryesisht nga korporata energjetike e Kosovës ku si rrjedhojë fenolët janë më së tepërmi prezent 

ujë. Lumi Trepça është i ndotur shpesh herë nga aktivitetet e lotimit në Tunelin e parë. 

Lumi Lushta dhe lumi Ibër kanë më tepër ndotje nga ujërat e zeza urbane. Koncentrimi i Pb dhe metaleve të 

rënda nuk është i lartë në rrjedhën e poshtme të lumit nga mos reagimi i Pb me ujë dhe zbutja e madhe me ujë 

nga liqeni në Kelmend e më pas edhe vet uji i lumit Ibër. 

 

 

                                                 

 

 
19 Strategjia_e_Mbrojtjes_së_Mjedisit 2013-2022 
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 Tabela 57. Analiza kimike e mostrave të ujit të lumit Ibër 

Parametrat Njësitë Kufijtë e 

lejuar 

                Rezultatet   

1 2 3 4 5 6 

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

Era   Pa Pa Pa Pa Pa Pa 

Shija  Pa Pa Pa Pa Pa Pa Pa 

Turbullira  NTU 1.2-2.4 Pa Pa Pa Pa Pa Pa 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bakër mg/l Cu 0.05 0 0 0 0 0 0 

Detergjentet mg/l  0.01 0 0 0 0 0 0 

Sulfatet mg/l  200 1.02 5.34 9.98 6.9 6.40 6.14 

Fenolët mg/l 0.001 0 0 0 0 0 0 

Fortësia e ujit dH 30 5.152 4.81 4.81 5.04 5.04 5.04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harta 22. Ndjeshmëria e ujërave nëntokësore 
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2.7.4. Ndotja e tokës 

Ndikimi i vazhdueshëm nga aktivitetet njerëzore sjell deri te degradimi i sipërfaqeve tokësore duke shkaktuar 

edhe pasoja të dëmshme mjedisore dhe socio-ekonomike. Sfida është që të parandalohet degradimi i tokave dhe 

ndotja e tyre përmes masave dhe politikave specifike për mbrojtjen e tokave në komunën e Mitrovicës së Jugut. 

Çdo ngjarje, veprim që prishë veçoritë dhe cilësitë natyrore të kësaj hapësire jetike emërtohet ndotje e tokës. 

Nga ndotja e tokës në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë preken të gjitha gjallesat. 

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

 Deponimi i  mbetjeve industriale në Mitrovicën e Jugut; 

 Gazrat e shkarkuara, pesticidet dhe plehrat kimikë apo përdorimi i tepruar i tyre në bujqësi;  

 Përzierja me tokën nëpërmjet reshjeve të gazrave të dëmshme që ndotin ajrin;  

 Erozionet që vijnë nga shkatërrimi i pyjeve. 

Ndotja e tokës prish ekuilibrin e lëndëve ushqyese që përmban toka. Lëndët e ngurta artificiale akumulohen në 

tokë dhe ndryshojnë veçoritë e saj fizike. Mbetjet kimike përzihen me bimët e kultivuara në tokë dhe ndikojnë 

negativisht në veçoritë biologjike të këtyre bimëve. Metalet e rënda, gazrat dhe mbetjet e tjera që grumbullohen 

në tokë prishin zhvillimin dhe cilësinë e bimëve. Këto ndryshime negative që ndodhin në tokë, ndjekin 

zinxhirin ushqyes dhe përcillen deri tek bimët, kafshët dhe njerëzit. Tani për ti parandaluar këto dëme duhet që; 

 Pesticidet dhe plehrat të përdoren në masën që të mos e dëmtojnë tokën; 

 Mbetjet e ngurta të pa-riciklueshme duhen kthyer në gjendje të padëmshme me metoda të 

përshtatshme; 

  Në veçanti ujërat e përdorur që përmbajnë lëndë të rrezikshme nuk duhen lëshuar në tokë pa u 

pastruar; 

 

Sa i përket ndjeshmërisë së tokës në komunën e Mitrovicës së Jugut nga ajo që vërehet në hartën e 

ndjeshmërisë së tokës tregon se toka ku është për gjatë rrjedhave të lumenjve dhe me bonitet më të lartë ka një 

ndjeshmëri më të lartë në komunën e Mitrovicës së Jugut. 

Figura 12. Vendet e ndotura me plumb në Mitrovicën e Jugut 
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 Ndotja e tokës ndikon në përmasa serioze në ekosistem dhe rrezikon edhe jetën e njeriut, por edhe të gjallesave 

të tjera. Për një të ardhme më të shëndetshme dhe një botë të banueshme është në përgjegjësinë e gjithë-secilit 

që ta mbajë të pastër tokën. 

Ndotja e mjedisit nga dheu dhe pluhuri i kontaminuar me plumb, lirimi dhe emetimi i gazrave nga shkritoret, 

benzina me plumb, prodhimet e akumulatorëve, riciklimi dhe përpunimet tjera mund të jenë burim kryesor i 

rritjes së nivelit të plumbit në gjak.  

Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë (ËHO) vlera e pranuar për plumb në gjak është 10 mikrogram për 

decilitër. Në Mitrovicën e Jugut kryesisht në afërsi të Lisicës,2 Korrikut, Shupkovc janë arritur këto vlera gjatë  

viteve të fundit. Zakonisht niveli i plumbit në gjak rritet në 6 – 10 javët e para të ekspozimit. Plumbi ka efekt 

kronik multi sistematik në trupin e njeriut. 

Llojet e izotopeve të plumbit të cilat janë gjetur në Mitrovicën e Jugut janë izotopi 207,208 dhe  kryesisht hyjnë 

në organizëm përmes inhalimit, ingjestimit por duhet ditur se kalojnë barrierën e placentave dhe depërtojnë deri 

tek fetusi. 

 

 

2.7.5. Ndotja e tokës nga mbeturinat industriale 

Parkun Industrial në Mitrovicën e Jugut e përbëjnë Industria e Baterive, Metalurgjia e Zinkut dhe Industria 

Kimike. Në kuadër të aktiviteteve punuese metalurgjike respektivisht kimike të këtyre industrive krahas 

finalizimit të lëndëve të para, ato kanë krijuar mbetje. Deponia e mbetjeve industriale në PIM shtrihet në një 

sipërfaqe prej 34,62 hektar. Masa e tërësishme e këtyre mbetjeve industriale është rreth 500.000 tonelata. 

Deponia përbëhet prej katër llojeve të mbetjeve industriale, piritit, pirhotinës, fosfogjipsit me një sasi 250'000 

ton, jarositit dhe të ashtuquajturës mbetje prej procesit të fijezimit neutral të fërgesës së zinkut e njohur si 

fundërrinë EMKO. Vetë vendi në të cilën gjendet kjo deponi rritë shqetësim për ndikimin e saj në mjedis. Vlen 

të theksohet se hapësira përreth deponisë është e populluar me banim. 

 

Figura 13. Izotopet  e plumbit të gjetura në Mitrovicë 
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Tabela 58. Sasia e mbetjeve mbetjeve industriale 

CaO 36.10% 

SO3 54.0% 

P2O5 0.63% tretësirë në ujë 

P2O5 0.33% pa tretshme 

F 0.33% 

SiO2 1.01% 

S 105. 702 m2 

Q 250 000 tona. 

 

 
Harta 23. Ndjeshmëria mjedisore e tokës 

 

2.7.6. Ndotjen nga zhurma 

Tani për tani në komunën e Mitrovicës së Jugut burim kryesor i zhurmës është komunikacioni, pastaj Industria 

e cila zhvillohet në mënyrë të shpërndarë brenda vendbanimeve e gurëthyesit të cilët zhvillojnë një bezdisje të 

vazhdueshme. Ndërsa si zhurma tjera të cilat zhvillohen nga pakujdesia e të cilat janë akute zhvillohen në gjitha 

pjesët e komunës duke e prishur rendin dhe qetësinë publike. 

Burimi kryesor i zhurmës vjen nga komunikacioni ndërsa industria me aktivitetet ndërtimore është në rend të 

dytë. Komuna ka pajisje për matjen e zhurmës. Tejkalimi i zhurmës komunale gjatë ditës është nga 0-15dB(A) 

kurse natën 0-23 dB(A) në varësi nga zona. Zakonisht tejkalime me të mëdha të vlerave të lejuara konstatohen 

në objektet e banimit në sezonin e verës. Tejkalimet më të theksuara janë konstatuar në afërsi të urës qendrore, 

me vlerë 60 dB(A). Në Planin Zhvillimor të Komunës duhet planifikuar zonat e mbrojtura nga zhurma. Në  
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 këto zona nuk do të lejohet ndërtimi dhe lejimi i aktiviteteve të  subjekteve afariste që shkaktojnë  zhurmë mbi 

nivelet e lejuara me ligj. 

Nevojat e zhvillimit: 

 Kompletimi i kuadrit ligjor dhe harmonizimi i tij me normat ndërkombëtare, 

 Përkrahja e përdorimit të lëndëve djegëse më cilësore, 

 Rehabilitim i zonave ekzistuese nga zhurma, 

 Zvogëlimi i zhurmës në zonat urbane,  

 Zvogëlimi i zhurmës nga automjete dhe gjeneratorë, 

 Zhvillimi i sistemeve për monitorim, ndërtimi i hartave të zhurmës, zhvillimi i normave efikase 

dhe ekologjikisht të pranueshme 

2.7.7. Erozionin dhe sedimentimin 

Erozioni në territorin e Mitrovicës së Jugut rrezikon natyrën dhe pasuritë shoqërore dhe private të krijuara dhe 

të planifikuara nga njerëzit. Erozioni manifestohet me degradimin e tokës bujqësore, pyjore, rrjetit rrugor dhe 

hekurudhor si dhe me degradimin e objekteve ndërtimore dhe vendbanimeve. 

Tabela 59. Produkti dhe arrdhja e avuvionit tëlumit Ibër 

 

Zonat të cilat paraqesin rreziqe nga erozioni me pasoja të dëmshme në ujë-rrjedha, tokë, pyje, objekte e 

paluajtshmëri tjera, komuna duhet ti shpallë si zona erozive sipas Ligjit nr. 04/ L- 147 për ujërat e Kosovës. Për 

parandalimin e aktiviteteve erozive duhet ndërmarrë hapa konkret si: ndalimi i prerjes së pyjeve dhe degradimi 

i tyre pa kontroll dhe ndalimi i  shfrytëzimit të materialeve që shkaktojnë erozion. Duhet përkrahur, mbështetur 

dhe bashkëpunuar me strukturat  relevante për veprimet anti-erozive (hidroteknike, bujqësore dhe biologjike) të 

parapara edhe me Planin Hapësinor të Kosovës, me theks të veçantë në lokacionet prioritare siç është pellgu i 

lumit Ibër (sipas PHK) dhe lumit Sitnica. 

 
Harta 24. Ndjeshmëria ndaj erozionit 
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 2.7.8. Rrëshqitja e tokës  

Duke u mbështetur në ndërtimin litologjik, tektonik, morfologjik, klimatik, hidrologjik etj., mund të konstatohet 

se shumë pjesë të territorit të Komunës janë të përfshira nga një numër i proceseve ekzodinamike, kryesisht të 

përfaqësuara nga rrëshqitjet dhe shembjet e terrenit. 

Në kompleksin e dukurive shpatore një vend të rëndësishëm në modelimin e relievit të Komunës luajnë edhe 

rrëshqitjet në përmasa të ndryshme, të cilat në disa raste kalojnë në shembje të fuqishme, veçanërisht gjatë 

rrëpirave tektonike. Rrëshqitjet gjatë kontakteve tektonike të shkëmbinjve magmatik me ata terrigjen janë mjaft 

të zhvilluara, pra gjatë brezit të shkatërrimit duke përfshirë kryesisht materialet copëzore koluvo-proluviale dhe 

ato deluviale të kores së tjetërsimit. Këto materiale të grumbulluara rrëzë rrëpirave të shkëputjeve dhe atyre 

komplekse gjatë evolucionit morfotektonik dhe morfoklimatik të tyre, karakterizohen nga një gjendje e 

paqëndrueshme, e nxitur edhe nga rrjedhjet ujore të shumta falë shkallës së papërshkueshmërisë së tyre. 

2.7.9. Tërmetet 

Nga pikëpamja sizmologjike territori i Kosovës paraqet një rajon me aktivitet sizmik relativisht të lartë, i cili 

është goditur në të kaluarën dhe mund të goditet edhe në të ardhmen nga tërmetet autoktone shumë të forta, të 

cilët i kanë vatrat e cekëta, që gjenerohen në koren e tokës, maksimum 15 - 20 km thellë në nëntokë. 

Territori i Kosovës gjatë periudhës 1456- 2014 është goditur me 152 tërmete me magnitudë 3.5- 6.3 shkallë të 

Rihterit. Nga 89 tërmete me intensitet 5 ballë, nga 37 tërmete me intensitet 6 ballë, nga 13 tërmete me intensitet 

7 ballë, nga 10 tërmete me intensitet 8 ballë (1 tërmet i përket periudhës para vitit 1900) dhe nga 3 tërmete me 

intensitet 9 ballë (2 tërmete i përkasin periudhës para vitit 1900). 

Harta e epiqendrave të tërmeteve është e përpiluar duke u mbështetur në katalogun e tërmeteve dhe Rrjetit 

Sizmologjik të Kosovës për territorin e Kosovës, që përfshin edhe të dhënat për tërmetet e intensitetit të ulët, 

duke filluar prej atyre me magnitudë 3.8 e më lartë, respektivisht me intensitet V ballë e lartë. Këto janë 

rezultatet më të rëndësishme dhe faktorë të pazëvendësueshëm, të cilët tregojnë se pjesa më e madhe e territorit 

të Kosovës, pikërisht pjesa më e madhe e qyteteve dhe vendbanimeve tjera, janë të vendosura mbi vatrat e 

tërmeteve autoktone, të gjeneruar nga nëntoka, në thellësi të caktuara të korës së tokës. 

Në bazë të hartës sizmike Komuna e Mitrovicës së Jugut vlerësohet me potencial të lartë të rrezikut nga 

tërmetet me një shkalle nga 4.5 - 6.0 riterit. 

 
Harta 25. Epiqendrat e tërmeteve 
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Figura 14. Deponia e mbeturinave në Gërmovë 

2.7.10. Diellosja  

Djellosja ose insolacioni është e rëndësishme për botën e gjallë (bimët, kafshët, njerëzit), për bujqësi, turizëm, 

shëndetësi etj. Në diellosje ndikon gjerësia gjeografike (këndi i rënies së rrezeve të diellit), relievi (lartësia, 

ekspozicioni), vranësia, erërat. Në gjerësitë tona gjeografike (42-43 shkallë) diellosja vjetore do të duhej të 

zgjaste 4450-4460 orë në vit ose 12,2 orë në ditë, apo 9 mesatarisht). 

Në të vërtetë diellosja në Kosovë zgjatë 2079 orë ose 5,7 orë në ditë, që është 47% nga diellorja e mundshme. 

Diellosja më e vogël është në viset malore dhe afër tyre dhe gjatë muajve të dimrit. Diellosja në muajin dhjetor 

është mesatarisht 54 orë gjithsej ose 1,7 orë në ditë, kurse gjatë muajve të verës (mbi 250 orë në muaj ose 8,3 

orë në ditë).  

Të mbuluarit e qiellit me re në Kosovë sillet në mes 52-58 % dhe është diçka më e vogël në rrafshin e Kosovës 

se në Rrafshin e Dukagjinit. Të mbuluarit e qiellit me re ndryshon sipas muajve. Më e lartë është në muajt e 

dimrit, kah fundi i vjeshtës dhe fillimin e pranverës, kur ka më shumë reshje dhe mjegulla. Më shumë ditë të 

vrerët ka në viset pranë maleve të larta, në Alpet Shqiptare dhe malet e Sharrit e më pak në Rrafshin e Kosovës, 

Anamoravës dhe  Drenicës. 

2.7.11. Erërat 

Elementet e lartcekura ndikojnë në drejtimin e fryrjes së erërave (rrymës ajrore), e që më e theksuara është era 

verilindore, me shpejtësi mesatare 1.1 deri 1.7 m/sek, ndërsa shtypja atmosferike mesatare vjetore është 947.50 

milibar. 

Erërat edhe në vitet e kaluara e kanë goditur komunën Mitrovicës së Jugut dhe kanë shkaktuar  dëme të 

konsiderueshme  material. 

2.7.12. Sipërfaqet me ndotje të lartë (Hot spotet) 

Deponia rajonale- Gërmovë 

Gjendja në këtë deponi është e rënde, dhe si rezultat i keq menaxhimit, ka ardhë edhe deri te përzierja e ujërave 

sipërfaqësore me ato të deponisë. Gjithashtu, mbeturinat e deponuara nuk kompaktohen. Ujërat e kontaminuar 

të cilat rrjedhin vazhdimisht jashtë deponisë paraqesin rrezik për shëndetin publik të banorëve të këtij lokaliteti 

dhe për mjedisin. Për të përmirësuar kushtet e operimit të deponisë, disa investime u bënë nga DANIDA në 

vitin 2002. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parku Industrial në Mitrovicën e Jugut 

Përbëhet nga ish Industria e Baterive, Metalurgjia e Zinkut dhe Industria Kimike. Në kuadër të aktiviteteve 

punuese metalurgjike respektivisht kimike të këtyre industrive krahas finalizimit të lëndëve të para, ato kanë 

krijuar edhe mbeturina të rrezikshme për mjedisin. Këto mbeturina janë hedhur në afërsi të këtij parku me ç’rast 

janë krijuar deponitë e këtyre mbeturinave, të cilat janë në një hapësirë të përbashkët. Kjo deponi shtrihet në 

anën perëndimore të PIM-it dhe nga njëra anë kufizohet me lumin Sitnicë. Deponia e mbetjeve industriale ka 

sipërfaqe prej 34,62 hektar. Masa e tërësishme e këtyre mbetjeve industriale llogaritet të jetë rreth 

500.000tonelata. Deponia përbëhet prej katër llojeve të mbetjeve industriale, piritit dhe pirotinës,  fosfogjipsit, 

jarositit dhe të ashtuquajturës mbetje prej procesit të fijezimit neutral të fërgesës së zinkut e njohur edhe si 

https://sq.wikipedia.org/w/index.php?title=Rrafshi_Dukagjinit&action=edit&redlink=1
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 fundërrinë EMKO. Lokacioni në të cilën gjendet kjo deponi rritë shqetësim për ndikimin e saj në mjedis, për 

faktin se kjo hapësira përreth është zonë me vendbanime dhe afër lumit. 

 
Figura 15. Parku industrial Mitrovicën e Jugut 

Miniera e Stantërgut 

Një tjetër Hotspots konsiderohet Miniera e StanTërgut, e cila ndodhet rreth 8 km në verilindje të Mitrovicës së 

Jugut. Konsiderohet një nga minierat më të pasura me Plumb, Zink dhe Argjend në Evropë. Që nga viti 2000 

janë duke u bërë përpjekje për rehabilitimin dhe funksionimin e saj me ndihmën dhe përkrahjen e institucioneve 

të Kosovës dhe disa donatorëve. Problemi më i madh mjedisor nga kjo minierë është uji i ndotur i minierës i 

cili është duke e ndotur hapësirën për rreth minierës, si pasojë e rrjedhjes në tokë dhe depërtimit në ujërat 

nëntokësore. Një problem tjetër është pluhuri që vjen nga deponitë e pa mbuluara të kësaj miniere. 

 

Deponia me materie radioaktive në Tunel të Parë / Materie radioaktive 

Në Trepçë, përkatësisht në Tunel të Parë janë tri fuqi me materie radioaktive të sjella nga KFOR-i Francez. 

Materiet radioaktive janë: americium 1 fuqi, stroncium dhe thorium 1 fuqi, si dhe, kripë 1 fuqi, që sipas raportit 

të KFOR-t nuk është dhënë se çfarë materie është. Këto materie radioaktive nga KFOR-i Francez janë vendosur 

në depo të veçantë dhe janë nën mbikëqyrjen e tyre. Në bazë të raportit mbi matjen e radioaktivitetit të këtyre 

materieve, të bëra nga Brigada Shumëkombëshe Veri-Lindje të datës 26 mars 2005, N0 02/BMN-

Ne/Em/G32D/NBCRT, vetëm americiumi tejkalon dozën e lejuar prej 2,5 µGy/h.  

Mbi fuqi janë këto shënime: 

 Barrel A: Americium 0,3 mRAD, 07.05.2002 

 Barrel B: Strontium, Thorium, 2002 

 Barrel C: Soil 0,01 mRAD/h au contact, 07.05.2002 

 

 
Figura 16. Materiet e rrezikshme-Tunel i Parë 
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Tabela 60. Lista e mbeturinave të materieve të rrezikshme të deponuara në Mitrovicën e Jugut 

Materiet e rrezikshme Sasia/ njësia Lokacioni 

Pluhur plumbi 13395  m3 Shkritorja “Trepça” 

Mbeturina plastike 1100 m3 Shkritorja “Trepça” 

Përzierje propani 10000 l Trepça 

Acid sulfurik 60 m3 Trepça 

Copa të baterive 600 m3 Shkritorja “Trepça 

Zgjyrë hekuri 50 m3 Shkritorja “Trepça 

Materiale të sulfateve të bakrit 3300 m3 Shkritorja “Trepça 

Mbeturina oksiduese  7000 m3 Shkritorja “Trepça 

Pentaoksid I vanadit 165 fuqi Metalurgjia 

Acid sulfuric  3000 t  Metalurgjia 

Acid klorhidrik 600 l Metalurgjia 

Amina 2000 l Industria kimike 

Cianur natriumi 10.0 t Tuneli I Parë 

Materie radioaktive 3 fuqi Tuneli I Parë 

TMTDS Vulkafil 500 kg  Parku Industrial 

Tretësirat sianidi 200 l Parku Industrial 

Tretësirat HCl 2500 l Parku Industrial 

Acidi sulfurik 15000 t Parku Industrial 

Acidi fosforik 40.000 l Parku Industrial 

Kadmium 1000 kg Parku Industrial 

Tretësira e amoniakut 200 l Parku Industrial 

Chloringas 7000 kg Parku Industrial 

Vajra PCB 4 trafo Fabrika e Plumbit 

Arseniku 3650 kg(73 dr) Fabrika e Plumbit 

 

Përveç të Tuneli i pare, materiale radio aktive gjenden edhe tek laboratori qendror I Metalurgjisë së Zinkut, ku 

janë të deponuara 12 boca me peshë afër 1.2 kg të Nitratit të Thoriumit. Shkalla e rrezatimit të tyre është rreth 9 

µGy/h , ndërsa  sipas standardeve shkalla e lejuar është 2.5 µGy/h. 

  

 

 

2.7.13. Sipërfaqet e rrezikuara nga zjarri 

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

ku përmes tyre pritet që sektorë të ndryshëm që ndërtojnë ekonominë do të ristrukturohen dhe modernizohen. 

Në këtë kontekst, një prej segmenteve të rëndësishëm të programit qeveritar është zhvillimi i zonave rurale dhe 

Figura 17. Deponia e materialeve radioaktive 
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 zvogëlimi i varfërisë, çka do të thotë ofrimi i mundësive më të mëdha lidhur me rritjen e të ardhurave për 

familjet e zonave rurale, ndërmarrje të vogla dhe stabilitetit të komunave. 

Ndryshimet klimatike kanë ndikuar edhe në Kosovë, ndërsa vitet më të theksuara janë evidentuar në vitet: 

2000, 2004, 2007, 2012, 2014 e me radhë, meqë rast janë dëmtuar sipërfaqe të mëdha të pyjeve duke shkaktuar 

humbje të konsiderueshme. 

 

Tabela 61. Zjarret pyjore 

Nr.  DK të APK Periudha zjarreve Sipërfaqja e djegur në ha Vlera e dëmit në € 

1. Prishtinë Mars - Tetor 1.954 792,167 

2. Mitrovicë e Jugut Mars - Tetor 825 446,956 

3. Pejë Mars - Tetor 2.883 2,670,575 
 

 

 

 

 
Harta 26. Harta e zonave pyjore të rrezikuara nga zjarri në tërë Kosovën 

 

2.7.14. Vërshimet  

Vërshimet në Komunë zakonisht janë pasojë e reshjeve atmosferike, ku prurjet e mëdha të ujit në rrjedhat e 

lumenjve që dalin nga shtrati dhe vërshojnë në zonat urbane dhe rurale, shkaktojnë dëme të konsiderueshme në 

infrastrukturë, pronë private, bujqësore etj. Pasojë e reshjeve atmosferike dhe vërshimeve në zonat urbane për 

shkak të rrjetit të vjetruar, kapacitetit të pamjaftueshëm, si dhe mungesës së impianteve për trajtimin e ujërave 

të zeza, rrisin efektet e dëmeve edhe më shumë. 

Vërshimet janë një ndër fenomenet të cilët më së shpeshti e atakojnë komunën, që ndodhin në përmasa të 

ndryshme varësisht nga të reshurat atmosferike. Duke marr parasysh katërvjeçarin e fundit, mund të 

konstatojmë se përkundër të reshurave të shumta, dëmet në territorin e komunës  janë më të vogla. 
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 Tabela 62. Sipërfaqja e afektuar me vërshime  

Fatkeqësia Sipërfaqja e afektuar (ha) 

2015 2016 2017 2018 

Vërshimet 30 23 17 16 

 

 
Harta 27. Zonat e ndikuara nga vërshimet 

 

 

 

2.8. ASETET E TRASHËGIMISË NATYRORE, KULTURORE DHE TURISTIKE 

Duke u bazuar në“Plani Hapësinor i Kosovës –Strategjia e Zhvillimit Hapësinor 2010-2020+” dhe konsideruar 

ruajtjen e resurseve dhe mbrojtjen e trashëgimisë natyrore dhe kulturore si qëllim të zhvillimit hapësinor të 

Kosovës, ky aspekt ka për qëllim arritjen e zhvillimit të qëndrueshëm mjedisor, të zhvillimit të kontrolluar 

hapësinor, mbrojtjen dhe respektimin e resurseve, të trashëgimisë natyrore dhe kulturore dhe duke u bazuar në 

gjendjen ekzistuese e cila thekson çështjet e:   

 humbjes së tokës kualitative bujqësore;  

 shkallën e lartë të ndotjes mjedisore;   

 shfrytëzimin joracional të resurseve dhe   

 zgjerimin e pakontrolluar të vendbanimeve i paraqet si alarmante,   

Qasja për një zgjidhje të ardhshme duhet të konsistojë në veprime të përqendruara të: 
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   mbrojtjes së mjedisit dhe resurseve natyrore,  

  përkujdesjes dhe promovimit të trashëgimisë kulturore dhe natyrore për zhvillimin e turizmit, 

mbrojtjen e tokës kualitative bujqësore dhe promovimit të prodhimeve kualitative vendore, 

mbrojtjes dhe shfrytëzimit racional të resurseve minerale dhe kontrollit të rritjes së vendbanimeve. 

 

Përpos vlerave të larta të kulturës së trashëguar materiale e shpirtërore dhe trashëgimisë arkitektonike, komuna 

e Mitrovicës së Jugut karakterizohet me një trashëgimi natyrore shumë të pasur, disa prej të cilatve janë 

inventarizuar. 

Në Komunë janë identifikuar gjithsejtë 11 asete të trashëgimisë natyrore: 

 6 Monumente të Natyrës të karakterik botanik; 

 1 Monument i Natyrës i karakterik botanik dhe hidrologjik; 

 3 Monument të Natyrës të karakterik hidrologjik; 

 1 Monument i Natyrës i karakterik speologjik; dhe 

 1 Monument i Natyrës i karakterik gjeologjik dhe gjeomorfologjik. 

 

Tabela 63. Monumentet natyrore, sipas vendbanimit 

Lloji i Monumentit Kategoria Vendbanim I mbrojtur 

Trungjet e Ahut (Fagus sylvatica) Monument i Natyrës - botanik Bajgorë x 

Trungu i Ahut (Fagus sylvatica) Monument i Natyrës - botanik Bare x 

Trungjet e Ahut (Fagus sylvatica) Monument i Natyrës - botanik Bajgorë x 

Trungu i Qarrit (Quercus cerris) Monument i Natyrës - botanik Zabërgjë x 

Ahishtat e Llomovës Monument i Natyrës - botanik Selac x 

Trungu i Ahut (Fagus moesiaca) Monument i Natyrës - botanik Zabërgjë x 

Trungjet e Qarrit (Quercus cerris) Monument i Natyrës - botanik Zabërgjë x 

Trungu i Ahut me Burimin e ujit nën 

rrënjë 

Monument i Natyrës - botanik dhe hidrologjik Ovçar x 

Burimi i ujit mineral Monument i Natyrës - hidrologjik Mazhiq x 

Ujëvara e Trepçalive Monument i Natyrës - hidrologjik Melenicë x 

Kroni i Akullit Monument i Natyrës - hidrologjik Rahovë x 

Shpellat në Kaqandoll Monument i Natyrës - speologjik Kaçandoll x 

Mineralet – Kristalet Monument natyror me karakter gjeologjik dhe 

gjeomorfologjik 

Mitrovicë e 

Jugut 

x 

 

2.8.1. Monumentet e Natyrës me karakter botanik 

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

Trungjet e Ahut (Fagus sylvatica) në fshatin Bajgorë në lagjen Uka janë Monumente të Natyrës të karakterit 

botanik me lartësi të kërcellit rreth 20 metra, perimetri i kërcellit është 2 x 2 metra, diametri i kurorës 9 metra 

dhe vjetërsia është mbi 180 vite.  

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

Trungjet e Ahut (Fagus sylvatica) në fshatin Bajgorë gjenden në Lagjen Istrefi. Janë Monumente të Natyrës të 

karakterit botanik me lartësi të kërcellit rreth 20 metra, perimetri i kërcellit është 3 x 3 metra, diametri i kurorës 

15 metra dhe vjetërsia është mbi 300 vite dhe në fshatin Bajgorë shtrihen në lagjen Istrefi, në vendin e quajtur 

Barel, në pronë shoqërore, në parcelën 2322-0, zona kadastrale Bajgorë, nr. P71208001-02322-0, me sipërfaqe 

21741 m2, e regjistruar si pronë shoqërore. 
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 2.8.1.3. Trungu i Ahut (Fags sylvatica) në Bare 

Trungu i Ahut (Fags sylvatica) në Bare është Monument i Natyrës i karakterit botanik me lartësi të kërcellit 

rreth 15 metra, perimetri i kërcellit është 6.5 metra, diametri i kurorës 10 metra dhe vjetërsia është mbi 350 vite 

dhe shtrihet në lagjen Haradinaj, në vendin e quajtur Rahnica, në pronë private, në parcelën 518-0, zona 

kadastrale Bare, nr. P71208005-00518-0, me sipërfaqe 926 m2, e regjistruar si pronë private. 

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

Ahishtat e Llomovës (Fagus sylvatica) në fshatin Selac të Mitrovicës së Jugut si Peizazh i Mbrojtur i karakterit 

botanik shtrihen në vendin e ashtuquajtur Abut, në pronë private me sipërfaqe prej 1.85 hektar, në parcelën 14-

0, zona kadastrale Selac, nr. P-71208106-00014-0. Një pjesë e zonës shtihet edhe në pronë shoqërore dhe 

mbulon sipërfaqen prej 91.15 hektar. 

 

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

Trungjet e Qarrit (Quercus cerris) në fshatin Zabërgjë të Mitrovicës së Jugut si monument i natyrës i karakterit 

botanik me lartësi të kërcellit rreth 22 metra, perimetri i kërcellit është 2 x 1.5 metra, diametri i kurorës 15 

metra dhe vjetërsia është mbi 200 vite. 

2.8.1.6. Trungjet e Qarrit (Quercus cerris) në fshatin Zabërgjë të Mitrovicës së Jugut 

Trungu i Qarrit (Quercus cerris) në fshatin Zabërgjë të Mitrovicës së Jugut është Monumenti i Natyrës me 

lartësi të kërcellit e Monumentit të Natyrës është rreth 23 metra, perimetri i kërcellit është 3 metra, diametri i 

kurorës 18 metra dhe vjetërsia është mbi 250 vite dhe në vendin e ashtuquajtur Bishtec, te Bregu i puseve, në 

pronë private, në parcelën 204-0, zona kadastrale Zabërgjë, nr. P71208050-00204-0, me sipërfaqe 53133 m2, e 

regjistruar si pronë private. 

 

2.8.2. Monumentet e Natyrës me karakter hidrografik 

2.8.2.1. Burimi i ujit mineral në fshatin Mazhiq të Mitrovicës së Jugut 

Burimi i ujit mineral në fshatin Mazhiq të Mitrovicës së Jugut është Monument i Natyrës i karakterit 

hidrologjik dhe shtrihet në vendin e ashtuquajtur Maja e zezë, te Vrella e Rudarit, në pronë shoqërore, në 

parcelën 84-0, zona kadastrale Mazhiq, nr. P-71208084-00084-0, me sipërfaqe 100214 m2, e regjistruar si 

pronë shoqërore. 

2.8.2.2. Ujëvara e Trepçalive në fshatin Melenicë të Mitrovicës së Jugut 

Ujëvara e Trepçalive në fshatin Melenicë të Mitrovicës së Jugut është monument i natyrës i karakterit 

hidrologjik dhe shtrihet pronë shoqërore, në parcelën 1181-0, zona kadastrale Melenicë, nr. P71208088-01181-

0, me sipërfaqe 24378 m2, e regjistruar si pronë shoqërore. 

2.8.2.3. Kroni i Akullit në fshatin Rahovë të Mitrovicës së Jugut 

Kroni i Akullit në fshatin Rahovë të Mitrovicës së Jugut është Monument Natyror me karakter hidrologjik dhe 

shtrihet në vendin e ashtuquajtur te Logu, në pronë shoqërore, në parcelën 14-0, zona kadastrale Rahovë, nr. 

P71208093-00014-0, me sipërfaqe 60060 m2, e regjistruar si pronë shoqërore. 

2.8.3. Monumentet e Natyrës me karakter speologjik 

2.8.3.1. Shpellat e Kaçandollit në fshatin Kaçandoll të Mitrovicës së Jugut 

Shpellat e Kaçandollit në fshatin Kaçandoll të Mitrovicës së Jugut është Monument Natyror me karakter 

spoleologjik dhe shtrihet në pjesën lindore dhe në pjesën veri-perëndimore, në vendin e quajtur “Mali i Madh”, 

në parcelën 1428-0, zona kadastrale Kaçandoll, nr. P-71208065-01428-0, me sipërfaqe 65153 m2, e regjistruar 

si pronësi private, me koordinatat X = 0506351 dhe Y = 4755714. 
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Harta 28. Trashëgimia natyrore  

2.8.4. Asetet e trashëgimisë kulturore dhe turistike 

Në tabelën në vazhdim është lista e objekteve të inventarizuara në Komunën e Mitrovicës së Jugut, sipas të 

dhënave nga Qendra për Trashëgimi Kulturore - Mitrovicë: 

Tabela 64. Trashëgimia Arkitekturale sipas vendbanimit 

Emërtimi i objektit Periudha Vendbanimi I mbrojtur 

Hamami i Vjetër Shek. XVIII Mitrovicë e Jugut x 

Shtëpia e Familjes Korogli Shek. XIX Mitrovicë e Jugut x 

Hotel ‘Jadran’  Shek. XX Mitrovicë e Jugut x 

Shtëpi banimi - Xhafer Deva  1930 Mitrovicë e Jugut x 

Kulla e Tupellëve  Shek. XX Mitrovicë e Jugut x 

Shtëpia e Islam Shipolit Shek. XX Mitrovicë e Jugut x 

Shtëpi banimi - Florim Zeneli - Kumrije Rama Shek. XIX Mitrovicë e Jugut x 

Posta e vjetër 1920 Mitrovicë e Jugut x 

Shtëpia e Xhafer Devës Shek. XIX Mitrovicë e Jugut x 

Enti për punësim Shek. XX Mitrovicë e Jugut x 

Shtëpia e Shoqatës së Gjuetarëve Shek. XX Mitrovicë e Jugut x 

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

Shtëpia e Reshat Feratit Shek. XX Mitrovicë e Jugut x 

Kulla e Ymer Ymerit Shek. XIX Rahovë   x 

Hambari i Nehbi Sahit Pecit Shek. XX Rahovë  x 

Kisha Katolike   Vinarc i Epërm  x 

Teqja e Hafuz Halil Mripës 1967 Suhodoll i Ulët  x 

Teqja e Jonuz Efendisë 1905 Suhodoll i Ulët  x 
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 Kulla e Kamer Jahir Tahirit Shek. XX Stantërg  x 

Kulla e Shemsi Ahmetit Shek. XIX Zasellë   x 

Kulla e Sefedin Zasellës Shek. XX Zasellë  x 

Kulla e Mehmet Sylanit Shek. XX Rekë x 

Kulla e Sali Kajtazit Shek. XX Kçiq i Vogël  x 

Kulla e Asllan Tupellës Shek. XX Kçiq i Vogël  x 

Mejtepi në Koshtovë Shek. XX Koshtovë  x 

Xhamia në Vllahi Shek. XIX Vllahi  x 

Kulla e Halim Miftarit Shek. XX Vllahi x 

Shtëpia e Armatës 1959 Mitrovicë e Jugut x 

Mulliri I Haxhi Osmanit Shek. XIX Rekë x 

Shkolla në fshatin Bajgorë Shek. XX Bajgore  x 

 

Tabela 65. Rezervatet Arkeologjike sipas vendbanimit 

Emërtimi i objektit Periudha Vendi I mbrojtur 

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

Xhamia e Mazhiqit Shek XVI Mazhiq x 

Gërmadhat e kompleksit mesjetar Mesjetë Mazhiq x 

Gërmadhat e qytetit mesjetar Mesjetë Vidishiq x 

Qyteti i Vjetër i Trepçës Mesjetë Zaselle x 

 
Harta 29. Trashëgimia kulturore 
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 2.9. VENDBANIMET 

2.9.1. Karakteri Urban Rural dhe funksionaliteti ndërlidhës 

Komuna e Mitrovicës së Jugut është një ndër qendrat kryesore të Kosovës. Qyteti i Mitrovicës së Jugut është 

qendra urbane e Komunës, ku edhe janë të përqendruara zhvillimet kryesore komunale. Për më tepër, aty janë 

përqendruar edhe funksionet kryesore të arsimit dhe shëndetësisë. 

Sipas regjistrimit të fundit zyrtar të Agjencisë Statistikore të Kosovës, në Komunë shtrihen 46 vendbanime, të 

cilat shtrihen në një territor prej 391.88 km2. Nga i gjithë territori i komunës, 15841.04 ha janë tokë bujqësore, 

prej të cilave 6019.73 ha janë tokë e kultivuar, ndërsa pjesa tjetër 9847.10 kullosë. Rreth 14275.35ha janë 

përcaktuar si pyje. 

Sipas regjistrimit të popullatës së vitit 2011, në këtë komunë akomodohet një popullatë prej 71,909 banorësh, 

në një dendësi mesatare prej 217 b/km². Ndërsa sipas vlerësimit të popullsisë nga ASK, publikuar në qershor 

2019, Komuna e Mitrovicës së Jugut më 31.12.2017 ka 69.346 banorë; dhjetor 2018 ka  70.117ban, duke 

përfshirë mërgimet 68.477ban.etj).  
 

 

 

Tabela 66.Vendbanimet në komunë 

Vendbanimet sipas zonave Kadastrale Banorë (nr.) Sipërfaqe (km²) Dendësi (nr./km2) 

Bajgorë  1098 22.94 48 

Bare  841 14.33 59 

Batahir  0 4.72 0 

Broboniq  1023 15.27 60 

Dedi 0 6.14 0 

Gushavc 475 0 0 

Kaçandoll  119 29.91 4 

Kçiq  i Madh  3312 7.99 414 

Koprivë  55 3.53 16 

Koshtovë  1701 16.10 128 

Kovaçicë  27 9.44 3 

Kutllovc  472 4.50 207 

Lushtë  637 4.30 148 

Maxherë  55 5.15 11 

Mazhiq  253 4.58 55 

Melenicë  475 6.59 72 

Mitrovicë  33580 7.25 4465 

Ofqar  0 4.24 0 

Pirq 511   

Rahovë  396 10.44 129 

Rashan  364 9.37 39 

Rzhanë  0 10.88 0 

Selac  164 34.16 5 

Shipol  4733 1.55 3054 

Shupkovc  1517 12.23 298 

Stantërg  1008 4.51 224 

Stranë 0 2.58 0 

Suhadoll  1013 1.27 798 

Svinjarë / Frashër  568 6.85 83 
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 Tërstenë  163 6.23 26 

Vaganicë  1999 5.43 462 

Vërbnicë / Vërrnicë  313 9.69 32 

Vidishiq 249 10.30 24 

Vidomiriq/ Vidimriq 195 2.56 76 

Vinarc I Ulët  1334 4.71 283 

Vllahi  271 16.57 16 

Zabërgjë  70 5.63 12 

Zhabar i Ulët  7304 2.92 2500 

Zhabar i Epërm  1076 2.65 407 

Zjaqë 17 3.48 5 

Gjithsej 71,909 331.01 217 b/km² 

  

2.9.2. Madhësia dhe Numri i banorëve  

Në bazë të të dhënave demografike dhe sipas udhëzimit administrativ për normat teknike të planifikimit 

hapësinor, klasifikimi i vendbanimeve është bërë në bazë të numrit të banorëve. 

 Vendbanim i mesëm i vogël urban 25.000 - 50.000 banorë - 1 vendbanim; 

 Vendbanim shumë i vogël urban  5.000 - 10.000 banorë - 1 vendbanime; 

 Vendbanim rural i madh 2500 - 5000 banorë - 2 vendbanime; 

 Vendbanim i mesëm i madh rural 1000 - 2500 banorë- 9 vendbanime; 

 Vendbanim i mesëm rural 500 - 1000 banorë - 8 vendbanime; 

 Vendbanim i vogël rural 200 - 500  banorë- 11 vendbanime; 

 Vendbanim shumë i vogël rural <200 banorë - 13 vendbanime; 

Tabela 67. Ndarja e vendbanimeve sipas karakterit urban/rural 

Vendbanimet  Klasifikimi (Urban/ Rural) Vendbanimet Klasifikimi (Urban/ Rural) 

Mitrovicë e Jugut  Vendbanim i mesëm i vogël 

urban 
Gushac Vendbanim i vogël rural  

Zhabar i Poshtëm Vendbanim shumë i vogël urban   Rahovë Vendbanim i vogël rural  

Shipol*  Vendbanim rural i madh Rashan Vendbanim i vogël rural  

Kçiq i Madh Vendbanim rural i madh Vinarc i Epërm Vendbanim i vogël rural  

Vaganicë Vendbanim i mesëm i madh rural Vërbnicë Vendbanim i vogël rural  

Bajgorë Vendbanim i mesëm i madh rural Mazhiq Vendbanim i vogël rural  

Broboniq Vendbanim i mesëm i madh rural Vidishiq Vendbanim i vogël rural  

Kçiq i Vogël Vendbanim i mesëm i madh rural  Rekë Vendbanim i vogël rural  

Koshtovë Vendbanim i mesëm i madh rural  Suhodoll i Epërm Vendbanim i vogël rural  

Stantërg Vendbanim i mesëm i madh rural  Vidomiriq Vendbanim shumë i vogël rural  

Shupkovc Vendbanim i mesëm i madh rural  Tërstenë Vendbanim shumë i vogël rural  

Tunel i Parë Vendbanim i mesëm i madh rural  Selac Vendbanim shumë i vogël rural  

Zhabar i Epërm Vendbanim i mesëm i madh rural  Zabërxhë Vendbanim shumë i vogël rural  

Vinarc i Poshtëm Vendbanim i mesëm rural  Maxherë Vendbanim shumë i vogël rural  

Bare Vendbanim i mesëm rural  Koprivë Vendbanim shumë i vogël rural  

Zasellë Vendbanim i mesëm rural  Kovaçicë Vendbanim shumë i vogël rural  

Suhodoll i Poshtëm Vendbanim i mesëm rural  Zijaqë Vendbanim shumë i vogël rural  
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 Lushtë Vendbanim i mesëm rural  Batahir Vendbanim shumë i vogël rural  

Svinjarë Vendbanim i mesëm rural  Dedi Vendbanim shumë i vogël rural  

Lisicë Vendbanim i mesëm rural  Ovçar Vendbanim shumë i vogël rural  

Pirq Vendbanim i mesëm rural  Stranë Vendbanim shumë i vogël rural 

Kutlloc Vendbanim i vogël rural Rrzhanë Vendbanim shumë i vogël rural 

Melenicë Vendbanim i vogël rural    

*Vendbanimi Shipol me PZHK të fundit është klasifikuar si venbanim urban. Duke pasur parasysh këtë fakt, por edhe gjendjen 

ekzistuese dhe zhvillimet e mëdha në këtë venbanim, edhe ky plan e konsiderion Shipolin si venbanim të zonës urbane.  

2.9.3. Lloji dhe lartësia mbidetare  

Relievi i territorit të komunës së Mitrovicës së Jugut përbëhet nga disa tërësi, megjithatë, relievi fushor dhe 

malor formon fizionominë kryesore të kësaj hapësire gjeografike.  

Qyteti i Mitrovicës së Jugut (lartësia mbidetare 570 m.) shtrihet përgjatë dy brigjeve të lumenjve Ibër dhe 

Sitnicë. Që të dy lumenjtë formojnë një hapësirë luginore, e cila përshkohet dhe kufizohet me kodrina me një 

lartësi mbidetare rreth 750 m. Në mes të dy luginave të lumenjve shtrihet për së gjati një kodrinë me një lartësi 

mbidetare rreth 600 m. 

2.9.4. Vendbanimet joformale  

Janë vendbanime njerëzore, të cilat nuk u mundësojnë banorëve të gëzojnë të drejtat e tyre për një standard të 

përshtatshëm të jetesës, në veçanti banim të përshtatshëm. Bazuar në Planin për Zbatimin e Standardeve në 

Kosovë, Vendbanimet Joformale kategorizohen si vijon: 

 Zotërimi joformal ose jo i sigurt i pronësisë 

 Qasja joadekuate ose privimi në shërbime elementare 

 Pjesëmarrja joadekuate ose mospjesëmarrja në qeverisje 

 Rrezikshmëria deri në diskriminim 

Në Komunë të Mitrovicës së Jugut janë evidentuar 5 vendbanime joformale. 

Tabela 68. Vendbanimet jo formale 

Nr. i Vendbanimit 

VJF 

Sipërfaqja e përgjithshme në ha e 

zonave 

Numri i shtëpive Numri i banorëve Dendësia (b/ha) 

5 VJF 61.62 669 3603 58.45 

Komuna e Mitrovicës së Jugut ka identifikuar 5 Vendbanime jo formale, 4 në zonën urbane dhe 1 në zonën 

rurale. Në Planin Zhvillimor Komunal 2009-2025 kanë qenë të identifikuar 3 VJF, ndër to edhe Lagja Rome si 

vendbanim jo formal, e cila me ndarjen e parcelave nga Kuvendi Komunal dhe ndihmën e donatorëve, me 

ndërtimin e njësive të reja të banimit kjo lagje është kthyer në vendbanim formal.  

Drejtoria e Urbanizmit të qytetit të Mitrovicës së Jugut ka vendosur që për hulumtimin e vendbanimeve 

joformale të marrë 5 vendbanime karakteristike, për kah krijimi, përbërja etnike dhe gjendja fizike e tyre. 

Shërbimet joadekuate të infrastrukturës teknike dhe sociale janë karakteristikë e të 5 vendbanimeve.  

Në tabelën më poshtë janë të paraqitura të gjitha vendbanimet joformale dhe karakteristikat e tyre: 

 

Tabela 69. Vendbanimet joformale të identifikuara në komunën e Mitrovicës 
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Lagja Sitnica  

(2 Korriku) 

11.72 ha 2686 338 40% Mungon çerdhe  Shoqërore/ 

Komunale 

Shtëpi mesatare 

/  të vjetruara 

I-Infrastruktura 
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 Lagja e 

Bizneseve 

12.73 ha 297 58 60% Mungon çerdhe  Private / 

Komunale / 

Shoqërore & 

Hekurudhës 

Shtëpi  

shumë të mira 

IV-Infrastruktura 

Lagja Zhabar i 

poshtëm 

14.35 ha 440 120 40% Mungon çerdhe  Komunale Shtëpi mesatare III- Zgjidhja e 

çështjes së pronës 

Lagja 

Shupkovc 

3.91 ha 180 49 20% Mungon çerdhe Shoqërore / 

Pyjore 

Shtëpi mesatare  II-Prona dhe 

Infrastruktura 

Lagja te Liqeni 

akumulues 

18.91ha 416 104 40% Mungon çerdhe Private / 

Komunale / 

Trepça/Ujërave/ 

K.Bujqësore 

Shtëpi mesatare II-Prona dhe 

Infrastruktura 

 

  
Figura 18.Pozita e vendbanimeve joformale në kuadër të qytetit të Mitrovicës së Jugut 

 

 

 

 

2.9.5. Ndërtimet pa leje 

Në Komunën e Mitrovicës së Jugut janë të regjistruara në regjistrin Kombëtar të ndërtimeve pa leje mbi 8100 

raste të ndërtimeve pa leje, me ish Ligjin për Trajtimin e Ndërtimeve pa Leje Nr.04/ L-188 të vitit 2014. Mirëpo 

ky numër i ndërtimeve pa leje është ma i madh e që pritet të trajtohen me Ligjin e ri në fuqi Ligji Nr. 06/L-024. 

Më poshtë, janë identifikuar ndërtimet pa leje të tipit Ndërtesa në bashkëpronësi/me shumë njësi (kolektive), që 

janë ndërtuar deri në vitin 2018, në zonën urbane: 
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Figura 19.Ndërtesat në bashkëpronësi pa leje në zonën urbane 

 

 

 

 

 

Tabela .70 Numri i objekteve pa leje sipas vendbanimeve  

Vendbanimet Numri i ndërtimeve pa leje Vendbanimet Numri i ndërtimeve pa leje 

Bajgorë 17 Rashan 8 

Bare 11 Rrezhanë 0 

Batahir 1 Selac 2 

Broboniq 45 Shipol 579 

Dedi 0 Shupkovc 391 

Frashër 67 Stanterg 16 

Kaqandoll 0 Stranë 0 

Kçiq i Madh 338 Suhadoll 113 

Koprivë 6 Terstenë 2 

Koshtovë 186 Vaganicë 217 

Kovaqicë 0 Verbnicë 18 

Kutlloc 39 Vidishiq 9 

Lushtë 91 Vidomiriq 14 

Maxherrë 3 Vinarci Poshtëm 87 

Mazhiq 9 Vllahi 1 

Melenicë 25 Zaberxhë 1 

Mitrovicë e Jugut 2853 Zhabari Epërm 114 

Ovqarë 1 Zhabari Poshtëm 1200 

Rahovë 84 Zijaqë 0 
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Komerciale

Rezidenciale dhe komerciale

Industriale

Tjetër

Pakategorizuar

 
Grafiku 14. Lloji i ndërtimeve ilegale 

 

 
Figura 20. Shperndarja e ndertimeve me leje dhe pa leje ne komunen e Mitrovices se Jugut, Raport Vleresimi i PZHK-se 2009- 

2025+, UN-Habitat, komuna e Mitrovices Jugore 

 

2.9.6. Sipërfaqet e ndërtuara në kuadër të vendbanimeve  

Sa i përket numrit të strukturave të ndërtuara, në Komunë pjesa më e madhe e ndërtimeve prej 56.50% janë 

ndërtesa banimi me një njësi, pastaj dyqane prej 10.30%, ndërtesa banimi me shumë njësi prej 25.75% dhe 

depo prej 0.33%. 
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 Sa përket sipërfaqeve të strukturave të ndërtuara, në Komunë pjesa më e madhe e ndërtimeve janë ndërtesa 

banimi me një njësi, pastaj ndërtesa banimi me shumë njësi, komerciale depo e kështu më radhë. 

Tabela 71. Strukturat e ndërtuara në kuadër të vendbanimeve, Burimi: Drejtoria e tatimit në pronë 
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Bajgorë 60   5  1      

Bare 17   2  6   1 2  

Batahir 14           

Broboniq 59   2  1 1     

Dedi 31           

Kaçandoll  1           

Kçiq  I Madh 550 3  5  25      

Koprivë 5           

Koshtovë 300  3 7  6     2 

Kovaçicë 3           

Kutllovc  72 77  11 3 9      

Lushtë 100   3  5 1     

Maxherë  44           

Mazhiq  11       1    

Melenicë  25       1    

Mitrovicë e Jugut 6337 4901 57 1926 41 468 272 110 155 69 5 

Ofqar 7           

Rahovë 245 217  3  3 5  1   

Rashan  11           

Rzhanë 0           

Selac  117           

Shipol 606 1  11 3 29 2 3 4   

Shupkovc 715 1 5 41 1 27 5 1 4 4 2 

Stantërg  90 60 1 5 5 2   3 32 1 

Stranë 13           

Suhadoll  153 3  3 1 4 2   14  

Svinjarë / Frashër 182   1 2 1 3 1  1  

Tërstenë  2           

Vaganicë 287 1  1  12      

Vërbnicë / Vërrnicë  108    2      1 

Vidishiq 3   1        

Vidomiriq/ Vidimriq 18           

Vinarc I Ulët 207 1  5 1 3      

Vllahi 3   1        

Zabërgjë  42           

Zhabar I Ulët  1194 18 1 67 3 65 7 2 3   

Zhabar I Epërm  226   14 1 6 3 1    

Gjithsej 11590 5283 67 2114 63 673 301 120 171 122 11 
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Tabela 72. Sipërfaqe e ndërtuar hektar 

Vendbanimet Nr Objekteve Sipërfaqe bruto ha Vendbanimet Nr 

Objekteve 

Sipërfaqe bruto 

ha 

Bajgorë 392 3.57 Rzhanë 0 0 

Bare 325 3.3 Selac  117 0.85 

Batahir 13 0.11 Shipol 1557 15.3 

Broboniq 333 3.85 Shupkovc 1346 29 

Dedi 26 0.15 Stantërg  253 4.95 

Kaçandoll  87 0.75 Stranë 13 0.1 

Kçiq  I Madh 1221 17.9 Suhadoll  464 4.4 

Koprivë 31 0.4 Svinjarë / Frashër 423 5.35 

Koshtovë 708 8.7 Tërstenë  67 0.7 

Kovaçicë 49 0.51 Vaganicë 714 8.56 

Kutllovc  151 2.7 Vërbnicë / Vërrnicë  371 4.1 

Lushtë 249 3.45 Vidishiq 131 1.1 

Maxherë  49 0.5 Vidomiriq/ Vidimriq 71 0.8 

Mazhiq  120 1.26 Vinarc I Ulët 469 5.3 

Melenicë  175 1.6 Vllahi 182 1.7 

Mitrovicë e Jugut 7985 95.4 Zabërgjë  42 0.35 

Ofqar 7 0.02 Zhabar I Ulët  2565 25.1 

Rahovë 402 4.6 Zhabar I Epërm  313 3.8 

Rashan  169 1.8 Zijaq 23 0.2 

Gjithsej 21613 262.23 

 

2.9.7. Zona Urbane 

Zona urbane është në një lartësi mbidetare nga 450 deri më 550m. Si qytet primar në rajonin e Rrafshit të 

Kosovës, Mitrovica e Jugut luan një rol me rëndësi në zhvillimin e mëtutjeshëm të tërë rajonit po ashtu edhe të 

vet qendrës së qytetit. Pozita e saj gjeo-morfologjike dhe vet struktura fizike e qytetit detyron zhvillimin e 

qytetit në drejtim të pjesës perëndimore, që është paraparë me Plan Zhvillimor Urban. Pozicioni i qendrës së 

qytetit kryesisht paraqet bërthamën e vjetër të qytetit dhe ndodhet në kryqëzim të rrugëve kryesore të qytetit, të 

cilat lidhen me qendrat tjera të Kosovës dhe Rajonit (Prishtinë—Qendër—Serbi) dhe me anë të rrugëve 

sekondare lidhet me fshatrat përreth (Qendër—Shupkovc; Qendër—Shipol; Qendër—Shupkovc; Qendër—

Vërbicë). 

Numri i popullsisë urbane në regjistrimin e fundit (2011) prej afro 33,904 banorëve i koncentruar në vetë selinë 

komunale të Mitrovicës së Jugut e, paraqet 47.42% të popullsisë që jetonte në qytetin e Mitrovicës së Jugut. 

Raporti ndërmjet popullsisë urbane do të ketë ndryshuar tani, dhe ritmet e rritjes dhe të përqindjes së popullsisë, 

por edhe mesatarja për një vendbanim rural është rritur. 

 

2.9.8. Zonat rurale 

Rrjeti i vendbanimeve rurale në komunën e Mitrovicës së Jugut paraqet një heterogjenitet të shtrirjeve dhe një 

mozaik interesant të përhapjes hapësinore. Qasja e analizës së rrjetit, sistemit dhe e strukturës së vendbanimeve 

rurale në komunën e Mitrovicës së Jugut, sipas shumë karakteristikave fizionomiko-morfologjike, funksionale 

dhe demografike, paraqet specifikë të rrallë, që kërkon hulumtime të hollësishme, dhe ndërdisiplinore. Territori 
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 i komunës së Mitrovicës së Jugut karakterizohet me numër të madh vendbanimesh për njësi sipërfaqesh. Ky 

numër vendbanimesh është i koncentruar në një sipërfaqe prej 350.00 km2, në të cilën gjenden 46 vendbanime. 

Fshatrat në komunën e Mitrovicës së Jugut në aspektin tipologjik karakterizohen në dy veti: fshatrat malor dhe 

të rrafshit. 

Fshatrat e rrafshit kategorizohen si fshatra më bujqësor me tokë të mirë bujqësore të kategorisë I-IV, të 

përshtatshmërisë së tokave bujqësore. Në zonën e rrafsh hynë fshatrat Kçiq i Madh, Shupkovc, Frashër, 

Vërbicë, Vaganicë, Vinarc i Poshtëm dhe Koshtovë.  

Pjesa tjetër e fshatrave i takojnë pjesës malore . Këto fshatra në kontekstin ekonomik e kanë të zhvilluar 

bujqësinë kryesisht blegtorinë, duke ju falënderuar kushteve gjeografike të cilat i kanë këto fshatra.   

 

2.10. BANIMI 

Banimi, si funksion kryesor i çdo vendbanimi është vendimtar për stabilitet social, ambient të shëndoshë, 

shëndet të mirë dhe për një mirëqenie njerëzore në përgjithësi. 

Duke qenë shfrytëzuesi më i madh i hapësirës si aktiviteti themelor i vendbanimeve, ai ndikon në rrjedhën e 

zhvillimit të gjithmbarshëm të shoqërisë dhe është komponent i rëndësishëm i zhvillimit ekonomiko-social, 

përkatësisht të standardit jetësor të qytetarëve në përgjithësi. Numri i përgjithshëm i shtëpive individuale në 

komunën e Mitrovicës së Jugut, për momentin është 21,909 shtëpi individuale, ndërsa banesave kolektive janë 

351 banesa, me 3889 njësi banimi.  

Deri tani në një shtëpi kanë jetuar tri gjenerata me disa familje në një shtëpi, por trendet e zhvillimit tregojnë që 

dita-ditës shprehet nevoja për njësi të reja banesore për çifte të ndara nga familjet tradicionale si dhe çifte të 

reja. Gjendja fizike e shtëpive dhe ndërtesave të banimit kolektiv është relativisht e mirë, ngase shumë objekte 

të banimit kolektiv janë ndërtime të reja (të ndërtuara pas vitit 2000), ndërsa disa objekte kolektive të vjetra 

kanë qenë të ndërtuara me material të fortë, prandaj  gjendja e qëndrueshmërisë dhe sigurisë për banorët është 

në nivel të mirë (përjashtim bëjnë objektet kolektive në Stantërg dhe te Tuneli I Parë). 

Zona urbane e qytetit të Mitrovicës së Jugut karakterizohet me dendësi më të lartë se zonat rurale dhe kjo 

dendësi është rreth 230 banorë/km 2 . Kjo dendësi është më e lartë se në zonat rurale por është e ulët se një 

zone tipike urbane. 

Bazuar në regjistrimin zyrtar të banimit të vitit 2011, njësitë e banimit janë kryesisht në zonën urbane. 
 

Tabela 73. Banesat sipas llojit, statusit të shfrytëzimit dhe tipit të vendbanimit në zonën Urbane 

Lloji i Banesës Urban Rural 

 

Banesa 

Ekonomi 

Familjare 
Persona Banesa 

Ekonomi 

Familjare 
Persona 

Banesa të zakonshme 8664 8802 46,049 4283 4348 25748 

Lloj tjetër banese 17 17 74 6 6 29 

Mitrovicë e Jugut 8681 8819 46,132 4289 4354 25777 

 

Tipologjia e banimit në komunë është relativisht e ngjashme në nivel vendi. Më të zakonshme janë shtëpitë 

familjare të veçuara, ndërsa shtëpitë dyshe apo ato në varg duken të jenë më pak të favorizuara për banim. 
 

Tabela 74. Shtrirja hapësinore (ha) dhe numri i ndërtesave (nr.) të banimit më një njësi 

Tipi i 

vendbanimit 

Shtëpi e veçuar, e  

ndarë në vete 

Shtëpi gjysmë e ndarë Rresht apo varg 

shtëpish  

Ndërtesë ose blloqe 

apartamentesh 

Tjetër 

Urban 5,622 474 160 143 16 

Rural 3,642 99 48 33 2 

Gjithsejtë 9,264 573 208 176 18 
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Banesat në kuadër të veprimtarisë afariste janë të koncentruar kryesisht në zonën urbane, ku pjesa më e madhe 

e tyre është 1 dhomëshe.  

 

Tabela 75. Banesa te zakonshme sipas numrit te dhomave 

Numri i dhomave ne banesa te 

zakonshme 

Ekonomi familjare 

1 2 3 4 5 Gjithsej banesa 

1 dhomëshe 386 2 - - - 388 

2 dhomëshe 2,420 13 2 - - 2,435 

3 dhomëshe 3,847 40 3 - - 3,890 

4 dhomëshe 3,055 41 3 1 - 3,100 

5+ dhomëshe 3,061 60 11 2 - 3,134 

Mitrovicë e Jugut 12,769 156 19 3 - 12,947 

 

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

Tabela 76. Banesat e zakonshme sipas numrit të dhomave dhe sipërfaqes mesatare për një person 

Numri i dhomave 

në banesa të 

zakonshme 

Banesat perka sipërfaqja për një person 

deri ne 

4 m² 

4,1-6,0 

m² 

6,1-8,0 

m 

² 

8,1-10 

m² 

10,1-

12 m² 

12,1-

15 m² 

15,1- 

20 m² 

20,1- 

25 m² 

25,1- 

30 m² 

30,1-

40 m² 

Mbi 

40 

m² 

1 dhomëshe 115 67 62 34 19 12 54 12 4 5 4 

2 dhomëshe 166 410 542 326 229 232 248 88 46 94 54 

3 dhomëshe 54 279 629 724 509 547 512 255 104 132 145 

4 dhomëshe 15 128 360 424 456 505 531 276 122 149 134 

5+ dhomëshe 6 45 151 260 303 513 654 378 238 257 329 

Mitrovicë e Jugut 356 929 1,744 1,768 1,516 1,809 1,999 1,009 514 637 666 

 

Sipërfaqja e hapësirave që përdoren për qëllime afariste janë kryesisht nën 20 m2, duke vazhduar me 21 - 50 

m2. 
 

Tabela 77. Banesat në të cilat ushtrohet veprimtaria afariste sipas numrit te dhomave te shfrytëzuar për qëllime afariste dhe 

sipërfaqes në m2 

Numri i dhomave ne 

banesa te zakonshme 

Sipërfaqja e dhomave për qëllime afariste 

< 20 m2 21-30 m2 31-40 

m2 

41-50 

m2 

51-60 

m2 

61-70 

m2 

71-80 

m2 

81-100 

m2 

101-120 

m2 

120+ 

m2 

1 dhomëshe 26 16 20 3 11 7 10 5 3 6 

2 dhomëshe 2 4 16 5 5 6 3 7 2 4 

3 dhomëshe - - 5 2 4 - 4 4 1 3 

4 dhomëshe - - - - 1 1 2 2 1 1 

5+ dhomëshe - - - - - - - - 2 2 

Gjithsej 28 20 41 10 21 14 19 18 9 16 

 

Tabela 78. Ndërtesat me të paktën një banesë të zakonshme të shfrytëzuar sipas llojit 

Komuna dhe lloji i 

ndërtesës 

Tipi i vendbanimit Numri i kateve te ndërtesës 

Gjithsej  Urban Rural Gjithsej 1 2 3 4 5 6 deri 10 deri 15 + 
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 9 14 

Për Banim 10239 6415 3824 10239 4524 4625 849 133 48 51 9 - 

Jo për Banim 12 9 3 12 8 3 1 - - - - - 

Mitrovicë 10,251 6424 3827 10251 4532 4628 850 133 48 51 9 - 

Niveli i zhvillimit të sektorit të banimit në Komunën e Mitrovicës së Jugut ka qenë mjaft i qëndrueshëm që nga 

viti 1970 e deri më sot. Por duke theksuar se nga viti 1970 e deri në fund të viteve të 90-ta përqindja e 

ndërtimeve ka qenë e lartë dhe duke vazhduar kështu deri në fund të vitit 2009. 
 

Tabela 79. Numri i ndërtesave të ndërtuara sipas viteve 

Viti i ndërtimit Nr. objekteve Përqindja 

<1960 483 4.71% 

1960-1969 741 7.23% 

1970-1979 1,354 13.21% 

1980-1989 1,805 17.61% 

1990-1999 1,266 12.35% 

2000 707 6.90% 

2001 670 6.54% 

2002 588 5.74% 

2003 442 4.31% 

2004 375 3.66% 

2005 373 3.64% 

2006 307 2.99% 

2007 261 2.55% 

2008 306 2.99% 

2009 262 2.56% 

2010 287 2.80% 

2011 24 0.23% 

 

Mënyra e ngrohjes së objekteve të banimit është me stufë 92.48 % dhe 3.40% oxhak, 4.20% energji elektrike, 

ndërsa lloji i energjisë është druri 94% dhe 4% energjia elektrike. 
 

Tabela 80. Mënyra e ngrohjes të ndërtesave të banimit 

Mënyra kryesore e ngrohjes në ndërtesat e banimit Banesë e zakonshme Ekonomi familjare Persona 

Stufë 11,528 11,707 65,039 

Oxhak 383 397 2,059 

Ngrohës elektrik i lëvizshëm 523 524 1,922 

Të tjera 22 23 83 

Nuk ka ngrohje 10 10 34 

Lloji kryesor i energjisë së përdorur për ngrohje ndërtesa banimi 

Dru 12,048 12,243 67,923 

Qymyr/ thëngjill 89 92 596 

Naftë/ mazut 115 118 608 

Gaz 43 44 183 

Energji elektrike 637 638 2,423 
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 Tjetër lloj energjie 5 5 30 

 

Mbi 70% e ndërtesave të banimit janë të lidhura në rrjetin publik të kanalizimit, 10 % të lidhura me gropa 

septike private dhe 14% në mënyra tjera të shkarkimit. Ndërsa sa i përket furnizimit me ujë rreth 90% e 

objekteve janë të kyçur në sistemin publik të ujësjellësit, ndërsa rreth 10% e objekteve furnizohet nga burimet e 

tjera.  

 

Tabela 81. Banesat sipas mënyrës së shkarkimit të ujerave të zeza dhe furnizimit me ujë 

Sistemi i shkarkimit të ujërave të zeza në njësinë e banesës Numri I 

objekteve 

% 

Shkarkimi i ujërave të zeza nëpërmjet kanalizimit të lidhur me sistemin publik 9533 73.63% 

Shkarkimi i ujërave të zeza nëpërmjet kanalizimit të lidhur me sistem privat 1185 9.15% 

Të gjitha mënyrat e tjera (p.sh. Kanal, gropë septike, lumë, etj.) 1845 14.25% 

Nuk ka sistem kanalizimi 384 2.97% 

Sistemi i furnizimit me ujë në njësinë e banesës 

Sistemi i furnizimit me ujë nga një shërbim publik 11564 89.32% 

Sistemi i furnizim me ujë nga burimet tjera 1248 9.64% 

Sistemi i furnizimit me ujë brenda ndërtesës, por jashtë njësisë së banesës 11 0.08% 

Sistemi i furnizimit me ujë jashtë ndërtesës 90 0.70% 

Nuk ka sistem të furnizimit me ujë 34 0.26% 

 

 
Harta 30. Shtrirja e vendbanimeve 
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2.10.1. Banimi Social  

Banimi  social  në  komunën e Mitrovicës së Jugut, është zhvilluar me një ritëm shumë të ngadalshëm. Që nga 

viti 1999, janë ndërtuar 2 blloqe të banesave kolektive sociale, njëri bllok në zonën urbane (Rr. Mbretëresha 

Teutë) me 21 njësi banimi, ndërsa tjetri në zonën rurale (Stantërg) me 17 njësi banimi edhe atë të ndërtuara nga 

donacionet e nivelit qendror në prona Komunale. Gjithashtu një objekt është adaptuar për banim social (në 

Lagjen Shipol) me 18 njësi banimi e financuar nga Mercy Corps, niveli qendror dhe lokal, që në total rreth 230 

banorë janë të vendosura në këto ndërtesa të banimit social. 

Duke marrë parasysh se në Komunën e Mitrovicës së Jugut, raste sociale të përfshira në skemën e asistencës 

sociale për vitin 2018 janë: 2276 familje, me 9572 anëtar, një numër i konsiderueshëm i tyre jetojnë në kushte 

jo të mira të banimit dhe kanë nevojë për përmirësimin e tyre, ndërsa një pjesë tjetër që kanë paraqitur edhe 

kërkesë, nuk posedojnë as kushtet minimale për banim. 

Si rezultat i gjendjes së rëndë ekonomike në Komunën e Mitrovicës së Jugut, numri i familjeve që jetojnë në 

asistencë sociale, është si në vijim: 

 

Tabela 82. Numri i familjeve përfituese të asistencës sociale 

Nr. i familjeve përfituese të asistencës sociale 

Periudha Familje Anëtarë 

2010 2458 11035 

2011 2472 11097 

2012 2288 10294 

2013 1985 8725 

2014 2038 8880 

2015 1881 8167 

2016 2111 8879 

2017 2314 9697 

2018 2276 9572 

 

Mbi 23 kërkesa janë të komuniteteve Rom, Ashkalinj, Egjiptian, për përmirësimin e kushteve dhe zgjidhjen e 

çështjes së banimit. Deri më tani pikërisht për këto komunitet janë ndërtuar 140  shtëpi në fshatin Frashër 

ndërsa, për ashkalinj në Mitrovicën e Jugut janë ndërtuar 289 njësi banimi. Ndërtimet e cekura janë ndërtuar 

nga donatorët dhe komuna. Ndërsa për komunitetin shqiptar janë ndërtuar 65 njësi banimi.20 

 
Tabela 83. Njësi banimi të ndërtuar për komunitetin RAE të kthyer. 

Lokacioni Shqiptarë Serb Rom, Ashkali, Egjiptian Objekte Donatorët 

 

Frashër  2 140 / 142 Qeveria e Kosovës.  

Roma Mahallë / / 289 289 NCA, DRC Mercy Corps 

2 Korriku  5 / 3 8 Komuna e Mitrovicës së Jugut 

                                                 

 

 
20 Programi Trevjeçar i Banimit 2016 – 2019 për komunën e Mitrovicës 
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2.11. SHFRYTËZIMI I TOKËS 

Prej rreth 336 km² sa ka komuna e Mitrovicës së Jugut, vlerësohet se gjysma e kësaj sipërfaqeje është tokë 

bujqësore. Në krahasim me komunat tjera në Kosovës, Mitrovica e Jugut gjendet pak nën vlerën mesatare (54% 

tokë bujqësore). Këtu janë përfshirë tokat që shfrytëzohen si ara për kultivimin e drithërave e perimeve, 

pemishtet dhe vreshtat, bahçet, livadhet. Më shumë se 40% e këtyre sipërfaqeve janë pyje. Ndërkaq kategoritë 

tjera (siç shihet nga tabela e mëposhtme) marrin pjesë me një përqindje shumë të vogël.  

 

Tabela84 .Shfrytëzimi tokës sipas sipërfaqeve (ha) dhe përqindjes 
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15871.04

ha 
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14275.3
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22.06 

ha 

65.46 

ha 
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0.20% 5.78% 47.99% 0.64% 0.29% 1.06% 0.01% 43.16% 0.15% 0.07% 0.20% 0.47% 
 

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

komunës, siç na prezantohen edhe në hartën e mëposhtme. Nëpër rrafshinat pranë lumenjve, janë koncentruar 

kategoritë si: sipërfaqet agrare (arat për kultivimin e drithërave dhe perimeve), vendbanimet, akset rrugore dhe 

zonat me destinim ekonomik janë të përqendruara në zonën qendrore të komunës. Në zonën e Shalës dominon 

blegtoria. Sipërfaqet tjera në verilindje, janë kryesisht sipërfaqe kodrinore-malore kryesisht të pyllëzuara. Edhe 

pjesa perëndimore e komunës (Koshtova / Kopriva / Broboniqi) është po ashtu zonë kodrinore-malore 

pjesërisht e pyllëzuar. 

 

2.11.1. Sipërfaqja ujore 

Sipërfaqet ujore shtrihen në një të sipërfaqe të përgjithshme prej 65.59ha. Sipërfaqja ujore kryesisht përbehet 

prej Lumit Sitnica, i cili shtrihet në 4 zona kadastrale, Kçiç i Madh, Shupkovc, Mitrovicë e Jugut (zona urbane) 

dhe Frashër dhe Lumit Ibër i cili shtrihet në 6 Zona kadastrale, Mitrovicë, Zhabar i Poshtëm, Suhodoll, Vinarc i 

Poshtëm, Zhabar i Epërm dhe Kushtovë. 

 

Tabela85. Sipërfaqet ujore sipas sipërfaqeve (ha) dhe përqindjes të shtrirjes në zona kadastrale 

Frashër Koshtovë Kçiq i Madh Mitrovicë e Jugut (zona urbane) Shupkovc 
Vinarci 

Poshtëm 

2.47ha 9.40ha 4.47ha 20.28ha 4.05ha 5.28ha 

3.78% 14.34% 6.82% 30.92% 6.18% 8.05% 

 

Zhabar i Poshtëm Suhodoll Zhabar i Epërm Lushtë Vaganicë Verbnicë 

3.92ha 7.76ha 2.07ha 2.80ha 2.12ha 0.91ha 

5.99% 11.84% 3.16% 4.28% 3.25% 1.39% 
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 2.11.2. Zonat e Banimit 

Zonat e banimit shtrihen në një sipërfaqe të përgjithshme prej 1911.4195 ha. Në vijim janë të radhitura zonat 

kadastrale me mbulueshmëri të territorit me shfrytëzim banimi më të lartë dhe më të ulët se 100 ha: 
 

 

Tabela 86. Zonat kadastrale me mbulueshmëri të territorit me shfrytëzim banimi më të lartë dhe më të ulët se 100 ha 

ZONAT ME SIP > 100ha                              ZONAT ME SIP < 100ha 

Mitrovicë me 299.26 ha Bajgorë me  69.68ha Rashan me 30.57ha 

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

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

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

 Dedi me 4.78ha Stranë me 4.24ha 

 Frashër me 81.42ha  Suhadoll me 44.07ha 

 Kaqandoll me 20.04ha Terstenë me 19.19ha 

 Koprivë me 5.83ha Vaganicë me 95.14ha 

 Koshtovë me 99.91ha Verbnicë me 47.35ha 

 Kovaqicë me 15.16ha Vidishiq me 28.23ha 

 Kutlloc me 26.81ha Vidomiriq me 6.4194 ha 

 Lushtë me 37.88 ha Vinarci Poshtëm me 56.55ha 

 Maxherrë me 13.58ha Vllahi me 22.81ha 

 Mazhiq me 21.32ha Zaberxhë me 6.66ha 

 Melenicë me 34.25ha Zhabari Epërm me 42.30ha 

 Ovqarë me 1.22ha Zijaqë me 3.84ha 

 Rahovë me 60.94ha  

 

Tabela 87. Zonat e Banimit sipas sipërfaqeve (ha) dhe përqindjes të shtrirjes në zona kadastrale 
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 0.22% 2.31% 1.00% 4.98% 2.48% 1.48% 0.34% 2.96% 1.19% 0.35% 2.21% 0.20%  

 

 

2.11.3.  Zonat Bujqësore 

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

Tabela 88. Zonat Bujqësore 

Tokë e punueshme Kullosa Infrastrukturë blegtorale 

6019.73ha 9847.10ha 4.21ha 

 

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

Tabela 89. Zonat me sipërfaqe më të lartë dhe më të ulët se 300ha 

ZONAT ME SIP > 300ha  ZONAT ME SIP < 300ha 

Kçiq i Madh me 549.59ha Mitrovicë me 169.18ha 

Shupkovc me 580.37 ha Shipol me 25.94ha 

Bajgorë me  1192.78ha Zhabari Poshtëm me 78.75ha 

Bare me 627.46ha Batahir me 87.29ha 

Broboniq  me 334.54ha Dedi me 95.68ha 

Frashër me 586.12ha  Koprivë me 121.22ha 

Kaqandoll me 1885.81ha Kutlloc me 109.83ha 

Koshtovë me 420.00ha Lushtë me  147.58ha 

Kovaqicë me 507.07ha Maxherrë me 199.35ha 

Melenicë me 216.15ha Mazhiq me 175.88ha 

Rahovë me 308.89ha Ovqarë me 114.68ha 

Rrezhanë me 902.09 ha Rashan me 295.93ha 

Selac me 2868.36ha Stanterg me 62.20ha 

Vaganicë me 410.73ha Stranë me 64.16ha 

Verbnicë me 499.49ha Suhadoll me 65.26ha 

Vidishiq me 455.87ha Terstenë me 173.52ha 

Vllahi me 1008.77ha Vidomiriq me 79.09ha 

 Vinarci Poshtëm me 206.76 ha 

 Zaberxhë me 114.29ha 

 Zhabari Epërm me 78.75ha 

 Zijaqë me 98.01ha 

 

Tabela 90. Zonat Bujqësore sipas sipërfaqeve (ha) dhe përqindjes të shtrirjes në zona kadastrale 
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1.07% 3.46% 0.16% 3.66% 0.20% 7.52% 3.95% 0.55% 2.11% 0.60% 1.95% 11.88% 0.76% 
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79.09h
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0.40% 0.41% 1.09% 2.59% 3.15% 2.87% 0.50% 1.30% 6.36% 0.72% 0.50% 0.62%  

 

2.11.4. Zonat Pyjore 

Zonat Pyjore shtrihen në një të sipërfaqe të përgjithshme prej 14275.35ha. Në vijim janë të radhitura zonat 

kadastrale me mbulueshmëri të territorit me shfrytëzim për pyje më të lartë dhe më të ulët se 150 ha : 

 

Tabela 91. Zonat kadastrale me mbulueshmëri të territorit me shfrytëzim për pyje më të lartë dhe më të ulët se 150 ha 

                             ZONAT ME SIP > 150ha  ZONAT ME SIP < 150ha 

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

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

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

Broboniq  me 1130.93ha Lushtë me  224.03ha Mitrovicë me 4.38ha 

Kaqandoll me 1072.97ha Maxherrë me 297.84ha Shipol me 0ha 

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

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

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

Rahovë me 640.14ha Stanterg me 296.37ha  

Rrezhanë me  185.00ha Stranë me 187.37ha  

Selac me 526.73ha Terstenë me 426.16ha  

Verbnicë me 378.41ha Vidomiriq me 163.58ha  

Vidishiq me 533.32ha Vinarci Poshtëm me  196.34ha  

Vllahi me 618.35ha Zaberxhë me 438.43ha  

Batahir me 379.80ha Zijaqë me 241.49ha  

 

Tabela 92. Zonat Pyjore sipas sipërfaqeve (ha) dhe përqindjes të shtrirjes në zona kadastrale 
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0.03% 0.53% 0% 2.10% 0.01% 7.09% 5.25% 2.66% 7.92% 3.57% 4.48% 7.52% 1.57% 
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7.31% 2.94% 2.12% 1.57% 2.09% 1.78% 2.74% 2.15% 0.00% 4.19% 1.30% 3.69% 2.08% 

 

2.11.5. Zonat e Shërbimeve 

Zonat e shërbimeve shtrihen në një të sipërfaqe të përgjithshme prej 211.52ha. kadastrale me mbulueshmëri të 

territorit me shfrytëzim për shërbime më të lartë dhe më të ulët se 20 ha: 

Tabela 93. Zonat e shërbimeve me mbulueshmëri më të lartë dhe më të ulët se 20 ha 

      ZONAT ME SIP > 20ha                         ZONAT ME SIP < 20ha 

Mitrovicë me 80.33ha Bajgorë me  1.55ha Mazhiq me 1.87ha 

Shupkovc me 49.28ha Bare me 2.89ha Ovqarë me 0.02ha 

Rahovë me 22.87ha Broboniq  me 1.74ha Rashan me 0.83ha 

 Kaqandoll me 0.66ha Stanterg me 1.00ha 

 Koshtovë me 9.08ha Stranë me 0.12ha 

 Kovaqicë me 0ha Terstenë me 0ha 

 Melenicë me 2.30 ha Vidomiriq me 0.67ha 

 Rrezhanë me  0.04ha Vinarci Poshtëm me  1.38ha 

 Selac me 0.47ha Zaberxhë me 1.08ha 

 Verbnicë me 1.08ha Zijaqë me 0.38ha 

 Vidishiq me 1.47ha Kçiq i Madh me 6.04 ha 

 Vllahi me 1.32ha Frashër me 1.36ha  

 Batahir me 0 ha Vaganicë me 1.59ha 

 Dedi me 0.44ha Shipol me 4.97ha 

 Koprivë me 0.57ha Zhabari Poshtëm me 2.32ha 

 Kutlloc me 0.27ha Suhadoll me 1.97 ha 

 Lushtë me  8.81ha Zhabari Epërm me 0.01ha 

 Maxherrë me 0.57ha  

 

Tabela 94. Zonat e Shërbimeve sipas sipërfaqeve (ha) dhe përqindjes të shtrirjes në zona kadastrale 
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2.11.6. Zonat e Mbrojtura 

Në Komunë ekziston një disa Zona të Mbrojtura me sipërfaqe të përgjithshme prej 2.00 ha. Në vijim janë të 

radhitura zonat kadastrale me mbulueshmëri të territorit me Zona të Mbrojtura: 

Tabela 95. Zonat e Mbrojtura sipas sipërfaqeve (ha) dhe përqindjes të shtrirjes në zona kadastrale 

Koprivë Maxherrë Rahovë Verbnicë 

0.04ha 0.12ha 1.74ha 0.07ha 

2.40% 6.43% 87.32% 3.84% 

 

2.11.7. Zonat e Mbrojtura Arkeologjike 

Në Komunë ekzistojnë Zona të Mbrojtura Arkeologjike të cilat shtrihet në një sipërfaqe prej 2.00ha, të cilat 

shtrihen në 4 zona kadastrale. 

Tabela 96. Zonat e Mbrojtura Arkeologjike sipas sipërfaqeve (ha) dhe përqindjes të shtrirjes në zona kadastrale 

Koprivë Maxherrë Rahovë Verbnicë 

0.04ha 0.12ha 1.74ha 0.07ha 

2.40% 6.43% 87.32% 3.84% 

 

2.11.8. Zonat Komerciale 

Zonat komerciale shtrihen në një të sipërfaqe të përgjithshme prej 97.26 ha. Në vijim janë të radhitura zonat 

kadastrale me mbulueshmëri të territorit me shfrytëzim për veprimtari komerciale më të lartë dhe më të ulët se 

20 ha: 

Tabela 97. Zonat komerciale me mbulueshmëri më të lartë dhe më të ulët se 20 ha 

ZONAT ME SIP > 20ha                            ZONAT ME SIP < 20ha 

Mitrovicë me 28.72ha Rahovë me 0.48ha Stanterg me 2.80ha 

Shupkovc me 30.42ha Bajgorë me  3.43ha Vinarci Poshtëm me 2.80ha 

 Bare me 0.43ha Zaberxhë me 0.02ha 

 Koshtovë me 4.22ha Kçiq i Madh me 1.11ha 

 Vidishiq me 0.20ha Frashër me 0.96ha  

 Vllahi me 0.83ha Vaganicë me 1.11ha 

 Koprivë me 0.18ha Shipol me 2.51ha 

 Kutlloc me 1.34ha Zhabari Poshtëm me 3.84ha 

 Lushtë me  1.29ha Suhadoll me 0.0054ha 

 Mazhiq me 1.36ha  

 

Tabela 98. Zonat Komerciale sipas sipërfaqeve (ha) dhe përqindjes të shtrirjes në zona kadastrale 
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28.72ha 30.42ha 0.48ha 3.43ha 0.43ha 4.22ha 0.20ha 0.83ha 0.18ha 1.34ha 1.29ha 
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 29.53% 31.28% 0.50% 3.54% 0.45% 4.34% 0.21% 0.86% 0.19% 1.38% 1.33% 
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0.96ha 1.11ha 2.51ha 3.84ha 0.0054ha 0.02ha 1.11ha 1.36ha 2.80ha 2.80ha 

0.99% 1.15% 2.58% 9.35% 0.01% 0.03% 1.15% 1.40% 2.88% 2.89% 

2.11.9. Zonat e komunikacionit, transportit 

Zonat e komunikacionit, transportit shtrihen në një të sipërfaqe të përgjithshme prej 349.20ha. Në vijim janë të 

radhitura zonat kadastrale me mbulueshmëri të territorit me shfrytëzim për komunikacion dhe transport më të 

lartë dhe më të ulët se 25 ha: 

 

Tabela 99. Zonat e komunikacionit, transportit me mbulueshmëri më të lartë dhe më të ulët se 25 ha 

ZONAT ME SIP > 250ha                    ZONAT ME SIP < 25ha 

Mitrovicë me 51.66ha Shupkovc me 23.43ha Maxherrë me 3.51ha 

 Rahovë me 10.74ha Mazhiq me 3.88 ha 

 Bajgorë me  14.80ha Ovqarë me 1.35ha 

 Bare me 9.63ha Rashan me 9.18ha 

 Broboniq  me 11.09ha Stanterg me 12.09ha 

 Kaqandoll me 9.22 ha Stranë me 2.31ha 

 Koshtovë me 19.12ha Terstenë me 4.17ha 

 Kovaqicë me 3.69ha Vidomiriq me 2.38ha 

 Melenicë me  11.96ha Vinarci Poshtëm me 7.60 ha 

 Rrezhanë me  0.015ha Zaberxhë me 2.75ha 

 Selac me 4.09ha Zijaqë me 3.93ha 

 Verbnicë me 10.02ha Kçiq i Madh me 14.49ha 

 Vidishiq me 11.58ha Frashër me 6.76ha  

 Vllahi me 5.72ha Vaganicë me 13.47ha 

 Batahir me  1.86ha Shipol me 9.70ha 

 Dedi me 3.47ha Zhabari Poshtëm me 13.63ha 

 Koprivë me 2.34ha Suhadoll me  6.20ha 

 Kutlloc me 5.64ha Zhabari Epërm me 4.74ha 

 Lushtë me  7.88ha  

 

Tabela 100. Zonat e Komunikacionit dhe Transportit sipas sipërfaqeve (ha) dhe përqindjes të shtrirjes në zona kadastrale 

M
it

ro
v

ic
ë
 

K
çi

q
 i

 

M
a

d
h

 

S
h

ip
o

l 

S
h

u
p

k
o

v
c
 

Z
h

a
b

a
ri

 

P
o

sh
të

m
 

B
a

jg
o

rë
 

B
a

re
 

B
a

ta
h

ir
 

B
ro

b
o

n
iq

 

D
ed

i 

R
a

h
o

v
ë
 

K
a

q
a

n
d

o
ll

 

K
o

p
ri

v
ë
 

51.66 14.49ha 9.70ha 23.43h

a 

13.63h

a 

14.80h

a 

9.63ha 1.86ha 11.09h

a 

3.47ha 10.74h

a 

9.22 ha 2.34ha 

14.80% 4.15% 2.78% 6.71% 3.91% 4.24% 2.76% 0.53% 3.18% 1.00% 3.08% 2.64% 0.67% 
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 19.12ha 3.69ha 5.64ha 7.88ha 3.51ha 3.88 ha 11.96ha 1.35ha 6.76ha 9.18ha 0.015ha 4.09ha 12.09ha 

5.48% 1.06% 1.62% 2.26% 1.01% 1.11% 3.43% 0.39% 1.94% 2.63% 0.00% 1.17% 3.46% 

S
tr

a
n

ë 

S
u

h
a

d
o

ll
 

T
er

st
en

ë
 

V
a

g
a

n
ic

ë
 

V
er

b
n

ic
ë
 

V
id

is
h

iq
 

V
id

o
m

ir
iq

 

V
in

a
rc

i 

P
o

sh
të

m
 

V
ll

a
h

i 

Z
a

b
er

x
h

ë
 

Z
h

a
b

a
ri

 

E
p

ër
m

 

Z
ij

a
q

ë
 

 

2.31ha 6.20ha 4.17ha 13.47ha 10.02ha 11.58ha 2.38ha 7.60 ha 5.72ha 2.75ha 4.74ha 3.93ha  

0.66% 1.78% 1.20% 3.86% 2.87% 3.32% 0.68% 2.18% 1.64% 0.79% 1.36% 1.13%  

2.11.10. Zonë rekreative-turistike 

Zonat rekreative-turistike shtrihen në një të sipërfaqe të përgjithshme prej 48.60ha. Në vijim janë të radhitura 

zonat kadastrale me mbulueshmëri të territorit me shfrytëzim për rekreacion-turizëm më të lartë dhe më të ulët 

se 0.75 ha: 
 

Tabela 101. Zonat rekreative-turistike me mbulueshmëri më të lartë dhe më të ulët se 0.75 ha 

 

Tabela 102. Zonat e rekreative-turistike sipas sipërfaqeve përqindjes të shtrirjes në zona kadastrale 
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29.88 ha 0.66ha 4.34ha 1.23ha 4.31ha 0.24ha 0.18ha 7.73ha 

61.48% 1.37% 8.95% 2.53% 8.88% 0.51% 0.38% 15.91% 

 

2.11.11. Zonë ushtarake-sigurisë 

Zonat e Zonë rekreative-turistike shtrihen në një të sipërfaqe të përgjithshme prej 22.06 ha. Në vijim janë të 

radhitura zonat kadastrale me mbulueshmëri të territorit me shfrytëzim për ushtri dhe siguri dhe sipërfaqet e 

përgjithshme: 

Tabela 103. Zonë ushtarake-sigurisë sipas sipërfaqeve përqindjes të shtrirjes në zona kadastrale 
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0.04ha 4.72 ha 4.37ha 12.92ha 

0.21% 21.39% 19.81% 58.58% 

ZONAT ME SIP > 0.75ha 

Mitrovicë me 29.88 ha Suhadoll me  4.31ha 

Frashër me 0.66ha  Vaganicë me 0.24ha 

Shupkovc me 4.34ha Vinarci Poshtëm me 0.18ha 

Stanterg me 1.23ha Zhabari Poshtëm me 7.73ha 
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Harta 31. Shfrytëzimi i tokës 
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 3.  VLERËSIMI I  GJENDJES 

Vlerësimi i gjendjes në procesin e përgatitjes së PZHK-së, bashku me aktorët tjerë të kyçur në procesin e 

përgatitjes e kemi kryer, duke shqyrtuar dhe vlerësuar të dhënat e Profilit Komunal, dhe bazuar në këto të dhëna 

kemi paraqitur trendët, nevojat, projeksionet , prognozat dhe supozimet e ardhshme që janë relevante për 

komunën.  

Për më shumë vlerësimin e gjendjes është punuar duke  shqyrtuar dhe vlerësuar përparësitë, dobësitë, 

mundësitë  dhe rreziqet për komunën e Mitrovicës së Jugut,  të cilat do ti keni në vazhdimësi sipas fushave 

tematike, ky vlerësim ka shërbyer për të  përkufizuar nevojat dhe kërkesat e fushave zhvillimore sektoriale. 

Në ketë kapitull "vlerësimi i gjendjes", janë trajtuar dhjetë fusha tematike edhe kemi fokusuar analizën në disa 

fusha  relevante për komunën, vlerësimin është kryer duke analizuar edhe komunat fqinje, nivelin qendror dhe  

normat teknike të planifikimit hapësinor, duke u përqendruar  në identifikimin e sfidave të lidhura me fushat 

tematike me vëmendje të posaçme lidhur me implikimet e tyre hapësinore. 

Vlerësimi i gjendjes ka rezultuar me gjetje kyçe, dhe supozime të pranuara nga të gjithë pjesëmarrësit për: 

Konstatimet e ndryshme gjeografike dhe mjedisore;  Trendët dhe prognozat demografike, gjendjen e secilës 

fushë sektoriale dhe nevojave përkatëse, kërkesave dhe mundësive për zhvillim; identifikimin e implikimeve 

hapësinore për komunën; dhe  identifikimin e nevojave që duhen adresuar, dhe plotësuar në mënyrë që të 

tejkalohen sfidat kryesore të zhvillimit hapësinor. 

Me këto gjetje kyçe, përfundime koncize dhe supozime të pranuara nga të gjithë aktorët do të përdoren për të 

krijuar bazën për hartimin e Kornizës së Zhvillimit Hapësinor dhe Prioriteteve të  Zhvillimit Strategjik. 

 

3.1. KONSTATIME GJEOGRAFIKE DHE MJEDISORE 

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

Ndarja territoriale e komunës në dy pjesë për shkaqe politike 

Zhvillimi i paplanifikuar dhe shkalla e lartë e papunësisë 

 I tërë zhvillimi në komunë është bërë pa planifikim institucional, është bërë dyfishimi i kapaciteteve dhe nuk 

janë shfrytëzuar resurset lokale dhe potencialet për zhvillim të qëndrueshëm të  bujqësisë. 

 Përcaktimi i mënyrave për institucionalizim (vënia nën kontroll) e këtij zhvillimi dhe planifikimi i zhvillimit 

të ardhshëm, duke u bazuar në potencialet lokale.  

Shfrytëzimi joracional i hapësirës 

 Humbja e pakthyeshme e tokës bujqësore (shumica e ndërtimeve janë ndërtuar në tokë bujqësore) dhe 

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

Cilësia e dobët e mjedisit 

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

shërbime publike si mbledhja e mbeturinave, mostrajtim i ujërave të zeza, etj.). 

 Përcaktimi i mënyrave se si të përparojnë shërbimet publike në mënyrë që të rritet cilësia e mjedisit jetësor. 

Infrastruktura e dobët teknike 

 Niveli i ulët kualitativ dhe kuantitativ i infrastrukturës teknike në zonën urbane dhe rurale. 

 Mundësitë e përshtatjes së korridoreve ekzistuese me zhvillimet aktuale dhe planifikimi i korridoreve të reja 

në harmoni me nevojat për zhvillimin e ardhshëm. 

Rrezikshmëri të shkatërrimit të trashëgimia natyrore 

 Rrezik nga shkatërrimi i trashëgimisë natyrore. 

 Planifikimi i shfrytëzimit të vlerave dhe mbrojtjen e trashëgimisë kulturore për brezat e ardhshëm.  

Niveli i ulët i shërbimeve shëndetësore dhe sociale 

 Niveli i ulët (jo i kënaqshëm) i shërbimeve shëndetësore dhe sociale në zonën urbane, e sidomos në atë rurale. 
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  Mundësitë e përmirësimit të shërbimeve në përgjithësi, me prioritet të shërbimeve më afër vendbanimeve. 

Standardet, normat dhe parimet 

 Pjesa dërmuese e zhvillimeve hapësinore janë zbatuar jashtë standardeve, andaj zbatimi i normave dhe 

parimeve të obligueshme vështirë plotësohet. 

3.1.1. Relievi 

Gjetjet kyqe 

 Në tërësi, reliefi i Mitrovicës së Jugut përbëhet nga disa pjesë, përkundër faktit se reliefi malor është 

fizionomia themelore e kësaj zone gjeografike. 

 Kategoria në lidhje me relievin kodrinor dhe malor mbulon afërsisht 3/5 të sipërfaqes, dhe ambienti i 

Mitrovicës së Jugut është më malor sesa fusha.  

 Kategorisë së relievit kodrinor dhe malor i takojnë pjesa më e madhe e sipërfaqes, sidomos treva e Shalës së 

Bajgorës (në lindje), prandaj komuna e Mitrovicës së Jugut është trevë më tepër malore sesa fushore.  

 Relievi karakterizohet nga një plastikë dinamike, sepse lumenjtë malorë bashkë me përrenj me energji të 

madhe kanë bërë erozionin duke formuar lugina relativisht të thella, të cilat ndajnë malet e Shalës së 

Bajgorës njërin prej tjetrit në forma të izoluara malore dhe kodrinore. 

 Pamjes së tyre morfologjike të tanishme i ka paraprirë pozita e lëvizjeve tektonike që ndodhën në kohën e 

tercierit kur mbi shtresat gëlqerore janë formuar shtresa të trasha të shkëmbinjve vullkanikë, të cilët, si 

rezultat i proceseve post-vullkanike janë bartëse të xehes së plumbit e të zinkut.  

 Në pikëpamje gjeologjike dhe morfologjike territori i rrethinës së Mitrovicës së Jugut bën pjesë në sistemin 

dinarik.  

 Shala e Bajgorës është e vendosur në lindje të Mitrovicës së Jugut. Është rajon malor i ulët (1600 m). 

Dallohet për ujërat e shumta e kullotat e pasura. 

3.1.2. Klima 

Gjetjet kyqe 

 Mjedisi i Mitrovicës së Jugut si një pjesë e ndryshme e luginës së Kosovës ka një klimë kontinentale me 

tranzicion të padukshëm në sezone, përveç ditëve të kalimit nga pranvera në verë.  

 Në territorin e komunës, ekzistojnë kontakte kontinentale që shkaktojnë ulje të temperaturës ndërsa 

kontaktet mesdhetare shkaktojnë rrymat e ajrit. Të parat shkaktojnë ulje të temperaturës ndërsa të dytat 

shkaktojnë nxehtësi. 

 Temperatura është një nga elementët më të rëndësishëm klimatikë, pasi në klimë pasi ndikon drejtpërdrejt 

në aktivitetin e botës organike. Me rëndësi janë intensiteti i gazrave, lagështia, vranësira dhe reshjet.  

 Vlerat e temperaturës në muaj tregojnë se Mitrovica e Jugut  posedon karakteristika të mesme të klimës 

kontinentale. 

 Vlerat mesatare të temperaturës janë rreth 0 ° C në dimër, 4-13.9 ° C në pranverë, rreth 26 °C në verë dhe 

16.3-16.9 °C në vjeshtë. 

 Reshjet arrijnë në 600 mm gjatë vitit, një nga zonat e thata në vend.  

 Në rajonin e Mitrovicës së Jugut, sasia mesatare e reshjeve gjatë vitit është e barabartë me 628.9 mm me 

amplituda afër 450 mm e reshjeve gjatë një periudhe më të gjatë.  

 Sasia më e madhe e reshjeve është përqendruar në sezonin e pranverës dhe vjeshtës.  

 Në Kosovë, era fryn nga të gjitha kuadratet, por secila prej tyre ka një frekuencë të ndryshme. Në Mitrovicë 

e Jugut gjatë vitit, shfaqen 50-60 ditë me erë.  

 Më dominues është era e veri-perëndimit, përkundër faktit që Mitrovica e Jugut mbrohet nga sistemi malor 

në anën veriore. 
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 3.2. TRENDËT DHE PROGNOZAT DEMOGRAFIKE 

Analizat dhe projeksionet demografike janë tejet të rëndësishme në procesin e planifikimit hapësinor. Ato 

lidhen drejtpërdrejt me analizat për fushat tematike dhe me disa propozime (shfrytëzimi i tokës, intensiteti i 

ndërtimit, nevoja për infrastrukturë, nevoja për banim), për të cilat nevojitet të kuptohet shkalla e nevojshme e 

popullsisë për të cilën po planifikohet. Njohja e numrit dhe e shpërndarjes gjeografike të popullsisë, si dhe 

faktorët që e kanë ndryshuar atë në vite janë aspekte thelbësore për organizimin dhe menaxhimin e territorit 

komunal, zhvillimit ekonomik dhe social.  

Veçoritë e bazës natyrore-gjeografike, siç janë kushtet gjeomorfologjike, hidrologjike, pedologjike etj., dhe 

rrethanat shoqëroro-historike dhe ekonomike kanë ndikuar në popullimin e vendbanimeve të Kosovës. Shumë 

vendbanime të sotme rurale janë krijuar ose në mënyrë stihive, në etapën themelore të popullimit, ose në kuadër 

të kushteve përkatëse jetësore dhe shoqërore në të kaluarën.  

Komuna e Mitrovicës ka dinamika komplekse të popullësisë. Nga një komunë me rreth 30.000 banorë në fillim 

mvitet ’50 ajo sot është e trefishuar në rreth 100.00 banorë. Por komuna ka shkuar përmes dinamikash të 

ndryshme në këtë nivel. Dukshëm deri ne vitin 1981 komuna ka një rritje natyrale siç përgjithësisht është 

karakteristikë e vëndit. Por sidomos gjate periudhës së lulëzimit të minierës së Trepçes mes viteve ‘70-‘80 

dallohet edhe fenomeni i urbanizimit. Vetë qyteti i Mitrovicës 5 fishohet në popullatë me një rritje vjetore 

urbane qqe sillet rreth 5%-6%, ndërkohë që shihen tendenca të qarta të largimit të popullatës nga zona rurale. 

Në të njëjtën periudhë janë vendbanimet si Batahir, Ovçar, Selac, Stantërg, Stranë e Vërbnicë që depopullohën 

ose nuk kompesojnë largimin e popullatës merritjen natyrale  të popullësisë. 

 
Grafiku 15. Dinamikat e popullësisë 1948-1991 

Mitrovica e Jugut karakterizohet me specifika të veçanta në të gjitha segmentet e dinamikes së popullatave, 

karakteristikat strukturore të popullsisë dhe vendbanimeve, prandaj, si njësi administrative, diferencohet në 

raport me regjionet tjera të Kosovës. Polarizimi në dinamikën dhe strukturën socio-ekonomike dhe demografike 
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 prej viteve ’60 e sidomos pas viteve’70, është i lidhur ngushtë me zhvillimin ekonomik dhe zhvillimin 

relativisht të hovshëm të qendrave urbane. 

Në dhjetëvjeçarin pasues (1990-2000) e gjithë Kosova pëson dinamika sociale të jashtëzakonshme për shkak 

procesit të dizintegrimit të regjimit politik të kohës. Njihet fakti i një emigracioni permanent i popullatës 

kosovare jashtë Kosovës pr shkak të represionit politiko-ekonomiko social çka edhe duhet të ketë ndikuar në 

formacionin e strukturës së popullatës. Por për evidentimin e tyre nuk ka shumë të dhëna zyrtare statistikore. 

Pas çlirimit të Kosovës, i gjithë vendi kalon dinamika populate të natyrshme për një vend që çliron energji pas 

përmbysjes së një sistemi represiv. Natyrshëm shfaqen lëvizjet e brendshme migratore. Ato janë të dy llojeve; 

(i) Migrim nga qëndrat urbane më të vogla drejt qëndrave urbane më të mëdha, dhe (ii) lëvizjë nga qëndrat 

rurale drejt qëndrës kryesore urbanë të rajonit. Është e qartë që edhe Mitrovica ka kaluar përmes këtyre 

proceseve. Pra një pjesë e popullatës së rajonit Mitrovicë është zhvendosur drejt Prishtinës si qendra më e 

madhe e Kosovës, por njëkohësisht vetë Mitrovica është ‘furnizuar’ me popullatë aktive nga zonat rurale rreth 

qytetit Mitrovicë. Gjatë këtij dhjetëvjeçari (2000-2010) ndodh edhe ndarja formale administrative e Mitrovicës 

në dy komuna; Komuna e Mitrovicës Veriore dhe Komuna e Mitrovicës Jugore. 

 

Ecuria e numrit të popullsisë së territorit të komunës së Mitrovicës së Jugut mund të analizohet duke u 

mbështetur në disa të dhëna vetëm në periudhën pas vitit 1948 deri në vitin 1991. Siç dihet, pjesa veriore e 

Mitrovicës së Jugut, nuk janë integruar në Regjistrimin e Popullsisë të realizuar në  vitin 2011, andaj, të dhënat 

mbi numrin e popullsisë, si bazë kryesore për vlerësim është marrë ”Azhurnimi 2008-2009”721. Të dhënat e 

disponueshme, për numrin e popullsisë aktuale për Mitrovicën e Jugut, janë në nivel vendbanimi. Më poshtë, 

në mënyrë tabelore janë paraqitur numri i popullsisë ndër vite, në nivel vendbanimi.  

Regjistrimi i popullsisë, i kryer nga Agjencia e Statistikave të Kosovës në vitin 2011, në Komunën e Mitrovicës 

së Jugut ka numëruar gjithsej 71,909 banorë (përjashtuar Mitrovicën Veriore). Ndërsa sipas vlerësimit të 

popullsisë nga ASK, publikuar në qershor 2019, Komuna e Mitrovicës së Jugut më 31.12.2017 ka 69.346 

banorë; dhjetor 2018 ka  70.117ban, duke përfshirë mërgimet 68.477ban.etj).  

Territori i Mitrovicës së Jugut ka një me dendësi të banimit prej  209 b/km². Komuna e Mitrovics së Jugut është 

komuna e tetë për nga madhësia, megjithatë, është nja nga qendrat e rëndësishme administrative rajonale. 

                                                 

 

 
21Raporti- Vlerësim/ Popullsia e Kosovës 2011, Agjencia e Statistikave të Kosovës. 
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Harta 32. Lëvizjet e popullatës ndër vite 

 

Në mënyrë që të kuptohet tendenca e dinamikës së popullatës jo vetëm midis viteve 1948-1991 është simuluar 

dinamikat dhe trendet e popullatës edhe nga 1991-2020 duke u bazuar kryesisht në të dhënat e popullësisë dhe 

regjistrimin e saj në censusi-in e vitit 2011. Mbi këto të dhëna është ndërtuar edhe trendi apo tendenca e 

lëvizjes së popullatës qoftë në zonat rurale ashtu edhe në zonat urbane. Është interesante të shihet tendenca e 

dinamikës së popullatës si në zonën rurale ashtu edhe në vendbanimet urbane deri sot. Disa vendbanime rurale 

si Kçiçi i Madh, Kçiçi i Vogël apo Koshtova kanë rritje të popullatës ndoshta edhe për shkak të pozicionimit të 

tyre përgjatë akseve të transportit drejt Zubin Potok-ut apo Vushtrisë. 

 

Nga ana tjetër vendbanime të tjera si Kaqandollë, Selac apo Vllahi duket të kenë një trend më të theksuar të 

rënies së popullatës, me siguri për shkak të pereferialitetit të tyre dhe të faktit që janë më shumë vendbanime 

terminale. 
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Grafiku 16. Popullsia nëpër vite të zonës urbane dhe rurale në Mitrovicën e Jugut 

 

Nga ana tjetër në zonat urbane është e qartë tendenca e rritjes së popullatës edhe ps me ritme të moderuara. Më 

i theksuar është ky fenomen në vetë vendbanimin më të madh Mitrovicë e Jugut që është edhe epiqendra që 

tërheq popullatën si dhe vendbaime periurbane që gravitojnë rreth saj si Shipol dhe Zhabar. 
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 Grafiku 17. Popullsia nëpër vite sipas vendbanimeve, vitit dhe variabileve 

 

Mbi bazën e analizës së dinamikës së popullatës në zonat urbane dhe rurale dhe të simuluara për secilin 

vendbanim është përllogaritur dinamika mesatare e lëvizjes së popullatës ndër vite. Por nga ana tjetër, duke 

qenë se analiza shtrihet në një periudhe paraprake shumë të gjatë është marrë në konsiderate edhe dinamika e 

parashikuar që potencon kryesisht dinamikat e viteve të fundit. Po kështu është gjeneruar edhe një vlerë e 

ndërmjetme midis të dyjave.  
 

1953 1961 1971 1981 1991 2011 mesatare ndermjetme parashikuar

RURALE 2.2% 1.0% 1.5% 0.9% 1.8% -1.7% 1.0% -0.1% -1.2%

URBANE 4.9% 6.2% 5.5% 3.0% 2.0% -0.6% 3.5% 1.2% -1.2%

KOMUNA MITROVICE 3.5% 3.5% 3.8% 2.2% 1.9% -0.9% 2.3% 0.7% -0.9%  
 

Pra, zona rurale ëshët rritur në mesataren e vet me 1%, ndërkohë që parashikohet të jetë rudhur vitet e fundit me 

rreth 1.2%, duke vlerësuar që dinamika të jetë në një vlerë të ndërmjetme prej -0.1%. Po kështu zona urbane 

presupozohet që në mesatarën e vet të jetë rritur me rreth 3.5%, ndërkohë që vitet e fundit mund trë kenë 

vuajtur rudhjen me 1.2%, çka sugjeron që dinamika të jetë në një vlerë të ndërmjetme prej 1.2%. 

Kjo do të thotë qe Komuna e Mitrovicës së Jugut në tërësinë e vet është rritur mesatarisht prej 2.3%, ndërkohë 

që vitet e fundit mund të juetë rudhur me pothuaj 1%, çka sugjeron që dinamika e popullatës të jenë rritur me 

një vlerë të ndërmjetme prej 0.7%. 

Mbi bazën e këtyre tre parametrave janë bërë edhe parashikimet për vitet që vijnë duke ndërtuar 3 skenarë; (i) 

Skenari Pesimist që i reflekton vlerat e parashikimeve në bazë të tendëcës së fundit, (ii) Skenari Optimist që 

ndërton projeksionin mbi vlerat mesatare, dhe (iii) Skenari Realist që ndërton dinamikat e projektuara mbi 

vlerat e ndërmjetme. 

 

 

 

Skenari Pesimist 

Ky skenar presupozon që Mitrovica të vazhdojë të jenë subjekt i proceseve emigratore çka do të rezultojë në; 

zonat rurale që nuk e përballojnë emigrimin drejt Mitrovicës urbane apo emigracionin jashtë Kosovës me 

rritjen e tyre natyrale, dhe zonat urbane që nuk tërheqin mjaftueshëm popullatë duke rivalizuar me Prishtinën 

dhe emigracionin në rritje të popullatës.  
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 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

 Bajgorë 1,192 1,179 1,165 1,151 1,138 1,125 1,112 1,099 1,086 1,074

 Bare 939 928 918 907 896 886 876 866 856 846

 Batahir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 Broboniq 1,126 1,113 1,101 1,088 1,075 1,063 1,050 1,038 1,026 1,014

 Dedi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 Gushac 560 554 547 541 535 529 522 516 510 504

 Kaqandoll 119 117 116 115 113 112 111 109 108 107

 Kçiq i Madh 4,161 4,113 4,065 4,018 3,971 3,925 3,880 3,835 3,790 3,746

 Kçiq i Vogël 1,675 1,656 1,636 1,617 1,599 1,580 1,562 1,544 1,526 1,508

 Koprivë 54 54 53 52 52 51 51 50 49 49

 Koshtovë 1,996 1,973 1,950 1,927 1,905 1,883 1,861 1,839 1,818 1,797

 Kovaçicë 29 28 28 28 27 27 27 26 26 26

 Kutlloc 542 536 530 524 517 511 506 500 494 488

 Lisicë 1,243 1,228 1,214 1,200 1,186 1,172 1,159 1,145 1,132 1,119

 Lushtë 760 751 743 734 725 717 709 700 692 684

 Maxherë 54 53 52 52 51 51 50 49 49 48

 Mazhiq 279 276 273 270 267 263 260 257 254 251

 Melenicë 544 538 531 525 519 513 507 501 495 490

 Ovçar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 Pirq 613 606 599 592 585 578 571 565 558 552

 Rahovë 443 438 433 428 423 418 413 409 404 399

 Rashan 367 363 359 355 351 347 343 339 335 331

 Rekë 276 273 270 267 264 261 258 255 252 249

 Rrzhanë 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 Selac 155 153 151 150 148 146 145 143 141 140

 Stantërg 976 964 953 942 931 920 910 899 889 878

 Stranë 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 Svinjarë 586 580 573 566 560 553 547 540 534 528

 Tërstenë 170 168 166 164 162 160 158 156 155 153

 Vërbnicë 310 306 303 299 296 292 289 286 282 279

 Vidishiq 266 263 260 257 254 251 248 245 242 240

 Vidomiriq 211 209 207 204 202 199 197 195 193 190

 Vinarc i Epërm 431 426 421 417 412 407 402 398 393 388

 Vinarc i Poshtëm 966 955 944 933 922 912 901 891 880 870

 Vllahi 269 266 263 260 257 254 251 248 245 242

 Zabërxhë 73 72 71 70 69 69 68 67 66 66

 Zasellë 838 828 818 809 800 790 781 772 763 754

 Zijaqë 17 17 17 17 16 16 16 16 16 15

 Tunel i Parë 1,324 1,308 1,292 1,277 1,262 1,247 1,232 1,217 1,203 1,188

 Suhodoll i Epërm 309 305 301 298 294 291 287 284 281 277

 Suhodoll i Poshtëm 903 892 881 871 861 850 840 830 820 810

 Shipol 9,176 9,067 8,959 8,852 8,746 8,642 8,538 8,437 8,336 8,236

 Shupkovc 1,945 1,922 1,899 1,876 1,854 1,832 1,810 1,788 1,767 1,746

 Vaganicë 2,542 2,511 2,481 2,452 2,422 2,394 2,365 2,337 2,309 2,281

 Zhabar i Epërm 1,370 1,353 1,337 1,321 1,305 1,290 1,274 1,259 1,244 1,229

 Zhabar i Poshtëm 12,265 12,119 11,974 11,831 11,690 11,551 11,413 11,277 11,142 11,009

 Qyteti Mitrovicë Jug 45,486 44,943 44,407 43,877 43,353 42,835 42,324 41,819 41,320 40,827

RURALE 22,243 21,985 21,730 21,478 21,228 20,982 20,739 20,498 20,260 20,025

URBANE 75,319 74,420 73,532 72,654 71,787 70,930 70,084 69,247 68,421 67,604

KOMUNA MITROVICE 97,562 96,405 95,262 94,132 93,016 91,913 90,823 89,746 88,681 87,630  

Kjo do të bënte që e gjithë Komuna e Mitrovicës të rudhej në diçka mbi 87.000 banorë, nga të cilët rreth 20.000 

do ishin në zonën rurale dhe diçka mbi 67.000 në zonën urbane. 
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 Skenari Optimist 

Ky skenar presupozon që Mitrovica frenon proceset migratore drejt Prishtinës dhe vuan më pak proceset 

emigratore jashtë Kosovës duke u bërë një qëndër atraktive punësimi për popullësinë rajonale. Ndërkohë zonat 

urbane rriten më ritmin e tyre natyror. 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

 Bajgorë 1,218 1,230 1,242 1,254 1,266 1,278 1,290 1,303 1,315 1,328

 Bare 959 969 978 988 997 1,007 1,016 1,026 1,036 1,046

 Batahir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 Broboniq 1,151 1,162 1,173 1,184 1,196 1,207 1,219 1,231 1,243 1,255

 Dedi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 Gushac 572 578 584 589 595 601 606 612 618 624

 Kaqandoll 121 122 124 125 126 127 128 130 131 132

 Kçiq i Madh 4,250 4,291 4,333 4,375 4,417 4,459 4,502 4,546 4,590 4,634

 Kçiq i Vogël 1,711 1,728 1,744 1,761 1,778 1,795 1,813 1,830 1,848 1,866

 Koprivë 55 56 57 57 58 58 59 59 60 60

 Koshtovë 2,039 2,058 2,078 2,098 2,119 2,139 2,160 2,180 2,202 2,223

 Kovaçicë 29 30 30 30 30 31 31 31 32 32

 Kutlloc 554 559 565 570 576 581 587 592 598 604

 Lisicë 1,269 1,282 1,294 1,306 1,319 1,332 1,345 1,358 1,371 1,384

 Lushtë 776 784 792 799 807 815 823 830 838 847

 Maxherë 55 55 56 56 57 57 58 59 59 60

 Mazhiq 285 288 291 294 296 299 302 305 308 311

 Melenicë 556 561 566 572 577 583 588 594 600 606

 Ovçar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 Pirq 626 632 638 644 650 657 663 669 676 682

 Rahovë 453 457 462 466 471 475 480 484 489 494

 Rashan 375 379 383 386 390 394 398 401 405 409

 Rekë 282 285 288 291 293 296 299 302 305 308

 Rrzhanë 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 Selac 158 160 161 163 165 166 168 169 171 173

 Stantërg 997 1,006 1,016 1,026 1,036 1,046 1,056 1,066 1,076 1,087

 Stranë 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 Svinjarë 599 605 611 617 623 629 635 641 647 653

 Tërstenë 173 175 177 178 180 182 184 185 187 189

 Vërbnicë 317 320 323 326 329 332 335 339 342 345

 Vidishiq 272 274 277 280 282 285 288 291 294 296

 Vidomiriq 216 218 220 222 224 227 229 231 233 236

 Vinarc i Epërm 441 445 449 454 458 462 467 471 476 481

 Vinarc i Poshtëm 987 997 1,006 1,016 1,026 1,036 1,046 1,056 1,066 1,076

 Vllahi 275 277 280 283 286 288 291 294 297 300

 Zabërxhë 74 75 76 77 77 78 79 79 80 81

 Zasellë 856 864 872 881 889 898 907 915 924 933

 Zijaqë 18 18 18 18 18 18 19 19 19 19

 Tunel i Parë 1,387 1,435 1,486 1,538 1,592 1,648 1,705 1,765 1,827 1,891

 Suhodoll i Epërm 323 335 347 359 371 384 398 412 426 441

 Suhodoll i Poshtëm 946 979 1,013 1,049 1,086 1,124 1,163 1,204 1,246 1,290

 Shipol 9,613 9,950 10,299 10,660 11,034 11,421 11,821 12,236 12,665 13,109

 Shupkovc 2,037 2,109 2,183 2,259 2,339 2,421 2,506 2,593 2,684 2,779

 Vaganicë 2,663 2,756 2,853 2,953 3,056 3,163 3,274 3,389 3,508 3,631

 Zhabar i Epërm 1,435 1,485 1,537 1,591 1,647 1,705 1,764 1,826 1,890 1,957

 Zhabar i Poshtëm 12,849 13,299 13,766 14,249 14,748 15,266 15,801 16,355 16,929 17,522

 Qyteti Mitrovicë Jug 47,650 49,321 51,051 52,841 54,694 56,612 58,597 60,653 62,780 64,981

RURALE 22,721 22,940 23,162 23,385 23,611 23,839 24,069 24,301 24,536 24,772

URBANE 78,902 81,669 84,534 87,498 90,567 93,743 97,030 100,433 103,956 107,601

KOMUNA MITROVICE 101,623 104,610 107,695 110,883 114,178 117,582 121,099 124,734 128,491 132,374  

Kjo do të bënte që e gjithë Komuna e Mitrovicës të rritej me diçka mbi 132.000 banorë, nga të cilët pothuaj 

25.000 do ishin në zonën rurale dhe diçka mbi 107.000 në zonën urbane. 
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 Skenari Realist 

Por në skenarin më pranë realitetit presupozohet që Komuna e Mitrovicës së Jugut të shfrytëzojë potencialin e 

saj atraktiv për punësim dhe aktivitet social -ekonomik për të zbutur proceset emigruese jashtë Kosovës dhe 

proceset migratore drejt kryeqendrës së Kosovës. Nga ana tjetër gjithësesi zonat rurale do vazhdonin të vuanin 

proceset migruese drejt Mitrovicës urbane të cilat do të përballoheshin vetëm nga rritja natyrale e popullatës. 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

 Bajgorë 1,205 1,204 1,203 1,202 1,201 1,199 1,198 1,197 1,196 1,195

 Bare 949 948 948 947 946 945 944 943 942 941

 Batahir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 Broboniq 1,139 1,137 1,136 1,135 1,134 1,133 1,132 1,131 1,130 1,129

 Dedi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 Gushac 566 566 565 565 564 564 563 563 562 561

 Kaqandoll 120 120 120 120 120 119 119 119 119 119

 Kçiq i Madh 4,206 4,202 4,197 4,193 4,189 4,185 4,181 4,177 4,173 4,169

 Kçiq i Vogël 1,693 1,691 1,690 1,688 1,687 1,685 1,683 1,682 1,680 1,678

 Koprivë 55 55 55 55 55 55 55 55 54 54

 Koshtovë 2,017 2,015 2,013 2,011 2,009 2,007 2,005 2,004 2,002 2,000

 Kovaçicë 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29

 Kutlloc 548 547 547 546 546 545 545 544 544 543

 Lisicë 1,256 1,255 1,254 1,252 1,251 1,250 1,249 1,247 1,246 1,245

 Lushtë 768 768 767 766 765 765 764 763 762 762

 Maxherë 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54

 Mazhiq 282 282 282 281 281 281 281 280 280 280

 Melenicë 550 549 549 548 548 547 546 546 545 545

 Ovçar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 Pirq 619 619 618 617 617 616 616 615 614 614

 Rahovë 448 448 447 447 446 446 446 445 445 444

 Rashan 371 371 371 370 370 370 369 369 369 368

 Rekë 279 279 279 278 278 278 278 277 277 277

 Rrzhanë 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 Selac 157 157 156 156 156 156 156 156 155 155

 Stantërg 986 985 984 983 982 981 981 980 979 978

 Stranë 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 Svinjarë 593 592 592 591 590 590 589 589 588 588

 Tërstenë 172 171 171 171 171 171 171 170 170 170

 Vërbnicë 313 313 313 312 312 312 311 311 311 311

 Vidishiq 269 269 268 268 268 268 267 267 267 267

 Vidomiriq 214 214 213 213 213 213 213 212 212 212

 Vinarc i Epërm 436 436 435 435 434 434 434 433 433 432

 Vinarc i Poshtëm 977 976 975 974 973 972 971 970 969 968

 Vllahi 272 272 271 271 271 271 270 270 270 269

 Zabërxhë 74 73 73 73 73 73 73 73 73 73

 Zasellë 847 846 845 844 843 843 842 841 840 839

 Zijaqë 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17

 Tunel i Parë 1,355 1,371 1,387 1,403 1,419 1,436 1,452 1,469 1,486 1,503

 Suhodoll i Epërm 316 320 324 327 331 335 339 343 347 351

 Suhodoll i Poshtëm 924 935 946 957 968 979 990 1,002 1,013 1,025

 Shipol 9,395 9,503 9,613 9,724 9,837 9,951 10,066 10,182 10,300 10,419

 Shupkovc 1,991 2,014 2,038 2,061 2,085 2,109 2,133 2,158 2,183 2,208

 Vaganicë 2,602 2,632 2,663 2,693 2,725 2,756 2,788 2,820 2,853 2,886

 Zhabar i Epërm 1,402 1,418 1,435 1,451 1,468 1,485 1,502 1,520 1,537 1,555

 Zhabar i Poshtëm 12,557 12,702 12,849 12,998 13,148 13,300 13,454 13,610 13,767 13,926

 Qyteti Mitrovicë Jug 46,568 47,106 47,651 48,203 48,760 49,324 49,895 50,472 51,056 51,646

RURALE 22,482 22,460 22,438 22,416 22,394 22,372 22,351 22,329 22,307 22,285

URBANE 77,111 78,003 78,905 79,818 80,741 81,675 82,620 83,575 84,542 85,520

KOMUNA MITROVICE 99,593 100,463 101,343 102,234 103,135 104,047 104,970 105,904 106,849 107,805  
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 Në konkluzion mbi bazë të këtij projeksioni Komuna e Mitrovicës së Jugut do të ketë një rritje të numrit të 

popullsisë ndër vite duke shkuar në pothuaj 108.000 banorë, nga të cilët pothuaj 22.300 në zonën rurale dhe 

85.500 në zonën urbane në vitin 2030.  

 

3.2.1. Ekonomitë familjare dhe struktura e tyre 

Nga analizës së dinamikës së ekonomive familjare në zonat urbane dhe rurale dhe të simuluara për secilin 

vendbanim është përllogaritur dinamika mesatare e ndryshimit të ekonomive familjare ndër vite. Por nga ana 

tjetër, duke qenë se analiza shtrihet në një periudhe paraprake shumë të gjatë është marrë në konsiderate edhe 

dinamika e parashikuar që potencon kryesisht dinamikat e viteve të fundit. Po kështu është gjeneruar edhe një 

vlerë e ndërmjetme midis të dyjave.  

 

1953 1961 1971 1981 1991 2011 2020

RURALE 0.6% -0.1% 1.2% -0.3% 2.2% -0.8% 0.5% 0.3% 0.1%

URBANE 3.4% 5.9% 4.2% 2.2% 1.9% 1.2% 3.1% 1.8% 0.4%

KOMUNA MITROVICE 2.1% 3.2% 3.2% 1.5% 2.0% 0.6% 2.1% 1.4% 0.6%  

 

Pra, zona rurale ëshët rritur në mesataren e vet me 0.5%, ndërkohë që parashikohet të jetë rudhur vitet e fundit 

me rreth 0.1%, duke vlerësuar që dinamika të jetë në një vlerë të ndërmjetme prej 0.3%. Po kështu zona urbane 

presupozohet që në mesatarën e vet të jetë rritur me rreth 3.1%, ndërkohë që vitet e fundit mund trë kenë 

vuajtur rudhjen me 0.4%, çka sugjeron që dinamika të jetë në një vlerë të ndërmjetme prej 1.8%. 

Kjo do të thotë qe Komuna e Mitrovicës së Jugut në tërësinë e vet është rritur mesatarisht prej 2.1%, ndërkohë 

që vitet e fundit mund të juetë rudhur me pothuaj 0.6%, çka sugjeron që dinamika e popullatës të jenë rritur me 

një vlerë të ndërmjetme prej 1.4%. 

Mbi bazën e këtyre tre parametrave janë bërë edhe parashikimet për vitet që vijnë duke ndërtuar 3 skenarë; (i) 

Skenari Pesimist që i reflekton vlerat e parashikimeve në bazë të tendëcës së fundit, (ii) Skenari Optimist që 

ndërton projeksionin mbi vlerat mesatare, dhe (iii) Skenari Realist që ndërton dinamikat e projektuara mbi 

vlerat e ndërmjetme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



` 

152 

 

Komuna e Mitrovicës së Jugut 

Plani Zhvillimor Komunal 

 

Opština Južna Mitrovica  

Opštinski Razvojni Plan 

 

Municipality of South Mitrovica  

Municipal Development Plan 

 Skenari Pesimist 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

 Bajgorë 176 176 176 177 177 177 177 177 177 177

 Bare 146 146 146 146 146 147 147 147 147 147

 Batahir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 Broboniq 183 183 183 183 183 183 184 184 184 184

 Dedi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 Gushac 87 87 87 87 87 87 87 87 88 88

 Kaqandoll 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

 Kçiq i Madh 738 739 739 740 740 741 741 742 743 743

 Kçiq i Vogël 292 293 293 293 293 294 294 294 294 294

 Koprivë 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

 Koshtovë 338 338 339 339 339 340 340 340 340 341

 Kovaçicë 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

 Kutlloc 108 108 109 109 109 109 109 109 109 109

 Lisicë 297 297 298 298 298 298 298 299 299 299

 Lushtë 143 143 143 143 143 143 143 143 143 144

 Maxherë 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

 Mazhiq 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52

 Melenicë 81 81 81 81 81 81 81 81 82 82

 Ovçar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 Pirq 89 89 89 90 90 90 90 90 90 90

 Rahovë 76 76 76 76 76 77 77 77 77 77

 Rashan 51 51 52 52 52 52 52 52 52 52

 Rekë 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53

 Rrzhanë 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 Selac 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29

 Stantërg 172 172 172 172 172 172 172 172 173 173

 Stranë 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 Svinjarë 100 100 100 100 100 101 101 101 101 101

 Tërstenë 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

 Vërbnicë 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52

 Vidishiq 40 40 40 40 40 40 40 40 40 41

 Vidomiriq 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

 Vinarc i Epërm 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68

 Vinarc i Poshtëm 282 283 283 283 283 284 284 284 284 284

 Vllahi 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44

 Zabërxhë 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

 Zasellë 160 160 160 161 161 161 161 161 161 161

 Zijaqë 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

 Tunel i Parë 252 250 249 247 246 244 243 242 240 239

 Suhodoll i Epërm 51 51 50 50 50 49 49 49 49 48

 Suhodoll i Poshtëm 163 162 161 160 159 158 157 157 156 155

 Shipol 1,532 1,523 1,514 1,505 1,496 1,488 1,479 1,470 1,462 1,453

 Shupkovc 390 388 386 384 381 379 377 375 373 370

 Vaganicë 413 410 408 406 403 401 399 396 394 392

 Zhabar i Epërm 237 236 234 233 232 230 229 228 226 225

 Zhabar i Poshtëm 2,387 2,373 2,359 2,345 2,332 2,318 2,305 2,291 2,278 2,264

 Qyteti Mitrovicë Jug 9,334 9,280 9,225 9,172 9,118 9,065 9,012 8,959 8,907 8,855

KOMUNA MITROVICË

RURALE 3,956 3,959 3,962 3,965 3,968 3,971 3,974 3,977 3,981 3,984

URBANE 14,759 14,673 14,587 14,502 14,417 14,333 14,249 14,166 14,084 14,001

KOMUNA MITROVICE 18,715 18,632 18,549 18,467 18,386 18,304 18,224 18,144 18,064 17,985  

Kjo do të bënte që e gjithë Komuna e Mitrovicës të ketë18,144 ekonomike familjare deri ne vitin 2028, nga të 

cilët rreth 3,977 do ishin në zonën rurale dhe 14,166 në zonën urbane. 
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 Skenari Optimist 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

 Bajgorë 177 178 178 179 180 181 182 183 184 184

 Bare 147 147 148 149 149 150 151 151 152 153

 Batahir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 Broboniq 183 184 185 186 187 188 189 189 190 191

 Dedi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 Gushac 87 88 88 89 89 89 90 90 91 91

 Kaqandoll 14 14 14 14 14 14 15 15 15 15

 Kçiq i Madh 741 744 748 751 755 758 762 765 769 773

 Kçiq i Vogël 294 295 296 298 299 300 302 303 305 306

 Koprivë 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

 Koshtovë 340 341 343 344 346 348 349 351 352 354

 Kovaçicë 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

 Kutlloc 109 109 110 110 111 111 112 112 113 113

 Lisicë 298 300 301 302 304 305 307 308 310 311

 Lushtë 143 144 144 145 146 147 147 148 149 149

 Maxherë 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

 Mazhiq 52 52 53 53 53 53 54 54 54 54

 Melenicë 81 82 82 83 83 83 84 84 84 85

 Ovçar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 Pirq 90 90 91 91 91 92 92 93 93 94

 Rahovë 77 77 77 78 78 78 79 79 79 80

 Rashan 52 52 52 52 53 53 53 53 54 54

 Rekë 53 53 53 53 54 54 54 55 55 55

 Rrzhanë 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 Selac 29 29 29 30 30 30 30 30 30 30

 Stantërg 172 173 174 175 175 176 177 178 179 180

 Stranë 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 Svinjarë 101 101 102 102 102 103 103 104 104 105

 Tërstenë 25 25 25 25 25 26 26 26 26 26

 Vërbnicë 52 52 53 53 53 53 54 54 54 54

 Vidishiq 40 41 41 41 41 41 42 42 42 42

 Vidomiriq 30 30 31 31 31 31 31 31 31 32

 Vinarc i Epërm 68 68 69 69 69 70 70 70 71 71

 Vinarc i Poshtëm 284 285 286 288 289 290 292 293 294 296

 Vllahi 44 44 44 45 45 45 45 46 46 46

 Zabërxhë 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10

 Zasellë 161 162 162 163 164 165 165 166 167 168

 Zijaqë 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

 Tunel i Parë 261 269 278 286 295 305 314 324 334 345

 Suhodoll i Epërm 53 54 56 58 60 62 64 66 68 70

 Suhodoll i Poshtëm 169 174 180 186 191 197 204 210 217 223

 Shipol 1,589 1,639 1,690 1,743 1,798 1,854 1,912 1,972 2,034 2,097

 Shupkovc 405 418 431 444 458 472 487 502 518 534

 Vaganicë 428 442 455 470 484 500 515 531 548 565

 Zhabar i Epërm 246 254 262 270 278 287 296 305 315 325

 Zhabar i Poshtëm 2,476 2,554 2,634 2,716 2,801 2,889 2,979 3,073 3,169 3,268

 Qyteti Mitrovicë Jug 13,562 13,986 14,424 14,876 15,342 15,822 16,318 16,829 17,356 17,899

KOMUNA MITROVICË

RURALE 3,972 3,990 4,009 4,027 4,046 4,065 4,084 4,103 4,122 4,142

URBANE 19,189 19,790 20,410 21,049 21,708 22,388 23,089 23,812 24,557 25,326

KOMUNA MITROVICE 23,160 23,780 24,418 25,076 25,754 26,453 27,173 27,915 28,680 29,468  

Kjo do të bënte që e gjithë Komuna e Mitrovicës të rritej me 27,915 ekonomi familjare deri ne vitin 2028, nga 

të cilët 4,106 do ishin në zonën rurale dhe 23,812 në zonën urbane. 
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 Skenari Realist 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

 Bajgorë 176 177 177 178 178 179 179 180 180 181

 Bare 146 147 147 147 148 148 149 149 149 150

 Batahir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 Broboniq 183 184 184 185 185 186 186 187 187 188

 Dedi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 Gushac 87 87 88 88 88 88 89 89 89 89

 Kaqandoll 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

 Kçiq i Madh 739 741 743 745 748 750 752 754 756 758

 Kçiq i Vogël 293 294 295 295 296 297 298 299 299 300

 Koprivë 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

 Koshtovë 339 340 341 342 343 344 344 345 346 347

 Kovaçicë 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

 Kutlloc 109 109 109 110 110 110 110 111 111 111

 Lisicë 298 299 299 300 301 302 303 303 304 305

 Lushtë 143 143 144 144 144 145 145 146 146 146

 Maxherë 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

 Mazhiq 52 52 52 52 53 53 53 53 53 53

 Melenicë 81 81 82 82 82 82 83 83 83 83

 Ovçar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 Pirq 90 90 90 90 90 91 91 91 91 92

 Rahovë 76 77 77 77 77 77 78 78 78 78

 Rashan 52 52 52 52 52 52 52 53 53 53

 Rekë 53 53 53 53 53 53 54 54 54 54

 Rrzhanë 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 Selac 29 29 29 29 29 29 30 30 30 30

 Stantërg 172 172 173 173 174 174 175 175 176 176

 Stranë 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 Svinjarë 100 101 101 101 101 102 102 102 103 103

 Tërstenë 25 25 25 25 25 25 25 25 25 26

 Vërbnicë 52 52 52 52 53 53 53 53 53 53

 Vidishiq 40 40 41 41 41 41 41 41 41 41

 Vidomiriq 30 30 30 30 30 31 31 31 31 31

 Vinarc i Epërm 68 68 68 68 69 69 69 69 69 70

 Vinarc i Poshtëm 283 284 285 285 286 287 288 288 289 290

 Vllahi 44 44 44 44 44 45 45 45 45 45

 Zabërxhë 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10

 Zasellë 160 161 161 162 162 163 163 164 164 164

 Zijaqë 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

 Tunel i Parë 258 262 267 271 276 281 286 291 296 302

 Suhodoll i Epërm 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61

 Suhodoll i Poshtëm 167 170 173 176 179 182 185 189 192 195

 Shipol 1,568 1,596 1,624 1,653 1,682 1,711 1,742 1,772 1,804 1,836

 Shupkovc 400 407 414 421 429 436 444 452 460 468

 Vaganicë 423 430 438 445 453 461 469 478 486 495

 Zhabar i Epërm 243 247 251 256 260 265 270 274 279 284

 Zhabar i Poshtëm 2,443 2,486 2,530 2,575 2,620 2,667 2,714 2,762 2,810 2,860

 Qyteti Mitrovicë Jug 13,382 13,618 13,858 14,103 14,352 14,605 14,863 15,126 15,393 15,664

KOMUNA MITROVICË

RURALE 3,964 3,975 3,985 3,996 4,007 4,018 4,029 4,040 4,051 4,062

URBANE 18,935 19,269 19,609 19,955 20,307 20,666 21,031 21,402 21,780 22,164

KOMUNA MITROVICE 22,898 23,244 23,594 23,951 24,315 24,684 25,060 25,442 25,831 26,226  

Në konkluzion mbi bazë të këtij projeksioni Komuna e Mitrovicës së Jugut do të ketë një rritje të numrit të 

ekonomive familjarer ndër vite duke shkuar në 25,442 ekonomi familjare në vitin 2028, nga të cilët pothuaj 

4,040 në zonën rurale dhe 21,402 në zonën urbane.  
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 3.2.2. Struktura sipas moshës dhe gjinisë 

Ashtu si edhe në nivelin kombëtar, edhe popullata e Mitrovicës së Jugut është e dominuar nga një popullatë e re 

në moshë, dhe me një numër paska më të lartë të meshkujve. Ndarja e popullsisë së Mitrovicës së Jugut sipas 

moshës dhe gjinisë është paraqitur në Tabelën më poshtë. 

Tabela 104. Struktura sipas moshës dhe gjinisë 
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3.2.3. Dinamika e popullsisë 

ASK ka vlerësuar numrin e popullsisë për Mitrovicën e Jugut në vitin 2017. Ky vlerësim i popullsisë rezultoi se 

në Mitrovicë të Jugut,  në vitin 2017 kishte 68, 474 banorë.  Ndërsa, sipas projeksioneve demografike të 

popullsisë, të bazuara në rritjen e popullsisë sipas regjistrimeve të popullsisë të viteve 1948 deri në 2011, 

rezulton se në Mitrovicë të Jugut  deri në vitin 2028 mund të arrihet një popullsi prej 105,904 banorë.  

Ritmet e shtimit të popullsisë kanë ndikuar edhe në lëvizjen e numrit të popullsisë nëpër vendbanime, gjatë 

gjithë periudhave. Mesatarja e numrit të banorëve për vendbanim ishte shtuar, nëse merret parasysh se norma e 

shtimit natyror do të ketë dyfishime, por edhe rënie e braktisje të disa fshatrave. Pasqyra reale mund vërehet 

vetëm në rezultatet e regjistrimit të viti 2011. Duhet theksuar se vetë qendra urbane e Mitrovicës së Jugut kishte 

shënuar ritme të shpejta të shtimit të popullsisë gjatë gjithë periudhave të fundit 1948-2011. Disa nga 

vendbanimet kanë shënuar rritje nga shtimi natyror, nëse i takonin tipit të mbyllur (nuk kishin as emigrim e as 

imigrim), pa e pasur të shprehur komponentin e migrimeve - lëvizjeve hapësinore; të tjerat kanë shënuar rritje, 

si rezultat jo vetëm i shtimit natyror, por edhe i komponentit imigrues – ardhjes së popullsisë, që karakterizonte 

vendbanimet e zonave të ulëta dhe të tipit të grumbulluar – të dendur, pra në viset fushore, lugina të lumenjve 

dhe afër qendrës urbane dhe në vetë Mitrovicës së Jugut. 

 

Tabela 105. Dinamika e popullsisë 

  

Vitet 

Regjistrim të popullsisë 

Zona urbane Zona Rurale Gjithsej 

2011 33, 904 38, 005  71, 909 

2020   76,229 22,504   98,733↑ 

 Projeksione demografike 

2021 77,111 22,482   99,593 ↑ 

2024 79,818 22,416 102,234 ↑ 

2028 83,575 22,329 105,904 ↑ 
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 3.3. ZHVILLIMI EKONOMIK 

Gjatë vlerësimit dhe analizës së zhvillimit ekonomik të Mitrovicës së Jugut është bërë hulumtimi i strategjive të 

mëparshme të zhvillimit ekonomik dhe hulumtimi i aktiviteteve, programeve dhe shërbimeve për zhvillim 

ekonomik, përfshirë analizën demografike, infrastruktura, klima e investimeve, identifikimi i burimeve 

financiare, humane dhe natyrore në rajonin e Mitrovicës së Jugut. 

 

Mitrovica e Jugut është përplot tensione sociale dhe politike. Iniciativa Evropiane për Stabilitet (ESI) ka 

theksuar “që nuk ka asnjë vend tjetër në Evropën Juglindore i cili vuan njëkohësisht nga tensionet e 

vazhdueshme etnike dhe pasojat e de-industrializmit, dhe në asnjë vend tjetër kombinimi i këtyre dy faktorëve 

nuk ka shkaktuar kriza aq të rënda sociale dhe ekonomike si në komunën e Mitrovicëssë Jugut.” 

Deri para luftës, ekonomia e Mitrovicëssë Jugut, bazohej kryesisht në Trepçën. Ekonomia e Mitrovicës së Jugut 

kryesisht mbështetet në më shumë se 7000 ndërmarrje private dhe ndërmarrjen shoqërore të Trepçës - e cila po 

funksionon me kapacitete të kufizuara njerëzore dhe teknologjike. Shumica e ndërmarrjeve private janë 

përqendruar në sektorët e tregtisë dhe ofrimit të shërbimeve.  

E ardhmja e zhvillimit në Mitrovicë e Jugut dhe thuaj se në tërë Kosovën varet nga fushëveprimi dhe 

produktiviteti i bizneseve. Duhet inkurajuar krijimi, qëndrueshmëria dhe produktiviteti i bizneseve private 

lokale si dhe tërheqja e investimeve të huaja. Edhe se Kosova tashmë ka arritje të konsiderueshme në renditjen 

e raportit e “Të Bërit Biznes”, kjo nuk është e mjaftueshme. Prandaj,  duhet përkrahur në vazhdimësi 

ndërmarrësit e rinj, ndërmarrjet ekzistuese, si dhe investitorët potencial nga jashtë. Është i domosdoshëm 

promovimi i lehtësisë në bërje të biznesit dhe ofrimi i mundësive për punësim për zbutur përballueshmërinë 

financiare. 

Roli i rëndësishëm i komunës në zhvillimin ekonomik është të punojë me të gjithë aktorët dhe partnerët për të 

siguruar që proceset komunale dhe kërkesat nuk krijojnë pengesa të panevojshme për bizneset, por duke qenë 

çdoherë në përputhje me qëllimet dhe objektivat afatgjata të komunës. 

 

3.3.1. Gjetje, trende dhe projeksion 

Ndërmarrjet dhe ambienti i bizneseve.  

Lloji i entitetit juridik dominuese ne K. e Mitrovices eshte Biznesi individual me 87% e percjellur me Shoqëri 

me përgjegjësi të kufizuara me 10%. Bizneset individuale poashtu punesojne nje numer te madhe te 

punetoreve, pra 10301 persona, e percjellur nga ndërmarrjet shoqërore me 9849 persona te punesuar.  Shoqëri 

me përgjegjësi të kufizuara eshte nje forme e veprimtarise e rendesishme per shvillim ekonomik cila ka 

perparesite e veta, ne Komunen e Mitrovices se Jugut nuk eshte e zhvilluar mjaft dhe pikerishte lloji I 

veprimtarise cila duhet te mbeshtetet. 

 

 

  
Sasia e 
aktiviteteve 

Biznes individual 6407 

Shoqëri me përgjegjësi 
të kufizuara 739 

Ortakëria e përgjithshme 148 

Ndërmarrje shoqërore 2 

Kompani e huaj 14 

Kooperativa Bujqësore 1 

Shoqëri akcionare 65 

Total 7376 
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 Tabela 106. Projeksion i sektorëve të ndërrmarjeve ndër vite 

Sektorët 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

A- Bujqësia, pylltaria dhe peshkimi 32 34 35 37 38 39 40 41 43 45 47 

B- Xeheroret dhe gurëthyesit 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

C- Industria përpunuese 37 38 39 40 42 43 44 46 47 48 49 

D&E- Furnizimi me ujë; kanalizimi, 

menaxhimi me mbeturina dhe aktivitetet 

rehabilituese, energji elektrike, gaz, avull 

dhe ajër për kondicionim. 

4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 

F- Ndërtimtaria 46 47 48 49 50 51 52 54 55 57 59 

G- Tregtia me shumicë dhe pakicë; 

riparimi i mjeteve motorike dhe 

motoçikletave 

134 137 139 142 145 148 151 155 160 165 170 

H- Transporti dhe magazinimi 14 14 15 15 15 15 16 16 17 17 17 

I- Akomodimi dhe aktivitetet e shërbimit 

të ushqimit 
58 59 62 64 67 70 73 77 81 83 85 

J- Informimi dhe komunikimi 68 69 70 71 72 73 75 76 78 79 80 

K- Aktivitetet financiare dhe te sigurimit 12 12 13 13 14 14 14 15 15 16 17 

L- Aktivitetet e patundshmërive 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

M- Aktivitetet profesionale, shkencore dhe 

teknike 
35 36 36 37 37 38 38 39 41 42 43 

P- Arsimi 12 12 12 13 13 13 14 14 14 15 16 

Q- Shëndetësia dhe aktivitetet e punës 

sociale 
4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 

R- Arte, argëtimi dhe rekreimi 73 75 77 80 82 85 87 90 92 95 98 

S- Aktivitetet tjera shërbyese 23 24 25 26 27 28 29 31 32 34 36 

Gjithsej 556 569 583 599 615 630 647 668 689 710 732 

 

 

Sipas supozimeve parashikuese, mund të thuhet që dy sektorët me potencial zhvillimit janë sektori i bujqësisë 

dhe turizmit në Komunën e Mitrovicës së Jugut. Supozohet që Bujqesia te kete nje rritje prej 5% ne tri vitet e 

para dhe pastaj nje rritje mesatare prej 3.5% gjate viteve. Sektori i turizmit poashtu suposohet te rritet me nje 

mesatare prej 4.5% gjate viteve. Sektoret tjere supozohen te rriten poashtu mesatarisht rreth 1.5% deri 3% gjate 

viteve. 

Komuna e Mitrovices se Jugut mund te synoj te perqendron fokusin ne mbeshtetjen e te gjithë sektoreve, por ne 

veçanti ne sektorin e turizmit dhe bujqesise, sektore me potencial te madh zhvillimi ne komune. 
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Projeksion numri i ndermarrjeve aktive sipas sektoreve 

Siç shifet ne grafikon, tregtia me shumice dhe pakice do te vazhdojê te mbetet sektori dominues, i percjellur 

nga sektori I informimit dhe komunikimit dhe sektori I akomodimit dhe aktiviteteve te sherbimit te ushqimit.  

Sipas të dhënave nga ARBK, numri i të punësuarve në sektorin privat është 15,982 persona, ku në sektorin e 

tregtisë është numri më i lartë i të punësuarve me 30.3%, në industrisë përpunuese 10.7%, ndërsa në sektorin e 

xeheroreve dhe gurthyesve është vetëm 10.3%, pastaj vijon ndërtimtaria me 9.1% e kështu me radhë.  

3.3.1.1. Sektorët ekonomik 

Sektori i ndërtimtarinë, bujqësisë, hotelerisë dhe tregtisë janë fusha ku është arritur më shumë progres gjatë 

viteve të fundit. Viteve të fundit, ka pasur aktivitete shtesë në industrinë e prodhimit, edhe atë në prodhimin e 

produkteve ushqimore, të qumështit, detergjenteve, mobileve, ndërtimtari, etj. Të gjithë këto biznese janë me 

ndikim të vogël por të rëndësishëm ekonomik, në zhvillimin ekonomik dhe ngritjen e punësimit në Mitrovicë. 

Prodhuesi i kërpudhave Hirano  Mushroom L.L.C.; është një fabrikë inovative me teknologjitë më të 

përparuara, e cila bën prodhimin e kërpudhave më të mira shiitake, ku janë të punësuar rreth 100 vetë. 

Produktet e kësaj fabrike shiten brenda Kosovës, por edhe eksportohen jashtë shtetit. Ndërsa, në kuadër të 

industrisë përpunuese vlen të përmendet aktivitetet përpunimi dhe shtypja e letrës me metoda inovative, siç 

është Viprint, një lider në industrinë e shtypit në Mitrovicën e Jugut, si dhe në regjion. Kjo fabrikë e shtypit, 

është e vendosur në kuadër të Parkut të Biznesit, në Mitrovicën e Jugut. 
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Sektorët 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

A- Bujqësia, pylltaria dhe peshkimi 336 353 370 389 401 409 417 429 451 473 497 

B- Xeheroret dhe gurëthyesit 1642 1675 1717 1751 1769 1804 1840 1858 1896 1933 1972 

C- Industria përpunuese 1704 1755 1808 1862 1918 1975 2035 2096 2159 2223 2290 

D- Furnizimi me energji elektrike, 

gaz, avull dhe ajër për kondicionim 
92 94 96 98 100 102 104 106 108 110 112 

E- Furnizimi me ujë; kanalizimi, 

menaxhimi me mbeturina dhe 

aktivitetet rehabilituese 

482 492 501 512 522 532 543 554 565 576 588 

F- Ndërtimtaria 1460 1489 1519 1549 1580 1612 1644 1694 1744 1797 1851 

G- Tregtia me shumicë dhe pakicë; 

riparimi i mjeteve motorike dhe 

motoçikletave 

4848 4945 5044 5145 5248 5353 5460 5623 5792 5966 6145 

H- Transporti dhe magazinimi 1238 1263 1288 1314 1340 1367 1394 1436 1479 1523 1569 

I- Akomodimi dhe aktivitetet e 

shërbimit të ushqimit 
1366 1393 1449 1507 1567 1646 1728 1814 1905 1962 2021 

J- Informimi dhe komunikimi 349 354 360 365 370 376 383 391 399 407 415 

K&L- Aktivitetet financiare dhe te 

sigurimit, të patundshmërive 
283 291 300 309 319 328 338 348 358 369 380 

M- Aktivitetet profesionale, 

shkencore dhe teknike 
654 664 674 684 694 705 715 726 748 770 793 

N- Aktivitetet administrative dhe 

shërbimet mbështetëse 
5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 

P- Arsimi 58 59 60 62 63 64 65 67 69 71 73 

Q- Shëndetësia dhe aktivitetet e 

punës sociale 
195 201 207 213 219 226 233 240 247 254 262 

R- Arte, argëtimi dhe rekreimi 334 344 354 365 376 387 399 411 423 436 449 

S- Aktivitetet tjera shërbyese 867 893 929 966 1005 1055 1107 1163 1221 1282 1346 

U- Aktivitetet e organizatave dhe 

organeve të huaja 
69 71 73 75 78 80 82 85 87 90 93 

Gjithsej 15,982 16,341 16,754 17,171 17,574 18,026 18,492 19,047 19,657 20,248 20860 

  

Potenciali kryesor për rritje në këtë sektor është prodhimtaria ushqimore dhe ajo e drurit. Sipas të dhënave 

për shpërndarjen e bizneseve sipas rajoneve, tregon se vetëm 3% të bizneseve në industrinë e përpunimit të 

drurit është e përqendruar në rajonin e Mitrovicëssë Jugut.22Kjo është një përqindje e vogël, në raport me 

rajonet tjera të Kosovës. Çdo lloj tjetër më i madh i zhvillimit kërkon investime dhe njohuri nga jashtë. Pasi 

që ndërmarrjet e përpunimit të drurit kanë janë zhvilluar në Komunën e Mitrovicëssë Jugut dhe prezencës së 

madhe të pyjeve në rajon, industria e përpunimit të drurit duhet të ekzaminohet në detaje më të hollësishme. 

Oda Ekonomike rajonale ka cekur që disa Ndërmarrje të Vogla dhe të Mesme (NVM) janë zhvilluar shumë 

në këtë sektorë. 

 

                                                 

 

 
22  
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Projeksion: numri i punetoreve sipas sektoreve 

Siq mund te shifet, parashifet te dominon sektori i tregtia me shumicë dhe pakicë; riparimi i mjeteve motorike 

dhe motoçikletave dhe ne menyre graduale te rritet gjate viteve. Poashtu sektori i transportit dhe magazinimi 

parashifet te shenon rritje graduale gjate viteve dhe parashifet qe me mbeshtetje nga Komuna e Mitrovices se 

Jugut sektori i akomodimit dhe aktivitetet e shërbimit të ushqimit ne shpejtesi te zhvillohet dhe ka potencial te 

behet aktiviteti i dyte kryesore ne kete Komune. 

 

Duhet të ndërmerren masa për ta ngritur cilësinë dhe unifikimin e këtij lloji të prodhimit. Zona e Zhabarit ku 

shumë ndërmarrje prodhuese të drurit janë duke punuar (dhe ku për momentin ekziston qendra për trajnim 

profesional) do të mund të ishte vendi për projekte me qëllim të ngritjes së kapacitetit. Përpunimi i drurit 

kryesisht dominohet nga bizneset mikro dhe të vogla.  

 

Indikatori23 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Sa biznese 
regjistrohen gjate 
nje viti nga kjo 
komune 452 444 377 402 408 416 424 433 441 450 459 468 478 

                                                 

 

 
23 Instituti GAP, https://www.komunat.institutigap.org/Statistics/index/Mitrovic%C3%AB-11-11/196,273,223,290,293-290,293/y-y 

https://www.komunat.institutigap.org/Statistics/index/Mitrovic%C3%AB-11-11/196,273,223,290,293-290,293/y-y
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 Sa biznese shuhen 
gjate nje viti nga kjo 
komune 125 103 121 101 108 111 113 115 117 120 122 124 127 

 

Duke marr parasysh mesataren tre vjeqare te viteve 2017 – 2018, mund te supozohet qe mesatarja e bizneseve 

qe regjistrohen gjate nje viti ne Komunen e Mitrovices se Jugut eshte 408 per vitin 2019 dhe mund te supozohet 

qe mesatarja e bizneseve qe shuhen gjate nje viti ne Komunen e Mitrovices se Jugut eshte 108 per vitin 2019. 

Poashtu supozohet qe ka rritje lineare prej 2% per te dy kategori per deri ne vitin 2027. Me mbeshtetje te 

mirefillet nga Komuna e Mitrovices se Jugut ne aspektin e zhvillimit ekonomik mund te shtohet numri i 

bizneseve te veprimtarive te ndryshme ne suaza afatgjate kohore.    

 

 

 

 

Tabela 107. Projeksionet te numrit te përgjithshëm i ndërmarrjeve ekonomike, sipas sektorëve ekonomik 

 
     Sektorët 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

A- Bujqësia, pylltaria dhe peshkimi 209 219 230 242 249 254 259 267 280 294 

B- Xeheroret dhe gurëthyesit 19 19 20 20 20 21 21 22 22 22 

C- Industria përpunuese 619 638 657 676 697 718 739 761 784 808 

D- Furnizimi me energji elektrike, 

gaz, avull dhe ajër për kondicionim 
40 41 42 42 43 44 45 46 47 48 

E- Furnizimi me ujë; kanalizimi, 

menaxhimi me mbeturina dhe 

aktivitetet rehabilituese 

34 35 35 36 37 38 38 39 40 41 

F- Ndërtimtaria 432 441 449 458 468 477 487 501 516 532 

G- Tregtia me shumicë dhe pakicë; 

riparimi i mjeteve motorike dhe 

motoçikletave 

2739 2794 2850 2907 2965 3024 3085 3177 3272 3371 

H- Transporti dhe magazinimi 953 972 992 1011 1032 1052 1073 1105 1139 1173 

I- Akomodimi dhe aktivitetet e 

shërbimit të ushqimit 
740 755 785 816 849 891 936 983 1032 1063 

J- Informimi dhe komunikimi 173 176 178 181 184 186 190 194 198 202 

K- Aktivitetet financiare dhe te 

sigurimit 
113 116 120 123 127 131 135 139 143 147 

L- Aktivitetet e patundshmërive 31 31 32 32 33 33 34 34 35 37 

M- Aktivitetet profesionale, 

shkencore dhe teknike 
316 321 326 330 335 340 346 356 367 378 

N- Aktivitetet administrative dhe 

shërbimet mbështetëse 
3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 

P- Arsimi 37 38 39 40 42 43 44 46 47 48 

Q- Shëndetësia dhe aktivitetet e 

punës sociale 
120 124 127 131 135 139 143 148 152 157 

R- Arte, argëtimi dhe rekreimi 137 141 147 153 159 167 175 184 193 203 

S- Aktivitetet tjera shërbyese 631 650 669 690 710 732 753 776 799 823 

U- Aktivitetet e organizatave dhe 

organeve të huaja 
14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 

Gjithsej 7360 7528 7716 7909 8103 8310 8524 8798 9088 9367 



` 

162 

 

Komuna e Mitrovicës së Jugut 

Plani Zhvillimor Komunal 

 

Opština Južna Mitrovica  

Opštinski Razvojni Plan 

 

Municipality of South Mitrovica  

Municipal Development Plan 

  

3.3.1.2. Bujqësia 

Bujqësia është një ndër degët bazë të ekonomisë dhe si e tillë luan rrol të rëndësishëm në zhvillimin e një 

regjioni apo komune. Komuna e Mitrovicës së Jugut gjendet në pjesën veriore të Kosovës. Territori i komunës 

së Mitrovicës Jugore ka një sipërfaqe prej 331.00 km2 (33,100 hektarë), Rreth 47,99 % e territorit të komunës 

është tokë bujqësore, që d.m.th gati gjysma e territorit komunal është tokë buke. Në bazë të dhënave 15,871 ha 

janë sipërfaqe bujqësorë, duke llogaritë tokat bujqësore, livadhet, kullosat dhe vendbanimet që shfrytëzojnë 

kopshtet në parcelat e tyre kadastrale. 

Edhe pse bujqësia ka qenë gjithmonë degë e rëndësishme e ekonomisë së komunës së Mitrovicës Jugore, 

vërehet një rënie e interesimit për tu angazhuar në këtë veprimtari, përkundër kushteve të favorshme natyrore 

dhe traditës. Shumica e prodhuesve janë ekonomi bujqësore familjare, dhe vetëm 45 prodhues janë të 

organizuar në ndërmarrje bujqësore ndërsa pjesa tjetër prej 5159 është e organizuar në ekonomi bujqësore 

familjare ku nga gjithsej 16,584 ekonomi familjare në tersi 5159 apo 31% merren me bujqësi intensive. 

Në nivel nacional toka shfrytëzohet nga 130.775 Ekonomi Bujqësore, që merren me prodhimin e kulturave 

bujqësore, prej të cilave: 

 113.231 kultivojnë kultura njëvjeçare Drithëra (grurë 50%, misër 19%, etj.) dhe Perime (4%); 
 11.677 kultivojnë kultura shumëvjeçare Pemë (mollë 56%, kumbull 20%, etj.), dhe 
 6.242 të tjera që kultivojnë Rrush (për verë 59% dhe për tryezë 41%); ndërsa 
 91.227 Ekonomi Bujqësore (me 281.747 njësi blegtore) merren me rritjen e gjedheve (71%), shpezëve 

(17%), deleve (7%), etj.; 
 

Tabela 108. Numri i ekonomive familjare sipas ASK-së 2014, Mitrovicë Jugore 

Lloji i ekonomisë Numri i ekonomive bujqësore 

Kultivimi Drithërave 1326 

Kultivimi Perimeve 602 

Kultivimi Pemëve 181 

Mbarështimi Blegtoral 1730 

Shpezë  1088 

Bletë 190 

Tjera 42 

Gjithsej 5159 

Në sektorin e bujqësisë janë të angazhuar një numër i lart i të punësuarve, sipas ASK-së numri i të punësuarve 

në këtë sektor është mbi 6545 punëtor të rregullt si dhe një numër i madh i atyre sezonal nga e cila kuptojmë se 

bujqësia është një sektor shumë i rëndësishëm në sigurimin e jetesës të një numri të madh të ekonomive 

familjare. 

Tabela 109. Të punësuarit si bartës të ekonomisë familjare 

Të punësuarit si bartës të ekonomisë familjare Numri i të punësuarve % pjesëmarrjes 

Nën 25 vjeç 42 1.50 

Nga 25 deri nën 35 vjeç 179 6.41 

Nga 35 deri nën 45 vjeç 552 19.77 

Nga 45 deri nën 55 vjeç 776 27.79 

Nga 55 deri nën 65 vjeç 648 23.21 

65 vjeç e më shumë 595 21.31 

Gjithsej 2792 100.00 
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 Tabela 110. Të punësuarit sipas anëtarëve të ekonomisë familjare (ASK) 

Të punësuarit sipas anëtarëve të ekonomisë familjare Numri i të punësuarve % pjesëmarrjes 

Nën 25 vjeç 757 20.17 

Nga 25 deri nën 35 vjeç 784 20.89 

Nga 35 deri nën 45 vjeç 876 23.34 

Nga 45 deri nën 55 vjeç 685 18.25 

Nga 55 deri nën 65 vjeç 417 11.11 

65 vjeç e më shumë 234 6.24 

Gjithsej 3753 100.00 

Nga këto informacione konstatojmë se bujqësia në komunën e Mitrovicës Jugore është e organizuar në 

ekonomi të vogla familjare, ku shumica e prodhimeve përdoren për konsum vetanak dhe një pjesë e vogël 

dëstinohet për treg. Prandaj komuna apo DBPZHR duhet të krijoj politika apo mekanizma që këtë trend të 

zhvillimit të bujqësisë të ndryshojë dhe orientoj atë në krijimin e ndërmarrjeve bujqësore më kapacitete të larta 

prodhuese dhe përpunuese duke shfrytëzuar praktika dhe mekanizëm modern bujqësorë konform rregullave dhe 

standardeve Evropiane apo edhe me gjere. 

Në Komunën e Mitrovicës gjendën kryesisht dy zona të ndryshme bujqësore. Në zonën kodrinore të Shalës, ku 

shtrihen sipërfaqe të theksuara të kullosave dhe livadheve, kryesisht kultivohet blegtoria. Në anën tjetër, zonat 

përreth lumenjve, “Ibër”, “Sitnicë” dhe “Lushtë” janë më shumë të përshtatshme për kultivimin e drithërave, 

pemëve dhe perimeve, mirëpo për arsye klimatike janë të varura nga ujitja e tyre. Aktivizimi i sistemeve të 

ujitjes, si dhe zgjerimi i tyre, paraqet një sfidë për një zhvillim të qëndrueshëm të sektorit të bujqësisë për këto 

anë.  

Bujqësia si një sektor i zhvillimit ekonomik më rëndësi të madhe në aspektin e zhvillimit dhe avancimit has në 

shumë probleme dhe sfida të cilat pamundësojnë zhvillimin e këtij sektori në mënyrën më të mirë të 

mundshme. 

3.3.1.2.1.1. Kultivimi i drithërave  

Kultivimi i drithërave është dega kryesore e bujqësisë në komunë Mitrovicës Jugore rreth 5600 ha të tokës 

punuese nga të cilat posedon komuna, 2690 ha apo (48%) janë të kultivuar me drithëra, ku gruri mbulon 1100 

ha apo (41%) të sipërfaqes së përgjithshme të kultivimit të drithërave, misri me 800 ha apo (30%), tërshëra me 

540 ha dhe më pak thekra dhe elbi. Prodhimtaria në përgjithësi nuk është e kënaqshme por nuk ka pasur rritje të 

dukshme të rendimentit ndër vite. Prodhimtarinë më të madhe në vitin 2018 e ka pasur misri me 4.5 t /ha, dhe 

pas tij gruri me 3.5 - 4.0 t/ha. 

Faktorët kryesor në mos arritjen e rendimenteve të kënaqshme  dhe rritjet minimale të sipërfaqeve të kultivuara 

me drithëra janë faktorët si: përkrahje e vogël institucionale (subvencioneve dhe plasimin korrekt në treg),  

mungesa e njohurive të fermerëve në përdorimin e praktikave më të mira agro-teknike dhe mungesa e ujit të 

mjaftueshëm në periudha vitale të zhvillimit të bimëve.  

Bimët foragjere përfshijnë 1540 ha të tokës së punueshme ose 28% të sipërfaqes. Kryesisht kultivohet jonxha 

(64%) dhe bari i përzier (36%). 
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Grafiku 18. Trendët prodhuese të drithërave t/ha 

3.3.1.2.1.2. Pemëtaria  

 Relievi kodrinor-malor dhe kushtet e mira klimatike Komuna e Mitrovicës Jugore ofron kushte të përshtatshëm 

për kultivimin e pemëve, si dhe një traditë e fermerëve të kësaj ane në kultivimin e pemëve. Në bazë të dhënave 

sektori i pemtaris si sektor mjaft profitabil nuk gjene një shtrirje hapësinore të kënaqshme në komunën e 

Mitrovicës Jugore. Sipas në të dhënat nga DBZHR, në Komunën e Mitrovicës Jugore janë rreth 66 ha pemishte. 

Rreth 53% e kësaj sipërfaqe është e mbjellë me mollë, 15% me kumbulla, 15% me dardha, 9 % me arra, dhe 

pjesa tjetër me pemë të imta. Me prodhimtarinë̈ më të madhe prezantohet molla me 15t/ha gjatë vitit 2018, por 

në përgjithësi  prodhimtaria e pemëve nuk ka pasur rritje të theksuar në rendiment gjatë viteve, por duhet të 

theksohet se kushtet klimatike luajnë rolë të madh sa i përket rendimenteve në kultura pemëtare dhe tillë 

rendimentet e vogla mund të jenë pasoje e zhvillimeve klimatike.  

Përveç sipërfaqeve të vogla të kultivuara me pemë, sipas analizave të bëra është fakti i formës së organizimit të 

kultivimit të pemëve ku sipas të dhënave pjesa më e madhe e këtij sektori është kultivimi jashtë plantacioneve 

të organizuara sipas standardeve të kërkuara, pra forma e kultivimit të pemëve vazhdon të jetë në formë 

tradicionale në kushte shtëpiake apo jashtë plantacioneve, gjë që vështirëson arritjet e prodhimit maksimal e 

cila në aspektin ekonomik sjell dëme apo kosto të lartë prodhuese. 

Duke pasur parasysh kushtet e mira gjeografike në disa vendbanime të komunës së Mitrovicës Jugore dhe 

faktin e kulturave pemëtare të cilat janë mjaft profitabile dhe konkurruese në treg si komunë duhet të krijojmë 

kushte që të përkrahim fermerët të rrisim sipërfaqe të reja me kultura pemëtare me kushte dhe standarde të 

aplikueshme. 

Tabela 111. Organizimi i sektorit të pemtaris në komunën e Mitrovicës Jugore (ASK) 

Lloji i kulturës Numri i ekonomive bujqësore Numri i pemëve (trupave) Sipërfaqe të organizuar (ha) 

Mollë 1765 16466 35 

Dardhë 1300 7224 / 

Ftua 490 1012 / 

Kumbull 1724 18322 10 

Qershi 920 2930 / 

Vishnje 353 878 / 

Arrë 872 2123 6 

Lajthi 239 662 / 

Gjithsej 7663 49617 51 
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Grafiku 19. Trendët prodhuese të kulturave pemëtare t/ha 

 

3.3.1.2.1.3. Perimtaria   

Bazuar në të dhënat e drejtorisë për bujqësi dhe zhvillim rural në Mitrovicën Jugore për vitin 2018, perimet 

mbillen në rreth 382 ha apo 7% të tokës së punueshme në komunë, që është sipërfaqe mjaft e vogël  duke pasur 

parasysh kushtet e volitshme agroekologjike dhe traditën e bujqve në kultivimin e tyre. Më së shumti 

kultivohen: patatja ku përfaqësohet me (46%) të sipërfaqes së përgjithshme të kultivimit, domatja (11%), lakra 

(11%), dhe shalqiri (5%), të cilat përfshijnë mbi 80% të sipërfaqeve të mbjella me perime. Nga viti 2016 në 

vitin 2018 prodhimtaria e perimeve ka shënuar trend pozitiv, me shtim të rendimentit prej mesatarisht 2-4 t/ha, 

në secilën prej tyre.  Sipas të dhënave dhe konstatimeve të realizuara kultivimi i patates është një traditë e 

buqëve të Mitrovicës Jugore, përgjithësi e këtij rajoni, por duke ju falënderuar edhe fabrikës së prodhimit të 

produkteve nga patatja 'Vipa Qips' në Pestovë të komunës së Vushtrrisë e cila ndërmarrje ju siguron treg të 

sigurt fermerëve të kësaj ane por edhe më gjer. Prandaj DBZHR në bashkëpunim edhe institucione tjera duhet 

të krijoj mekanizma në përkrahje të fermerëve në rritjen e sipërfaqeve me kultivim të patates duke ditur 

rendësin e kësaj kulture për fermerët e komunën së Mitrovicës Jugore. 

 

Grafiku 20. Trendët prodhuese të perimeve t/ha 

 

3.3.1.2.1.4. Përpunimi i produkteve bujqësore  

Përpunimi dhe ruajtja e produkteve bujqësore është shumë i vogël që mos të themi inegzistente andaj, një 

numër i vogël e bizneseve me karakter të tillë operon në komunën e Mitrovicës së Jugut  pjesa më e madhe e 

këtyre bizneseve aplikojnë grumbullimin e produkteve dhe pastaj bëjn eksportimin e tyre në vende të ndryshme 

evropiane. 
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 Rëndësia e këtyre biznese është e madhe për zhvillimin e bujqësisë në nivel komunal por edhe më gjer, duke 

ditur se sfida më e madhe e prodhuesve (fermerëve) është plasimi i produkteve në treg në baza ditore dhe 

çmime të ndryshueshme. Andaj krijimi i një zinxhiri bashkëpunues prodhues-përpunues do të ndikonte direkt të 

fermeri i cili duke pasur tregun e siguruar i gjithë potenciali i tyre do të fokusohet në prodhimin sa më të lart 

dhe cilësi të duhur. 

Pra, shtrirja e investimeve kapitale të drejtohet në këtë drejtim pasi që mundësia e ruajtjes dhe përpunimit të 

produkteve bujqësore do të mundësoj prodhime të freskëta dhe cilësore gjatë gjithë vitit dhe me kosto të mirë 

ekonomike.  

3.3.1.3. Blegtoria 

Momentalisht fondi i bagëtisë mbahet kryesisht për qumësht, për majmëri (mish) dhe produkte të tjera. 

Ekzistojnë më se 1.730 ekonomi bujqësore të cilat kultivojnë kafshë për nevoja familjare dhe një font 17161 

krerë. Gjithashtu ekzistojnë 158 ferma të mesme dhe mëdha të cilat merren me mbarështimin intensiv të 

kafshëve të kategorive të ndryshme.  

Mbarështimi i gjedheve zë hapësirën të kultivimit me rreth 39.33% të numrit të krerëve, pastaj dhentaria zë 

pjesën më të madhe të numri të krerëve me 52% dhe dhit me 19.70%. Pra, sektori blegtoral është i organizuar 

në ekonomi të vogla familjare ku pjesa e madhe e produkteve blegtorale dedikohen për konsum vetjak pra për 

nevoja familjare dhe pjesa tjetër plasohet në treg. ky është një indikacion që len të kuptohet se në të ardhmen 

duhet të investohet në krijimin e fermave intensive të kultivimit duke shfrytëzuar praktikat më të mira të 

mbarështimit të kafshëve. 

Nga të dhënat e siguruara nga komuna numri i kafshëve nuk është i kënaqshëm por vërehet se viteve të fundit 

ka një trend pozitiv të rritjes së numrit të fondit blegtoral, por duke pasur parasysh kushtet gjeografike të cilat i 

ka komuna e Mitrovicës Jugore numri i fondit blegtoral pa dyshim mund të dyfishohet apo trefishohet.  

Komuna Mitrovicës Jugore ka një sipërfaqe me kullosa prej 9847.10 ha të cilat mundë të shfrytëzohen për 

qëllime blegtorale. Po ashtu Mitrovica Jugore ka sipërfaqe pyjore 14,256 ha të cilat sipërfaqe në raste të 

caktuara mund të shfrytëzohen nga kafshët e imta për kullosë. 

Trendët e rritjes në sektorin e blegtorisë kane një zhvillim pozitiv duke përfshirë të gjitha kategoritë e kafshëve, 

por përqindja e rritjes është në nivel të vogël duke pasur parasysh kushtet gjeografike të komunës së Mitrovicës 

Jugore. Andaj duke analizuar këtë sektor komuna duhet të paraqes blegtorin si një sektor primar në aspektin e 

investimeve kapitale. 
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Grafiku 21. Trendët e fondit blegtoral 4 vitet e fundit 

 

3.3.1.3.1.1. Përpunimi i produkteve blegtorale  

Po ashtu edhe përpunimi i produkteve blegtorale nuk është në gjendjen më të mirë të mundshme, në komunën e 

Mitrovicës Jugore operojnë disa biznese që merren me grumbullimin dhe përpunimin e produkteve blegtorale si 

qumështore apo përpunues të mishit, por këto pika nuk mundë ti përmbushin nevojat dhe kërkesat e qytetarëve 

për konsum, andaj rëndësia e krijimit të ndërmarrjeve përpunuese dhe grumbullues është e rëndësishme dhe to 

të krijonte një impakt të lartë ekonomik duke krijuar vende të reja të punës dhe burime të ardhurave për një 

numër të madh të familjeve. 

Krijimi i ndërmarrjeve përpunuese dhe prodhuese do të krijonte një impakt të lart në krijimin e një zinxhirit 

bashkëpunues ndërmjet prodhuesve (fermerëve) dhe përpunuesve, ku këta të paret do të krijonin një stabilitet 

në aspektin e prodhimit konsistent me potencial të rritjes duke pasur plasimin e produktit në treg të sigurt dhe 

çmime reale të tregut. Prandaj, institucionet duhet të krijoni politika në përkrahjen e zhvillimit të këtij zinxhirin 

prodhues-përpunues duke përkrahur ata me forma të ndryshme financiare dhe eliminim të barrierave të 

ndryshme ekonomike. 
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Grafiku 22. Prodhimi i qumështit të freskët dhe jogurtit (litër) 

 

Grafiku 23. Prodhimi i produkteve të mishit (ton) 

3.3.1.4. Mekanizmi Bujqësorë  

Mekanizmi bujqësor sot luan një rol të rëndësishëm në zhvillimin intensiv dhe modern të bujqësisë. Sipas 

analizave mekanizmi bujqësor është i vogël dhe i vjetërsuar si arsye e kostos së lartë të mekanizmit modern dhe 

pamundësia e fermerëve vendor në blerjen e tyre. Andaj investimet në këtë drejtim janë shumë të rëndësishme 

në zhvillimin e një bujqësie moderne dhe sofistikuar. 

 
Grafiku 24. Trendët i numrit të mekanizmit bujqësor 
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 3.3.1.5. Veprimtarite me komunat fqinje 

Bashkëpunimi I komunës së Mitrovicës së Jugut me komuna tjera nuk ka vetëm karakter bashkëpunimi tek-a-

tek me komunat fqinje, por zgjeron ndikimin më tutje. Komuna e Mitrovicës së Jugut ka pasur, ka dhe do të 

ketë rol substancial ku komuna merr rolin e një qendre rajonale e pjesës veriore të Kosovës.  
 

Nxitja e zhvillimit ekonomik dhe sigurimi i mirëqenies së qytetarëve nëpërmjet realizimit të projekteve kapitale 

infrastrukturore, mund të merr përmasa rajonale. Komuna e Mitrovicës së Jugut do të luaj rol udhëheqës në 

projektin për kompaninë rajonale të ujit Mitrovica për të financuar një pjesë të zgjerimin dhe rehabilitimin e 

rrjetit të grumbullimit të ujërave të zeza dhe ndërtimin e një impianti për trajtim të ri të ujërave të zeza. Ky 

projekt do të realizohet nëpëmjet një kredie Qeverisë së Kosovës dhe do të adresojë nevojat kritike të ujërave të 

ndotura në komunën e Mitrovicës, komunën e Vushtrisë dhe komunat përreth, ku do të përfitojnë rreth 211,000 

banorë. Zbatimi i projektit do të rezultojë në përfitime të konsiderueshme mjedisore duke zvogëluar në mënyrë 

të konsiderueshme vëllimet e ujërave të zeza të papërpunuara dhe ngarkesat ndotëse të shoqëruara që do të 

shkarkohen direkt në lumë. Projekti pritet përveç të mirave mjedisore të sjell edhe zhvillim ekonomik të shtuar, 

dhe rrjedhimisht dhe punësime të reja. 
 

Gjithashtu, në aspektin e lehtësimit të lëvizjes së pasagjerëve dhe në veçanti mallrave projekti i rikonstruimit të 

korridorit 10 hekurudhor të Kosovës24. Rikonstruimi I tërë korridorit hekurudhor është I ndarë në III faza25. 

 

 
Figura 21. Korridori 10 hekurudhor i Kosovës dhe tre sekcionet e rikonstruimit të tij 

Granti gjithashtu mbulon edhe fazën e II- të, gjegjësisht pjesën qendrore të korridorit, në gjatësi prej 35 km 

hekurudhë dhe 5 stacione hekurudhore, ndërmjet  Fushë Kosovës dhe Mitrovicës.  Korridori 10 është pjesë e 

Korridoreve Qendrore të Rrjetit Trans-Evropian të Transportit (TEN-T) në Ballkanin Perëndimor. The 

construction works started in July 2019 and are expected to be finalised by mid-2021. Ky projekt I rëndësishëm 

për rajonin, pritet të rrisë kapacitetit hekurudhor të udhëtarëve dhe mallrave si dhe shkurtojë kohën e udhëtimit, 

si dhe nërlidh rajonin me shtetet si Austria, Greqia dhe Bullgaria. 

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 me komunat tjera, si zhvillimi I 

sistemit të ngrohjes, projekteve të përbashkëta për nxitje të turizmit, dhe të tjera. 

                                                 

 

 
24 Ky është një bashkëfinancim nga Bashkimi Evropian përmes Kornizës së Investimeve të Ballkanit Perëndimor (WBIF) dhe BERZH 

do të zbatojë grantin e BE-së. 
25 https://www.wbif.eu/project/PRJ-KOS-TRA-001 

https://www.wbif.eu/project/PRJ-KOS-TRA-001


` 

170 

 

Komuna e Mitrovicës së Jugut 

Plani Zhvillimor Komunal 

 

Opština Južna Mitrovica  

Opštinski Razvojni Plan 

 

Municipality of South Mitrovica  

Municipal Development Plan 

  

3.3.2. Problemet kryesore 

Rënia e industrisë së Trepçës.  Parashikimet për Trepçën tani janë të paqarta. Udhëheqja e kombinatit beson 

se ka një potencial komercial për rihapjen e disa minierave dhe ringjalljen e disa aktiviteteve metalurgjike. 

Sidoqoftë, kjo ringjallje e kufizuar do të arrihet vetëm nëpërmjet ristrikuturimit të juridik të kombinatit. Nga 

ana tjetër, dëmet ambientale të krijuara me dekada të tëra nga industria e rëndë do të kushtojnë shumë për t’u 

riparuar. Trepça vlerëson se shpenzimet e pastrimit të zonave me mbeturina, mbeturinave industriale, largimin 

e ujit nga minierat dhe demolimin, do të kushtojë rreth 100 milionë euro, varësisht nga shfrytëzimi i këtyre 

vendeve në të ardhmen. Pa marrë parasysh çfarë do të jetë e ardhmja e pjesëve të ndryshme të kompleksit të 

Trepçës, ajo nuk ka gjasa ta luajë të njëjtin rol në ekonominë e Mitrovicëssë Jugut siç ka luajtur deri tani. 
 

Rivitalizimi i plotë i Trepçës. Kjo do ta ulte deficitin tregtar të Kosovës dhe do të kishte ndikim direkt në 

komunën e Mitrovicëssë Jugut, do të gjeneronte të ardhura dhe do të ketë ndikim pozitiv në shumë industri të 

tjera. 

 

Performanca e zonave ekonomike 

Me një industri të çalë siç është Trepça, Mitrovica e Jugut ka shumë nevojë për rritjen e numrit të bizneseve 

prodhuese dhe përpunuese, për të pasur një zhvillim të hovshëm dhe të qëndrueshëm ekonomik. Komuna dhe 

niveli qendror duhet të angazhohet më shumë në nxitjen e aktiviteteve shtesë në industrinë prodhuese dhe të 

përpunimit duke zbatuar politika të ndryshme lehtësuese zhvillimore. Në këtë aspekt, niveli qendror së bashku 

me komunën, me krijimin e dy zonave ekonomike në Mitrovicën e Jugut, kishte për qëllim nxitjen dhe 

inkurajimin e investimeve, duke iu ofruar investitorëve infrastrukturë të përshtatshme për zhvillimin e 

veprimtarive industriale. Në kuadër të Parkut të Biznesit, janë të vendosur 24 biznese, ku shumica prej tyre janë 

biznese prodhuese me një staf të punësuarish  prej 112 me tendencë rritjeje. Aktivizimi i kësaj zone, kontribuoj 

sado pak në zhvillimin e Mitrovicës së Jugut, ku vërehet një trend pozitiv duke filluar nga rritja e investitorëve 

që u vendosen në këtë zonë dhe hapën bizneset e tyre, që duhet parë si një zhvillim që sado pak arriti ta zbus 

papunësinë dhe varfërinë. 

Në kuadër të parkut të biznesit gjendet edhe Agjencia për Menaxhim dhe Administrim të Parkut të Biznesit, ku 

në një objekt me rreth 430 m2, ofrohen hapësira për punë, shërbime, trajnime, këshillime, promovim etj, 

synohet të arrihet mobilizimi i bizneseve në Parkun e Biznesit, promovimi i zinxhirit të vlerave të shtuara 

biznesore për tërheqjen e investimeve, ofrimin e grandeve për bizneset në zhvillim, asistimin e themelimit të 

ndërmarrjeve të reja, vendeve të reja të punës, etj. 

Mirëpo, ky numër është i vogël në raport me numrin e të papunësuarve në Mitrovicë të Jugut. Themelimi i 

Parkut Industrial Frashër-Vaganicë, gjithashtu kishte për qëllim nxitjen e investimeve private në veprimtarinë 

prodhuese, duke kontribuar edhe në krijimin e kushteve për biznese për qasje më të lehtë në transport, furnizim 

me energji, ujë dhe shërbime në mbështetje të biznesit. Kjo zonë, me kapacitet prej 380 bizneseve dhe rritjes së 

sipërfaqes ku mund të veprojnë dhe koncentrohen industritë, ka mungesë të madhe të infrastrukturës rrugore 

dhe teknike. Niveli qendror ka investuar 200,000€ për rregullimin e infrastrukturës, mirëpo nuk janë të 

mjaftueshme për të mbuluar 48ha me infrastrukturë rrugore dhe teknike.  
 

Bujqesia 

Problemet dhe sfidat më të mëdha të cilat prekin këtë sektor janë: humbja e tokës më të mirë bujqësore nga 

zhvillimet e ndryshme hapësinor, mos shfrytëzimi racional i tokës bujqësore (prodhimtari e ulet dhe pa 

organizuar e kulturave bujqësore si: drithërat, pemët, dhe perimet), Fragmentimi i tokës bujqësore, shkatërrimi i 

tokave nën komasacion, shkatërrimi i tokave bujqësore me sistem të ujitjes si dhe vet sistemin, ndotja e tokës 

bujqësore, , fondi i vogël i kafshëve, prodhimtari e ulët e produkteve blegtorale. 
 

Humbja e tokës bujqësore: Sfida më e madhe si në nivelin nacional dhe atë lokal është mbrojtja e tokës 

bujqësore nga humbja apo ndryshimi i destinimit, duke ditur se zhvillimet më të madha kanë ndodhur dhe po 
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 ndodhin përkatësisht në tokat më të mira bujqësore. Sipas analizave të bëra në komunën e Mitrovicës Jugore 

çdo vite humbet tokë bujqësore e kualitetit të lartë përkatësisht klasa 1-4 si pasojë e zhvillimeve hapësinore si: 

objekte banimi, objekte komerciale/afariste, infrastrukturës rrugore dhe si rezultat i saj niveli nacional ka 

hartuar ligje në aspektin e mbrojtjes së tokës bujqësore ku komunat obligon qe me dokumente hapësinor të 

definojë dhe planifikoj tokën bujqësore. 

Sipërfaqja e mbetur prej 15,871 ha tokë bujqësore është e ndarë në parcela me sipërfaqe jashtëzakonisht të 

vogla, të cilat gjenden pothuajse të tërat në pronësi private. Vlerësohet se në kuadër të tokës bujqësore kemi një 

humbje të konsiderueshme ku nga viti 2009 e deri në vitin 2019 kemi humbur 1022.96 ha, ku i bie që për 

dhjetë vite kemi 102.30 ha më pak për çdo vit. 

Nga kjo analizë mund të konstatojmë dhe prognozojmë që nëse vazhdohet me një trend të tillë edhe për dhjetë 

vite të ardhshme komuna e Mitrovicës do të ketë së paku edhe 1022.96 ha të humbura nga toka bujqësore. 

Nga analizat hapësinore presioni më i madh i humbjes së tokës bujqësore apo vendbanimet që kanë presionin 

në vazhdimësi me vite të tëra janë: Vaganica, Frashër, Kqiç i Madh dhe Vogël, Lushtë, Vinarc i Poshtëm, 

Suhudolli dhe Kushtova, në këto vendbanime duhet të merren masa më rigoroze në aspektin e parandalimit apo 

ruajtjes së tokës bujqësore. 

 

Grafiku 25. Përqindja e tokës bujqësore sipas zonave kadastrale 

 

Shfrytëzimi jo racional i tokës bujqësore: Nga të dhënat e drejtorisë për bujqësi dhe zhvillim rural në 

komunën e Mitrovicës Jugore vërehet një shfrytëzim jo racional apo jo shfrytëzim i potencialit prodhuese sa i 

përket kultivimit të produkteve bujqësore si drithërat, perimet dhe pemët. 

Kultivimi i drithërave zë vend të rëndësishëm në ekonomin bujqësore në komunën e Mitrovicës së Jugut, 

drithërat si: gruri, misri, elbi, tërshëra gjejnë kultivim më të lartë në aspektin e hapësirës sipërfaqësore por, në 

aspektin e prodhimit ton/ha nuk është në nivelin më të lartë.  

Gjithashtu perimtaria si sektor i rëndësishëm i bujqësisë viteve të fundit ka një trend të rritjes së sipërfaqeve të 

kultivuara por edhe sasisë së rendimentit për hektar, por ky nivel momental nuk është më i miri i mundshëm 

duke ditur potencialin dhe kushtet agro-teknike që ka komuna e Mitrovicës së Jugut. 

Pemëtaria si sektor strategjik i shpallur edhe nga Ministria e Bujqësisë çdo ditë e më shumë gjen rritje të 

sipërfaqes si dhe rendimentit në nivelin kombëtar por edhe në atë lokal. Kultivimi i mollës, dardhës, kumbullës, 

lajthisë, arrës çdo vite ka një rritje të sipërfaqeve të kultivimit kjo duke falënderuar grandeve qeveritare si dhe 

atyre lokale. 
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 Fragmentimi i tokës bujqësore: Fragmentimi si proces në komunën e Mitrovicës Jugore është i theksuar dhe 

si rezultat i saj sjell probleme të mëdha në ruajtjen menaxhimin dhe shfrytëzimin e tokës bujqësore në formë 

racionale.  

Fragmentimi si proces pamundëson fermerët që të zhvillojnë bujqësi intensive si rezultat i parcelave të vogla, 

dhe në bazë të të dhënave në Kosovë mesatarja e parcelave sillet nga:  

0.25 ha/b – sipërfaqja e tokës bujqësore për banorë në Kosovë 

0.22 ha/b - sipërfaqja e tokës bujqësore për banorë në Mitrovicën Jugore 

0.52 ha/b – sipërfaqja e tokës bujqësore për banorë në BE. 

0.17 ha/b – kufiri kritik i sipërfaqes bujqësore për sigurimin e ushqimit për popullsinë e një vendi. 
 

Fragmentimi i tokës dëshmon të jetë pengesa kryesore kur bëhet fjalë për përdorimin e tokës përkundrejt 

politikave për zhvillim bujqësor në vend. Më pas, ekziston një sektor i polarizuar bujqësor me disa prona të 

mëdha dhe një sektor të madh të pronave të vogla. Struktura e shpërndarjes së madhësisë ilustrohet me rreth 

80% të numrit të fermave që janë më pak se 4 ha dhe të fragmentuara. Vetëm 0,6% e fermave janë më shumë se 

10 ha. Për këtë mund të shtohet se procesi i nënndarjes në trashëgimi po vazhdon. Madhësia mesatare e një 

ferme për një ekonomi familjare është 2-3ha tokë bujqësore e punueshme, zakonisht e fragmentuar në 6- 8 

parcela kadastrale. Madhësia mesatare e parcelës kadastrale është 0.3 ha. 

Si rezultat i zhvillimeve në aspektin e fragmentimit ministra e bujqësisë dhe zhvillimit rural ka hartuar ligjin 

për mbrojtjen e tokave bujqësore ku në kuadër të këtij ligji ka parashtruar masat që duhen të aplikohen në këtë 

aspekt.  

Masat kundër fragmentuese  janë: 

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

 toka e punueshme bujqësore e konsoliduar, sipërfaqja e së cilës është ≤ 1.00 ha, nuk mund të 

fragmentohet në parcela. 

 
Figura 22. Fragmentimi i tokave bujqësore 

 

Shfrytëzimi dhe menaxhimi i pyjeve. Rëndësia strategjike e pyjeve për një vend të vogël e të populluar 

dendur, me dimër të ftohtë dhe një sektor të konsiderueshëm të përpunimit të drurit, vështirë se mund të 

nënvlerësohet. Sistemet e mira të menaxhimit të pyjeve janë të domosdoshme për të siguruar furnizim të 

qëndrueshëm me material drusor që përdoret për ngrohje apo qëllime industriale. Shpyllëzimi që ka ndodhur 

dhe  ndodh në Mitrovicën e Jugut e vështirëson furnizimin e qëndrueshëm por edhe pengon ekosistemin dhe 
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 kafshët e egra, rezulton me erozion të tokës dhe rrit gjasat e përmbytjeve, pasi pemët thithin ujë. Shpyllëzimi 

mund të kenë ndikim të madh ekonomik dhe social në zonat përreth pyjeve, veçanërisht tokat bujqësore. Ky 

rrezik është edhe më i rritur më tej në një kohë kur tokat bujqësore do të jetë nën kërcënim nga cikle ekstreme 

të motit për shkak të ndryshimit të klimës. 

Shkaqet të cilat ndikojnë në keqpërdorim të pyjeve në Mitrovicën e Jugut janë: 

 Kërkesa e lartë për dru, e shkaktuar nga përdorimi i tyre për ngrohje dhe përpunim të mëtejshëm në 

industri, është duke vënë shumë presion mbi rezervën ekzistuese të tokave pyjore.  

 Normat e prerjeve (legale dhe ilegale) janë dukshëm më të larta se norma e rigjenerimit të pyjeve. 

Fatkeqësisht edhe pyjet publike edhe pyjet private përballen me prerje ilegale.  

 Menaxhimi i pyjeve; teksa një hapësirë e kufizuar pyjore ka plane për menaxhimin e pyjeve. Problemi 

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

Zbatimi i masave ka ndikim të drejtpërdrejt në rritjen e normës së rigjenerimit të pyjeve; vëllimin e 

shfrytëzimit, i cili nuk do të jetë më i madh se 60% të rritjes së parashikuar vjetore; reduktimi i pranisë së 

shfrytëzimit ilegal nga 40% në 20% të pyjeve publike dhe nga 30% në 15% të pyjeve private. Investimet dhe 

reformat në sektorin e pyjeve do të luajnë një funksion të rëndësishëm jo vetëm për mbrojtjen e mjedisit por 

edhe për mbështetjen e zhvillimit industrial. Përmirësimi i efikasitetit në menaxhimin më të mirë të pyjeve do të 

mbështesë industrinë e përpunimit të drurit, duke siguruar çmim të drejtë dhe furnizim të qëndrueshëm me 

lëndën e pare. 

 

Ndotja e tokës: Një ndër sfidat më të mëdha që nga lufte e fundit e tutje në Kosovë në përgjithësi është ndotja 

e tokave në përgjithësi nga format dhe mënyrat e ndryshme. Edhe pse nuk kemi ndonjë raport zyrë i cili do të 

tregonte më saktësi nivelin formën dhe llojin e ndotjes së tokës por, ndotja është evidente. 

Komuna e Mitrovicës Jugore është indentifukuar dhe indetifikohet si komunë industriale si rezultat i pranisë së 

korporatave  industriale: (Trepça, Zona Industriale, dhe zhvillime tjera industriale) të cilat me vite me radhë 

kanë shkaktuar ndotje të cilat ndotje kanë afektuar edhe tokat bujqësore në forma dhe nivele të ndryshme. 

Shumë studime kanë hetuar kontaminimin mjedisor, kontrollin potencial dhe masat korrigjuese për të 

menaxhuar ndikimin mjedisor nga operimi i Trepçës. Dy ndikimet kryesore janë shkarkimet në ujëra 

sipërfaqësorë të ujërave nga minierat dhe pellgjet e sterileve, deponive, dhe minierave me shkarkime të ujit me 

aciditet të lartë dhe shpeshherë me metale të rënda, lirimi i pluhurit nga sipërfaqet e deponive dhe objekteve që 

prodhojnë sterilin nga minierat. 

Intensifikimin e ndotjes së tokës si pasoje e prodhimit bujqësor po bëhet një problem në rritje. Ndotja e tokave 

ndikon në cilësinë dhe funksionin e tyre, në të ushqyerit e bimëve dhe si pasoje ne të gjithë ekosistemin. Ndotja 

e tokës është problematike, sepse frutat që janë prodhuar në këto sipërfaqe të cilat kane absorbuar një pjesë të 

substancave të dëmshme perbëjne rrezik për shëndetin e njeriut apo dhe substanca të dëmshme te prodhuara 

nga shpëlarje mund të hyjne ne shtresat nëntokësore dhe shkaktojnë ndotjen e tyre. Burimet e ndotjes së tokës 

Ka shumë burime të ndotjes së tokës. Shumica e substancave të dëmshme që ndotin tokën janë rezultat i 

aktivitetit njerëzor. Disa nga burimet kryesore të ndotjes së tokës janë : 

 Përdorimi i plehrave minerale,  

 Rrjedhjet industriale, 

 Mbeturinave të ngurta bujqësore  

 Ujë për ujitje i kualitetit të pamjaftueshëm, 

 Kontaminimi i pavëmendshëm I tokës mund te behet prej kompozimeve kimike që përdoren në bujqësi 

(p.sh. pajisjet, siguria, plehrat e lëngshme, lubrifikantë, lëndë djegëse, etj).  

 Ndotja e tokës nga pesticidet. 
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 Infrastrukturë për zhvillim ekonomik. Studimet tregojnë se sasia dhe cilësia e infrastrukturës është faktori 

kryesor që e përcakton gatishmërinë e një biznesi për të investuar në një vend. Një biznes dhe një komunitet 

nuk mund të ketë sukses nëse nuk ka furnizim të rregullt me energji apo rrugë përmes të cilave mund të 

plasohen mallrat në treg. 

Komuna e Mitrovicëssë Jugut gjatë viteve të fundit ka arritur rezultate të konsiderueshme në përmirësimin e 

infrastrukturës rrugore dhe lidhjes me rrjetet rrugore ndërkombëtare. Por mungesa e kapaciteteve financiare ka 

bërë që të lihet anash njëherë për njëherë rrjeti hekurudhor. Sfidë më e madhe mbetet sigurimi i furnizimit të 

qëndrueshëm dhe të lirë me energji elektrike, teksa kapacitetet ekzistuese për gjenerim janë vjetërsuar dhe 

mungesa e diversitetit për import ndikon dukshëm në rritjen e çmimeve. Në anën tjetër, teknologjia informative 

është bërë mjet i përditshëm për përdorim shtëpiak si në tërë Kosovën edhe në komunën e Mitrovicëssë Jugut, 

por jo edhe për përmirësimin e proceseve operative në sektorin privat, institucione publike apo institucione 

arsimore. Zhvillimi industrial dhe kërkesat e tregut kanë filluar të bëjnë presion serioz ndaj burimeve natyrore 

si ujërat dhe drunjtë, duke e dëmtuar kështu infrastrukturën elementare për jetë – ekosistemin. 

Për këto arsye, PZHK duhet t’i orientojë resurset financiare drejt ndërtimit të aseteve strategjike të 

infrastrukturës të cilat do të jenë në funksion të zhvillimit. Në sektorin e energjisë, çështja e sigurisë së 

furnizimit në nivel të Kosovës  do të adresohet përmes ndërtimit të kapaciteteve të reja të bazuara në linjit që do 

plotësojnë edhe nevojat e komunës së Mitrovicëssë Jugut, ndërkohë që do të shqyrtohen mundësitë për 

përdorimin e burimeve të ripërtërishme nga uji dhe biogasi. Në nivelin e Kosovës do të adresohet edhe çështja e 

kostos do të adresohet përmes diversifikimit të burimeve të importit dhe uljes së konsumit me anë të masave të 

efiçiencës. Infrastruktura e transportit rrugor do të zgjerohet përmes përfundimit të autostradave ndërkombëtare 

që janë në ndërtim e sipër dhe nisjes së ndërtimit të autostradave rajonale, ndërkohë që do të bëhet edhe 

modernizimi i linjës së vetme hekurudhore ndërkombëtare për të lehtësuar transportin e mineraleve për eksport 

dhe të prodhimeve bujqësore. Masa të veçanta do të sigurojnë edhe investime që do të mundësojnë përdorimin 

e qëndrueshëm të burimeve natyrore, duke siguruar balancë mes nevojave zhvillimore dhe kujdesit ndaj 

mjedisit. 
 

Turizmi, akomodimi dhe shërbimi i ushqimit. Aktualisht, bizneset që veprojnë në sektorin  e akomodimit 

dhe shërbimit të ushqimit marrin pjesë me 10.1%. Vitin e fundit, disa përpjekje të vogla të veprimtarive të reja 

në këtë sektor, ka ndikuar që numri i bizneseve që merren me akomodim dhe shërbim të ushqimit të rritet për 

35, që në raport me numrin total të bizneseve të reja të hapura në Mitrovicë e Jugut për 2028, është 9.3%. 

 

Turizmi rural rekreativ. Padyshim zona e Bajgorës, si zonë turistike me shumë pasuri natyrore, veçanërisht të 

peizazheve natyrore, është potenciali kryesor dhe prioritar për zhvillimin e turizmit rekreativ në Mitrovicë e 

Jugut. Mbrojtja dhe zhvillimi i qëndrueshëm i kësaj zonë që të jetë i përshtatshëm për zhvillim të turizmit 

rekreativ. 

 

Akomodimi dhe shërbimi i ushqimit. Aktivitetet e akomodimit dhe të shërbimit të ushqimit shtrihen kryesisht 

në qendër, përreth liqenit akumulues, në pjesë të brendshme dhe pjesë sub- urbane të zonën urbane si dhe pjesët 

rurale në Vllahi, në Koshtovë, etj. Domosdo duhet cekur, se realizimi i liqenit akumulues i lumit Ibër në 

Mitrovicën e Jugut, investim 4,100,000 donacion nga MEA, një projekt modern, ku pamje edhe më të bukur i 

jep ura moderne lidhëse nga metali. Kjo urë, së fundmi është bërë dhe pikë vizive me rëndësi për Mitrovicën e 

Jugut, dhe ka ndikuar në zhvillimin e veprimtarive të shërbimit të ushqimit dhe shërbime rekrative.  

Si zhvillime me ndikim më të madh është investimi privat parku Ujor “Aqua Park” në afërsi të liqenit 

akumulues. Projekti përbëhet nga pishinat bashkëkohore, të mbyllura dhe të hapura, olimpike dhe gjysmë 

olimpike. Pritet që hapësira përgjatë Ibrit me vazhdimin e zbatimit të këtij projekti do të jetë njëra ndër  

hapësirat më të rregulluar në Kosovë dhe më gjerë. 

 

Turizmi malor - Turizmi malor dimëror dhe veror duhet të jetë një prej formave më të avancuara të turizmit 

dhe këtë për shkak të kushteve të volitshme që ofron ky rajon për vizitorët.  
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 Bjeshkët e Bajgores njihen për peizazhe të bukura dhe atraktive të cilat njëherësh shfrytëzohen për kullosa të 

bagëtive dhe vend-verime të blegtorëve. Sa i përket turizmit veror, mund të thuhet se tashmë ka filluar 

frekuentimi i këtyre lokaliteteve edhe pse edhe kjo formë e turizmit është në fazën fillestare, për shkak të 

mungesës së infrastrukturës.  Në kuadër të Projektit të Turizmit Rural në Zonën e Shalës është ndërtuar më 

shumë se 60% e shtegut 10 km i planifikuar për ndërtim në kuadër të aktivitetit për shtegun për këmbësor dhe 

biçikleta. 
 

Turizmi kulturor - Deri më tani për zhvillimin e kësaj forme të turizmit është bërë fare pak. Nga disa vite 

është realizuar një projekt në sferën e turizmit kulturor nga Komuna, i cili ka pasur qëllim të vetin nxitjen e 

turizmit përmes trashëgimisë kulturore.  
 

Turizmi rural - Një ndër format e turizmit në Komunën e Mitrovicëssë Jugut mund të jetë edhe turizmi rural. 

Tokat e punueshme që gjenden në fshatrat e Bajgores janë të mbjellura me shumë produkte të ndryshme, si me 

pemë, ashtu edhe perime. Po ashtu, në këtë rajon është e zhvilluar edhe blegtoria, ku tregon edhe prodhimi i 

produkteve qumështore e ku fshatarët e Bajgorës kanë një traditë shumë të madhe për prodhimin e këtyre 

produkteve qumështore. 

Një lloj potenciali turistik që ka Mitrovica e Jugut, janë minierat e dala jashtë funksionit në Trepçë, ku janë 

pika interesante për zhvillimin e turizmit. Krahas kësaj, muzeu i kristaleve mund të bëhet atraksion turistik si 

dhe qendër arsimore, hulumtuese dhe shkencore. 

 

Ndërtimtaria. Në Kosovë kah fundi i vlugut më të madh të ndërtimit që është bërë përmes donacioneve 

ndërkombëtare dhe parave të dërguara nga diaspora – ka disa tregues se aktivitetet ndërtimore janë duke u 

pakësuar. 

Ndërtimtaria aktualisht disponon me 5.5 punëtorë për ndërmarrje e cila është fuqia më intensive e sektorit në 

ekonominë e Mitrovicëssë Jugut. Veprimtaritë ndërtimore mund të krijojnë shumë punë, posaçërisht për 

personat e papërvojë, por ata varen shumë nga cikli i zhvillimit ekonomik.  

 

Ulja e papunësisë.  Shkalla e zhvillimit ekonomik si problemi kryesor pse mitrovicasit ballafaqohen më së 

shumti me probleme sociale. Sfidë kryesore në uljen e papunësisë janë zhvillimet politike dhe jo aq ekonomike. 

Vetëm ekonomia dhe zhvillimi ekonomik mund të jetë mekanizimi kyç i përafrimit të interesave të të gjithëve 

që jetojnë në Mitrovicën e Jugut dhe më gjerë. 

Niveli i lartë i papunësisë dhe varfërisë, burimin e vet gjithashtu e ka te jofunksionaliteti dhe jofunksionimi me 

kapaciteve të plota të kombinatit “Trepça”. Sektori i ndërtimtarisë do të mund të ndikonte pozitivisht në ulje të 

papunësisë në Mitrovicën e Jugut.  

 

3.3.3. Politika ekonomike qendrore 

Zhvillimi ekonomik ndikohet nga një sërë faktorësh shumë prej të cilave janë jashtë kontrollit komunal. Ndarja 

e të dhënave sipas rajoneve tregon se vetëm 22% e bizneseve janë të përqendruar në rajonin e Mitrovicëssë 

Jugut, kurse vetëm 3% të bizneseve në komunën Mitrovicëssë Jugut.26 Kjo është një përqindje e vogël, në 

raport me rajonet dhe komunat tjera të Kosovës. 

Trendin e ngjashëm, ku bizneset në industrinë e shërbimeve (tregti, ndërtimtari, hotelieri, etj.), e ka 

konfirmuar edhe Oda Ekonomike Regjionale për Mitrovicën e Jugut. Megjithatë, rritja dhe qëndrueshmëria e 

këtyre sektorëve varet nga zhvillimi i sektorëve tjerë. Kohë te fundit, është vërejtur një ulje në sektorin e 

                                                 

 

 
26  
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 tregtisë dhe ndërtimtarisë, për shkak se këto sektorë vetëm nuk mund të jenë bartës të zhvillimit ekonomik dhe 

punësimit lokal. Megjithatë, Oda Ekonomike ka konfirmuar se viteve të fundit ka rritje në sektorin e 

përpunimit, veçanërisht në industrinë e përpunimit të drurit dhe të ushqimit. 

 

3.3.4. Sfidat dhe ndikimet kryesore 

Revitalizimi i Trepçës është vështirë se  operon me dy njësi të ndara dhe vetëm 29% të kapacitetit të saj të 

dikurshëm. Kompania vuan nga teknologjia e vjetruar dhe mungesa e investimeve në fuqinë punëtore. 

Aktualisht ajo funksionon si Trepça e veriut dhe ajo e jugut, dy njësi autonome, secila me organe të ndara të 

menaxhimit, nën Administrimin e AKP-së. Njësitë veprojnë në mënyrë të pavarur nga njëra-tjetra, përfshirë 

shitjet, prokurimin, menaxhimin e burimeve njerëzore dhe financave.  

Trepça të mund të operojë në kapacitet të plotë dhe kështu të kthehen në faktor të rëndësishëm të punësimit, 

prodhimit dhe eksporteve. Një zgjidhje e mundshme është bartja e detyrimeve tek një entitet tjetër juridik në 

mënyrë që pjesa e qëndrueshme e biznesit të mund të rivitalizohet. 

 

Ristrukturimi i ngadaltë i sektorit te Trepces pas deindustrializimit paraqitet si pengese e: 

• nivelit të ulët të shfrytëzimit të kapaciteteve 

• nivel të ulët të prodhimit industrial 

• investime të pamjaftueshme në sektor 

• përqindje e lartë e privatizimeve të pasuksesshme dhe mungesa e një strategjie gjithëpërfshirëse të 

privatizimit. 

 

Ristrukturimi i ngadaltë i sektorit pas deindustrializimit ne Mitrovice te Jugut ka kontribuar në mangësi në 

nivelin teknologjik të aftësive industriale dhe bazës së aftësive, strukturave të pafavorshme eksporti, niveleve të 

pafavorshme të specializimit të produkteve industriale dhe produktivitetit të përgjithshëm të ulët në sektor. 

 

Gjithashtu, nderlidhje e kufizuar e njohurive midis universiteteve dhe industries, rezulton ne: 

• stimuj të kufizuar për akademikët për të kryer hulumtime të vlerës tregtare 

• pak ose aspak bashkëpunim midis instituteve të kërkimit dhe industrisë. 

 

Trepca ka krijuar, vazhdon te krijoje, dhe ne qpfte se nuk investohet ne revitalizim te gjelber te procesit 

industrial do te vazhdoje te sjelle ndotje dhe degradim te mjedisit ne Mitrovice te Jugut dhe ne komunat 

perreth. Andaj, mungesa e mbështetjes institucionale për prodhimin industrial miqësor ndaj mjedisit, do te 

krijoje sfida si: 

• teknologji e vjetëruar "e ndyrë" në përdorim 

• numri i ulët i eko-standardeve të implementuara ose çertifikatat e lëshuara 

• Mbështetje e pamjaftueshme financiare për prodhimin eko-miqësor (mungesa e subvencioneve / stimujve 

tatimore) 

• mbështetje e kufizuar jofinanciare, siç janë programet e administrimit të mbeturinave, programet e trajtimit te 

ujerave te ndotur, trajnimet mbi ekonominë rrethore, etj. 

 

Shfrytëzimin e potencialit mineral. Qasja në burimet natyrore është një ndër faktorët kryesorë për sjelljen e 

investimeve të huaja direkte (IHD). Zhvillimi dhe hulumtimi i minierave ekzistuese në dhe hapja e atyre të reja 

është një mundësi për të rritur punësimin dhe standardet e jetesës, për të mundësuar krijimin e industrive dhe 

për të rritur PVB-në dhe eksportet. Vlera e mineraleve vlerësohet diku me miliarda euro. Megjithatë, këto 

burime nuk janë shfrytëzuar sa duhet për të shërbyer si burim i rritjes ekonomike. 
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 Mirëpo, shkaqet që janë pengesë për të shfrytëzuar plotësisht potencialin minerar janë: 

 Të drejtat pronësore të cilat pamundësojnë hulumtimet potenciale. 

 Sigurimi i licencave dhe lejeve. 

 Mungesa e konsistencës në politikat minerare dhe stabiliteti i kushteve eksploruese, të gjitha këto të 

lidhura me administrimin.  

 

Bujqësi me produktivitet të ulët rezulton në sfida dhe ndikime zhvillimore:  

• teknologji / mekanizim i vjetëruar dhe sisteme ujitjeje të pamjaftueshme apo mungesë e sasisë së 

mjaftueshme të ujit për ujitje 

• nivele të ulëta të shfrytëzimit të kapaciteteve 

• kapaciteti i kufizuar i eksportit dhe produktivitet më të ulët. 

• specializim i ulët i produkteve 

• mungesa e standardeve për sigurinë e ushqimit 

• produktivitet i ulet 

• Punësimi i lartë informal në sektorin e bujqësisë 

• përqindja e lartë e tokës bujqësore lënë djerrë 

• rritje e deficitit tregtar. 

 

Analizat e sipërfaqes së tokës bujqësore të punueshme në raport me sipërfaqen totale të tokës bujqësore, 

dëshmon që në Mitrovicë e Jugut, një pjesë e konsiderueshme e tokës bujqësore lihet e pa kultivuar ose 

përdoret për zhvillim urban. Kjo pengon investimet në bujqësi, rritjen e produktivitetit, punësimin, etj. 

 

Investimi i kufizuar në burimet njerëzore rezulton në kapital të pamjaftueshëm njerëzor, do të thotë se 

sektorit i mungojnë numri i mjaftueshëm, kapaciteti, njohuria dhe ekspertiza përkatëse për të përmbushur sfidat 

e një sistemi agro-ushqimor modern, konkurrues ose larmisë së problemeve me të cilat përballet zona rurale në 

Mitrovicë të Jugut. Kjo ka efekte të drejtpërdrejta negative në punësim në sektorin e bujqësisë, produktivitetin, 

konsumin e brendshëm dhe uljen e varfërisë. 

 

Gjithashtu, politika bujqësore ad hoc rezultojnë në mbështetje të pamjaftueshme për prodhuesit bujqësorë, 

produktivitet të ulët dhe aftësi të ulët eksporti. 

 

Sfidat e zhvillimit turistik: 

 Furnizimin e qëndrueshëm dhe të favorshëm me energji elektrike.  

 Fuqinë e mjaftueshme dhe të shkathët të punës.  

 Fuqizimin Ekonomik, si dhe  

 Prezantimin e mekanizmave për mbështetje financiare. 

 

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

 Komunikimi dhe Informimi jo i mjaftueshëm i publikut lidhur me pasuritë natyrore në Bajgorë; 

 Objekte turistike të ndërtuara pa i respektuar procedurat mjedisore  

 Infrastruktura turistike ende e paplotësuar. 

 Mungesa e infrastrukturës adekuate si shtigjet, ski lifte më të gjata, rrugës qasëse më të sigurta, etj. 
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 3.3.5. Analiza SWOT 

Tabela 112. Analiza SWOT për ekonomi 

Përparësitë Dobësitë 

 Pasuritë natyrore (resurset minerale, rezervat 

 pyjore, toka pjellore, burime të pasura me ujë 

 Resurset njerëzore (Moshë e re, kualifikim profesional) 

 Prania e Universiteteve që ofrojnë edukim në degët e 

Shkencave Teknike të Aplikuara, Biznesit dhe Ligjit 

 Pozitë gjeostrategjike (lidhja tokësore rrugore me 

Serbinë dhe Malin e Zi, lidhja hekurudhore me Serbinë) 

 Të vendosura në rrugë kalimet kryesore (rrjetëzim rrugor 

dhe hekurudhor me Serbinë, Maqedoninë dhe Malin e 

Zi) 

 Resurse ujore të mjaftueshme 

 Klimë dhe potencial adekuat për zhvillimin e bujqësisë 

dhe blegtorisë 

 Potencial për zhvillimin e turizmit rural -Shalë të 

Bajgores 

 Ndërmarrësi potenciale dhe me traditë  

 Zona industriale funksionale 

 Fuqi punëtore relativisht e lirë (në krahasim me vendet 

Evropiane) 

 Lidhjet e Bizneseve të Komunës dhe regjionit në tërësi 

 Parku i Biznesit 

 Hapësira të përshtatshme për zhvillimin e bizneseve të 

reja 

 Hyrje e volitshme e granteve për infrastrukture publike 

dhe mbështetje të bizneseve 

 Mungesa e mjeteve financiare për projekte të 

qëndrueshme zhvillimore 

 Energji elektrike jostabile dhe infrastruktura jo e 

zhvilluar  

 Sistemi Arsimor dhe Shëndetësor jo i zhvilluar  

 Zbrazëtira të shprehura në mes të sistemit arsimor dhe 

tregut të punës 

 Mungesë të infrastrukturës bazë në pikat turistike rurale -

Shalë të Bajgores  

 Mungesa e Planeve Afatgjate Strategjike Zhvillimore 

Sektoriale 

 Konkurrenca joreale nga aktivitetet joformale ekonomike 

 Mungesë e investimeve në shërbime publike (Ujë, 

mbeturina) 

 komunal (menaxhim gjithëpërfshirës të zhvillimit, 

absorbim dhe tërheqje investimesh)  

 Ambient të degraduar dhe të ndotur 

 Investime dhe menaxhim joadekuat i resurseve ujore 

 Mosfunksionalizimi i Zonës Industriale 

 Nivel i lartë i papunësisë dhe migrimi në shtete të tjera 

 Rasti i Trepçës vazhdon të mbetet i pazgjidhur 

 Disproporcion i bizneseve të tregtisë dhe prodhimit 

(shumica e bizneseve aktive janë në sektorin e tregtisë) 

 Promovim i pamjaftueshëm i rajonit për turizëm 

 Promovimi pamjaftueshëm i rajonit te investitorët 

Mundësitë Rreziqet 

 Traditë në përpunimin e mineraleve dhe metalit 

 Potencial eksporti për mineralet e përpunuara dhe 

metalet e ricikluara (p.sh. alumini, çeliku etj) 

 Mundësia e shfrytëzimi efektiv të zonës së lirë 

ekonomike që t’i tërheqë investitorët e huaj 

 Mundësia e fondeve të BE-së për zhvillim 

 Fokus i Komunës në Turizëm 

 Ndërtimi i autostradës së re për Prishtinë 

 Ndërtimi i hekurudhës 

 Mbështetje të Ndërmarrjeve të Vogla dhe të Mesme 

(NVM). 

 Funksionalizimi i zonës industriale dhe zonës ekonomike 

të lirë 

 Vonesë në privatizim ose ndryshim të Trepçës nga 

Ministria e Zhvillimit Ekonomik 

 Pasivitet i fuqisë punëtore dhe mbështetje në sektorin 

publik 

 Fokus në sektorin e ndërtimtarisë dhe tregtisë 

 Konkurrenca joreale nga importi joformal i produkteve 

 Mosfunkcionalizimi i sistemit ligjor 

 Burimet e pafavorshme të financimit (interesi i lartë 

 i kredive dhe kapitali i investimit nuk ekziston) 

 Tensionet etnike dhe situate e komplikuar në qytetin e 

Mitrovicës së Jugut 
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 3.3.6. Nevoja zhvillimore 

Niveli qendror dhe komuna duhet te planifikojne investime të qëndrueshme në industrine e Trepces dhe 

prodhimtarise, të nevojshme për të mbrojtur dhe përmirësuar aftësitë, për të përmirësuar produktivitetin dhe 

kështu të mundësohet integrimi i më shumë firmave në zinxhirët e vlerës globale. Privatizimi nuk ka gjasa të 

promovojë rritjen ekonomike në mungesë të një politike gjithëpërfshirëse industriale për të udhëhequr 

zëvendësimin e strukturave të vjetra industriale. Ndihma e dobët e shtetit rezulton në një dështim për të synuar 

revitalizimin e Trepces. Kjo ndikon në aftësinë e industrisë për të investuar dhe inovuar dhe indirekt çon në 

produktivitet të ulët dhe një bazë të dobët eksporti. 

 

Komuna duhet që nëpërmjet politikave zhvillimore dhe hapësinore të: 

 Planifikojë për ushtrim të qëndrueshëm të eksploatimit të burimeve minerale dhe krijojë mekanizma që 

do të mundësonin lidhje ndër- sektoriale mes hulumtimeve dhe industrive të ndryshme në zinxhirët e 

vlerës. 

 Mbështes programe kërkimore gjeologjike dhe minerare dhe ndërtimin e një sistemi informativ për 

përcjelljen e zhvillimeve në sektorin minerar. 

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

ekonomik.  

 Ofroj mbështetje për të zhvilluar infrastrukturën përcjellëse për sektorin minerar, duke përfshirë atë të 

transportit dhe energjisë.Kjo do të mundësojë rritjen e ndërmarrjeve ekzistuese dhe krijimin e 

ndërmarrjeve të reja që do të mundësojnë rritje më të madhe ekonomike. 

 

Kryesisht, niveli qendror dhe komuna duhet të orientoj politikat zhvillimore, hapësinore dhe financiare për 

lehtësim të qasjes së bizneseve në hapësirë adekuate dhe financa. Komuna duhet të vazhdojë të: 

 Ofrojë mbështetje në formë të politikave zhvillimore dhe lehtësime financiare për të formuar grupime 

industriale të përafërta në zona ekonomike, industriale si dhe komerciale.  

 Të zbatojë dhe përmirësojëinfrastrukturën rrugore dhe teknike të jetë adekuate për veprimtarinë 

përkatëse në kuadër të zonave ekonomike, industriale dhe ato komerciale. 

 

Për ruajtjen e resurseve bujqësore dhe rritjen e kapaciteteve prodhuese dhe përpunuese, duhet të zhvillohen këto 

veprime, masa, aktivitete dhe projekte: 

 Krijimi i sipërfaqeve të reja të tokës bujqësore dhe rehabilitimi i sipërfaqeve ekzistuese;   

 Kufizimi i ndërtimeve/zgjerimeve të mëtejme në vendbanime dhe korridore infrastrukturore; 

 Stimulimi i fermerëve dhe të NVM-ve, që merren me kultivim, ruajtje, përpunimin dhe shitje të 

prodhimeve bujqësore;  

 Rritja e nivelit të cilësisë së prodhimeve bujqësore e sidomos atyre bio-ekologjike; 

 Rritja e kapaciteteve prodhuese dhe përpunuese që mundësojnë edhe krijimin e vende të reja të punës; 

 Rritja e bashkëpunimit në mes të institucioneve qendrore dhe lokale për monitorim më rigoroz dhe 

efikas ndaj humbjes së sipërfaqeve bujqësore; 
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  Inventarizimi dhe ndërtimi i kadastrave për zonat më të përshtatshme për kultivimin e prodhimeve 

bujqësore, si për arat (drithëra e perime), plantacionet (pemë) e fidanishtet (hortikulturë), livadhet 

(ushqime kafshësh), etj; 

 Komasacioni / rregullimi i tokave të fragmentuara bujqësore dhe krijimi i rrjetit të rrugëve fushore; 

 Rritja e sipërfaqes së tokës bujqësore duke adoptuar zonat kodrinore ose ato më pak të përshtatshme nën 

ujitje; 

 Rehabilitimi i rrjeteve në Sistemet e Ujitjes dhe zgjerimin e tyre, me qëllim të rritjes së sipërfaqeve të 

tokës bujqësore dhe të cilësisë së prodhimit në ara, plantacione e fidanishte; 

 Krijimi dhe zhvillimi i rrjetit të Bazës së të Dhënave Kombëtare, në aplikacionin GIS për të dyja 

nivelet, dhe përditësim të informatave më të hollësishme nga njësitë lokale të qeverisjes; 

 Ruajtja e tokës së mbetur kualitative që siguron të ardhme të konkurrencës në bujqësi; 

 Rritja e fondit blegtoral për ti përmbushur kërkesat e qytetarëve për produkte blegtorale. 

Duhet të sigurohet qëndrueshmëri afatgjate të lokacioneve të trashëgimisë natyrore, kulturore në Shalën e 

Bajgorës duke përfshirë turizmin edhe atë duke: 

 Inventarizimi dhe paraqitja hartografike e llojeve, habitateve dhe peizazheve; 

 Shpallja e zonave të mbrojtura të identifikuara; 

 Ngritja e skiliftave tjerë, apo infrastrukturës përcjellëse për zhvillim të skijimit; 

 Nxjerrja e planeve menaxhuese për zonat e mbrojtura duke respektuar kushtet për mbrojtjen e natyrës; 

 Vendosja e standardeve dhe kritereve për zhvillimin e eko-turizmit në zonat e mbrojtura. 

 

Komuna në bashkëpunim me nivelin qendror duhet të sigurojë që të ndalet rritmi i shpyllëzimit të pyjeve dhe të 

fillojë rigjenerimi dhe përdorimi i qëndrueshëm i tyre, në funksion të konsumatorëve dhe përdorimit në sektorët 

industrial. 

Zgjidhje konkrete për shfrytëzimi dhe menaxhimi i qëndrueshëm i pyjeve: 

 Pyllëzimi i sipërfaqeve të zhveshura pyjore; 

 Rimëkëmbja e pyjeve të dëmtuara nga zjarri dhe ndërmarrja e masave parandaluese të dëmtimit përmes 

trajtimit me preparate entomologjike; 

 Ndërmarrja e masave më të ashpra kundër prerësve ilegalë, gjë që nënkupton organizim më të mirë 

institucional; 

 Zhvillimi i planeve për menaxhimin e pyjeve për të paktën  të hapësirës pyjore publike; 

 Hartimi i planeve për mbrojtje nga zjarret dhe;  

 Ngritja e vetëdijes se popullatës për ruajtjen e pyjeve. 

 

Sa I përket nxitjes se zhvillimit ekonomik nepermjet infrastruktures duhet te: 

 Finalizimi i segmentit të mbetur Besi – Merdare të Autostradës Morinë – Merdar (R7); 
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  Vazhdimi i projektit të zgjerimit të rrugës nacionale Prishtinë – Mitrovicë e Jugut (M2); 

 Modernizimi i linjës së vetme ndërkombëtare hekurudhore në Kosovë, Linja 10 (148 km e gjatë) prej 

Fushë Kosovës në Maqedoni (linja jugore) dhe posaçërisht prej  Fushë Kosovës në Mitrovicën e Jugut 

dhe në drejtim të Serbisë. 

 Ndërtimi i impiantit për trajtim të ujërave të zeza në Mitrovicën e Jugut, por që do ti shërbejë gjithë 

rajonit. 

 Ndërtimi i impiantit me mulli të erës në Selac, që do të përmirësonte gjenerimin e energjisë elektrike, në 

mënyrë të qëndrueshme. 

 

Zbatimi i këtyre masave do të ulë kostot dhe distancat e transportit të njerëzve dhe mallrave brenda dhe jashtë 

Kosovës dhe Mitrovicëssë Jugut. Mundësia për transport më të shpejtë dhe më të lirë do t’ju ndihmojë të gjitha 

industrive të Kosovës për t’i siguruar më lirë lëndët e para dhe për t’i plasuar më lirë prodhimet në treg. 

Modernizimi i rrjetit hekurudhor ndërkombëtar do të ndihmojë sektorin e eksportit të mineraleve dhe mallrave 

bujqësore. Përmirësimi i infrastrukturës së transportit do të nxisë edhe investime të reja. E gjithë kjo do të 

mundësojë norma më të larta të rritjes ekonomike. 

 

Sa më të përparuara që të jenë shkathtësitë e fuqisë punëtore, aq më të larta do të jenë të ardhurat e punëtorëve 

dhe të ekonomisë në përgjithësi. Komuna duhet të planifikojë infrastrukturës fizike për: 

 Rritja e përfshirjes së shkathtësisë profesionale në institucione arsimore .  

 Përmirësimi i ndërlidhjes ndërmjet shkathtësive të fituara në arsim dhe kërkesave të tregut të punës.  

 Ndërtimi i shkollës profesionale për aftësim të fuqisë punëtorë. 

 

3.4. INFRASTRUKTURA TEKNIKE 

3.4.1. Gjendja e infrastrukturës teknike 

Në territorin e komunës së Mitrovicës së Jugut, infrastruktura teknike e rrjedhimisht edhe shërbimet publike që 

lidhen me të nuk është në nivel të kënaqshëm të zhvillimit. Kjo çështje është problem sidomos sa i përket 

nivelit të zhvillimit të infrastrukturës ujore dhe për këtë arsye ka nevojë për përpjekje më të mëdha të shoqërisë 

që ky problem të zgjidhet apo të zbutet. Problem është po ashtu furnizimi jo i mirë me energji elektrike ku rrjeti 

elektrik në disa pjesë është shumë i amortizuar, tensioni i dobët dhe ka reduktime të furnizimit. Nuk është në 

gjendje të mirë as rrjeti rrugor në këtë komunë. 

 

3.4.2. Ujësjellësi 

Sipas regjistrimit të fundit, në vitin 2011 Komuna e Mitrovicës Jugore kishte 71,909 banorë nga të cilët rreth 

90% kanë qasje në ujësjellës ndërsa pjesa tjetër e banorëve rreth 10 % janë pa ujësjellës. Furnizimi me ujë të 

pijes vazhdon të jetë 24 orë / 7ditë në javë, me përjashtim të zonave më të larta të qytetit ku për shkak të keq 

përdorimeve të vazhdueshme të ujit ndodhin reduktime të kohëpaskohshme, kryesisht gjatë sezonit të verës. 

Prodhimi i ujit në vitin 2018 ka qenë 700 l/s, ndërsa konsiderohet që humbjet e ujit të përpunuar janë mbi 60% 

(matjet në vitin 2018). Ndikim të konsiderueshëm në këtë kanë gypat e vjetruar dhe kyçjet ilegale si dhe 

mungesa e ujëmatësve zonal, pra humbjet e sasisë së madhe të ujit si pasoj e infrastrukturës së dobët, mungesës 

së ujë matësve zonal dhe mos funksionimi i atyre ekzistues qojnë në humbje kaq të larte, sipas të dhënave të 

K.R.U Mitrovica në komunën e Mitrovicës së Jugut janë tre ujëmatës zonal digjital të cilët masin sasinë e ujit të 

shpenzuar, këta ujë matës kanë kapacitete të ndryshme si: UZ Zhabar 279.556 m3, Shipol 304.606 m3, Ura e 
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 Gjakut 522.488 m3 ujëmatës i cili është jashtë funksionit të leximit dhe si rezultat i saj kemi humbje të mëdha të 

ujit. 

Problematik tjetër në aspektin e humbjeve dhe mos furnizimit të qëndrueshëm të qytetarëve me ujë të pijës 

është pasojat e rrjeteve të vjetërsuara dhe vendosja e të rejave duke mos përdorur standarde dhe norma të 

nevojshme mbi kapacitetet e kërkuara si dhe jo përdorimi i praktikave më të mira inxhinierike në vendosjen e 

gypave, andaj si rezultat i saj dhe sipas raporteve vjetore të K.R.U Mitrovicës çdo vite kanë probleme të mëdha 

në sajimin dhe mirëmbajtjen e rrjetit të ujësjellësit si pasoje e dëmtimit të gypave në pjesë të caktuara të 

komunës por me theks të veçantë në qendër të qytetit zonën urbane si pasoj e fluksit të madhe të ndërtimit dhe 

zhvillimit të qytetit dhe kyçje e shumta në rrjet të ujësjellësit. Sipas raportit të K.R.U Mitrovica vetëm në vitin 

2018 kanë pasur mbi 350 ndërhyrje në sajimin e dëmeve nga pëlcitja e gypave të ujësjellësit si pasojë e 

vjetërsisë së gypave dhe raste të caktuara dëmtime të gypave nga investitorët të ndryshëm, komuna së bashku 

me KRU Mitrovica kanë një marrëdhënie kontraktuare në aspektin e sajimeve të dëmeve në rrjet të ujësjellësit. 

 

Sipas analizave arsye e mungesës së ujit dhe mos furnizimi i qytetareve me ujë në vazhdimësi dhe mënyrë 

konstante si dhe furnizim i vendbanime që nuk kanë qasje, sidomos zonave të larta apo malore është mos 

shfrytëzimi i kapaciteteve infrastrukturore mbi furnizimin me ujë të cilat i posedon komuna e Mitrovicës Jugore 

përkatësisht burimin e ujit në fshatin Mazhiq si dhe rezervarin e ujit po në të njëjtin vendbanim. Përveç jo 

shfrytëzimin e këtyre aseteve sipas të dhënave hapësinore, rrjedhjet ujore sipërfaqësore në Komunën e 

Mitrovicës Jugore janë të shumta po ashtu edhe në pjesën malore përkatësisht zonën e Shalës ku problemet me 

furnizimin me ujë janë më evidente dhe shumica e vendbanimeve nuk kanë qasje në rrjet të ujësjellësit andaj 

mundësia e furnizimit të këtyre vendbanimeve me ujë është shumë e mundshme duke shfrytëzuar këto rrjedhje 

ujore duke përdorur praktikat më të mira inxhinierike. 

Sipas udhëzimit Administrativ për norma dhe standarde të planifikimit hapësinor janë përcaktuar kërkesat për 

ujë për kokë banori, ujë për shfrytëzim për nevojat konsumuese/ ujë për pije dhe amvisëri janë radhitur sipas 

kategorisë: 

 për vendbanime ≥ 100001 banor: ≥ 300 litra/banor; 

 për vendbanime ≥ 20001- 100000 banor: ≥ 250- 300 litra /banor; 

 për vendbanime ≥ 20001- 100000 banor: ≥ 200- 250 litra /banor; 

 për vendbanime ≥ 5001- 20000 banor: ≥ 150- 200 litra /banor; 

 për vendbanime < 5000 banor: ≥ 100 - 150 litra /banor. 

Sipas prognozave demografike komuna e Mitrovicës së Jugut deri në vitin 2028 do të ketë një numër të 

banorëve prej 105,904. Sipas këtij numri të banorëve institucionet përkatëse duhet të sigurojë një sasi uji në ditë 

prej 1300 l/s, ndërsa për periudhën 30 vjeçare qe do te thotë deri në vitin 2049 sasia e nevojshme e ujit do te 

jete 1700 l/s. 

Dhe duke e u bazuar në sasin momentale të prodhimit  maksimal dhe distribuimit te ujit për banoret e 

Mitrovicës së Jugut KRUM Prodhon  800 l/s, kurse nevojat për 8 vitet (sipas normave teknike të planifikimi 

hapësinor) e ardhshme janë 1300 l/s, do të thotë se nevojiten edhe  500 l/s ujë shtesë, kurse për 30 vitet e 

ardhshme  edhe 900 l/s. 
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Figura 33. Mbulueshmëria dhe menaxhimi i rrjetit të ujësjellësit 

 

 

3.4.2.1. Analiza SWOT 

Tabela 113. Analiza SWOT për ujësjellësin 

Përparësitë Dobësitë 

 Kapacitete të mjaftueshme prodhuese; Fabrika e ujit në 

Shipol dhe Balinc, 

 90% e popullatës furnizohet me ujë; 

 Burime të ujit të pijes; 

 Furnizimi 24/7 ditë;  

 Cilësia e mirë e ujit; 

 Menaxhimi dhe mirëmbajtja e kanaleve të reja është në 

kompetencë të KRU Mitrovica. 

 Ujërat nëntokësore shtrihen në 50% të territorit të 

Komunës; 

 Ofrimi i ujitjes optimale përkundër kushteve  minimale; 

 Vazhdimësia e ndërtimit të kanaleve të reja; 

 Mbështetje nga Partnerët si: SHUKOS, ARRU, KRU-të, 

Komunat, Qeveria etj; 

 Mos shfrytëzimi i kapaciteteve të ujit për nevoja të pijes; 

 10% e popullsisë dhe 40% vendbanimeve nuk gazojnë 

qasje në ujësjellës; 

 Mos shfrytëzim i burimeve ekzistuese të ujit për nevoja të 

qytetarëve; 

 Rrjeti pjesërisht i vjetër i ujësjellësit në disa zona; 

 Mungesa e  sistemit  të akumulimit të ujërave; 

 Domosdoshmëria e shfrytëzimit të pompave në disa pjesë 

të qytetit (lagjet në zonat e larta); 

 Mungesa e kyçjes së disa fshatrave në rrjetin kryesor; 

 Shfrytëzimi jo i duhur i ujit (abuzimet); 

 Mungesa e koordinimit ndërmjet kompanive publike; 

Mundësitë Rreziqet 



` 

184 

 

Komuna e Mitrovicës së Jugut 

Plani Zhvillimor Komunal 

 

Opština Južna Mitrovica  

Opštinski Razvojni Plan 

 

Municipality of South Mitrovica  

Municipal Development Plan 

  Shfrytëzimi i investimeve të jashtme; 

 Garantët qeveritarë; 

 Aplikimi i arritjeve teknologjike; 

 Trajnimi i stafit;  

 Ekzistenca e Legjislacionit përkatës; 

 Ridizajnimi i sistemit të ujitjes (futja e kanaleve te hapura 

ne tubacione); 

 Inkorporimi i kanaleve të reja të ujitjes në sistemin 

menaxhues  të KRU Mitrovica; 

 Mos ndërrimi i gypave të vjetër të ujësjellësit; 

 Cenimi i kualitetit/sigurisë së ujit si pasojë e rrjetit të 

vjetërsuar; 

 Humbjet e mëdha të ujit në rrjet; 

 Keqpërdorimi i ujit; 

 Mospjesëmarrja e komunitetit në vendimmarrje në 

procesin e ndërtimit të impiantit (çështja e eksproprijimit); 

 Politika joadekuate; 

 Dëmtimi i rrjetit të ujësjellësit; 

 

3.4.2.2. Sfidat kryesore në menaxhimin dhe shpërndarjen e ujit: 

 Ofrimi i shërbimeve të qëndrueshme me ujë të pijes për gjithë qytetaret e komunës;  

 Rritja e kapaciteteve furnizuese me ujë gjatë gjithë kohës; 

 Zvogëlimi i humbjeve duke rivitalizuar rrjetet ekzistuese, duke përdorur praktikat më të mira; 

 Kalimi i menaxhimit të rrjetit ujësjellësit në kuadër të KRU Mitrovica 

 

3.4.2.3. Nevojat zhvillimore për të ardhmen 

 Rehabilitimi dhe zgjerimi i sistemit të ujësjellësit aty ku është e nevojshme; 

 Funksionalizimi i burimit dhe rezervarit të ujit në fshatin Mazhiq; 

 Krijimin e zonave dhe nënzonave matëse të ujit  (DMA) për menaxhimin e humbjeve teknike  dhe 

financiare të ujit; 

 Studim i fizibilitetit për mundësin e shfrytëzimit të ujërave sipërfaqësor për furnizim me ujë të pijes zonën 

e Shalës; 

 Mbrojtja e burimeve të ujit; 

3.4.3. Rrjeti i Kanalizimit 

Aktualisht komuna e Mitrovicës Jugore në bashkpunim edhe organizata të huja dhe nivele të tjera qeveritare ka 

të realizuar në vazhdimësi planin për ndërtimin dhe mirëmbajtjen e sistemit të kanalizimit, mirëpo i njëjti 

mbulon vetëm 73% të vendbanimeve duke përfshirë 71.26% të ekonomive familjare. Nga numri i përgjithshëm 

i popullsisë prej 71,909 banorë sa ka Komuna e Mitrovicës Jugore, 80% kanë qasje në sistemin e kanalizimit 

fekal, ku 15 % e këtyre banorëve kanë pjesërisht qasje dhe pjesa tjetër prej 23% e popullsisë së komunës nuk 

kanë fare qasje në këtë rrjet. Ndërsa, në aspektin e trajtimit të ujërave të zeza nuk janë ndërtuar ende kapacitetet 

e nevojshme për këtë qëllim.  

Pra, mungesa e impiantit për trajtimin e ujërave të zeza në komuna e Mitrovicës së Jugut ka sjell problema dhe 

sfida të mëdha për komunën, duke ditur se gjitha shkarkimet e ujërave të ndotur bëhen në lumenjtë e Mitrovicës 

së Jugut duke shkaktuar ndotje të ujërave sipërfaqësore dhe atyre nëntokësore. Komuna e Mitrovicës së Jugut 

është në proces të tenderimit për ndërtimin e impiantit për trajtimin e ujërave të zeza dhe kolektorët mbledhës 

për gjatë 4 lumenjve të qytetit të Mitrovicës së Jugut. Ky impiant do të ndërtohet në bashkëpunim me BERzH 

dhe BEI projekt i cili do të kushtoj 30 milion euro. 

 

3.4.3.1. Drenazhimi-kanalizimi i ujërave atmosferike 

Sa i përket kanalizimit atmosferik Problemet më të shpeshta me të cilat ballafaqohet ky rrjet janë: mungesa e 

një plani gjithëpërfshirës; mungesa e mirëmbajtjes së duhur; uzurpime të ndryshme nga qytetarët e 

papërgjegjshëm; kyçja e ujërave të zeza në këto kanale, etj. Të gjitha problemet e përmendura më sipër janë 

shkaktarë të drejtpërdrejtë të dëmtimit të vazhdueshëm të kanaleve ekzistuese. Në këtë situatë, edhe reshjet më 

të vogla atmosferike janë rrezik permanent për derdhjen e pa kontrolluar të ujërave nga kanalet, duke vërshuar 

dhe dëmtuar seriozisht rrugët dhe hapësirat e ndryshme të qytetit. 
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Figura 34. Mbulueshmëria dhe menaxhimi i rrjetit të kanalizimit 

 

3.4.3.2. Sfidat kryesore në menaxhimin kanalizimit: 

 Ofrimi i shërbimeve me rrjet të kanalizimit për gjithë qytetaret e komunës;  

 Eliminimi i pikave shkarkuese të ujërave të zeza; 

 Mundësia e ndërtimit të impiantit për trajtim të ujërave të zeza dhe kolektorëve; 

 Rehabilitimi i rrjetit të kanalizimit në zonat problematike; 

 Kalimi i menaxhimit të rrjetit të kanalizimit në kuadër të KRU Mitrovica; 

 Mundësia e shtrirjes së rrjetit të kanalizimit atmosferik dhe ndarja e tyre nga ato fekale; 

3.4.3.3. Nevojat zhvillimore për të ardhmen 

 Ndërtimi i impiantit dhe kolektorëve për trajtimin e ujërave të zeza në komunën e Mitrovicës Jugore; 

 Kyçja e të gjitha rrjeteve të kanalizimit në kuadër të kolektorëve; 

 Zgjerimi dhe rehabilitimi i rrjeteve të reja dhe atyre ekzistuese; 

 Zgjerimi i shërbimeve me kanale për largimin e ujërave atmosferik; 

3.4.3.4. Ujitja dhe drenazhimit i tokave bujqësore 

Komuna e Mitrovicës së Jugut në aspektin hidrografike apo burimeve ujore është mjaft e pasur duke ditur se në 

territorin e komunës kalojnë disa lumenj dhe si e tillë mundësia e ujitjes së tokave bujqësore është e lartë.  

Në kuadër të komunës ekziston sistemi i ujitjes së tokave bujqësore për disa zona të caktuar, sistem i cili është i 

menaxhuar nga Kompania regjionale 'Ibër Lepenci'. Në komunën e Mitrovicës së Jugut kalojnë rreth 39,818.37 

metra kanal ku ujiten rreth 1000 ha tokë bujqësore. 

Mbulueshmëria me rrjet të ujitjes së tokave bujqësore është e vogël rreth 1000 ha tokë bujqësore ujitet dhe 500 

ekonomi bujqësore në komunën e Mitrovicës së Jugut, gjë që është në nivel të ulët duke pasura parasysh 
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 kushtet topologjike të terrenit, sasinë e ujërave nëntokësore dhe sipërfaqësore. Komuna në bashkëpunim me 

MBPZHR-n planifikojnë zgjerimin e kësaj sipërfaqe edhe për 200 ha në vendbanimin Pirqë. 

Sistemi i ujitjes së tokave bujqësore në Komunën e Mitrovicës Jugore është i ndërtuar vite me parë dhe si 

rezultat i saj ka probleme në funksionimin e tije ne formën me të mirë. 

Problemet i menaxhimi dhe mirëmbajtja së kanaleve të ujitjes së tokave bujqësore bëhet nga Ibër Lepenci, por 

aspekti i mirëmbajtjes së kanaleve nuk është në nivelin me të mirë ku në zona të caktuara për shkak të 

zhvillimeve këto kanale mbyllen dhe si rezultat i saj bëhen të pa shfrytëzueshme. 
 

Sipas analizave dhe të dhënave në dispozicion problemet me të theksuar ne kuadër të ujitjes së tokave 

bujqësorë është ndërtimi apo shndërrimi i zonave nën sistem të ujitjes në toka ndërtimore dhe si rezultat i saj 

këto toka tash me janë të pa shfrytëzueshme për zhvillim bujqësor. 

 
Figura 23. Tokat në sistem të ujitjes 

  
Figura 24. Mbulueshmëria e tokës bujqësore me rrjet të ujitjes 
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 3.4.3.5. Analiza SWOT 

Tabela 114. Analiza SWOT për kanalizimin dhe sistemin e ujitjes 

Përparësitë Dobësitë 

 80% e popullatës kanë qasje në rrjet të kanalizimit; 

 Menaxhimi dhe mirëmbajtja e rrjeteve ekzistuese dhe atyre 

të reja  është në kompetencë të KRU Mitrovica. 

 Ndërtimi i impiantit për pastrim të ujërave të zeza është ne 

proces; 

 Vazhdimësia e ndërtimit të kanaleve të reja; 

 Ofrimi i ujitjes optimale përkundër kushteve  minimale; 

 Mungesa e impiantit për trajtimin e ujërave të zeza; 

 Mungesa e koordinimit ndërmjet kompanive publike; 

 Mungesa e sistemit për ujërat atmosferikë; 

 Derdhja e ujërave të zeza  në lumenjve (Ibër, Lepenc dhe 

Trepça); 

 Rrjeti i vjetruar i  kanalizimit; 

 Ndotja e ujit në kanalet e ujitjes; 

 Sipërfaqe e vogël e ujitur; 

 Mënyra primitive e ujitjes; 

Mundësitë Rreziqet 

 Shfrytëzimi i investimeve të jashtme; 

 Garantët qeveritarë; 

 Aplikimi i arritjeve teknologjike; 

 Trajnimi i stafit;  

 Ekzistenca e Legjislacionit përkatës; 

 Inkorporomi i kanaleve të reja të kanalizimit në sistemin 

menaxhues  të KRU Mitrovica; 

 Ridizajnimi i sistemit të ujitjes (futja e kanaleve te hapura 

ne tubacione); 

 Mos ndërrimi i gypave të vjetër të kanalizimit; 

 Mospjesëmarrja e komunitetit në vendimmarrje në 

procesin e ndërtimit të impiantit (çështja e eksproprijimit); 

 Politika joadekuate; 

 Dëmtimi i rrjetit të ujitjes; 

 Rrezikimi i skemave të ujitjes nga urbanizimi i egër i 

fshatrave; 

 Humbja e interesimit për me u marrë me bujqësi në 

mungesë të mundësisë për ujitje; 

 

 

3.4.3.6. Sfidat kryesore në menaxhimin dhe shpërndarjen e rrjetit për ujitjen e tokave bujqësore 

 Mundësia e zgjerimit të rrjetit të ujitjes; 

 Koordinimi i aktiviteteve në mes komunës dhe ndërmarrjes Iber Lepencit në menaxhim dhe mirëmbajtje të 

sistemit të ujitjes; 

 

3.4.3.7. Nevojat zhvillimore për të ardhmen 

 Zgjerimi i rrjetit të ujitjes për tokat bujqësore më potencial të lartë prodhues; 

 Nevoja për menaxhim të vazhdueshëm të sistemit 

 

3.4.4. Energjia elektrike 

Furnizimi me energji elektrike i konsumatorëve fundor ne nivelin e shpërndarjes bëhet nga Operatori i Sistemit 

te Shpërndarjes (OSSH) qe ne e njofim si KEDS. Është detyrë e ketijë operatori  te siguroj energji  për 

konsumatorët, por qe pa dyshim qe sasine me te madhe te energjise ky operator  e siguron nga  termocentralet e 

Kosova A dhe Kosova B te cilat jane te lokalizuara ne Obiliq. 

Furnizimi me energji elektrike është relativisht i mirë por ka raste edhe  te  ndërprerjes se rrymës elektrike, për 

disa arsye. Arsyet për këtë janë: kompania KEDS  arsyetohet ne vjetersinë e rrjetit  i cili shkakton probleme, 

pastaj rrjeti kabllovik ne qytet si ai i tensioni te mesëm edhe te ulet te cilat të shumtën e rasteve janë në gjendje 

të keqe dhe burim rreziku për qytetarë.  
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 Ndërprerjet e shpeshta të energjisë elektrike implikojnë përdorimin e burimeve tjera të energjisë siç janë 

gjeneratorët, te cilët përpos qe e rritin  koston e operimit për operatoret ekonomik duke ju shtuar 

shpenzime,gjithashtu shkakton edhe ndotje të ajrit dhe rritje te nivelit te zhurmës. 

Kompania ne bashkpunim edhe me komunen duhet te bëjë rindërtimin  dhe rinovimin e këtij sistemi të vjetruar, 

dhe ndërtimi i kapaciteteve të reja duhet të jenë në prioritet të lartë ashtu siq jane nevojat e konzumit dhe 

nevojat infrastrukturore.  

Sipas informacioneve të siguruara nga KEK-u dhe KOSTT-i aspekti i furnizimit me energji elektrike në 

Komunën e Mitrovicës së Jugut është përgjithësisht i mirë, e gjithë territori i komunës ka mbulueshmëri me 

rrjetë, që do të thotë çdo qytetar i komunës ka qasje në energji elektrike por përkundër qasjes në energji ky 

sektor ka problem dhe sfida në aspektin e furnizimit të rregullt me energji të qytetarëve. 

 

Rrjeti i energjisë elektrike: 

Sa i përket problemeve dhe sfidave në aspektin e energjisë elektrike si në nivelin nacional ashtu edhe atë 

komunal, problem është rrjeti elektrik i cili është i vjetër, pra infrastruktura është vjetërsuar duke filluar nga 

telat shpërndarës të cilët janë të shtrire po thuaj në të gjithë qytetin dhe gjendja se si janë momentalisht është 

shumë e rrezikshme për qytetarin. Po ashtu shtyllat në të cilat mbështetet rrjeti, një pjesë e madhe janë nga druri 

dhe në gjendje jo të mirë fizike, dhe si rezultat i infrastrukturës së dobët çdo vitë kemi humbje të jetës së 

njerëzve nga energjia elektrike. 

Problem tjetër i cili duhet të theksohet është rrjeti i tensionit të lartë i cili kalon në komunën e Mitrovicës së 

Jugut, gjendja fizike e këtij rrjeti nuk është në nivelin e kënaqshëm, po ashtu ky rrjet kalon mbi vendbanime 

përkatësisht mbi shtëpi banimi pra nuk ka një tampon zonë mbrojtëse dhe si rezultat i saj është rrezik i lartë për 

jetën e qytetarëve. 

 
Harta 35. Rrjeti energjetik 

 

Mungesa e investimeve në sistemin e rrjetit të shpërndarjes: Investimet e pamjaftueshme në sistemin e 

shpërndarjes së energjisë elektrike kanë bërë që  ky sistem të mos mund të përballojë ngarkesën në rritje, 

veçanërisht të përballojë ngarkesën në sezonin e dimrit. Kjo ka pasur për pasojë nivelin shumë të lartë të 

humbjeve teknike që ka rënduar vazhdimisht sistemin. 
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 Investimet në kapacitete gjeneruese: Me gjithë faktin se komuna ka resurse të mëdha energjetike, si sasi të 

ujit që mund të përdoret për energji, zonat kodrinoro-malore të cilat kanë potencial për krijim të energjisë së ri-

përtrishme por nuk ka pasur asnjë investim në ndërtimin e kapaciteteve të reja apo rehabilitimin e kapaciteteve 

ekzistuese që do të mundësonte një furnizim stabil me energji elektrike. 

Mos shfrytëzimi i energjisë në mënyrë racionale: Me gjithë potencialin e konsiderueshem për kursimin e 

energjisë, ky potencial nuk është duke u shfrytëzuar sa duhet në Kosovë. 

 

3.4.4.1. Analiza SWOT 

Tabela 115. Analiza SWOT për energjinë elektrike 

Përparësitë Dobësitë 

 Kapacitete transmetuese interkonektive të mjaftueshme që 

mundësojnë tregti ndërkufitare 

 Resurset humane të mjaftueshme për të rekrutuar dhe 

zhvilluar staf me shkathtësi që mund t’i përgjigjen 

kërkesave të sektorit; 

 Baza ligjore në harmoni me direktivat e BE-së; 

 Republika e Kosovës është anëtare e Traktatit për 

Themelimin e Komunitetit të Energjisë të EJL; 

 Mekanizma institucionalë adekuatë për funksionimin e 

sektorit të energjisë, në veçanti autoritetet e pavarura 

rregullatorë dhe operatori i pavarur i sistemit të 

transmisionit dhe tregut të energjisë elektrike; 

 Potenciale relativisht të favorshme të BRE-ve, që 

mundëson diversitet të burimeve të energjisë; 

 Potencial i lartë për efiçiencën e energjisë. 

 Nivel i lartë i humbjeve teknike dhe komerciale në sistemin 

e shpërndarjes; 

 Mundësi të kufizuara për vetë financim të investimeve; 

 Ngecja në ritmin e investimeve për modernizimin dhe 

zhvillimin e kapaciteteve prodhuese ; 

 Furnizim jo i sigurt me energji elektrike dhe termike; 

 Pjesëmarrja e ulët e BRE-ve në prodhimin e energjisë 

elektrike; 

 Efiçienca e ulët në procesin e prodhimit dhe shfrytëzimit të 

energjisë; 

 Përdorim i lartë i energjisë elektrike për ngrohje; 

 

Mundësitë Rreziqet 

 Kërkesa në rritje për energji në Kosovë dhe rajon, mundësi 

për zhvillim të shpejtë të sektorit të energjisë; 

 Mundësia e tërheqjes së investitorëve strategjikë; 

 Ndërtimi i ngrohtoreve qendrore në qytetet më të mëdha; 

 Zvogëlimi i humbjeve teknike dhe rritja e investimeve në 

shpërndarjen e energjisë elektrike; 

 Rritja e EE në prodhimin e energjisë dhe shfrytëzimi 

efecient i energjisë nga konsumatorët fundorë; 

 

 Rritjet e paparashikueshme të çmimeve të importit të 

produkteve të lëndëve të lëngëta djegëse   dhe pengesat e 

paparashikueshme të 

furnizimit me produkte të naftës; 

 Krizat e mundshme financiare globale, me ndikim negativ 

në investimet nga jashtë; 

 Rritje e çmimeve të energjisë elektrike dhe rritja e kërkesës 

për import deri në ngritjen e kapaciteteve të reja prodhuese; 

 Mungesa e energjisë elektrike në dispozicion në rajon; 

*Shenimet jane marre nga dokumenti –Strategjia  e energjise 2017-2026 

 

3.4.4.2. Sfidat kryesore në menaxhimin dhe shpërndarjen e energjisë 

 Furnizimi i pa ndërprerë me energji elektrike; 

 Eliminimi i kabllove ajrore të tensionit të lartë në kuadër të vendbanimeve të mëdha me potencial të 

rrezikut për qytetarët; 

 Eliminimi i kyçjeve ilegale të konsumatorëve; 

 Menaxhimi i ndërtimeve në afërsi të linjave ajrore me tension të lartë në koordinim me komunën; 

 Mundësia e shfrytëzimit të potencialeve hapësinore për krijimin e energjisë alternative; 

3.4.4.3. Nevojat zhvillimore për të ardhmen 

 Transformimi i rrjetit shpërndarës 10kV në 20 kV; 
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  Zhvendosja e rrjetit ajror të tensionit të lartë 100/220/400 kV në gypa nën tokësor; 

 Ndërtimi i nënstacioneve të reja për ofrim të shërbimeve më cilësore; 

 Zëvendësimi i TS 10/0.4 kV me ato 20/0.4kV; 

 

3.4.5. Energjia termike (ngrohja) 

Sistemi i ngrohjes dhe ngrohtorja Termomit janë jashtë funksionit, si rezultat i rrjetit të vjetërsuar i cila ka 

nevojë për rehabilitim. Përveç kësaj, ngrohtorja përdor mazutin si lëndë të parë termike, që rezulton të ketë 

cilësi të ulët mjedisore dhe kapacitet të ulët të gjenerimit të energjisë termike, dhe si e tillë duhet të shikohet 

mundësia e zëvendësimit të saj me lëndë tjera si gazi natyror apo biogazi. 

Në mungesë të një sistemi funksional të ngrohjes, banorët shfrytëzojnë material me bazë natyrore për ngrohje, 

si p.sh. djegie të drurit dhe thëngjillit. Djegia e këtyre materialeve për ngrohje gjatë dimrit, nga shtëpitë 

individuale, deri të ndërtesat industriale në përmasa komunale, ka një ndikim të lartë negativ, si ndotja e ajrit 

dhe shpyllëzimi i pyjeve nga prerja e pakontrolluar e drunjtëve. 

Andaj, shfrytëzimi i gjenerimit të energjisë termike për zhvillim të ndonjë lloj sistemi të ngrohjes qendrore në 

komunë, është më se i rëndësishëm. Rrjedhimisht, hulumtimi i mundësive për gazifikim në Mitrovicën e Jugut, 

apo për shfrytëzim të ujit të ngrohtë sanitar të Trepçës, janë është pjesë të rëndësishme të konceptit hapësinor 

për zhvillim të infrastrukturës teknike të PZHK- së. 

 

3.4.5.1. Sfidat kryesore në menaxhimin dhe shpërndarjen e rrjetit të ngrohjes 

 Funksionalizimi i rrjetit ekzistues dhe zgjerimi i rrjetit në pjesët tjera urbane; 

 Studim i fizibilitetet për hulumtimin e burimeve më efikase për ngrohje qendrore; 

 

3.4.5.2. Nevojat zhvillimore për të ardhmen 

 Shtrirja e rrjetit të ngrohjes fillimisht zonën urbane; 

 Funksionalizimi i rrjetit ekzistues të ngrohjes; 

 

3.4.6. Telekomunikimi 

Në fushën e post-telekomit, në Komunën e Mitrovicës Jugut i tërë territori i komunës është i mbuluar me 

telefoni mobile nga dy operatorë Vala dhe IPKO. Infrastruktura mbulohet me kapacitet: E, 3G, dhe LTE (4G). 

Në kudër të këtij sektori është edhe objekti ekzistues i postes që kujdeset për telefoninë fikse në disa pjesë të 

komunës, e cila ka një tendencë të zvogëlimi të vazhdueshëm. Sa i përket telefonisë mobile, konkurrenca ka 

mundësuar shërbime më cilësore dhe çmime relativisht të arsyeshme.  

Gjendja aktuale e infrastrukturës së telekomunikacionit në komunën e Mitrovicës Jugut është relativisht e mirë, 

ekzistojnë disa kompani (operatorë ekonomik) që bëjnë shpërndarjen e rrjetit telekomunikues. 

Telekomi i Kosovës - kompani publike e transformuar në shoqëri aksionare, e cila ofron produkte të telefonisë 

mobile dhe fikse. Pjesa më e madhe e qytetit të Mitrovicës Jugut, rreth 90% është e mbuluar me shërbime të 

telefonisë fikse, të internetit dhe TV-së. 

Ndërsa, mbulueshmëria e rrjetin e kabllovikut nuk është e shtrirë në të gjithë territorin e komunës, kryesisht 

fshatrat malore nuk posedojnë rrjet te kabllovikut nga asnjë operatore që vepron në nivel komunal. 

Sipas të dhënat e siguruara nga operatori Kujtesa mbulushmëria me rrjete nga ky operator është e vogël vetëm 

26% e cila shtrihet në zonën urbane dhe fshatrat për rreth saje. Gjithashtu edhe nga informacionet e marruara 

nga operatori Ipko aspekti i mbulueshmërisë është i njëjtë. 
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 Një problem i cili duhet të ceket në kuadër të infrastrukturës së telekomunikimit është mënyra e shtrirjes së 

kabllove e cila nuk ka një formë të organizuar ku secila kompani ka rrjetin e vet shpërndarës dhe si e tillë sjell 

probleme në mirëmbajtje të sajë. 

Operatorët privat të telefonisë mobile, Internetit dhe rrjetit të TV kabllor janë: 

 Rrjeti i kompanisë IPKO;  

 Rrjeti i kompanisë KUJTESA; 

 Rrjeti i kompanisë ARTMOTION. 

Shtrirja e rrjetit të kabllove optike - fibrit optik, përveç në qytetin e Mitrovicës Jugore është duke u zgjeruar 

edhe në qendrat sekondare. Një pjesë e këtyre kabllove janë të vendosur në kanale nëntokësore por pjesa më e 

madhe e tyre i shfrytëzojnë për shpërndarje shtyllat elektrike dhe të telefonisë.  Për çështje sigurie dhe estetike 

duhet të planifikohet largimi i kabllove ajrore dhe zëvendësimi i tyre me optike. 

PTK në përbërjen e vet ka edhe Postën që jep shërbime postare (mbledhjen, pranimin dhe shpërndarjen e 

dërgesave).  
 

3.4.6.1. Sfidat kryesore në menaxhimin dhe shpërndarjen e rrjetit të telekomunikimit 

 Shpërndarja e rrjetit kabllorë në ter komunën përfshirë edhe pjesët me të fella rurale; 

 Shpërndarja e kabllove optike në të mirën e menaxhimit më të lehtë dhe shërbim cilësor; 
 

3.4.6.2. Nevojat zhvillimore për të ardhmen 

 Shpërndarja e rrjeteve optike; 

 Eliminimi i kabllove ajrore dhe vendosja e tyre në gypa nëntokësor; 

 

3.4.7. Grumbullimi i mbeturinave 

Menaxhimi i mbeturinave, grumbullimin, bartjen dhe deponimin e mbeturinave e kryen Kompania Rajonale 

Ambienti. Aktualisht ndërmarrja ka 12 automjete për bartje të mbeturinave jo të gjitha në gjendje të mirë, 

ndërsa mbi 400 kontejner janë të vendosur në tërë Komunën, prej të cilave shumica janë të vendosura në qytet. 

Janë vendosur 100 shporta te vogla rrugore. Mbledhja e mbeturinave bëhet sipas një orari i cili është vendosur 

nga komuna dhe respektohet nga qytetaret dhe punëtorët e kompanisë përgjegjëse për mbledhjen e 

mbeturinave. 

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

vendbanimin urban dhe rreth 43 fshatra duke përjashtuar fshatrat që nuk kanë banorë në të cilat ka filluar të 

ofrohet ky shërbim. Aktualisht marrin shërbim rreth 13,139 ekonomi familjare ose 98.35% e totalit, nga te cilat 

te gjitha në qytet, ndërsa për familjet ne fshat aktualisht është duke u bërë tentim që mbulueshmeria të arrihet 

100% mbulimi me shërbim mbi bazën e njësive administrative. Mbeturinat grumbullohen krejtësisht të përziera 

pa ndonjë selektim, ndërsa që afër 70 tonë mbeturina mblidhen dhe dërgohen në deponi secilën ditë. 

Komuna e Mitrovicës së Jugut që nga viti 2014 ka filluar ndërtimin e fabrikës për riciklimin e mbeturinave e 

cila do të filloj punët shumë shpejt, kjo fabrikë do të bëjë trajtimin apo riciklimin e mbeturinave shtëpiake dhe 

ka një kapacitet prej 80 - 100 ton/ditë. 

Në komunën e Mitrovicës së Jugut ekziston impianti për trajtimin e mbeturinave të plastikes dhe gomës dhe 

është përparësi duke ditur numrin e madh të mbeturinave të plastikes, ky impiant ka kapacitet prej 6 mijë/ton, 

kapacitet i mjaftueshëm për komunën e Mitrovicës Jugore për riciklimin e plastikes dhe gomës. 

Në territorin e Komunës së Mitrovicës Jugore gjendet deponia regjionale e mbeturinave në Gërmova, në afërsi 

të fshatit Koshtov dhe llogaritet që ka kapacitete edhe 15 vite. Në aspektin menaxherial deponia gjendet në 

nivel jo të mirë, ku mungojnë mekanizmi adekuat i cili do të ndihmonte në deponimin dhe menaxhimin e 

mbeturinave. Destinimi  i kësaj deponie është trajtimi i mbeturinave amvisërisë por, në këtë deponi hidhen edhe 

mbeturina inerte, inteligjente, shtazore të cilat e bëjnë këtë deponi vështirë të menaxhueshme dhe të rrezikshme 

për banoret e asaj pjese. 
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 Mbeturinat nga ndërtimi/demolimi dhe mbeturinat inerte, sipas Udhëzimit Administrativ (UA) Nr. 07/2015, 

menaxhimi i këtij lloji të mbeturinave është obligim i komunës. Sipas këtij Udhëzimi Administrativ, komuna në 

bashkëpunim me komunat përreth, mund ta ndërtojnë një deponi për mbeturinat nga ndërtimi/demolimi me 

qëllim të mos degradohet edhe më tej mjedisi. Ky UA gjithashtu përcakton kriteret për përzgjedhjen e vendeve 

të përshtatshme për këtë lloj të mbeturinave, ku ndër më të rëndësishmet janë: Vende të përshtatshme për 

deponimin e këtij lloji të mbeturinave mund të jenë vendet që më parë janë shfrytëzuar për eksploatim me 

qëllim të mbushjes së gropave, kanaleve të ndryshme të formuara në mënyrë të natyrshme, vende të degraduara 

si rezultat i erozionit ose rrëshqitjeve të dheut, apo vende tjera të ngjashme. 

Megjithatë, siç është përmendur edhe më lartë, është përgjegjësi e komunës t’i trajtojë mbetjet e 

demolimit/inerte. Mund të thuhet se të gjitha komunat në Kosovë kanë mbetur prapa në krijimin e 

deponive/vendeve të përshtatshme për depozitimin e këtyre mbeturinave. 

Komuna e Mitrovicës së Jugut ka problem në aspektin e grumbullimit të mbeturinave inerte pasi që nuk ka 

ndonjë deponi legale në aspektin e grumbullimit dhe trajtimin e këtyre mbeturinave. 

Sipas, raportit të vlerësimit të gjendjes së menaxhimit të mbeturinave Komuna e Mitrovicës së Jugut  pas 

mbeturinave shtëpiake, mbeturinat inerte përbëjnë përqindjen më të lartë të deponive ilegale me rreth 14.60%.  

Si rezultat i kësaj, shumica e deponive ilegale në komuna përbëhen nga mbeturina të demolimit/inerte. Nga 

intervistat e realizuara, është vënë re se komunat aktualisht nuk angazhohen mjaftueshëm në parandalimin e 

këtij fenomeni, pasi që ky lloj i mbeturinave mblidhet si mbeturinë normale nga kompanitë me vullnet të mirë, 

por në anën tjetër, rritja në sasinë e mbeturinave, të cilat nuk janë të detyruar që t'i mbledhin, ndikon edhe në 

çmimin që ata duhet të paguajnë për deponitë. 

Të gjitha planet komunale të menaxhimit të mbeturinave kanë të trajtuar mbetjet inerte dhe zgjidhjet që duhet të 

ndërmerren nga komunat. Për këtë qëllim, komunat duhet të angazhohen më tepër në përmbushjen e kërkesave 

të përcaktuara dhe të dakorduara prej tyre në këto plane.  

Komuna vlerëson se në Mitrovicën e Jugut gjenerohen rreth 2000 ton/vit mbeturina inerte dhe azbestit, ose 

mesatarisht 5.55 ton/ditë të cilat përbëjnë rreth 10% të totalit të mbeturinave urbane që përgjithësisht mblidhen 

dhe deponohen nga kjo Komunë. Kjo sasi bazohet mbi një studim në shkallë vendi, nga i cili vlerësohet se 

mbeturinat inerte nga N & P përbëjnë rreth 10 % të mbeturinave urbane. Nuk ka vlerësim për Mbeturinave që 

përmbajtën Azbest pasi te njëjtat lajmërohen here pas here. Komuna do të destinojë një vend të veçantë ku do të 

ndërtoje një Deponi për mbetjet inerte. 

Komuna e Mitrovicës së Jugut është një nga komunat me potencialin më të mëdha të mbeturinave industriale 

duke ditur se në kuadër të kësaj komunë graviton kompleksi Trepça, zona industriale tek zona urbane ku 

shtrihen fabrika e baterive, metalurgjia e zinkut dhe industria kimike. 

Si rezultat i prezencës së këtyre industrive komuna ka probleme dhe sfida të mëdha në aspektin e ndotjes së 

mjedisit, si rrjedhoje e rrjedhjeve ujore nga kombinati 'Trepça' është formuar një pishinë e ujërave të ndotur në 

fshatin Rahovë i cili ka sasi të lartë të mbeturinave industriale me rreth 500 mijë ton kryesisht mbeturina të 

zinkut, hekuri, mangani, nikeli, kobalti, indiumi, germaniumi, dhe elementeve tjera. 

Ndërsa zona industriale është problem i madh në aspektin e ndotjes dhe sasisë së mbeturinave. Komuna e 

Mitrovicës së Jugut së bashku me nivelin qendrore kanë filluar pastrimin e kësaj zone nga mbeturinat 

industriale që janë të deponuara në kuadër të kësaj zone. Niveli i mbeturinave në këtë zonë është shumë i lartë 

ku sipas raportit të veprimit në mjedis  kjo sasi e mbeturinave arrin rreth 800 mijë tonelata në një sipërfaqe prej 

34.62 ha. Përmbajtja e këtyre mbeturinave është kryesisht piritit, pirotinës dhe fosfogjipsit. 

Mbeturinat shëndetësore është një problematik tjetër në komunën e Mitrovicës së Jugut pasi që nuk ka ndonjë 

hapësirë ku mund të trajtohen si të tilla, dhe për këtë arsye mund të kenë pasoja të mëdha në shëndetin e njeriut. 

Komuna e Mitrovicës së Jugut vetëm brenda një viti prodhon një sasi prej 22 mijë/ton të cilat mbeturina nuk 

kanë trajtim adekuat.  

Mbeturinat shtazore mund të konsiderohen si mbeturinat më problematike që bien nën përgjegjësinë e 

komunës. Këto mbeturina janë problematike për shkak se nuk pranohen nga deponitë, megjithatë, ka raste që 

deponitë i pranojnë këto mbeturina në mungesë të hapësirës së duhur për trajtimin e tyre. 
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 Në shumicën e rasteve, burimet e këtyre mbeturinave nuk mund të identifikohen pasi që depozitohen si 

mbeturina të tjera komunale, si dhe depozitimi i tyre bëhet gjatë natës kur inspektorët komunal nuk janë në 

detyrë. Prandaj, identifikimi i mishtoreve dhe fabrikave të përpunimit të mishit është i nevojshëm, por përderisa 

nuk ekziston ndonjë zgjidhje institucionale, propozohet që këto mbeturina të mblidhen dhe të depozitohen 

ndaras, ku më vonë pas ndërtimit të deponisë do të na jepte idenë mbi kapacitetin e gjenerimit të këtij lloji të 

mbeturinave si dhe do të mundësohet krijimi i një baze të duhur të të dhënave që do të shërbente për të 

identifikuar nëse ndonjë nga këto mbeturina depozitohen në mënyrë të paligjshme. Duke ndjekur parimin 

“Ndotësi paguan”, këto aktivitete të veçanta të menaxhimit dhe “trajtimit” të mbledhjes së mbeturinave 

shtazore kërkojnë një tarifë të veçantë. 

Komuna e Mitrovicës së Jugut nuk ka deponi e cila i trajton mbetjet shtazore dhe si e tillë këto mbeturina 

trajtohen në forma të ndryshme të cilat janë jo legale, komuna duhet të planifikoj që të rezervoj një hapësirë ku 

do të trajtohen këto lloje të mbeturinave. 

3.4.7.1. Analiza SWOT 

Tabela 116. Analiza SWOT për menaxhimin e mbeturinave 

Përparësitë Dobësitë 

 Deponia në Gërmovë; 

 Impianti për riciklimin e mbeturinave; 

 Impianti për riciklimin e plastikës dhe gomës; 

 Rregullorja  për menaxhimin e mbeturinave; 

 Plani komunal për menaxhimin e mbeturinave; 

 Komiteti komunal për mbrojtje të mjedisit; 

 Mos mbulimi  i gjithë territorit të komunës me shërbimin e 

menaxhimit ë mbeturinave;  

 Mungesa e auditimit mjedisor; 

 Mungesa e stacioneve të vogla të transferuese për 

mbledhjen dhe selektimin e mbeturinave në zonat rurale; 

 Mos ndarje e mbeturinave në burim;  

 Raportimet e parregullta mbi gjendjen e ofrimit të 

shërbimeve; 

 numër i lartë i deponive ilegale; 

 Sasi e lartë e mbeturinave industriale dhe sanitare 

 Burime të ndotjes radioaktive; 

 Mungesë e hapësirave për trajtim të mbeturinave shtazore; 

 Mungesë e deponisë për grumbullim të mbeturinave inerte; 

Mundësitë Rreziqet 

 Fushata vetedijesuese; 

 Krijimi i Eko-taksës 

 Angazhimi i OJQ-ve mjedisore; 

 Rritja e ndotjes ; 

 Shfaqja e sëmundjeve infektive; 

 Ndotje e tokave bujqësore; 

3.4.7.2. Sfidat kryesore në menaxhimin dhe grumbullimin e mbeturinave 

 Menaxhimi i qëndrueshëm i mbeturinave; 

 Mungesa e deponis për trajtimin e mbeturinave inerte/demolimit, komuna nuk ka të caktuar hapësirën e 

cila do ti trajtonte këtë lloje të mbetjeve dhe si e tillë duhet të planifikohet një hapësirë e cila do ti 

përmbushte kriteret si në aspektin vëllimor dhe atë natyrore; 

 Mungesa e deponis për trajtimin e mbetjeve shtazore, komuna nuk ka hapësirë të definuar për trajtimin 

e mbetjeve shtazore është e domosdoshme planifikimi i hapësirës ku do të trajtoheshin ky lloj i 

mbetjeve; 

 Eliminimi i deponive ilegale; 

 Mundësia e reciklimit të mbeturinave; 

 

3.4.7.3. Nevojat zhvillimore për të ardhmen 

 Menaxhimi efikas i deponis regjionale të mbeturinave në Gërmove; 
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  Caktimi i lokacionit për trajtim të mbeturinave inerte, inteligjente dhe shtazore. 

 Eliminimi i mbeturinave industriale dhe atyre radioaktive konformë rregullave; 

 Funksionalizimi i fabrikës për riciklimin e mbeturinave; 

 

3.5. INFRASTRUKTURA E TRANSPORTIT DHE TRANSPORTI 

3.5.1. Rrjeti rrugor 

3.5.1.1. Shtrirja dhe gjendja e rrugëve ekzistuese 

Referuar ligjit  mbi rrugët, rrugët publike, kategorizohen në: 

- Autoudhë; 

- Rrugë nacionale 

- Rrugë rajonale dhe 

- Rrugë lokale 

Përveç autoudhëve të cila nuk përfshihet në kuadër të rrjetit rrugor të komunës së Mitrovicës së Jugut, të gjitha 

rrugët tjera (sipas kategorive të mësipërme) kalojnë nëpërmjet territorin e Komunës së Mitrovicës së Jugut.  

Mitrovica e Jugut, në kuadër të rrjetit rrugor ekzistues përmban rrugën nacionale N2 përmes së cilës lidhet me 

kryeqendrën e Kosovës-Prishtinën dhe me dy pikat kufitare  në veri të qytetit, Jarinje (N22.3) dhe Bërnjak 

(N2). Gjithashtu, rruga nacionale N2, Mitrovicës së Jugut i siguron qasje në rrugët me rëndësi kombëtare siç 

janë autoudha “Ibrahim Rugova” dhe “Arber Xhaferi” përmes të cilave mund të lidhet edhe me rrugët e 

karakterit ndërkombëtar (korridoret pan evropiane). Nga pjesa veriore dhe veri-perendimore e rrjetit rrugor, 

përmes rrugës nacionale komunës se Mitrovicës së Jugut i mundësohet lidhja me vendet fqinje, Serbinë  dhe 

Malin i Zi.  

Territori i Mitrovicës së Jugut është i mbuluar mirë me rrjetin rrugor. Sipas kërkesave për lëvizje, infrastruktura 

rrugore përgjithësisht është përmirësuar në aspektin e përmbushjes se kritereve teknike, por aktualisht rruga 

nacionale N2 nuk ofron nivel të mjaftueshëm të shërbimit në përmbushje të kërkesave të kapacitetit dhe të 

sigurisë për lëvizjen e mjeteve. 

Parametrat teknik të rrugëve nacionale në përgjithësi i plotësojnë standardet e projektimit dhe ndërtimit, por 

nuk janë në gjendje të sigurojnë kapacitet të mjaftueshën për kërkesën e fluksit të qarkullimit, i cili sillet rreth 

11.000 aut/ditë. Por, rruga nacionale N2 në drejtim të Prishtinës, aktualisht është në proces të zgjerimit dhe 

përmes kësaj rruge do të lehtësohet qasja drejt kryeqendrës dhe  në rrjetin e autoudhëve. 

Bazuar në  standardet teknike të projektimit, të cilat janë paraparë për zgjerimin e rrugës nacionale N2, si 

gjerësinë e korsive dhe numrin e tyre (2+1), kapaciteti potencial do të sillet rreth 2500 – 3000 aut/h/kahe, dhe 

ky kapacitet do të jetë në gjendje të përballoj nevojat për qarkullimin e trafikut aktual dhe në qarkullimin në të 

ardhmen. 

Duke vlerësuar rolin dhe karakterin e rrugës nacionale N2, zgjerimi i kësaj rruge do të jetë sfidues  në aspektin 

e kyçjeve dhe  shkëmbimeve të lëvizjeve nga vendbanimet dhe bizneset të cilat janë përgjatë kësaj rruge. 

Prandaj, në pjesët ku kryqëzohet rruga  nacionale N2 me rrugët e rangut më të ulët duhet të analizohen dhe 

vlerësohen format e kontrollit të trafikut në mënyrë që të sigurohet qasje e sigurt në rrugën nacionale dhe te 

respektohen normat sigurisë sipas standardeve te aplikueshme për rrugët e Kosovës. Gjithashtu shpejtësia e 

lëvizjes së mjeteve në pjesën urbane ku kalon rruga nacionale N2, duhet të kufizohet në harmoni me kushtet e 

sigurisë së trafikut dhe kërkesat për lëvizje nga përdoruesit e tjerë te rrugës (sidomos këmbësorët). 

Brezi mbrojtës rrugor përgjatë rrugës nacionale nuk është respektuar ne harmoni  me kriteret e projektimit dhe 

ndërtimit te këtyre rrugëve. Vërehen probleme nga ndërtimet ne afërsi te brezit rrugor. 

 

Rrugët rajonale 

Ne kuadër te rrjetit rrugor rajonal, Mitrovica e Jugut përfshinë rrugët R101, R129 dhe R220. Përmes rrugës 

rajonale R101, komuna e Mitrovicës së Jugut lidhet me komunën fqinje, Skenderajn dhe me qytetin e Pejës. 
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 Kjo rruge po ashtu i siguron qasje në rrjetin rrugor të Mitrovicës edhe kërkesave për qarkullim nga komuna e 

Istogut. 

Rruga rajonale R129, lidhe rrjetin rrugor te Mitrovicëssë Jugut me pjesën verilindore, gjegjësisht përfshin 

relacionin Mitrovicë – Stan Tërg – Bajgorë – Kërpimeh  dhe siguron qasje ne rrjetin e rrugëve te komunës se 

Podujevës. Ndërsa, përmes rrugës rajonale R220, Mitrovica e Jugut lidhet me rrjetin e rrugëve të komunës se 

Vushtrrisë. 

 

Përgjithësisht rrugët rajonale ofrojnë kushte të mira për qarkullim të automjeteve motorike. Pjesa më e madhe e 

tyre  janë të asfaltuara, por kanë nevoje për mirëmbajte, rehabilitim dhe përmirësim të sipërfaqes qarkulluese 

më qëllim të përmirësimit të kualitetit të lëvizjes dhe rritjes së nivelit të sigurisë gjatë lëvizjes. Plotësimi i 

kërkesave për lëvizje të pa motorizuara në këto pjesë të rrjetit rrugor po ashtu kërkon trajtim dhe masa 

konkrete.   

 

Rrugët lokale-urbane 
Rrugët lokale ku përfshihen edhe rrugët urbane, kryesisht janë dy shiritore (me nga një shirit qarkullues për 

kahe), përveç një pjesën urbane ne brendi te qytetit, ku rrugët te cilat shërbejnë për hyrje dalje nga qyteti janë 

rruge me katër korsi. 

Rrugët urbane brenda qytetit, në aspektin e funksionalitetit përgjithësisht ofrojnë qasje të mirë për qarkullim të 

automjeteve motorike, por jo edhe për lëvizje të këmbësoreve dhe çiklisteve.  

Përzgjedhja e formave të kontrollit të kryqëzime nuk ofron funksionalitet dhe operim kualitativ të trafikut, 

prandaj është e nevojshme të bëhet një analizë dhe vlerësim i gjendjes ne mënyrë qe oferta te jete ne harmoni 

me kërkesën e trafikut. 

Zona të caktuara në brendi të lagjeve të qytetit paraqiten vështirësi në operimin e trafikut për shkak te 

parametrave teknik te rrugëve të cilën rezultojnë të pamjaftueshëm për te përballuar kërkesat për qarkullim te 

automjeteve si dhe për shkak te kërkesave te mëdha për parkingje ne afërsi te rrugës.  

Modaliteti dominues i transportit është transporti rrugor. Rrjeti i rrugëve lokale është i pakategorizuar, pa 

funksion të qartë dhe dizajn adekuat. Për pasojë, qarkullimi është i vështirësuar dhe ka probleme me parkim, në 

veçanti në zonat me dendësi të madhe. Probleme te tilla te evidentuara janë ne lokacionet si: lagjja “Ura e 

gjakut”, lagjja “Bajrit” etj.  

Në kuadër të rrjetit rrugor urban të qytetit të Mitrovicës së Jugut nuk është funksionalizuar ende qarkorja jug-

lindore “Bypass” i cili do të mundësona qasjen ne rrugën nacionale N2, gjegjësisht orientimin e kërkesave të 

trafikut nga rruga rajonale R101 ne drejtim te rrugës nacionale N2. 

Funksionalizimi i këtij “Bypass” përveç lidhjes me te lehtë me zonën periferike, do te ndikon edhe ne 

përmirësimin e operimit te trafikut ne zonën qendrore te qytetit.   

Lidhja e rrjetit rrugor të Mitrovicës së Jugut me rrjetin rrugor të Komunës se Podujevës, aktualisht nuk ofron 

kushte të mira për qarkullim (rrugë të pa asfaltuara), prandaj për shkak  te kërkesave për qarkullim nga ana e 

përdoruesve të rrugës në këtë drejtim, në kuadër të prioriteteve duhet të përfshihet  përmirësimi i infrastrukturës 

rrugore në këto lokacione.   

Kërkesave për lëvizje nga ana e këmbësorëve dhe çiklisteve, ne qytetin e Mitrovicëssë Jugut  nuk u ofrohet 

hapësirë komode. Po ashtu dhe ne kuadër te rrjetit rrugor periferik, këmbësoret dhe çiklistet nuk kane qasje te 

lehte dhe kushte te mira për lëvizje te sigurt.  

 

3.5.2. Cilësia e infrastrukturës (elementeve strukturore të rrugëve) 

3.5.3. Mbuleshmëria 

3.5.3.1. Ndërlidhja e vendbanimeve me zonën urbane dhe ndërmjet 

Të gjitha rrugët e viseve rurale kanë lidhëshmëri me zonat urbane edhe pse jo të  gjitha rrugët  janë të asfaltuara 

por janë të gjitha të kalushme. Rruga rajonale R-126  e cila lidhë Mitrovicen e Jugut me pjesën turistike të 
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 Shalës së Bajgores (Peizazh i mbrojtur), është rrugë me gjerësi 6.0 m me nga një korsi për kahe. Në pjesën më 

të madhe të shtrirjes së saj gjatësore është në përputhje me normat teknike të planifikimit hapësinor, por përpos 

mirëmbajtjes së rregullt, ka nevojë plotësimin e kritereve të sigurisë dhe të sinjlaizimit në pjesët e rrugës me 

pjerrtësi dhe kthesa specifike. Kjo zone konsiderohet si zonë e interesit ekonomik për shkak të mundësive për 

zhvillimin e turizmit, prandaj përmirësimi i infrastrukturës rrugore në këtë drejtim është i nevojshëm. Ndërtimi 

i parkut energjetik, projekti "SoËi Kosovo LLC", në territorin e komunës e Mitrovicëssë Jugut, i cili 

konsiderohet investim strategjik kombëtar,  gjithashtu kërkon shtrirje adekuate të  rrjetit rrugor në këtë zonë. 

Rruga e cila lidhë fshatrat Vllahi, Zijaqë dhe Melenicë me Stantërgun, gjegjësisht me rrugën rajonale R-126, 

është rrugë e cila këtyre fshtërave u mundëson lidhje me qytetin e Mitrovices së Jugut. Gjerësia e kësaj rruge 

ndryshon në pjesë të ndryshme nga 5-6 metra. Me qëllim të përmbushjes së kritereve dhe standardeve për 

përballëkalim më të sigurt, është e nevojshme që kjo pjesë e rrugës të zgjerohet në përshtatje të normave 

teknike të plenifikimit hapësinor. Rruga e cila lidhë fshatin Rahovë me qytetin e Mitrovices së Jugut është e 

gjerë vetëm 5 metra dhe zgjerimi i kësaj rruge do të përmirësonte kushtet e trafikut në në përshtatje të normave 

teknike të plenifikimit hapësinor.  Zgjerimi dhe përmirësimi i kushteve teknike të rrugëve është i nevojshëm 

edhe në disa rrugë në fshtrat Kqiq Madh dhe Kovaqicë. 

 

3.5.3.2. Shtrirja  dhe  kategoria e  rrugëve të planifikuara nga niveli qendror 
Nga niveli qëndror, respektivisht nga Ministria e Infrastrukturës dhe Ambientit, është planifikuar ndërtimi i 

rrugës nacionale N2 Prishtinë - Mitrovicë. Punimet në këtë rrugë me karakter nacional janë në proces të 

ndërtimit. Ndërtimi i rrugës Smrekonicë – Mitrovicë, (Lot 3) i cili përfshinë territorin e Komunës së Mitrovices 

së Jugut është paraparë të zgjerohet në rrugë me nga dy korsi për kahe dhe me kahe fizikisht të ndara. 

Gjithashtu, autoritet qëndrore në Kosovë janë në përgaditje të procedurave për fillimin e rikonstruktimit të 

linjave hekurudhore, projekt ky i financuar nga Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH) dhe 

nga Qeveria e Kosovës. Faza e parë e rikonstruktimit të rrjetit hekurudhor do të fillon në linjën Prishtinë - Hani 

i Elezit në kufi me Maqedoninë, kurse faza e dytë përfshin rrjetin hekurudhor Prishtinë - Leshak, në kufirin me 

Serbinë. 

3.5.3.3. Vlerësimin e intensitetit dhe kapacitetit të kryqëzimeve dhe korsive kryesore  

Bazuar në të dhënave nga qarkullimi i automjeteve në rrjetin rrugor të komunës së Mitrovices së Jugut, është 

konstatuar se, rruga nacionale N2, është segmenti rrugor më i ngarkuar me trafik të automjeteve. Qarkullimi 

mesatar ditor (QMD) sillet rreth 11 000 aut/ditë, ndërsa në rrugët rajonale qarkullimi mesatar ditor (QMD) 

sillet nga 1600 aut/12 orë (në rrugën rajonale R-101) deri në 3000 aut/12 orë (në rrugën rajonale R-129 “Tuneli 

i I-rë). Ndërsa, në nivel të rrugëve urbane, qarkullimi më i madh i automjeteve është në rrugën kryesore 

“Shemsi Ahmeti” dhe “Bulevardin Mbretëresha Teutë”, të cilat rrugë kalojnë nëpër pjesën qëndrore të qytetit, 

ku qarkullimi i automjeteve sillet nga 700-1000 automjete/h/drejtim. Ndërsa, në pjesët periferike të qytetit, 

ngarkesa e rrugëve është e vogël. Në rrugët “Adem Voca”, “Rruga nga stadiumi i qytetit”, “Faruk Spahia” dhe 

“Ibrahim Popoci” qarkullimi i automjeteve sillet nga 50-200 automjete/h/drejtim. 

Pas analizës së qarkullimit të trafikut dhe ngarkesës së rrjetit rrugor në Komunën e Mitrovices së Jugut, është 

vlerësuar se, aktualisht rruga nacionale N2 nuk është në gjendje të sigurojnë kapacitet të mjaftueshën për 

kërkesën e fluksit të qarkullimit, i cili sillet rreth 11.000 aut/ditë. Prandaj, zgjerimi i kësaj rrugë është i 

nevojshëm në mënyrë që të përballoj nevojat për qarkullimin e trafikut aktual dhe në qarkullimin në të 

ardhmen. Ndërsa, gjendja aktuale e intenzitetit të trafikut në rrugët tjera ofron nivel mesatar të shërbimit dhe 

ofron kapacitet të mjaftueshëm për kërkesat e qarkullimit të trafikut. 

3.5.3.4. Kapaciteti i kryqëzimeve dhe korsive 

Në bazë të matjeve të fluksit të qarkullimit në hyrje të udhëkryqeve, në rrjetin rrugor të qytetit të Mitrovicëssë 

Jugutështë bërë analiza e kapacitetit në udhëkryqet kryesore.Pas analizës së kapacitetit për udhëkryqet në rrugët 

kryesore të rrjetit rrugor është konstatuar se, shumica e udhëkryqeve në rrugët kryesore, sipas gjendjes 

ekzistuese, i përmbushin kërkesat e fluksit të qarkullimit. Ndërsa, rrethrrotullimiet dhe udhëkryqet më të 

ngarkuara janë: 
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 - Në rrugët “Shemsi Ahmeti” dhe “Bulevardin Mbretëresha Teutë dhe rrugën nacionale “N2” (Minatorët 

e Trepçës). Në udhëkryqet përgjatë këtyre rrugëve, shkalla e ngopjes sillet nga 0,7-0.8 (kapaciteti 

ekzistues i shfrytëzimit sillet nga 70-80 %) ; 

- Në rrugët “Isa Boletini” dhe “Bislim Bajgora”, shkalla e ngopjes sillet nga 0,5-0.7 (kapaciteti 

ekzistues i shfrytëzimit sillet nga 50-70 %) ; 

- Në rrugët “Adem Voca”, “Rruga nga stadiumi i qytetit”, “Faruk Spahia” dhe “Ibrahim Popoci” 

shkalla e ngopjes sillet nga 0,2-0.5 (kapaciteti ekzistues i shfrytëzimit sillet nga 20-50 %) ; 

 

Pas analizës së kapacitetit në hyrje të udhëkryqeve, është vlerësuar se, problemi i cili ndërlidhet me kapacitetin 

ka të bëjë kryesisht me qarkullimin në udhëkryqe, respektivisht elementet gjeometrike të udhëkryqeve, numrin 

e shiritave dhe rregullimin e qarkullimit në hyrje të udhëkryqeve. Në zonën qëndrore të qytetit, në rrugët 

“Shemsi Ahmeti”, “Bulevardin Mbretëresha Teutë” dhe rrugën nacionale “N2” (Minatorët e Trepçës), 

kapaciteti i shfrytëzimit të udhëkryqeve është afër shkallës së ngapjes. Prandaj, në këto udhëkryqe duhet të 

ndërmerren masat adekuate për rritjen e kapacitetit. Ndërsa, në udhëkryqet të cilat ndodhen në rrugët periferike, 

kapaciteti i shfrytëzimit të udhëkryqeve është në nivel të mirë. 

 

3.5.3.5. Shfrytëzimi i rrugëve nga makinat, këmbësorët, biçikletat dhe metodat tjera të transportit 

Bazuar në anketimet e realizuara në terren27, mbi modelet e udhëtimit, vërehet se forma më e shpeshtë e 

udhëtimit në Mitrovicen e Jugut realizohet nga automjetet private me rreth 28.5%, ndërsa rreth 25% e 

kërkesave për lëvizje realizohet duke ecur në këmbë. Gjithashtu, për përmbushjen e kërkesave për lëvizje 

ditore, përqindje e madhe realizohet nga shërbimet Taxi (rreth 24%) e pasur nga Transporti Publik (nëse 

udhëtojnë nga Komunat tjera) me rreth 13%, dhe me rreth 8% të lëvizjeve që realizohen me biçikleta. 

Pas analizës së të dhënave, është vlerësuar se nga modalitetet e mundura transporti rrugor është dominues. 

Nevoja për përmirësimin e infrstrukturës dhe krijimin e kushteve për akomodimin e të gjithë pjesëmarrësve në 

trafik është e nevojshme. Rëndësi e veçantë duhet kushtuar kushteve për lëvizje të pamotorizuara. 

 

3.5.3.6. Vlerësimi i hapësirave ekzistuese për parkim   

Parkimi është problem që paraqitet vetëm në zonën urbane, konkretisht në qendër të qytetit. Në mungesë të të 

dhënave, PZHK (2009) dhe PZHU (2009) nuk ofrojnë vlerësime të sakta rreth menaxhimit të vendparkingjeve 

dhe nevojave për të ardhmen. 

Parkimi jo i rregullt në pjesë të ndryshme të rrugëve dhe në trotuare, ka ndikuar në zvogëlimin e kapacitetit të 

qarkullimit dhe në sigurinë e lëvizjes së këmbësorëve dhe çiklistëve. Pjesët e rrugës të cilat për shkak të 

parkimit të parregullt kanë probleme me kapacitet, janë: një pjesë e rrugës “Shemsi Ahmet“,  dhe rrugët rruga 

“Isa Boletini“; “Mbretëresha Teutë“ dhe “Ukshin Kovaçica“. 

Pas analizës së parkingjeve në qytetin e Mitrovices së Jugut, është konstatur, kërkesa e lartë për parkim në 

qendrën e qytetit. Në veçanti, kërkesa për parkim është më e madhe për vendparkimet në rrugë se sa për 

parkimet jashtë rrugës, ku nuk ekzistojnë kufizimet kohore. Hulumtimet tregojnë se përdorimi i parkingut – 

raporti i numrit të vendparkimeve të zëna për një periudhë kohore në krahasim me hapësirën totale në 

dispozicion, tregon se më shumë së gjysma e përdoruesve qëndrojnë për periudha të gjata kohore (d.m.th. 

banorët e periferisë / qyteteve tjera).   

Është e rëndësishme të futen masa të kufizimit të kërkesave dhe të hulumtohen/iniciohen opsione të mëtejshme 

për zhvillim të ardhshëm, duke përfshirë rritjen e tarifave për parkimit të automjeteve në rrugë dhe jashtë rrugës 

(parkingje), zhvillimin e kufizimeve të qasjes në qendër të qytetit dhe zvogëlimin e vendparkimeve në 

dispozicion për qëndrim të gjatë në qendër të qytetit. Menaxhimi efektiv i kërkesave luan një rol kyç në këtë 

                                                 

 

 
27 Anketë rreth Planit të Mobilitetit të Qëndrueshëm Urban për Mitrovicën e Jugut, UNHABITAT 2019. 
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 qasje për të ndihmuar menaxhimin e rritjes së vazhdueshme në nivelet e trafikut dhe për të inkurajuar njerëzit të 

marrin parasysh alternativa tjera dhe në këtë mënyrë të mbështesin opsione më të qëndrueshme të udhëtimit, 

duke marrë parasysh ndërkohë nevojën për qasje në qendër të banorëve dhe bizneseve lokale.  

 

3.5.4. Rrjeti hekurudhor 

Në territorin e Komunës së Mitrovicës së Jugut kalon hekurudha Hani i Elezit – Mitrovicë e Jugut – Kralevë 

(Serbi), e cila është pjesë e lidhjes Beograd (Serbi) – Selanik (Greqi), përkatësisht vijë sekondare e korridorit 

rrugor Evropian E10. Kjo linjë është e gjatë 141 km dhe është linjë e pa-elektrifikuar standarde një drejtimëshe 

(MI, 2015a). Stacioni hekurudhor është i pajisur me 8 binarë me gjatësi të përgjithshme prej 3692 m, ku janë të 

kyçura edhe Zona Industriale dhe Zona e Bizneseve (PZHK, 2009).  

Në vitin 2009, shfrytëzimi i hekurudhës për transport të udhëtarëve ishte tejet i vogël në krahasim me vitet e 

70-ta (PZHK, 2009). Në këtë periudhë, linja e vetme operuese ishte ajo Mitrovicë e Jugut – Fushë Kosovë, me 

vetëm një nisje dhe kthim në ditë (PZHK, 2009). Megjithatë, sot nuk operon asnjë linjë.  

Problemet e identifikuara në rrjetin hekurudhor: 

 Hekurudha e paelektrifikuar dhe me linja njëfishe, 

 Mosinvestimi në rregullimin dhe mirëmbajtjen e tyre, 

 Mosintegrimi në sistemin integral të transportit të udhëtarëve dhe mallrave, 

 Mosfunksionimi i linjës hekurudhore. 

Autoritet qëndrore në Kosovë janë në përgaditje të procedurave për fillimin e rikonstruktimit të linjave 

hekurudhore, projekt ky i financuar nga Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH) dhe nga 

Qeveria e Kosovës. Faza e parë e rikonstruktimit të rrjetit hekurudhor do të fillon në linjën Prishtinë - Hani i 

Elezit në kufi me Maqedoninë, kurse faza e dytë përfshin rrjetin hekurudhor Prishtinë - Leshak, në kufirin me 

Serbinë. Prandaj, është e nevojshme të zbatohen rekomandimet e nxjerra në bazë të studimit të fizibilitetit të 

Linjës 10 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. 

3.5.5. Transporti 

3.5.5.1. Lëvizjet e pamotorizuara (këmbësorët dhe çiklistët) 

Mobiliteti i këmbësorëve 

Këmbësorët dhe çiklistët përbëjnë aktualisht numrin më të madh të pjesëmarrësve në komunikacion.  

Pas analizës së qarkullimit të këmbësorëve në vendkalimet e shënuara për këmbësorë është konstatuar se 

ngarkesa më e madhe, respektivisht qarkullimi më i madh i këmbësorëve është përgjatë rrugëve “Shemsi 

Ahmeti”, “Isa Boletini” dhe “Bulevardi Mbretëresha Teutë”.  

 Përgjatë rrugës “Shemsi Ahmeti” numri i këmbësorëve sillet nga 1000-1200 km/h/në dy drejtime. 

 Përgjatë rrugës “Isa Boletini” numri i këmbësorëve sillet nga 800-1000 km/h/në dy drejtime. 

 Përgjatë rrugës “Mbretëresha Teutë” numri i këmbësorëve sillet nga 400-800 km/h/në dy drejtime. 

Rrugët e pajisura me trotuare në qytetin e Mitrovicës së Jugut janë: Rruga “Mbretresha Teutë”, “Shemsi 

Ahmeti”, “Ahmet Selaci”, “Ukshin Kovacica”, “Driton Veliu”, “Ramadan Kelmendi”, “Bislim Bajgora”, 

“UÇK”, “Adem Voca”, “Agim Ramadani-Katana”, “Artim Jashari”, “Rruga Liqeni” trotuar dhe shteg 

përkëmbësorë, “Kej Ibri” shteg përkëmbësorë, “Kej Lushta” shteg përkëmbësore. 

Mobiliteti i çiklistëve 
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 Në qytetin e Mitrovicëssë Jugut, për momentin, shtegu për çiklist ekziston vetëm në rrugën e Liqenit.Ndërsa, sa 

i përket shfrytëzimit të biçikletës si mjet për lëvizje, është konstatuar se në qytetin e Mitrovicëssë Jugut, 

biçikleta përdoret shumë pak rreth 1%.28. 

Pas analizës së pyetësorëve është konstatuar se rreth 54.76% kanë në pronësi biçikletë, mirëpo vetëm rreth 

2.4% të respondentëve kanë deklaruar se përdorin biçikletën për çdo ditë si mjet të udhëtimit. 

Numri aktual i shtigjeve ekzistuese për këmbësorë dhe çiklistë në gjithë qytetin është i kufizuar:  

 

 Ka mungesë të hapësirave për kalim të këmbësorëve që mundësojnë kalimin e sigurt si për 

këmbësorët, ashtu edhe për çiklistët;  

 Vlerësimet e palëve të interesit kanë treguar që nevojitet përmirësimi i infrastrukturës së 

këmbësorëve/çiklizmit për të nxitur shtimin e aktivitetit të ecjes/çiklizmit.  

 Sa i përket çiklizmit, kjo mënyrë transporti përdoret shumë pak si mënyrë e rregullt e udhëtimit në 

Mitrovicën e Jugut, sepse problemet me sigurinë në rrugë vazhdojnë të paraqesin shqetësim dhe 

cenueshmëri për çiklistët, me shtigje të kufizuara të çiklizmit në rrugë dhe mungesë të 

infrastrukturës për t’i inkurajuar njerëzit të udhëtojnë me biçikleta.  

 

3.5.5.2. Linjat transportuese  ndërkomunale  e brenda komunës urbane dhe rurale 

Transporti publik urban me autobus në pjesën urbane të qytetit të Mitrovicëssë Jugut nuk ekziston, por një 

pjesë mbulohet nga linjat ndër-urbane. Problem i theksuar në transportin e udhëtarëve është edhe operimi 

joformal i kombi-busëve në linjat ndër-urbane dhe mosfunksionimi i linjës hekurudhore.  

Aktualisht ekzistojnë 13 operatorë të autobusëve, disa prej të cilëve mbulojnë edhe fshatrat (PZHK, 2009). 

Stacioni i autobusave ndodhet në lagjen Ilirida përgjatë rrugës “Mbretëresha Teutë” dhe ka 19 peronë të 

autobusëve. 

Për momentin, transporti publik i udhëtarëve realizohet nga shërbimet: Radio -Taxi, Furgon-Taxi, Taxi – 

individual. Gjithashtu, një pjesë e transportit publik realizohet edhe nga transporti me autobus në relacionet 

urbane- periferike dhe ndër-urbane. 

Nga Drejtoria për Shërbime Publike dhe Infrastrukturë, është përpiluar harta me linjat urbane brenda qytetit të 

Mitrovicëssë Jugut. Ky plan është vetëm një propozim i cili ende nuk është duke u zbatuar. 

Pas analizës së linjave urbane të propozuara është konstatuar se, me qëllim të funksionalizimit të këtyre linjave, 

duhet një rivlerësim dhe shtrirje e re në përputhje me kriteret për planifikimin dhe shtrirjen e linjave urbane.  

Ndër sfidat e transportit publik urban, është transporti pubik rajonal në pjesën  veriore të Kosovës, në të cilin do 

të lidheshin komunat e Republikes së Kosovës të rajonit verior të Kosovës.  Sa i përket lidhshmërisë rajonale 

është akoma një punë që është në proces e sipër, por  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. 

 

3.5.5.3. Mbuleshmëria në pjesën rurale 

Transporti urbano-periferik për Mitrovicën e Jugut është i rregulluar me Rregullore komunale nr.05/2006 

përpërcaktimin e linjave te transportit urbano-periferik. Bazuar në të dhënat e Drejtorisë për Shërbime Publike 

                                                 

 

 
28

Bazuar në matjet e realizuara në muajin Prill dhe Korrik 2018, nga UN-Habitat. 
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 dhe Infrastrukturë, mbulueshmëria e transportit urbano-periferik, respektivisht lidhja me pjesët rurale të 

Komunës, është në nivel të kënqashëm. Por, megjithë mbulueshmërinë, shfrytëzimi i transportit publik urban 

nuk është i kënaqshëm. Kjo ndodhë për shkak se një numër operatorësh të taksive të paligjshëm, të cilët 

shkaktojnë probleme sa i përket konkurrencës me operatorët e tjerë lokal si dhe me operatorët e autobusëve, 

rrjetit të fragmentuar të shërbimeve të autobusëve, besueshmërisë së dobët në shërbimet e autobusëve, rritja e 

niveleve të mbingarkesës në trafik etj. 

Problemet e identifikuara në transportin publik: 

 Lidhja jo adekuate dhe mosfunksionimi i transportit në nivel regjional, 

 Mosfunksionimi i transportit urban, 

 Lokacioni i pafavorshëm i Stacionit të Autobusëve, 

 Operimi joformal i kombibusëve në linjat ndërurbane, 

 Numri i madh i auto-taksive, 

 Mungesa e të dhënave si pasojë e mungesës së qendrës informative për transportin e udhëtarëve dhe 

të mallrave. 

 

3.5.5.4. Modelet e transportit  
 

Rrugët e qytetit të Mitrovicëssë Jugut në kuadër të zhvillimit të transportit (lëvizjeve) karakterizohen me 

përdorues të ndryshëm:  

 lëvizjet e motorizuara (veturat për përdorim personal dhe autobusët urban) dhe 

 të pamotorizuara (lëvizja e këmbësorëve dhe çiklisteve). 

Formë tjetër të transportit- lëvizjeve në kuadër të qytetit nuk realizohet. 

Duke analizuar dimensionet dhe shtrirjen e rrjetit rrugor të qytetit të Mitrovicës së Jugut, rezulton se në 

shumicën e gjatësisë së rrjetit përgjatë rrugëve primare prioritet i është dhënë lëvizjeve të motorizuara në 

kuptimin e akomodimit të lëvizjeve. 

Lëvizja e pamotorizuar përmes biçikletave aktualisht është në një nivel shumë të ulët të përdorimit (rreth 1% e 

lëvizjeve). Kjo gjë mund të arsyetohet me disa nga specifikat e qytetit të Mitrovicëssë Jugut: 

 mungesa e shtigjeve për lëvizje të çiklisteve, 

 perceptimi për mungesë të sigurisë së lëvizjes me biçikletë, 

 mungesa e informimit për benefitet e lëvizjes me biçikletë, 

 mungesa e inkurajimit në përdorimin e biçikletës etj. 

 

Përgjatë rrugëve dytësore, pothuajse në tërë gjatësinë paraqitet mungesa e lëvizjes komode të lëvizjeve të 

pamotorizuara (këmbësorëve dhe çiklisteve) ku ekzistojnë trotuare në gjerësi të pamjaftueshme, si dhe në pjesët 

ku nuk ekzistojnë trotuaret lëvizja realizohet në hapësira të përbashkëta të qarkullimit me automjetet. Lëvizja e 

çiklisteve realizohet pas asnjë shënim përkatës përgjatë sipërfaqes qarkulluese duke shfrytëzuar skajin e djathtë 

të shiritit qarkullues. 

Kalimi i rrugës nga këmbësorët dhe çiklistetrealizohet në të njëjtin nivel, ku në pjesë të caktuara mungojnë 

sinjalizimet përkatëse për vendkalim të këmbësorëve. 

 

3.5.6. Vlerësim të nevojave në të ardhmen për një infrastrukturë transportuese 

3.5.6.1. Vlerësimi i nevojave infrastrukturore për rrugët nacionale  

Punimet në rrugën nacionale N2 Prishtinë- Mitrovicë janë në proces të ndërtimit. Ndërtimi i rrugës Smrekonicë 

– Mitrovicë, (Lot 3) i cili përfshinë territorin e Komunës së Mitrovices së Jugut është paraparë të zgjerohet në 

rrugë me nga dy korsi për kahe dhe me kahe fizikisht të ndara. Përgjatë kësaj rruge, është krijuar korridori 

ekonomik i cili me rastin e zgjerimit dhe ndarjes fizike të kaheve të rrugës, mund të krijoj edhe vështirësi të 

kyçjes/shkyçjes për biznese dhe banorët e këtyre zonave.  

Gjithashtu,  korridori nga Mitrovica e Jugut që vazhdon nëpër zonën kadastrale Shipol dhe ai nga Mtirovica e 
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 Jugut nëpër zonen kadastrale Zhabar i Epërm janë korridore zhvillimore mjaft të rëndësishëme që mund të 

konsiderohen si korridore për trajtim të mëtejmë. Këto korridore shtrihen përgjatë rrugës nacionale N2 

(Mitrovicë e Jugut – Zubin Potok – Kufiri me Malin e Zi) dhe rrugës rajonale R-101 (Mitrovicë e Jugut  - 

Skenderaj). 

Prandaj, është e nevojshme të krijohen kushte adekuate infrastrukturore, kryesisht përmes rrugëve paralele, në 

mënyrë që të mundësohen shkëmbimet e lëvizjeve dhe funksionimi normal i bizneseve dhe banorëve të zonës. 

Të projektohen kyçje të kontrolluara dhe të zbatohet Udhëzimi Administrativ për kyçje në rrugët nacionale 

dhe rajonale, përmes së cilit do të precizohen kriteret dhe standardet teknike te kycjes në rrugë. 

 

3.5.6.2. Vlerësimi i nevojave infrastrukturore për rrugët lokale - urbane  

Në zona të caktuara në brendi të lagjeve të qytetit paraqiten vështirësi në operimin e trafikut për shkak të 

parametrave teknik të rrugëve të cilët rezultojnë të pamjaftueshëm për të përballuar kërkesat për qarkullim te 

automjeteve si dhe për shkak te kërkesave te mëdha për parkingje në afërsi të rrugëve. Probleme të tilla të 

evidentuara janë kryesisht në zonat më atraktive të qytetit si, “Qendra” dhe lagjja “Fidanishte”. 

Për këto dy zona ekzistojnë edhe Planet Rregulluese Urbane. Në zonën “Qendër”, nga palestra sportive “Lah 

Nimani”, është planifikuar segment i ri rrugës deri te takimi me rrugën ekzistuese paralele me hekurudhën dhe 

ka profil të përgjithshëm tërthorë me gjerësi prej 23.00 m’. Ndërtimi i kësaj rruge të planifikuar, do të kishte 

mundësi reale mbledhjen e fluksit transit të trafikut nga rruga rajonale R-236 (e cila vjen nga Mitrovica e 

Veriut) dhe nga rruga “Bislim Bajgora” në pjesën e Mitrovices së Jugut në drejtim të qendrës së qytetit. Me 

këtë rast, pjesa më atraktive e qytetit do të krijoj kushte infrastrukturore për tërheqje të trafikut të motorizuar 

drejt qendres së qytetit, në të cilen pjesë fillimisht duhet të krijohen kushte për lëvizje të pamotorizuara 

(këmbësorë dhe çiklist) duke mos përjashtuar edhe automjetet motorike, por jo edhe për fluksin e trafikut 

transit. 

Prandaj, duke marrur në konsideratë zhvillimin e kësaj zone dhe banimin kolektiv, nevoja për një segment të ri 

rrugor i cili do të depërtoj në drejtim të rrugës ekzistuese “Bislim Bajgora” është i nevojshëm, por me masa 

adekuate të cilat do të pamundësojnë qarkullimin e trafikut transit përgjatë kësaj rruge. Pra, vlerësojmë së 

karakteri i rrugës “Bislim Bajgora” të ketë rolin e rrugës kryesore – primare, ndërsa rruga e planifikuar të ketë 

karakter të rrugës brenda lagjes me qëllim të përmbushjes së kërkesave të shërbimeve dhe të trafikut për 

nevojat e lagjes dhe ndërlidhjen funksionale me pjesët tjera të lagjeve. Nga ana tjetër rrugët e propozuara nga 

Planet Rregulluese Urbane, kanë për qëllim funksionalizimin e rrjetit rrugor dhe shërbejnë për përmirësimin e 

kushteve të kapacitetit dhe sigurisë në trafik. 
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Figura 25. Rrugët e planifikuara në pjesën urbane të qytetit 

Vlenë të theksohet se, hartimi i projektit detal të rrugëve të planifikuara mund të jetë në varësi të kushteve dhe 

rrethanave në terren, me ç`rast traseja e rrugëve mund të ndryshoj, mirëpo jo edhe funksioni dhe karakteri i 

rrugëve. 

Plani Zhvillimor Komunal nuk kufizon planifikimin, zgjerimin apo hapjen e rrugëve të reja, të cilat kanë për 

qëllim përmirësimin, funksionalizimin dhe sigurinë e rrjedhes së trafikut. Gjithashtu, për përzgjedhjen e tipit të 

udhëkryqit,  paraprakisht duhet të bëhet analiza e lokacionit dhe fluksit të qarkullimit në hyrje. Në varësi të 

këtyre kushteve, duhet të caktohet tipi adekuat i udhëkryqit të tarfikut (udhëkryq i rregulluar me rregulla të 

trafikut,  udhëkryq i rregulluar me shenja të trafikut, udhëkryq i rregulluar me semafor, rrethrrotullim i trafikut 

apo udhëkryq me disnivel). 

3.5.6.3. Vlerësimi i nevojave infrastrukturore për Parkun e Biznesit dhe Zonen Ekonomike 

Në komunën e Mitrovicës së Jugut, operojnë dy zona ekonomike, ku njëra është park i biznesit, ndërsa tjetra 

park industrial, të krijuara konform Ligjit për Zonat Ekonomike.  

Parku i Biznesit në Mitrovicë, me lokacion në kuadër të zonës kadastrale Mitrovicë e Jugut, ka një sipërfaqe 

prej 3.5 ha, me kapacitet për të pranuar 22 veprimtari, kryesisht biznese prodhuese me mundësi të ndarjes nga 

9,5 ari për secilin biznes. Lokacioni i favorshëm i Parkut të Biznesit, i ofron bizneseve kyçje të mirë dhe 

direkete (në një distancë rreth 250 m) në rrugën kryesore “Shemsi Ahmeti” dhe çasje të lehtë në rrugën 

nacionale “N2”. Gjithashtu, nga ky lokacion është e mundur çasja e mirë edhe në stacionin hekurudhor të 

Mitrovices së Jugut. 
 

Parku Industrial në Frashër-Zona Ekonomike shtrihet në kilometrin e 3-të përgjatë rrugës së re ( By-Pass)  

Prishtinë – Mitrovicë e Jugut, me një sipërfaqe prej 48 ha.  Lokacioni i Parkut Industrial, është i lidhur ngushtë 

me ndërtimin dhe funsionalizimin e qarkores jug-lindore të qytetit (By Pass-it), sepse këtyre bizneseve do t`i 

mundësonte lidhje funksionale me rrugën nacionale “N2” dhe rrugët rajonale R-101 dhe R-220. 
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Figura 21. Zënia e trotuareve dhe mungesa e vendkalimeve për këmbësorë në rrugën “Shemsi Ahmeti” 

3.5.6.4. Vlerësimi i nevojave infrastrukturore për zhvillimin e turizmit 

Bjeshkët e Bajgores dhe pjesët tjera në të cilat është paraparë zhvillimi i turizmit, kanë nevojë për përmirësimin 

e infrastrukturës. Rruga rajonale R-126 e cila lidhë Mitrovicen e Jugut me pjesën turistike të Shalës së Bajgores 

(Peizazh i mbrojtur), është rrugë me gjerësi 6.0 m me nga një korsi për kahe. Në pjesën më të madhe të shtrirjes 

së saj gjatësore është në përputhje me normat teknike të planifikimit hapësinor, por përpos mirëmbajtjes së 

rregullt, ka nevojë plotësimin e kritereve të sigurisë dhe të sinjlaizimit në pjesët e rrugës me pjerrtësi dhe kthesa 

specifike. Rruga e cila lidhë fshatrat Vllahi, Zijaqë dhe Melenicë me Stantërgun, gjegjësisht me rrugën rajonale 

R-126, është rrugë e cila këtyre fshatërave u mundëson lidhje me qytetin e Mitrovices së Jugut. Gjerësia e kësaj 

rruge ndryshon në pjesë të ndryshme nga 5-6 metra. Me qëllim të përmbushjes së kritereve dhe standardeve për 

përballëkalim më të sigurt, është e nevojshme që kjo pjesë e rrugës të zgjerohet në përshtatje të normave 

teknike të plenifikimit hapësinor. 

3.5.6.1. Analiza SWOT 

Tabela 117. Analiza SWOT për Infrastrukturën e transportit dhe transporti 

Përparësitë Dobësitë 

 Lidhjet relativisht të mira me komunat  përreth 

(Vushtrri, Zveçani, Skenderaj dhe Zubin Potok) 

 Lidhja relativisht e mirë me Podujevën (Mitrovicë e 

Jugut-Stantërg-Bajgor –Kerpimeh) 

 Lidhja hekurudhore ekzistuese si porti verior   

 Shfrytëzueshmëria efikase  e ByPass–it si rrugë 

alternative për transportin e mallrave në territorin e 

komunës. 

 Niveli i dobët i rrjetit rrugor me disa fshatra   

 Numri i madh i automjeteve kalon nëpër pjesën 

qendrore të qytetit, ndërsa rrugët në periferi të 

qytetit (unazat) nuk përdoren në mënyrë efikase; 

 Transport joadekuat dhe i pamjaftueshëm publik 

(transporti publik urban brenda qytetit nuk 

ekziston); 

 Mungesa e shtigjeve për biçikleta   

 Numri i madh i auto-taksive dhe mungesa e 

hapësirave për sistemim të  tyre 

 Mungesa e nënstacionit hekurudhor në Frashër   

 Shfrytëzimi jo efikas i linjës hekurudhore   

 Menaxhimi i dobët i trafikut brenda pjesës urbane. 
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 Mundësitë Rreziqet 

 Aktivizimi i sistemit të transportit urban   

 Aktivizimi i semaforëve në udhëkryqet kryesore të 

cilët kanë probleme me kapacitet dhe siguri të 

trafikut 

 Projektet e reja të infrastrukturës siç është 

rindërtimi i rrugës nacionale N2 Prishtinë –

Mitrovicë e Jugut 

 Dislokimi i stacionit të autobusëve në afërsi të 

stacionit hekurudhor   

 Lidhja në korridore panevropiane përmes rrjetit 

hekurudhor (korridori i X-të).   

 Realizimi i shtigjeve të çiklistëve   

 Realizimi i pikave të parkingjeve publike   

 Hapësirat e pamjaftueshme të parkingjeve publike, 

shtigjeve për çiklistëve   

 Investimet në infrastrukturën e transportit nuk janë 

integruar siç duhet në projektet e zhvillimit. 

Mungesa e ose pamjaftueshmëria e buxhetit 

komunal dhe granteve për realizimin e projekteve të 

parapara. 

 

 

 

3.6. INFRASTRUKTURA PUBLIKE DHE SOCIALE 

3.6.1. Trendet, nevojat, projeksionet dhe prognozat 

Vitin e ri shkollor 2019/20 e kanë filluar 16,533 nxënës, ku prej tyre në institucione arsimore publike janë 

16,159 nxënës ndërsa në institucionet arsimore private janë 374 nxënës. Këta nxënës i vijojnë mësimet në 

institucione arsimore të mëposhtme: 

 1 Institucion Parashkollor (publik);  

 3 Institucione Parashkollore (private);  

 28 Shkolla Fillore të Mesme të Ulëta (publike); 

 11 Paralele të ndara të Shkollave Fillore (publike);  

 1 Shkollë e Mesme e Ulët dhe Shkollë e Mesme e Lartë (private);  

 5 Shkolla të Mesme të Larta (publike);  

 1 Shkollë për fëmijë me nevoja të veçanta - Qendër Burimore (publike). 

Në nivelin parashkollor janë 610 nxënës, në nivelin parafillor 1,069 nxënës, në nivelin fillor 6,016 nxënës, në 

nivelin e mesëm të ulët 4,669 nxënës dhe në nivelin e mesëm të lartë 4,169 nxënës. Nga numri i përgjithshëm i 

nxënësve që janë përfshirë në të gjitha nivelet shkollore, numri më i madh i nxënësve është në arsimin fillor 

(36% e numrit të përgjithshëm), ndërsa numri më i vogël i nxënësve është në arsimin parashkollor (4% e numrit 

të përgjithshëm). 

Bazuar në projeksionet dhe prognozën demografike për numrin e parashikuar të banorëve, Komuna e 

Mitrovicës së Jugut parashihet të shënon rënie në numrin e banorëve. 

Trendët e zhvillimit të investimeve dhe krijimit të hapësirave të reja të infrastrukturës publike dhe sociale janë 

pozitive. 

Sa i përket nevojave hapësinore të Komunës për ofrimin e infrastrukturës publike dhe sociale, bazuar në numrin 

e parashikuar të banorëve, Komuna ka identifikuar nevojat vijuese për zhvillimin e infrastrukturës publike dhe 

sociale: 

Arsimi 

 Shndërrimi i QMF-së në Iliridë në çerdhe/kopsht për fëmijë; 

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

 Ndërtimi i çerdhes/kopshtit për fëmijë në Bair 

 Ndërtimi i shkollës së muzikës Tefta Tashko- te fusha e sportit Fatime Xhaka 
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  Rrënim dhe rindërtimi i shkollës Abdullah Shabani 

 Ndërtimi I një salle për edukatë fizike te shkolla Abdullah Shabani 

 Ndërtimi I një salle për edukatë fizike te shkolla Eqrem Qabej 

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

 Renovimi I fushave sportive në shkollat Migjeni- Iliride,  

 Renovimi I fushave sportive në shkollat Skenderbeu-Vaganice 

 Renovimi I fushave sportive në shkollat Shemsi Ahmeti-Shupkovc  

 Renovimi I fushave sportive në shkollat Trepça - Stanterg   

Kujdesi shëndetësor 

 Ndërtimi i QKMF-së pranë Kompleksit Universitar 

 Ndërtimi i QMF-së re në Koshtovë 

 Renovimi I të gjitha ndërtesave ekzistuese  të kujdesit parësor shëndetësor 

 Furnizim me pajisje (teknologjike dhe mjekësore) sipas nevojës 

Mirëqenia sociale 

 Ndërtimi i qendrës së re për punësim social 

 Ndërtimi i shtëpisë së re të pleqve 

 Ndërtimi i strehimores së përkohshme për persona të pastrehë  

 Ridestinimi i objektit ekzistues të pashfrytëzuar për punë sociale në qendër për mbrojtjen e grave dhe 

fëmijëve nga dhuna familjare, Iliridë 

 Ridestinimi i objektit ekzistues shtëpi e pleqve në objekt për qëndrim ditor për fëmijë me nevoja të veçanta 

 Ndërtimi I banesave të reja për banim social për 50 familje te objekti ekzistues për banim social në Shipol, 

Kampi I Luanëve 

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

Hapësirat sportive/rekreative 

 Ndërtimi i fushës së futbollit pranë stadiumit “Adem Jashari”  

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

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

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

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

 Rregullimi i terreneve sportive për disiplina të atletikës te liqeni 

Hapësirat kulturore 

 Ndërtimi i Galerisë së arteve te ish Teslla 

 Ndërtimi I muzeut të qytetit përballë shtëpisë së armatës 

Hapësirat e hapura publike  

 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 

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

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

Hapësirat e hapura publike  
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  Ndërtimi i Zyrës së Gjendjes Civile në Shipol  

 Ndërtimi i Zyrës së Gjendjes Civile në Stantrg  

Varrezat 

 Shfrytëzimi i sipërfaqes prej 10ha për varreza në Lushtë. 

 

3.6.2. Përparësitë, dobësitë, mundësitë rreziqet - Analiza SWOT 

Tabela 118. Analiza SWOT për infrastrukturën publike dhe sociale 

Përparësitë Dobësitë 

 1 institucion parashkollor publik; 

 34 Shkolla Fillore dhe Mesme të ulëta; 

 5 Shkolla të Mesme të larta; 

 1 Spital Regjional; 

 1 Qendër Kryesore e Mjekësisë Familjare; 

 11 Qendra të Mjekësisë Familjare; 

 10 Ambulanta të Mjekësisë Familjare; 

 1 ndërtesë të Kuvendit Komunal; 

 6 Zyre të Gjendjes Civile; 

 1 Qendër Kulturore; 

 1 Shtëpi Kulturore; 

 1 Teatër qyteti; 

 1 Galeri e arteve; 

 1 Bibliotekë Komunale dhe 3 nëndegë lokale; 

 3 Qendra Rinore; 

 2 Stadiume futbolli, njëra është Olimpike dhe me fushë 

ndihmëse ; 

 1 Palestër Sportive; 

 1 Qendër Multifunksionale – Omnisport; 

 2 Pishina olimpike; 

 6 Parqe publike; 

 26 lokalitete të destinuara për varreza. 

 Numri i pamjaftueshëm dhe shkalla e ulët e përfshirjes së 

fëmijëve në institucione parashkollor; 

 Hapësira e pamjaftueshme në disa prej shkollave të mesme 

të larta; 

 Numri i vogël i studentëve të orientuar në drejtimet me 

rëndësi për zhvillimin e komunës, si turizëm dhe 

hotelieri, agrobiznes; 

 Siguria pamjaftueshme e nxënësve në shkolla. 

 Mungesa e ofrimit të shërbimeve shëndetësore në disa 

fshatra; 

 Degradimi i objekteve jofunksionale të disa AMF-ve; 

 Degradimi i objekteve jofunksionale të AMF-ve; 

 Mungesa e shtëpisë për të moshuar që plotëson nevojat 

aktuale; 

 Hapësira e pamjaftueshme e QPS për shërbimet e kërkuara; 

 Numri i madh i kërkesave në raport me numrin e 

përfituesve të asistencës; 

 Mungesa e kodit të veçantë buxhetor për rastet sociale. 

 Mungesa e objekteve kulturore sidomos nëpër fshatra. 

 Mungesa e objekteve dhe terreneve sportive  nëpër fshatra; 

 Mungesa e hapësirave të mjaftueshme për varreza në qytet 

dhe në disa fshatra; 

 Mungesa e hapësirave për Zyrat e Gjendjes Civile 

Mundësitë Rreziqet 

 Ndërtimi i shkollave të reja, realizimi i mësimit gjithëditor  

 Ndërtimi i çerdheve/kopshteve të reja apo Sigurimi I 

hapësirave plotësuese në shkolla fillore  

 Funksionalizimi i ekipeve për parandalimin e braktisjes së 

shkollës(EPRMB) 

 Granti specifik nga MASHT për sigurimin e asistentëve 

profesional për fëmijët me nevoja të veçanta 

 Zhvillimi profesional i mëtejmë i mësimdhënësve 

 Përmirësimi i cilësisë së shërbimeve shëndetësore 

 Ndërtimi i QKMF-së së re, 

 Përmirësimi i mirëmbajtjes dhe rehabilitimi i objekteve 

ekzistuese; 

 Ndërtimi i kapaciteteve të reja për strehim social (Programi 

i banimit social). 

 Krijimi i më shumë hapësirave të hapura publike. 

 Mos përfshirja e të gjithë nxënësve nëpër shkolla, 

 Prezenca e dukurive negative nëpër shkolla.; 

 Zvogëlimi i nxënësve në zonat rurale dhe rritja e numrit të 

nxënësve në zonën urbane; 

 Rritja e trendit të braktisjes së shkollimit; 

 Ndërlidhja e pamjaftueshme të kurrikulave mësimore me 

kërkesat e tregut të punës;  

 Mungesa e të rinjve të interesuar për t'u regjistruar në 

programet e përpunimit të metaleve dhe përpunimit të 

drurit;  

 Buxheti i kufizuar zhvillimin e infrastrukturës publike dhe 

sociale. 

 Largimi i kuadrit profesional nga institucionet dhe komuna 

 Kërcënimet ekonomike (kriza globale financiare) kostot në 

rritje të kujdesit shëndetësor 
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  Shfrytëzimi i fushave sportive në kuadër të shkollave për 

përdorim nga komuniteti. 

 Krijimi i hapësirave të reja për varreza. 

 Rritja e numrit të shfrytëzuesve të asistencës sociale për 

shkak të  zhvillimit të ulët ekonomik dhe rritjes së 

papunësisë;  

 Rritja e shkallës së varfërisë;  

 Rritja e numrit e të moshuarve në kategorinë e rasteve 

sociale. 

 Mungesa e fondeve të nivelit qendror për të paguar 

punëtorë shtesë në institucionet publike dhe sociale. 

 Mungesa e partneriteteve publiko private si alternative e 

qëndrueshme për aktivitete dhe infrastrukturë sportive, 

kulturë por edhe shkencë në komunë 

 Mungesa e një qendre rinore - hapësire e funksionalizuar 

për zhvillimin e veprimit të të rinjve e licencuar nga 

drejtoria komunale përgjegjëse për rini 

 Rritja e delikuencës  dhe ekstremizmit tek të rinjtë si pasojë 

e mungesë e hapësirave të mjaftueshmi kulturore dhe 

rekreative. 

 Shtimi i dukuritë devijante ,me theks te popullata e re, 

sidomos ne zonën urbane 

 Dalja jashtë kontrolle e rasteve në gjendje sociale dhe 

varfëri të skajshme për shkak të thellimit të mëtejmë i 

krizës ekonomike 

 Ndërrimi i strukturës së popullsisë, për shkak të ikjes së 

popullatës së re jashtë vendit. 

 Ikja e popullsisë së aftë për punë dhe ekspertëve jashtë 

vendit 

 

3.6.3. Nevojat dhe kërkesat për komunën, si dhe me komunat fqinje, nivelin qendror dhe  normat 

teknike të planifikimit hapësinor 

3.6.3.1. Arsimi 

3.6.3.1.1. Institucione të arsimit parashkollor 

Në Komunën e Mitrovicës së Jugut vepron vetëm një institucion publik arsimit parashkollor/çerdhe dhe kopsht, 

me një kapacitet prej 275 fëmijëve dhe me një sipërfaqe të ndërtesës 1,800 m2, kurse madhësia e parcelës prej 

0.7 ha. Në territor të komunës veprojnë dhe institucione të arsimit parashkollor në sektorin privat për të cilat 

nuk ka të dhëna të sakta.  

Normat teknike të planifikimit hapësinor kanë vendosur një normë minimale për sipërfaqen e parcelave të 

infrastrukturës së institucioneve të arsimit parashkollor, që përcakton se për çdo banor duhet të planifikohet 

sipërfaqe prej 0.30 m²/banor për çerdhe, dhe 1m2/ banor për kopsht. Nëse  minusohet sipërfaqja ekzistuese e 

Çerdhes/ Kopshtit prej 0.7 ha, rezulton se për nevojat e ardhshme, gjegjësisht për 105,904 banorë, sipas 

projeksioneve për vitin 2028, do të nevojitet të rezervohet një sipërfaqe minimum 1.30 m2 për kokë banori, 

gjegjësisht në total nevojiten 130,676 m2 për nevoja të zhvillimit të çerdheve dhe kopshteve për tërë territorin e 

komunës.  

Nëse analizohet madhësia mesatare e sipërfaqeve të parcelave për çerdhe/ kopsht prej 0.5- 1ha, rezulton se për 

të ardhmen nevojiten rreth 10 çerdhe/ kopsht të reja. Prej tyre,  4 duhet të zhvillohen në zonën urbane. 

Duke u bazuar në faktorët lokal, disponueshmërisë së pronës publike, distancave shërbyese të institucioneve 

dhe të tjera, përzgjedhja e lokacioneve për çerdhe/ kopsht bazohet në kriteret si: 1) të jenë në kuadër të zonave 

të banimit, 2) të jetë terren i rrafshët ose pjerrtësi të vogël, të diellosur dhe të mbrojtur nga erërat e forta, 3) në 

largësi nga lokacionet e ndotura, apo të ekspozuara ndaj rreziqeve natyrore- vërshimet, etj. 
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 Tabela 119. Vlerësimi i plotësimit të kërkesave minimale hapësinore të NTPH-së për parcela kadastrale për Arsimin Parashkollor 

Numri I 

prognozuar I 

banorëve 2028 

Sipërfaqja aktuale e 

parcelave kadastrale 

(m2) 

Sipërfaqja e kërkuar me 

NTPH për kokë banori 

(m2) 

Sipërfaqja e 

pergjithshme që 

kërkohet me NTPH (m2) 

Sipërfaqja e 

nevojshme shtesë 

(m2) 

105,904 7,000 1.30 137,676 130,676 

 

Për vendbanime urbane Normat Teknike të Planifikimit Hapësinor kanë përcaktuar distancën optimale 

shërbyese për institucionet parashkollore, respektivisht rrezen optimale shërbyese në vijë ajrore, si vijon: 

 Ndërtesat e çerdheve: 300 m; 

 Ndërtesat e kopshteve: 500 m. 

Për vendbanime rurale Normat Teknike të Planifikimit Hapësinor kanë përcaktuar distancën optimale shërbyese 

për institucionet parashkollore, respektivisht rrezen optimale shërbyese në vijë ajrore, si vijon: 

 Ndërtesat e çerdheve: 300 m; 

 Ndërtesat e kopshteve: 900 m. 

 
Harta 36. Rrezja shërbyese e institucioneve parashkollore publike dhe private në zonën urbane 

Sa i përket vlerësimit të rrezese së mbulueshmërisë të institucioneve publike parashkollore vërehet një mungesë 

e lartë në lagjet urbane dhe në zonën rurale ku nuk ka asnjë institucion publik parashkollor.  

Duke marrë parasysh mungesën e lartë të sipërfaqeve të destinuara për institucione parashkollore, Komuna të 

përcaktojë së paku 130,676 m2, që duhet shpërndahet ne vendbanimet vijuese me më shumë se 2,000 banorë, 

sipas sipërfaqeve të përcaktuara në tabelën vijuese: 

 



` 

209 

 

Komuna e Mitrovicës së Jugut 

Plani Zhvillimor Komunal 

 

Opština Južna Mitrovica  

Opštinski Razvojni Plan 

 

Municipality of South Mitrovica  

Municipal Development Plan 

 Tabela 120. Vendbanimet me mbi 1,000 banorë që nuk plotësojnë kërkesat minimale të kërkuara me NTPH për parcela kadastrale 

për institucionet parashkollore dhe sipërfaqet shtesë që nevojiten të destinohen 

 Numri I 

prognozuar I 

banorëve 2028 

Sipërfaqja aktuale e 

parcelave kadastrale 

(m2) 

Sipërfaqja e 

kërkuar me NTPH 

për kokë banori 

(m2) 

Sipërfaqja e 

përgjithshme 

që kërkohet me 

NTPH (m2) 

Sipërfaqja e 

nevojshme 

shtesë (m2) 

Mitrovice Qyteti JUG 50,472 7,000 1.3 65,613 58,613 

Zhabar i Poshtëm 13,610 0 1.3 17,693 17,693 

Shipol  10,182 0 1.3 13,237 13,237 

Kçiq  i Madh  4,177 0 1.3 5,430 5,430 

Vaganicë  2,820 0 1.3 3,666 3,666 

Koshtovë  2,004 0 1.3 2,605 2,605 

Shupkovc  2,158 0 1.3 2,806 2,806 

 

Komuna, ka vlerësuar se ndërtimi i institucioneve të arsimit parashkollor të zbatohen nëpërmjet partneritet 

publiko – privat, nën mbështetjen dhe mbikëqyrjen e komunës dhe Ministrisë së Arsimit. 

3.6.3.1.2. Institucione të arsimit fillor dhe të mesëm të ulët dhe të lartë 

Komuna e Mitrovicës së Jugut ka bërë përpjekje që të organizojë rrjetin e shkollave dhe të përmirësojë 

infrastrukturën e shkollave. Me ndihmën e donatorëve të cilët kanë investuar në përmirësimin e kushteve për 

zhvillimin e procesit mësimor, është arritur që të shënohet një përmirësim I dukshëm në infrastrukturën 

shkollore. Me gjithë progresin e arritur, komuna e Mitrovicës së Jugut akoma përballet me sfida të shumta në 

kompletimin e infrastrukturës së nevojshme, dhe këtë e tregojnë të dhënat në vijim të siguruara nga raporti i 

fundit i DKA-së për infrastrukturën e shkollave: 

 Dy shkolla akoma e zhvillojnë procesin mësimor në shkolla tjera (Aziz Sylejmani dhe Nonda Bulka); 

 Sallat e kulturës fizike janë vetëm në 6 shkolla, nga 34 shkolla; 

 Fusha sportive - mungojnë në 13 shkolla; 

 Korsi për fëmijë me nevoja të veçanta – mungojnë në 21 shkolla; 

 Shkallë emergjente – mungojnë në 18 shkolla; 

 Paralele të ndara nga shkollat amë – në 11 shkolla. 

 Përkundër vështirësive, janë arritur përparime, në veçanti në zgjerimin e hapësirave shkollore në raport me 

gjendjen para tre viteve, renovimet e objekteve shkollore, rritjen e sigurisë në shumë objekte shkollore, 

pajisjen me kamera vëzhguese në rreth 60% të shkollave, etj. 

Sfidat në infrastrukturën fizike mbeten menaxhimi jo i duhur i orareve dhe objekteve e hapësirave shkollore, 

mungesa e sigurisë në shkollat që nuk kanë roje dhe sistem të vëzhgimit të vazhdueshëm, mungesa e objekteve 

për fëmijët e moshave 0–5 vjeç, mungesa e sallave të edukatës fizike në 28 shkolla, mungesa e këndeve për 

fëmijë nëpër shkolla, puna e përbashkët të 4 shkollave në dy objekte shkollore. Një gjendje e këtillë në 

infrastrukturën fizike, nuk rezulton vetëm nga faktorët e brendshëm, por edhe nga disa faktorë të jashtëm si: 

ndryshimi i prioriteteve, mungesa e buxhetit dhe mos harmonizimi i politikave buxhetore mes nivelit lokal dhe 

qendror. 

Normat teknike të planifikimit hapësinor kanë vendosur një normë minimale për sipërfaqen e parcelave të 

infrastrukturës së institucioneve të arsimit parauniversitar fillor dhe të mesëm të ultë, që përcakton se për çdo 

banor duhet të planifikohet sipërfaqe prej 1.6m²/banor për shkollë fillore, dhe 1m2/ banor për shkollë të mesme 

të ulët. 

Nëse minusohet sipërfaqja ekzistuese e shkollave të mesme të ulëta prej 1,441 ha, rezulton se për nevojat e 

ardhshme, gjegjësisht për 105,904 banorë, sipas projeksioneve për vitin 2028, do të nevojitet të rezervohet një 
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 sipërfaqe minimum 2.80 m2 për kokë banori, gjegjësisht në total nevojiten 152,432 m2 për nevoja të zhvillimit 

të shkollave fillore dhe të mesme të ulëta për tërë territorin e komunës. 

Tabela 121. Vlerësimi i plotësimit të kërkesave minimale hapësinore të NTPH-së për parcela kadastrale për ShFMU 

Numri I 

prognozuar I 

banorëve 2028 

Sipërfaqja aktuale e 

parcelave kadastrale 

(m2) 

Sipërfaqja e 

kërkuar me NTPH 

për kokë banori 

(m2) 

Sipërfaqja e 

përgjithshme që kërkohet 

me NTPH (m2) 

Sipërfaqja e 

nevojshme shtesë 

(m2) 

105,904 144,100 2.80 296,532 152,432 

 

Për vendbanime urbane Normat Teknike të Planifikimit Hapësinor kanë përcaktuar distancën optimale 

shërbyese për institucionet publike shkollore fillore të mesme të ulëta, respektivisht rrezen optimale shërbyese 

në vijë ajrore është 600 m. 

 
Harta 37. Rrezja shërbyese e institucioneve publike shkollore fillore të mesme të ulëta në zonën urbane 

Sa i përket vlerësimit të rrezese së mbulueshmërisë të institucioneve publike shkollore fillore të mesme të ulëta, 

zona urbane ka një mbulueshmëri të mirë, ndonëse vërehet mungesa një institucioni të tillë në pjesën veriore të 

Zhabarit të Poshtëm.  

Për vendbanime rurale Normat Teknike të Planifikimit Hapësinor kanë përcaktuar distancën optimale shërbyese 

për institucioneve publike shkollore fillore të mesme të ulëta, respektivisht rrezen optimale shërbyese në vijë 

ajrore është 1900 m. 
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Harta 38. Rrezja shërbyese e institucioneve publike shkollore fillore të mesme të ulëta në zonën rurale 

Sa i përket vlerësimit të rrezese së mbulueshmërisë të institucioneve publike shkollore fillore të mesme të ulëta, 

zona rurale ka një mbulueshmëri të mirë, ndonëse vërehet mungesa një institucioni të tillë në Vaganicë.  

Sa i përket vlerësimit të plotësimit të kërkesave minimale hapësinore të NTPH-së prej 2.80m2/banorë për 

parcela kadastrale për ShFMU, konstatohet se krahasuar me numrin e prognozuar të banorëve: 

 13 vendbanime plotësojnë kriterin e NTPH-së; dhe 

 15 vendbanime me mbi 900 banorë nuk plotësojnë kriterin e NTPH-së. 

Në vijim janë paraqitur 5 vendbanimet të cilat parashihet të kenë mbi 2,000 banorë, e që nuk i plotësojnë 

kërkesat minimale prej 2.8m2 për parcela kadastrale për ShFMU të kërkuara me NTPH: 

Tabela 122. Vendbanimet me mbi 2,000 banorë që nuk plotësojnë kërkesat minimale të kërkuara me NTPH për parcela kadastrale 

për ShFMU dhe sipërfaqet shtesë që nevojiten të destinohen 

 Numri I 

prognozuar I 

banorëve 2028 

Sipërfaqja aktuale 

e parcelave 

kadastrale (m2) 

Sipërfaqja e 

kërkuar me NTPH 

për kokë banori 

(m2) 

Sipërfaqja e 

përgjithshme që 

kërkohet me 

NTPH (m2) 

Sipërfaqja e 

nevojshme 

shtesë (m2) 

Mitrovice Qyteti 

JUG 
50,472 60,900 2.8 141,321 80,421 

Zhabar i 

Poshtëm 
13,610 0 2.8 38,107 38,107 

Vaganicë  2,820 0 2.8 7,897 7,897 

Kçiq i Madh  3,835 6,700 2.8 10,738 4,038 

Shupkovc  2,158 0 2.8 6,043 6,043 

Vlerësimi i gjendjes rezulton, se në kuadër të territorit të komunës së Mitrovicës së Jugut, veç më ekzistojnë 

1,441ha sipërfaqe të shkollave fillore dhe të mesme të ulëta, gjegjësisht plotësohet shumëfish norma minimale 

për sipërfaqen e parcelave të infrastrukturës së institucioneve të arsimit para- universitar. 
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 3.6.3.1.3. Institucione të arsimit të mesëm të lartë 

Arsimi i mesëm i lartë në Komunën e Mitrovicës së Jugut organizohet në 7 Shkolla të Mesme larta, ku janë të 

përfshirë 4,486 nxënës, ndërsa në procesin edukativo-arsimor  janë të angazhuar 301 mësimdhënës, në një 

sipërfaqe totale të parcelave kadastrale prej 3.25 ha. 

Normat teknike të planifikimit hapësinor kanë vendosur një normë minimale për sipërfaqen e parcelave të 

infrastrukturës së institucioneve të arsimit të mesëm të lartë, që përcakton se për çdo banor duhet të planifikohet 

sipërfaqe prej 1m²/ banor për shkollë të mesme të lartë. 

Tabela 123. Vlerësimi i plotësimit të kërkesave minimale hapësinore të NTPH-së për parcela kadastrale për ShML 

Numri I 

prognozuar I 

banorëve 2028 

Sipërfaqja aktuale e 

parcelave kadastrale (m2) 

Sipërfaqja 

e kërkuar 

me NTPH 

për kokë 

banori 

(m2) 

Sipërfaqja e përgjithshme që 

kërkohet me NTPH (m2) 

Sipërfaqja e nevojshme 

shtesë (m2) 

105,904 32,500 1 105,904 73,404 

Nëse  minusohet sipërfaqja ekzistuese e shkollave të mesme të larta prej 3.6ha, rezulton se për nevojat e 

ardhshme, gjegjësisht për 105,904 banorë, sipas projeksioneve për vitin 2028, do të nevojitet të rezervohet një 

sipërfaqe minimum 1 m2 për kokë banori, gjegjësisht në total nevojiten 73,404 m2 për nevoja të zhvillimit të 

shkollave të mesme të larta për tërë territorin e komunës. 

Vlerësimi i gjendjes rezulton, se në kuadër të territorit të komunës së Mitrovicës së Jugut, veçmë ekzistojnë 

3.25 ha sipërfaqe të shkollave fillore dhe të mesme të ulëta, gjegjësisht plotësohet shumëfish norma minimale 

për sipërfaqen e parcelave të infrastrukturës së institucioneve të arsimit të mesëm të lartë për zonën urbane. 

Për vendbanime urbane Normat Teknike të Planifikimit Hapësinor kanë përcaktuar distancën optimale 

shërbyese për institucionet shkollore të mesme dhe të larta, respektivisht rrezen optimale shërbyese në vijë 

ajrore është 1500 m, gjersa për zonë rurale është 4700m. 

 
Harta 39 Rrezja shërbyese e institucioneve publike shkollore të mesme të larëta 
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 Sa i përket vlerësimit të rrezese së mbulueshmërisë të institucioneve publike shkollore të mesme dhe të lartë, në 

zonën urbane ka një mbulueshmëri të mirë, ndonëse vërehet mungesa një institucioni të tillë në Vaganicë që do 

të mbulonte Lushtën, Shipolin dhe Frashërin.  

3.6.3.2. Institucionet shëndetësore 

Shërbimi publik shëndetësor në komunën e Mitrovicës së Jugut është i organizuar në tri nivele: Spital i 

Përgjithshëm Regjional, Qendrën Kryesore të Mjekësisë Familjare (QKMF) në Mitrovicë e Jugut, 11 Qendra të 

mjekësisë familjare (QMF) dhe 10 ambulanca (AMF) në vendbanime rurale. Kujdesi shëndetësor në komunë 

në aspektin hapësinor i plotëson kërkesat për hapësirë/ parcela kadastrale të destinuara për shëndetësi, dhe 

ndërtesa me hapësirë të mjaftueshme të ndërtuar, por në aspektin funksional dhe cilësor nuk është në një nivel 

të kënaqshëm. 

Tabela 124. Numri i shërbimeve mjekësore të ofruara gjatë vitit 2018 

 AMF QMF QKMF Gjithsejtë 

Numri i institucioneve 10 11 1 22 

Sipërfaqja (m2) 4,922 11,708 2,461 19,091 

 

3.6.3.2.1. Kujdesi parësor shëndetësor 

Në përgjithësi, institucionet e kujdesit parësor shëndetësor janë mirë të pozicionuara, në zonat me dendësi më të 

madhe të popullatës dhe ofrojnë qasje në shërbime adekuate për pjesën më të madhe të banorëve. Kriteri 1 mjek 

familjar dhe 2 infermierë familjarë për 2.000 banorë është përmbushur ndërsa sa i përket zonës së shërbimit- e 

cila shtrihet brenda rrethit me rreze 3 km për AMF dhe 10 km për QMF, një pjesë e vendbanimeve shtrihen 

jashtë kësaj zone, kryesisht ne pjesën veri-perëndimore në vendbanimet të cilat janë duke u braktisur nga 

banorët. 

Sipërfaqet e ndërtesave shëndetësore dallojnë në varësi të nivelit të shërbimit. Sipërfaqet e ambulancave sillen 

prej 95 deri 150 m2 ndërsa sipërfaqet e QMF- ve prej 150 deri në 650 m2. 

Bazuar në sipërfaqet e përgjithshme aktuale prej 1,230m2 dhe numri e prognozuar të banorëve për vitin 2028 

prej 28,307 banorë, rezulton që për Komuna ka përmbushur kërkesat minimale hapësinore të përcaktuara sipas 

Normave Teknike për Planifikim Hapësinor për infrastrukturë të institucioneve shëndetësore me njw mungesë 

nominale prej 3,449m2. 

 

Tabela 125. Vlerësimi i plotësimit të kërkesave minimale hapësinore të NTPH-së për parcela kadastrale të institucioneve 

shëndetësore të nivelit parësorë 

Numri I 

prognozuar I 

banorëve 2028 

Sipërfaqja aktuale 

e parcelave 

kadastrale (m2) 

Sipërfaqja e 

kërkuar me NTPH 

për kokë banori 

(m2) 

Sipërfaqja e pergjithshme që 

kërkohet me NTPH (m2) 

Sipërfaqja e 

nevojshme shtesë 

(m2) 

105,904 17,732 0.2 17,949 3,449 

Sa i përket vlerësimit të plotësimit të kërkesave minimale hapësinore të NTPH-së prej 0.2m2 për parcela 

kadastrale për objekte shëndetësore, konstatohet se krahasua me numrin e prognozuar të banorëve: 

 10 vendbanime plotësojnë kriterin e NTPH-së; dhe 

 13 vendbanime me mbi 900 banorë nuk plotësojnë kriterin e NTPH-së. 

Normat Teknike të Planifikimit Hapësinor kanë përcaktuar distancën optimale shërbyese për institucionet 

kujdesit parësor shëndetësor, respektivisht rrezen optimale shërbyese në vijë ajrore është: 

 3 km për Qendra Mjekësore Familjare;  

 10 km për Punkteve të Mjekësisë Familjare 
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Harta 40 Rrezja shërbyese e institucioneve të kujdesit parësor shëndetësor 

Sa i përket vlerësimit të rrezës së mbulueshmërisë të institucioneve të kujdesit parësor shëndetësor, në zonën 

urbane  si dhe në zonën rurale ka një mbulueshmëri të mirë dhe kjo normat minimale janë të plotësuara.  

Në vijim janë paraqitur vendbanimet që nuk i plotësojnë kërkesat minimale prej 0.2m2 për parcela kadastrale 

për objekt shëndetësor të kërkuara me NTPH: 

Tabela 126. Vendbanimet që nuk plotësojnë kërkesat minimale të kërkuara me NTPH për parcela kadastrale të institucioneve 

shëndetësore të nivelit parësorë dhe sipërfaqet shtesë që nevojiten të destinohen 

 Numri I 

prognozuar I 

banorëve 2028 

Sipërfaqja 

aktuale e 

parcelave 

kadastrale (m2) 

Sipërfaqja e 

kërkuar me 

NTPH për kokë 

banori (m2) 

Sipërfaqja e 

përgjithshme që 

kërkohet me NTPH 

(m2) 

Sipërfaqja e 

nevojshme 

shtesë (m2) 

Zhabar i 

Poshtëm 
13,610 698 0.2 2,722 2,722 

Kçiq  i Vogël 1,544 0 0.2 309 309 

Zhabar i 

Epërm 
1,538 0 0.2 308 308 

Mitrovice 

Qyteti JUG 
50,472 9,250 0.2 8,364 886 

3.6.3.2.2. Kujdesi dytësor shëndetësor 

Spitali i Përgjithshëm ”Dr. Sami Haxhibeqiri” në Mitrovicë ka filluar punën në vitin 1950. Ky institucion i 

shërben Komunës së Mitrovicës së Jugut dhe Komunave tjera në afërsi dhe aktualisht ka në dispozicion 143 

Shtretër, 44 mjekë, 135 infermierë. Gjatë viti 2019, në këtë institucion janë mjekuar 24,536, nga të cilët 6,177 
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 pacientë kanë përfunduar të shtrirë në repartet përkatëse. Ngarkesa ditore e pacientëve të shtrirë në këtë spital 

ishte 19 pacientë për një mjek dhe ishte 5 pacientë për një infermier. 

 

3.6.3.3. Institucionet administrative 

Hapësirat për veprim të institucioneve të administratës në komunë në aspektin hapësinor i plotëson kërkesat për 

hapësirë/ parcela kadastrale të destinuara, dhe ndërtesa me hapësirë të mjaftueshme të ndërtuar, por në aspektin 

funksional dhe cilësor nuk është në një nivel të kënaqshëm.  

Sa i përket vlerësimit të plotësimit të kërkesave minimale hapësinore të NTPH-së prej 0.62m2 për parcela 

kadastrale për institucione administrative, konstatohet se krahasuar me numrin e prognozuar të banorëve 

Komuna duhet të përcaktojë sipërfaqe shtesë prej 55,911 m2. 

Tabela 127. Vlerësimi i plotësimit të kërkesave minimale hapësinore të NTPH-së për parcela kadastrale të institucioneve 

administrative 

Numri I 

prognozuar I 

banorëve 2028 

Sipërfaqja aktuale e 

parcelave kadastrale 

(m2) 

Sipërfaqja e kërkuar me 

NTPH për kokë banori 

(m2) 

Sipërfaqja e 

përgjithshme që 

kërkohet me NTPH 

(m2) 

Sipërfaqja e 

nevojshme shtesë 

(m2) 

105,904 9,750 0.62 65,661 55,911 

Për vendbanimet me më shumë se 2,000 banorë, Komuna nevojitet të përcaktojë sipërfaqe shtesë sipas 

sipërfaqeve shtesë të nevojshme të përcaktuara në tabelën vijuese: 

Tabela 128. Vendbanimet me mbi 2,000 banorë që nuk plotësojnë kërkesat minimale të kërkuara me NTPH për parcela kadastrale 

të hapësirave sportive dhe rekreative që nevojiten të destinohen 

 Numri I 

prognozuar I 

banorëve 2028 

Sipërfaqja aktuale 

e parcelave 

kadastrale (m2) 

Sipërfaqja e 

kërkuar me NTPH 

për kokë banori 

(m2) 

Sipërfaqja e 

përgjithshme që 

kërkohet me 

NTPH (m2) 

Sipërfaqja e 

nevojshme 

shtesë (m2) 

Mitrovice Qyteti JUG 50,472 5,500 0.62 31,293 25,793 

Zhabar i Poshtëm 13,610 1,000 0.62 8,438 7,438 

Shipol  10,182 400 0.62 6,313 5,913 

Kçiq  i Madh  4,177  0.62 2,590 2,590 

 

3.6.3.4. Institucionet e mirëqenies sociale dhe komunitetit 

Hapësirat për veprim të institucioneve të administratës në komunë në aspektin hapësinor i plotëson kërkesat për 

hapësirë/ parcela kadastrale të destinuara, dhe ndërtesa me hapësirë të mjaftueshme të ndërtuar, por në aspektin 

funksional dhe cilësor nuk është në një nivel të kënaqshëm.  

Sa i përket, hapësirave të destinuara për ndërtesat e institucioneve për përkujdesje sociale ndaj personave me 

nevoja të veçanta dhe institucioneve të komunitetit, normat teknike të planifikimit hapësinor kanë vendosur një 

normë minimale për sipërfaqen e parcelave prej 0.20 m2 për kokë banori. Rezulton se për nevojat e ardhshme, 

gjegjësisht për 105,904 banorë, sipas projeksioneve për vitin 2028, do të nevojitet të rezervohet një sipërfaqe 

prej 20,703m2 (përafërsisht 1.9ha) për nevoja të zhvillimit të institucioneve të komunitetit, të shpërndara në 

nivel të zonës urbane, gjegjësisht lagjeve të ndryshme të qytetit dhe në vendbanimet rurale, gjegjësisht nën-

qendrat rurale. 

Infrastruktura e institucioneve të komunitetit, duhet të planifikohet: 

 në terren të rrafshët; 

 në afërsi të infrastrukturës rrugore, shtigjeve për këmbësorë dhe biçikleta si dhe qasjes në transport 

 Publik;  

 në largësi nga lokacionet e ekspozuara ndaj rreziqeve natyrore- vërshimet; dhe  

 në largësi nga trafiku i rëndë (infrastruktura rrugore, hekurudhore dhe ajrore). 
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 3.6.3.5. Institucionet sportive, rekreative 

Mitrovica e Jugut është jashtëzakonisht e pajisur mirë me objekte kulturore dhe sportive. Kjo është një nga 

qendrat më e mëdha kulturore në Kosovë, posedon dy stadiume, një palestër, një sallë të madhe sportive ku 

mund të organizohen ngjarje ndërkombëtare, një qendër multi-funksionale, tre poligone, dy pishina, etj. 

Ekzistojnë edhe objekte tjera sportive dhe kulturore në vendbanimet rurale, e të cilat luajnë një rol të 

rëndësishëm në jetën kulturore. 

Normat minimale për sipërfaqen e parcelës së infrastrukturës se institucioneve sportive dhe fushave rekreative 

janë si në vijim: 

 Numri i banorëve në vendbanim: 

 ≤ 5000 banor: 2.50 m²/banor; 

 ≥ 5001- 20,000 banor: 4.50 m²/banor; 

 > 20,001 banor: 5.00 m²/banor. 

Bazuar në vlerësimin e gjendjes aktuale,  normat minimale për sipërfaqen e parcelës të Normave Teknike për 

Planifikim Hapësinor dhe numrin e prognozuar të banorëve për vitin 2028, Komuna duhet të përcaktojë parcela 

kadastrale për hapësira sportive dhe rekreative prej 307,675m2 për vendbanimet si vijon: 

 124,590m2  për vendbanimin me më shumë se 20,000 banorë; 

 122,380m2  për vendbanimet me më shumë se 5,000 banorë; dhe 

 60,705m2  për vendbanimet me më pak se 20,000 banorë. 

Tabela 129. Vlerësimi i plotësimit të kërkesave minimale hapësinore të NTPH-së për parcela kadastrale të hapësirave sportive dhe 

rekreative 

Numri I 

prognozuar I 

banorëve 2028 

Sipërfaqja aktuale e 

parcelave kadastrale 

(m2) 

Sipërfaqja e kërkuar me 

NTPH për kokë banori 

(m2) 

Sipërfaqja e 

përgjithshme që 

kërkohet me NTPH 

(m2) 

Sipërfaqja e 

nevojshme shtesë 

(m2) 

105,904 128,700 2.5 – 5.0 423,617 307,675 

Normat Teknike të Planifikimit Hapësinor kanë përcaktuar distancën optimale shërbyese respektivisht rrezen 

optimale shërbyese në vijë ajrore për fushat sportive dhe rekreative është 800 m. 
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Harta 41 Rrezja shërbyese e fushave sportive dhe rekreative 

Sa i përket vlerësimit të rrezës së mbulueshmërisë të fushave sportive dhe rekreative, në zonën urbane  ka një 

mbulueshmëri të mirë dhe kjo normat minimale janë të plotësuara, gjersa ato mungojnë në vendbanimet me më 

shumë se 1,000 banorë si Shipol, Kçiq  i Madh, Koshtovë, Kçiq  i Vogël, Vinarc i Poshtëm, Bajgorë, Broboniq 

dhe Tunell i Parë. 

Tabela 130. Vendbanimet me më pak se 5,000 banorë që nuk plotësojnë kërkesat minimale të kërkuara me NTPH për parcela 

kadastrale të hapësirave sportive dhe rekreative që nevojiten të destinohen 

 Numri I 

prognozuar I 

banorëve 

2028 

Sipërfaqja 

aktuale e 

parcelave 

kadastrale 

(m2) 

Sipërfaqja e 

kërkuar me 

NTPH për 

kokë banori 

(m2) 

Sipërfaqja e përgjithshme 

që kërkohet me 

NTPH (m2) 

Sipërfaqja e 

nevojshme 

shtesë (m2) 

Mitrovice Qyteti JUG 41,819 111,500 5 209,095 97,595 

Zhabar i Poshtëm 11,277 2,500 4.5 50,747 48,247 

Shipol  10,182 0 4.5 45,820 45,820 

Për vendbanimet me 1,000-5,000 banorë, Komuna nevojitet të përcaktojë sipërfaqe shtesë për infrastrukturës se 

institucioneve sportive dhe fushave rekreative prej 35,548m2. 
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 Tabela 131. Vendbanimet me 1,000-5,000 banorë që nuk plotësojnë kërkesat minimale të kërkuara me NTPH për parcela 

kadastrale të hapësirave sportive dhe rekreative që nevojiten të destinohen 

Vendbanimet Numri I 

prognozuar I 

banorëve 

2028 

Sipërfaqja aktuale 

e parcelave 

kadastrale (m2) 

Sipërfaqja e 

kërkuar me 

NTPH për kokë 

banori (m2) 

Sipërfaqja e 

përgjithshme që 

kërkohet me NTPH (m2) 

Sipërfaqja e 

nevojshme 

shtesë (m2) 

Kçiq  i Madh  4,177 0 2.5 10,443 10,443 

Vaganicë 2,820 0 2.5 7,051 7,051 

Koshtovë  2,004 0 2.5 5,009 5,009 

Kçiq  i Vogël 1,682 0 2.5 4,204 4,204 

Tunell i Parë 1,469 0 2.5 3,672 3,672 

Bajgorë 1,197 0 2.5 2,993 2,993 

Broboniq  1,131 0 2.5 2,827 2,827 

3.6.3.6. Institucionet kulturore 

Mitrovica e Jugut është jashtëzakonisht e pajisur mirë me institucione kulturore. Kjo është një nga qendrat më e 

mëdha kulturore në Kosovë, posedon qendër kulturore, Shtëpi Kulture, Teatër të Qytetit, Muze të Qytetit, 

Galeri të Arteve, Bibliotekë Komunale me tre degë, etj. 

Vlerësimi i gjendjes, rezulton se në komunës të Mitrovicës së Jugut, i nevojitet edhe 68,838 m2 parcela 

kadastrale shtesë për ushtrimin e veprimtarive kulturore.  

Tabela 132. Vlerësimi i plotësimit të kërkesave minimale hapësinore të NTPH-së për parcela kadastrale të institucioneve kulturore 

Numri I 

prognozuar I 

banorëve 2028 

Sipërfaqja aktuale 

e parcelave 

kadastrale (m2) 

Sipërfaqja e 

kërkuar me NTPH 

për kokë banori 

(m2) 

Sipërfaqja e përgjithshme që 

kërkohet me NTPH (m2) 

Sipërfaqja e 

nevojshme shtesë 

(m2) 

105,904 10,000 0.45 47,657 37,657 

Sa i përket vlerësimit të plotësimit të kërkesave minimale hapësinore të NTPH-së prej 0.22m2 për parcela 

kadastrale për institucionet kulturore, konstatohet se krahasuar me numrin e prognozuar të banorëve nevojiten 

të destinohet së paku: 

 23,476m2 shtesë për biblioteka; dhe 

 35,362m2 shtesë për qendra të kulturës, teatro apo kinema;  

Në vijim janë paraqitur 13 vendbanimet të cilat parashihet të kenë mbi 900 banorë, e që nuk i plotësojnë 

kërkesat minimale prej 0.22m2 për parcela kadastrale për institucione kulturore të kërkuara me NTPH: 

Tabela 133. Vlerësimi i plotësimit të kërkesave minimale hapësinore të NTPH-së për parcela kadastrale të institucioneve kulturore 
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Bibliotekë 105,904 3,000 0.25 26,476 23,476 

Qendër e Kulturës 105,904 7,000 0.2 21,181 14,181 

Kinema 105,904 0 0.2 21,181 21,181 

3.6.3.7. Hapësira të Hapura Publike 

Komuna e Mitrovicës së Jugut në pjesën urbane ka të destinuara për gjelbërim sipërfaqet e poshtë cekura: 

Parku i qytetit– me sipërfaqe prej53786m2, prej tyre rreth 18500m2të pa gjelbëruara. Sipërfaqe te gjelbëruar në 

parkun e qytetit janë dëmtuar në masë të caktuar, mungojnë plotësisht ulëset dhe shportat për mbeturina. 
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 Parku “Gjevë dhe Fehmi Lladrovci” – me sipërfaqe prej 8185m2. Në parkun “Gjevë dhe Fehmi Lladrovci” 

është rregulluar rrethoja e parkut, sipërfaqet e gjelbëruar dhe rrugët qarkulluese nëpër park edhe këtu është bërë 

rehabilitim i mirëfilltë. Gjendja është e mire me shumë vizitor. 

Parku afër rrokaqiellit të katërt-me sipërfaqe rreth 4000 m2.Gjendja është e mirë dhe është vendi ku 

shfrytëzohet më së shumti nga të rinjtë. 

Parku i pleqve-me sipërfaqe rreth 213.5 m2 është në qendër dhe është shumë i vizituar. 

Sipërfaqja afër varrezave ortodokse – me sipërfaqe rreth 4595 m2 është plotësisht e pa gjelbëruar. 

Sheshi i Jasharajve-me sipërfaqe rreth 1083m2 është në gjendje të mirë, nevojitet mirëmbajtje dhe rigjelbërim 

në një sipërfaqe të vogël; dhe 

Sheshi Mehë Uka-me sipërfaqe rreth 2666 m2, nevojitet të ri gjelbërohen disa sipërfaqe. 

Gjelbërimi i destinuar mbulon një sipërfaqe prej 70,500 metra katrorë. Indeksi aktual i sipërfaqes reale të 

gjelbërimit për çdo banorë është 0.98m2/banor si raport i sipërfaqeve të gjelbëruara më numrin e popullsisë që 

Vlerësimi i gjendjes, rezulton se në komunës të Mitrovicës së Jugut, kërkesat për hapësira të gjelbra plotësojnë 

kërkesat hapësinore për numrin e prognozuar të banorëve për vitin 2028. 

Tabela 134. Vlerësimi i plotësimit të kërkesave minimale hapësinore të NTPH-së për parcela kadastrale të hapësirave të hapura 

publike 

Numri I 

prognozuar I 

banorëve 2028 

Sipërfaqja aktuale e 

parcelave kadastrale 

(m2) 

Sipërfaqja e kërkuar me 

NTPH për kokë banori 

(m2) 

Sipërfaqja e 

përgjithshme që 

kërkohet me NTPH 

(m2) 

Sipërfaqja e 

nevojshme shtesë 

(m2) 

105,904 70,500 2.5 264,761 194,261 

Mirëpo, shumica e hapësirave të gjelbëruara publike janë në zonën urbane, përderisa në vendbanimet rurale nuk 

ka te tilla. Vlerësimi i gjendjes, rezulton që Komuna duhet të përcaktojë së paku 22,045m2 për vendbanimet 

rurale me numër të prognozuar me mbi 1,000 banorë si vijon:  

Tabela 135. Vendbanimet me mbi 1,000 banorë që nuk plotësojnë kërkesat minimale të kërkuara me NTPH për parcela kadastrale 

të hapësirave të hapura publike që nevojiten të destinohen 

Vendbanimet Numri I 

prognozuar I 

banorëve 2028 

Sipërfaqja 

aktuale e 

parcelave 

kadastrale 

(m2) 

Sipërfaqja e 

kërkuar me 

NTPH për 

kokë banori 

(m2) 

Sipërfaqja e përgjithshme 

që kërkohet me NTPH (m2) 

Sipërfaqja e 

nevojshme 

shtesë (m2) 

Koshtovë  2,004 0 2.5 5,009 5,009 

Kçiq  i Vogël 1,682 0 2.5 4,204 4,204 

Vinarc i Poshtëm 970 0 2.5 2,228 2,228 

Bajgorë 1,099 0 2.5 2,426 2,426 

Broboniq  1,131 0 2.5 2,827 2,827 

Tunell i Parë 1,469 0 2.5 3,672 3,672 

Suhodoll i 

Poshtëm 
1,002 0 2.5 

2,505 2,505 

Bare  943 0 2.5 2,357 2,357 

3.6.3.8. Varrezat 

Bazuar në vlerësimin e gjendjes aktuale,  normat minimale për sipërfaqen e parcelës të Normave Teknike për 

Planifikim Hapësinor dhe numrin e prognozuar të banorëve për vitin 2027, Komuna ka plotësuar kërkesat 

hapësinore për varreza dhe tejkaluar ato për 55,728m2, kështu që Komuna nuk ka nevojë të përcaktojë sipërfaqe 

shtesë. 
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Tabela 136. Vlerësimi i plotësimit të kërkesave minimale hapësinore të NTPH-së për parcela kadastrale të hapësirave publike 

Numri I 

prognozuar I 

banorëve 2028 

Sipërfaqja aktuale e 

parcelave kadastrale 

(m2) 

Sipërfaqja e kërkuar me 

NTPH për kokë banori 

(m2) 

Sipërfaqja e 

përgjithshme që 

kërkohet me NTPH 

(m2) 

Sipërfaqja e 

nevojshme shtesë 

(m2) 

105,904 196,000 1.50 158,856  Nuk ka nevojë 

Mirëpo përderisa parcelat e destinuara për varreza janë të mjaftueshme, nevojitet të përcaktohet një sipërfaqe 

shtesë prej 70,827m2 për zonën urbane. Tabela vijuese paraqet vendbanimet të cilat kanë nevojë për sipërfaqe 

shtesë për varreza: 

Tabela 137. Vendbanimet që nuk plotësojnë kërkesat minimale të kërkuara me NTPH për parcela kadastrale të varrezave dhe 

rekreative që nevojiten të destinohen 

Vendbanimet Numri I 

prognozuar I 

banorëve 

2028 

Sipërfaqja aktuale 

e parcelave 

kadastrale (m2) 

Sipërfaqja e kërkuar 

me NTPH për kokë 

banori (m2) 

Sipërfaqja e përgjithshme 

që kërkohet me NTPH (m2) 

Sipërfaqja e 

nevojshme 

shtesë (m2) 

Koshtovë  2,004 0 1.5 3,005 3,005 

Kçiq  i Vogël 1,682 0 1.5 2,522 2,522 

Vinarc i 

Poshtëm 
970 0 

1.5 1,455 1,455 

Bajgorë 1,197 0 1.5 1,796 1,796 

Broboniq  1,131 0 1.5 1,696 1,696 

Tunell i Parë 1,469 0 1.5 2,203 2,203 

Suhodoll i 

Poshtëm 
1,002 0 

1.5 1,503 1,503 

Bare  943 0 1.5 1,414 1,414 

 

3.6.4. Sfidave, gjetje kyçe, dhe supozime të pranuara, identifikimi I problemeve dhe konstatimet 

kryesore 

3.6.4.1. Sfidat kryesore të infrastrukturës publike dhe sociale 

Gjatë vlerësimit të gjendjes ekzistuese të infrastrukturës sociale janë identifikuar sfidat vijuese: 

 Ofrimi i shërbimeve shëndetësore në zonat malore (turistike); 

 Mirëmbajtja e standardit të shërbimeve në objektet shëndetësore; 

 Shkalla e ulët e përfshirjes së fëmijëve ne edukimin parashkollor; 

 Ndërlidhje jo e volitshme e Arsimit për Aftësimin Profesional me kërkesat e tregut të punës; 

 Mungesa e kushteve për kryerjen e punës praktike nëpër shkolla (punëtoritë, laboratorët, rrjeti i  teknologjisë 

informative); 

 Buxheti i kufizuar për mirëmbajtjen dhe përmirësimin e infrastrukturës shkollore. 

 Sigurimi i hapësirave / kushteve për punë për funksionimin e bashkësive lokale; 

 Grumbullimi i objekteve administrative ne një vend, 

 Akomodimi i kërkesave për strehim për persona të riatdhesuar; 

 Buxheti i pamjaftueshëm për të përmbushur kërkesat për asistencë sociale; 

 Ofrimi i politikave lokale për programe të banimit social të integruar; 

 Zbutja e varfërisë dhe papunësisë; 
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  Ndërtimi i objekteve të reja të kulturës, artit, sportit e rekreacionit dhe përmirësimi i qasjes në këto objekte 

për të gjithë banorët e komunës së Mitrovicës së Jugut; 

 Mirëmbajtja adekuate e objekteve të artit, sportit, kulturës, rekreacionit, komunitetit në nën qendra; 

 Sigurimi i hapësirave  të reja publike për nën qendrat  dhe për zonën urbane dhe standardizimi i mirëmbajtjes; 

 Mirëmbajtja e objekteve fetare dhe objekteve përcjellëse; 

 Sigurimi i hapësirave të reja për varrezat  dhe mirëmbajtjen adekuate të tyre. 

3.6.5. Gjetje kyçe dhe supozime të pranuara 

Sa përket zhvillimeve hapësinore dhe vlerësimit te tyre me Normat Teknike të Planifikimit Hapësinor rezulton 

se Komuna në raport me numrin e prognozuar të banorëve për vitin 2028 ka mungesë të sipërfaqeve për 

zhvillimin e infrastrukturës publike dhe sociale si vijon: 

 Mungojnë 130,676 m2 sipërfaqe të parcelave kadastrale të destinuara për zhvillimin e institucioneve 

parashkollore, 

 Mungojnë 152,432 m2 sipërfaqe të parcelave kadastrale të të destinuara për zhvillimin e institucioneve 

ShFMU, 

 Mungojnë 73,404 m2 sipërfaqe të parcelave kadastrale të të destinuara për zhvillimin e institucioneve ShML; 

 Mungojnë 3,449 m2 sipërfaqe të parcelave kadastrale të të destinuara për zhvillimin e institucioneve të 

kujdesit shëndetësor parësor; 

 Mungojnë 55,911 m2 sipërfaqe të parcelave kadastrale të të destinuara për zhvillimin e institucioneve 

administrative; 

 Mungojnë 20,703 m2 sipërfaqe të parcelave kadastrale të të destinuara për zhvillimin e institucioneve të 

mirëqenies sociale dhe komunitetit; 

 Mungojnë 307,675 m2 sipërfaqe të parcelave kadastrale të të destinuara për zhvillimin e hapësirave sportive 

dhe rekreative; dhe 

 Mungojnë 68,838 m2 sipërfaqe të parcelave kadastrale të të destinuara për zhvillimin e hapësirave kulturore; 

 Mungojnë 194,261 m2 sipërfaqe të parcelave kadastrale të të destinuara për zhvillimin e hapësirave të hapura 

publike.Identifikimi I problemeve dhe konstatimet kryesore 

Sa i përket nevojave hapësinore të Komunës për ofrimin e infrastrukturës publike dhe sociale, bazuar në numrin 

e parashikuar të banorëve, janë identifikuar problemet dhe konstatimet kryesore vijuese: 

 Ka mungesë të konsiderueshme të institucioneve parashkollore në pjesën jugore të qytetit te Mitrovicës, 

Zhabar i Poshtëm, Shipol, Kçiq  i Madh, dhe Vaganicë; 

 Ka mungesë të konsiderueshme të Shkollave Fillore dhe të Mesme të Ulëta të në pjesën jugore të qytetit te 

Mitrovicës, Zhabar i Poshtëm, dhe Vaganicë; 

 Ka mungesë të konsiderueshme të Shkollave të Mesme të Larta; 

 Kujdesi parësor shëndetësor ka shtrirje të mirë në Komunë, ndonëse QKMF-ja nuk përmbushë nevojat 

ekzistuese të banorëve; 

 Ka mungesë të konsiderueshme të sipërfaqes së destinuar për hapësirave sportive dhe rekreative në Koshtovë, 

Kçiq  i Vogël, Vinarc i Poshtëm, Bajgorë, Broboniq, Tunell i Parë, Suhodoll i Poshtëm dhe Bare; 

 Ndonësë komuna ka Bibliotekë edhe Qendër të Kulturës, mungesë të konsiderueshme të sipërfaqes së 

destinuar për hapësirave kulturore; 

 Ka mungesë të konsiderueshme të sipërfaqes së destinuar për hapësirave të hapura publike në Koshtovë, Kçiq  

i Vogël, Vinarc i Poshtëm, Bajgorë, Broboniq, Tunell i Parë, Suhodoll i Poshtëm dhe Bare. 

 Ka mungesë të konsiderueshme të sipërfaqes së destinuar për varreza për banorë të zonës urbane, Koshtovës, 

Kçiq  i Vogël, Vinarc i Poshtëm, Bajgorës, Broboniqit, Suhodoll i Poshtëm dhe Bares; 
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 3.7. ASETET E TRASHËGIMISË NATYRORE, KULTURORE DHE TURISTIKE 

3.7.1. Asetet e trashëgimisë natyrore 

Përpos vlerave të larta të kulturës së trashëguar materiale e shpirtërore dhe trashëgimisë arkitektonike, komuna 

e Mitrovicës karakterizohet me një trashëgimi natyrore shumë të pasur, disa prej të cilat janë inventarizuar. 

Në Komunë janë identifikuar gjithsejtë 11 asete të trashëgimisë natyrore: 

 6 Monumente të Natyrës të karakterik botanik; 

 1 Monument i Natyrës të karakterik botanik dhe hidrologjik; 

 3 Monument të Natyrës të karakterik hidrologjik; 

 1 Monument i Natyrës të karakterik speologjik; dhe 

 1 Monument i Natyrës të karakterik gjeologjik dhe gjeomorfologjik. 

Tabela 138. Monumentet natyrore, sipas vendbanimit 

Lloji i Monumentit Kategoria Vendbanim I mbrojtur 

Trungjet e Ahut (Fagus sylvatica) Monument i Natyrës - botanik Bajgorë x 

Trungu i Ahut (Fagus sylvatica) Monument i Natyrës - botanik Bare x 

Trungjet e Ahut (Fagus sylvatica) Monument i Natyrës - botanik Bajgorë x 

Trungu i Qarrit (Quercus cerris) Monument i Natyrës - botanik Zabërgjë x 

Ahishtat e Llomovës Monument i Natyrës - botanik Selac x 

Trungu i Ahut (Fagus moesiaca) Monument i Natyrës - botanik Zabërgjë x 

Trungjet e Qarrit (Quercus cerris) Monument i Natyrës - botanik Zabërgjë x 

Trungu i Ahut me Burimin e ujit nën 

rrënjë 

Monument i Natyrës - botanik dhe hidrologjik Ovçar x 

Burimi i ujit mineral Monument i Natyrës - hidrologjik Mazhiq x 

Ujëvara e Trepçalive Monument i Natyrës - hidrologjik Melenicë x 

Kroni i Akullit Monument i Natyrës - hidrologjik Rahovë x 

Shpellat në Kaqandoll Monument i Natyrës - speologjik Kaçandoll x 

Mineralet – Kristalet Monument natyror me karakter gjeologjik dhe 

gjeomorfologjik 

Mitrovicë x 

 

3.7.1.1. Vlerësimi i gjendjes 

Analiza SWOT - Trashëgimia natyrore 

Përparësitë Dobësitë 

- Diversiteti i monumenteve natyrore (botanik, 

hidrologjik speologjik, gjeomorfologjik); 

- Potencial i zhvillimit te turizmit në Shalë të Bajgorës; 

- Gjendja në përgjithësi e mire e monumenteve 

natyrore; 

- Zonë e pasur me ujë dhe lumenjë 

- Qasja e lehte për tu vizituar; 

- Qytetar aktiv në shfrytëzimin e trashëgimisë 

natyrore; 

- Numri i madh i mjaftueshëm i objeketeve hoteliere; 

- Institucionet edukative të mjaftueshme dhe ato 

universitare; 

- Nivel i mjaftueshem i informimit; 

- Mungesa e një plani për mbrojtje dhe zhvillim 

të zonave ku ndodhen monumentet; 

- Centralizimi i vendimmarrjes; 

- Mungesa e definimit te  zonës se mbrojtur; 

- Mos hulumtimi i zonave; 

- Vetëdija e ulët e popullatës; 

- Mungesa e traditës për ruajtje të trashëgimisë 

natyrore 

- Menaxhimi jo i mire i mbeturinave; 

- Moszbatimi i PLVM; 

- Mos implementimi i rregulloreve komunale; 

- Buxhet i limituar; 
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 Mundësitë Rreziqet 

- Shfrytëzimi i monumenteve te trashëgimisë 

natyrore për zhvillim te turizmit; 

- Resurset njerëzore; 

- Mundësia e promovimit dhe ngritjes se imazhit te 

Mitrovicës; 

- Shfrytëzimi i monumenteve te trashëgimisë 

natyrore për organizimin e ngjarjeve ekspeditave 

shkencore; 

- Hartimi i politikave për zhvillim te qëndrueshëm; 

- Zhvillimi i ofertës turistike dhe promovimi ne 

nivel regjional/ndërkombëtar; 

- Fatkeqësitë natyrore dhe fatkeqësitë tjera: 

Vërshimet; Kanalet e hapura ne qytet; 

Erozioni; Djegia e pyjeve; 

- Zhdukja e trashëgimisë në mënyr të pa 

kthyeshme; 

 

Sa i përket trashëgimisë natyrore të Komunës vlerësohet që përbrenda territorit të Komunës shtrihen dy astetet 

vijues të trashëgimisë natyrore me potencial të jashtëzakonshëm për zhvillim të turzimit: 

 Shala e Bajgorës për zhvillim të turizmit rural dhe alpin me qëndrim shumëditor; 

 Lumi Ibër për zhvillim të turizmit rekreativ me qëndrim njëditor. 

 

3.7.1.2. Sfidat e identifikuara 

Si sfida të identifikuara në lëmin e Aseteve të trashëgimisë natyrore janë: 

 Konzervimi i monumenteve të trashëgimisë natyrore 

 Menaxhimi i zhvillimeve brenda dhe rreth perimetrit të zonës mbrojtëse të monumenteve TN; 

 Mbrojtja dhe shfrytëzimi i qëndrueshëm i aseteve TN në funksion të turizmit dhe zhvillimit ekonomik; 

 Mbrojtja dhe shfrytëzimi i qëndrueshëm i vlerave të TN në funksion të turizmit dhe zhvillimit 

ekonomik. 

 

3.7.1.3. Identifikimi I problemeve dhe konstatimet kryesore 

 Nuk ka kufinjë të përcaktuar të zonave ku shtrihen asetet e trashëgimisë natyrore 

 Mungesa e politikave në nivel lokal për mbrojtjen e TN; 

 Menaxhim efikas i TN; 

 Mungon infrastruktura për qasje në Asete të TN ( florës, faunës, etj.) 

 Nuk ka një bazë të mirë të të dhënave për menaxhim më të lehtë  

 Mungon edhe bashkëpunimit ndërmjet institucioneve të qeverisë lokale dhe asaj qendrore.  

 

3.7.2. Asetet e trashëgimisë kulturore 

3.7.2.1. Trendet, nevojat, projeksionet dhe prognozat 

Bazuar në trendët investimeve kapitale në të kaluarën, projeksionet dhe prognozat mbi investimet e ardhme në 

Komunë nuk është shumë premtuese. 

Me qëllim të rujatjes dhe zhvillimit të qëndrueshëm të aseteve të trashëgimisë kulturore, Komuna ka 

identifikuar nevojat vijuese: 

 Zbatimi i politikave të lehtësirave fiskale që përcaktohet si masë ligjore e mbështetjes së financimit të 

trashëgimisë kulturore. 

 Strategjia dhe Politikat e rigjenerimit të aseteve të trashëgimisë kulturore si potencial për mirëqene të 

shoqërisë  dhe zhvillim ekonomik, Programi i zbatimit për vlerësimi, studim, konservim dhe adaptim të 

aseteve të trashëgimisë kulturore për përdorim bashkëkohor. 
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  Themelimi i Zyrës së Komunës për Menaxhimin e Aseteve të Trashëgimisë Kulturore dhe trajnimi 

profesional i personelit. 

 Përcaktimi dhe përfshirja e Qendrës Historike të Mitrovicës së Jugut në Listën e Trashëgimisë Kulturore të 

Kosovës, në Planin Hapësinor të Kosovës dhe inicimi i proceseve të studimit dhe planit të konservimit. 

 Ndërlidhja e planifikimit të Komunës së Mitrovicës së Jugut me Inventarin apo DB e Trashëgimisë Kulturore 

të MKRS.  

 Krijimi i dokumentacionit relevant të aseteve të trashëgimisë kulturore, duke përfshirë planet me 

konturat/kufijtë e perimetrit të hapësirës së aseteve në mbrojtje me zonat e mbrojtjes rreth tyre, përshkrimin e 

autenticitetit dhe mundësitë e zhvillimit. 

 Vendosja e aseteve të trashëgimisë kulturore në planet kadastrale, Planin Hapësinor  dhe Harta Zonale të 

Kosovës, Harta Zonale e Komunës, me qëllim përcaktimi të sipërfaqeve të mbrojtur të trashëgimisë kulturore 

dhe zonave të veçanta. 

 Hartimi i listës së trashëgimisë kulturore në rrezik dhe programit për shpëtimin e tyre.  

 Identifikimi dhe dokumentimi i  trashëgimisë kulturore jomateriale/shpirtërore; 

 Identifikimi dhe dokumentimi i trashëgimisë kulturore të luajtshme e ndërlidhur me territorin e Komunës së 

Mitrovicës së Jugut, paraqitja e vendit të ndodhjes së tyre përfshirë koleksionit publike dhe private.  

 Identifikimi dhe regjistrimi i trashëgimisë arkitekturore të shek XX/ arkitektura moderne për mbrojtje dhe 

konservim/rigjenerim. 

Në Komunë aktualisht nuk parqet kombëtare, sipërfaqet e mbrojtura, zonat e mbrojtura dhe zonat e veçanta të 

mbrojtura brenda territorit të komunës mbi të cilat identifikohet dhe vlerësohet ndikimi hapësinor dhe 

mundësitë e zhvillimit të krijuara. 

 

3.7.2.2. Përparësitë, dobësitë, mundësitë rreziqet - Analiza SWOT 

Tabela 139. Analiza SWOT për trashëgiminë natyrore, kulturore dhe turistike 

Përparësitë Dobësitë 

 30 asete të trashëgimisë kulturore që datojnë nga Shek. 

XVIII; 

 5 rezervate arkeologjike që i përkasin periudhës së 

mesjetës; 

 7 lokalitete të ndryshme të trungjeve të vjetër të drunjtëve; 

 1 burim i ujit mineral në Mazhiq; 

 1 shpellë në Kaqandoll; 

 1 ujëvarë në Melenicë; 

 2 peizazhe kulturore; 

 Burimet minerare të minierave të Trepçës. 

 Mungesa e sipërfaqeve të perimetrit dhe të zonës mbrojtëse 

të përcaktuara nga MKRS për asetet e trashëgimisë 

kulturore të shpallura nën mbrojtje; 

 Mungesa e sipërfaqeve të mbrojtura të përcaktuara nga 

MEA për asetet e trashëgimisë kulturore të shpallura nën 

mbrojtje; 

 Mungesa e shënjimeve orientuese drejtë aseteve të 

trashëgimisë kulturore; 

 Masa jo adekuate për konservim; 

 Infrastrukturë e dobët për qasje të kënaqshme nga publiku; 

 Mungesa e një qasjeje të integruar drejt një menaxhimi dhe 

planifikimi të peizazhit në të gjitha fushat duke përfshirë 

vlerën e lartë të zonave të trashëgimisë natyrore; 

 Infrastruktura e varfër për menaxhimin e përgjithshëm të 

trashëgimisë natyrore. 

Mundësitë Rreziqet 

 Përcaktimi i sipërfaqeve të perimetrit dhe të zonës 

mbrojtëse për asetet e trashëgimisë kulturore të shpallura 

nën mbrojtje; 

 Përcaktimi i sipërfaqeve të mbrojtura për asetet e 

trashëgimisë kulturore të shpallura nën mbrojtje; 

 Përcaktimi i planit 10-vjeçar të investimeve në 

bashkëpunim me MRKS dhe QRTK të Mitrovicës së Jugut 

 Mos mbrojtja e objekteve ekzistuese; 

 Ndotja e lartë e ambientit; 

 Mungesa e fondeve për mbrojtjen e Trashëgimisë Kulturore 

dhe mungesa e investitorëve. 

 Shkatërrimi i aseteve të trashëgimisë kulturore; 

 Tjetërsimi i aseteve të trashëgimisë kulturore; 
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 për asetet e trashëgimisë kulturore; 

 Përcaktimi i zonave për zhvillimin e turizmit; 

 Vendosja e shenjave orientuese drejtë aseteve të 

trashëgimisë kulturore dhe natyrore; 

 Shfrytëzimi i objekteve te trashëgimisë kulturore për 

zhvillim te turizmit; 

 Ngritja e kapaciteteve të resurseve njerëzore; 

 Zhvillimi i ofertës turistike dhe promovimi ne nivel 

regjional/ndërkombëtar; 

 Fatkeqësitë natyrore dhe fatkeqësitë tjera: Vërshimet; 

Kanalet e hapura ne qytet; Erozioni; Djegia e pyjeve; 

 Humbja e identitetit nga ndërtimet e pakontrolluar; 

 Rrënimi i objekteve të trashëgimisë kulturore. 

 Zhvillimet e pakontrolluara. 

1. Detyrimet e mbrojtjes 

Komuna e Mitrovicës së Jugut ruan pasuri të madhe të trashëgimisë kulturore të krijuar gjatë shekujve të 

kaluar. Kjo pasuri e trashëguar në variacione me tipologji të ndryshme të kulturës materiale dhe jomateriale, në 

vetvete ngërthen vlera shumëdimensionale dhe me peshë të cmuar për peizazhin historik të Komunës së 

Mitrovicës së Jugut në veçanti dhe të Kosovës në përgjithësi. Ato përbëjnë një burim autentik për ndriçimin e 

historisë dhe të kulturës tradicionale mijëvjeçare njerëzore.  Ky potencial paraqet vërtetësinë e identitetit të 

shoqërisë dhe vendit, i cili cilësohet pasuri e çmuar publike me rëndësi dhe interes nacional për zhvillime të 

qëndrueshme shumëdimensionalë. Prandaj, ruajtja e këtij potenciali me interes nacional për brezat pasardhës 

është detyrim i njerëzimit bashkëkohorë.  

Në funksion të mbrojtjes dhe vlerësimit meritor bashkëkohorë të trashëgimisë kulturore, Republika e Kosovës 

ka të vendosur kornizën ligjore dhe institucionale në përputhje me parimet dhe standardet ndërkombëtare. 29  

Megjithatë, përkundër bazës së mjaftueshme ligjore dhe të përpjekjeve institucionale me investime jo të vogla 

vendore dhe ndërkombëtare në dekadën e fundit, sfondi i aseteve të trashëgimisë kulturore të Komunës së 

Mitrovicës së Jugut paraqitet në situatë të pafavorshme, larg përkujdesjes së duhur profesionale, institucionale 

dhe ligjore.  

Si pasojë e mungesës së politikave dhe programeve relevante në relacion me përmbushjen e detyrimeve 

themelore ligjore të përcaktuar për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore, hapësirat e aseteve të trashëgimisë 

kulturore të vendosur në listat zyrtare të mbrojtjes janë lënë në mëshirën e zhvillimeve të pakontrolluar 

bashkëkohore, duke përjetuar transformime të papërshtatshme të autenticitetit dhe integritetit fizik, historik, 

kulturor dhe hapësinor të tyre. Ndërsa, këto politika për ruajtjen dhe menaxhimin e trashëgimisë kulturore 

përcaktohen dhe zhvillohen së bashku nga institucionet kompetente të trashëgimisë kulturore (MKRS) dhe 

autoritetet qendrore dhe lokale për planifikim hapësinor.30 

Nga potenciali kulturor mijëvjeçar të Komunës së Mitrovicës së Jugut, institucionet e trashëgimisë kulturore, 

në mbrojtje kanë përzgjedhur dhe përcaktuar 40 asete të trashëgimisë kulturore arkeologjike, arkitekturore dhe 

të luajtshme.   

Në Listën e Trashëgimisë Kulturore të përcaktuar nga MKRS, Qendra Historike e Mitrovicës së Jugut vazhdon 

të mbetet vetëm propozim, për kohë të gjatë pa status të mbrojtjes ligjore.   

Gjendja e rrezikshmërisë së lartë të hapësirave të trashëgimisë kulturore në mbrojtje dhe ato që duhet 

identifikuar, rrjedhë si pasojë e ngecjeve evidente të përmbushjes së detyrimeve kryesore institucionale të 

përcaktuar për masat e mbrojtjes së trashëgimisë kulturore. Në këtë kuptim, asetet e trashëgimisë kulturore në 

mbrojtje nuk kanë të përcaktuar autenticitetin, kufirin e perimetrit të bërthamës/hapësirës së  asetit dhe as 

kufirin e zonës së mbrojtjes rreth tij, as nevojat dhe limitet e mbrojtjes nga zhvillimet bashkëkohore. Si pasojë e 

                                                 

 

 

29 Raport and recomandations  for MCYS Kosovo, AT(2012)289, dt.15.06.12, Regional Programme for 

Cultural and Natural Heritage in South East Europe,    Institutional Capacity Building Plan – Legal Support 

Task Force, CoE, Starsburg. 

30 Ligji Nr.02/L-88 për trashëgimi kulturore. Neni 6. 
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 këtyre mungesave, hapësirat e aseteve të trashëgimisë kulturore në mbrojtje nuk janë përcaktuar sipërfaqe të 

mbrojtura në Planin Hapësinor të Kosovës, Harta Zonale e Komunës dhe Planin Zhvillimor të Komunës. 31 

Kjo gjendje e pafavorshme e aseteve të trashëgimisë kulturore është në kundërshtim me detyrimet e përcaktuara 

në Kushtetutë dhe legjislacionin e trashëgimisë kulturore dhe të planifikimit hapësinor, në të cilin, ruajtja e 

trashëgimisë kulturore përcaktohet si kusht i domosdoshëm në të gjitha proceset e zhvillimit hapësinor 

bashkëkohor.  32  

Humbja e trashëgimisë kulturore është dëm i pariparueshëm dhe i palejuar. Ruajtja e trashëgimisë kulturore 

është detyrim kushtetues dhe ligjor i shoqërisë  bashkëkohore për brezat pasardhës.  

Sfondi i shumëllojshëm i trashëgimisë kulturore të Komunës së Mitrovicës së Jugut cilësohet pasuri e 

përbashkët e njerëzimit dhe potencial me interes vital për identitetin dhe zhvillimin e qëndrueshëm të vendit, 

me kontribut domethënës në zhvillimin kulturor, ekonomik, shoqëror dhe politik. Njëherazi, ky sfond 

vlerësohet  potencial me interes dhe rëndësi të lartë nacionale që, detyrimisht duhet ruajtur, mbrojtur dhe 

konservuar nga shoqëria bashkëkohore për brezat pasardhës. Në këtë relacion, Kushtetuta e Republikës së 

Kosovës, Neni 9 dhe Neni 51 Pika 5, përcakton: ‘Republika e Kosovës siguron ruajtjen dhe mbrojtjen e 
trashëgimisë së vet kulturore dhe fetare’, dhe ‘Republika e Kosovës do të promovoj ruajtjen e trashëgimisë fetare 
dhe kulturore të të gjitha komuniteteve, si pjesë përbërëse e trashëgimisë së Kosovës’. 

Në kuptimin e lartëshënuar, autoritetet shtetërore të Republikës së Kosovës kanë vendosur legjislacionin në 

linjë të integruar ndërmjet vlerësimit të trashëgimisë kulturore për mbrojtje dhe të planifikimit hapësinor, me 

bashkërenditje të rregullave dhe detyrimeve që duhet përmbushur institucionet përgjegjëse për trashëgimi 

kulturore, të planifikimit dhe të zhvillimit në nivelin nacional dhe lokal.  Në këtë kuadër ligjor, aktet themelore 

janë:  

- Ligji Nr. 02/L-88 për trashëgimi kulturore (2006) me 8 Rregulloret ndërlidhëse të  Ministrisë  së  Kulturës 

(2008/2019);   

- Ligji Nr.04/L-174 për Planifikimin Hapësinor (2013) (I shfuqizuar Ligji Nr. 2003/ 14 për Planifikimin 

Hapësinor) me rregullore ndërlidhëse; 

- Ligji Nr. 03/L-039 për zonat e veçanta të mbrojtura (2008); 

- Ligji Nr. 04/L – 110 për ndërtim (2012); 

Legjislacioni i trashëgimisë kulturore dhe të planifikimit hapësinor garanton sigurimin e trashëgimisë kulturore 

përmes ndërmarrjes së masave të përcaktimit të statusit të mbrojtjes së aseteve të trashëgimisë kulturore, me 

fokus në ruajtjen e autenticitetit dhe integritetit historik, kulturor, fizik dhe hapësinor të tyre nga zhvillimet 

bashkëkohore. 

Bazuar ne kuadrin ligjor te trashëgimisë kulturore, potenciali i trashëgimisë kulturore për mbrojtje klasifikohet 

në 5 kategori, përfshirë: trashëgimia arkitekturore, trashëgimia arkeologjike, trashëgimia e luajtshme, 

trashëgimia shpirtërore/jomateriale dhe peizazhet kulturore. Kategoritë e trashëgimisë kulturore klasifikohen në 

nënkategori, kjo në vartësi të specifikës ndërtimore. Psh. Kategoria trashëgimi arkitekturore, përfshinë 

nënkategoritë monument (një ndërtesë apo strukture ndërtimore), grupe ndërtesa (ansambël) dhe fushat e 

konservuara arkitekturore apo lokalitete/site. 33 

Sipas kuadrit ligjor dhe standardeve ndërkombëtare, mbrojtja e hapësirave të aseteve të trashëgimisë kulturore 

nga zhvillimet bashkëkohore realizohet përmes Planit Hapësinor të Kosovës, duke i vendosur si sipërfaqe të 

mbrojtur, me përcaktim të konturave/kufirit të perimetrit të hapësirës së asetit në mbrojtje dhe zonës së 

                                                 

 

 

31 Hulumtim Parlamentar - Zbatimi i Ligjit Nr. 02/L-88 per Trashegimi Kulturore, Kuvendi i Republikës së  

   Kosovës, Qershor   2019. 

32 Ligji Nr.04/L-174 për Planifikimin Hapësinor, Neni 1. 

33 Nenet 2,6,7,8,9 dhe 10, Ligji Nr. 02/L-88 për trashëgimisë kulturore 
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 mbrojtjes përreth tij, të veçorive/autenticitetit, të limiteve/ndalesat, të gjendjes teknike, të nevojave dhe kushtet 

specifike për zhvillim dhe përdorimin e këtyre hapësirave. 34 

Sipërfaqja e mbrojtur krijohet me qëllim kufizimi të ndërtimeve apo aktiviteteve të cilat mund të dëmtojnë 

veçoritë natyrore dhe të trashëgimisë kulturore. Këto sipërfaqe të mbrojtura në Planin Hapësinor të Kosovës 

zhvillohen sipas kritereve të përcaktuar në nenin 18 të Ligjit nr. 04/L-174 për planifikim hapësinor, në të cilin, 

paragrafin 4 përcakton: ‘Në sipërfaqe të mbrojtur nuk lejohet ndërtimi i godinave më të larta dhe atyre që nuk 

janë në harmoni me ndërtesat ekzistuese fqinje dhe as planifikimi hapësinor urban dhe rural nga niveli lokal.‘ 

Në vijim, neni 9 (paragrafi 1.1.11) specifikon: ‘Përcaktimi i kushteve ndërtimore dhe dhënia e lejes së ndërtimit 

për ndërtime brenda sipërfaqes së mbrojtur është në përgjegjësi dhe kompetencë të Ministrisë së Planifikimit 

Hapësinor (MMPH). Çdo sipërfaqe e mbrojtur që përmban karakteristika dhe kërkesa të zhvillimit dhe 

rregullimit hapësinor të vecantë, klasifikohet Zone e Veçantë në Planin Hapësinor të Kosovës. Zonat e veçanta 

kërkojnë Planin Hapësinor të Veçantë, elaborimi i të cilit është në kompetencë të autoriteteve për planifikim 

hapësinor. 

Me qëllim përcaktimi të sipërfaqes së mbrojtur, hapësirat e aseteve të trashëgimisë kulturore duhet të krijohen 

apo themelohen me dy kontura të shtrirjes së tyre në territor, Perimetri dhe Zona e mbrojtjes rreth tij, kjo sipas 

kuptimit të definuar në nenin 6 (paragrafi 4 dhe 5) nenin 7 (paragrafi 19) të Ligji nr. 02/L-88 për trashëgimi 

kulturore dhe neni 3 (paragrafi 1.13, 1.19,) dhe neni 18 (paragrafi 2) të Ligjit nr. 04/L-174 për planifikim 

hapësinor. Përderisa, përmbushja e këtyre detyrave është në kompetencën e MKRS dhe të institucioneve 

përgjegjëse për trashëgimi kulturore, si dhe në vartësi të bashkëpunimit me MEA dhe institucionet përgjegjëse 

të planifikimit hapësinor. 

Konturat e perimetrit të hapësirës së asetit në mbrojtje dhe kufiri i zonës së mbrojtjes rreth perimetrit, paraqiten 

me plane grafike dhe përshkrimin e karakteristikave apo të autenticitetit, si dhe specifikim të limiteve ndaj 

zhvillimeve bashkëkohore me mundësit e rigjenerimit dhe të përdorimit. Këto kontura vendosen në distanca 

hapësinore që siguron ruajtjen e autenticitetit/integritetit historik, fizik dhe hapësinor të asetit në mbrojtje nga 

zhvillimet bashkëkohore. Ndërsa, këto të dhëna, detyrimisht duhet të janë pjesë integrale e Inventarit apo DB së 

Trashëgimisë Kulturore të MKRS. Por, këto të dhëna kryesore të mbrojtjes efektive ligjore mungojnë për mbi 

një dekade, meqenëse MKRS nuk i ka vendosur në DB e Trashëgimisë Kulturore dhe as në Listën zyrtare të 

aseteve në mbrojtje. Si rrjedhojë e këtyre mungesave, hapësirat e aseteve të mbrojtur të trashëgimisë 

arkeologjike dhe arkitekturore nuk janë përcaktuar si sipërfaqe të mbrojtura në Planin Hapësinor të Kosovës, 

Planet Zhvillimore dhe Planet Rregulluese të komunave 

Sipas përcaktimit ligjor në fuqi, ruajtja e potencialit të trashëgimisë kulturore bëhet përmes proceseve të 

identifikimit, regjistrimit, dokumentimit, vlerësimit, përzgjedhjes dhe përcaktimit të aseteve të trashëgimisë 

kulturore në mbrojtje të përkohshme dhe të përhershme. Identifikimi, regjistrimi, dokumentimi, vlerësimi dhe 

përzgjedhja e potencialit të trashëgimisë kulturore për mbrojtje (të përhershme dhe të përkohshme) bëhet 

përmes Inventarit të Trashëgimisë Kulturore. Inventari me dokumentacion të duhur për vlerësimin e aseteve të 

trashëgimisë kulturori për mbrojtje (të përkohshme dhe të përhershme) bëhet sipas standardeve profesionale 

bashkëkohore, të bazuar në kritere ligjore, pa dallim të gjendjes teknike, periudhës historike, të krijuesit, të 

religjionit apo përkatësisë etnike dhe të poseduesit apo shfrytëzuesit.35  

Hapësirat e aseteve të trashëgimisë kulturore arkitekturore, arkeologjike dhe peizazhet kulturore të cilësuar në 

mbrojtje të përkohshme dhe të përhershme, vendosen si  sipërfaqe të mbrojtur në të gjitha planet e zhvillimit të 

territorit (Plan Hapësinor te Kosovës, Harta Zonale e Komunës, Plane Zhvillimore të Komunës, plane 

kadastrale) me linjëzim apo demarkim të truallit të shtrirjes së tyre në territor, duke specifikuar veçorit apo 

autenticitetin, rëndësinë, vlerat, gjendjen, nevojat dhe limitet ndaj zhvillimeve bashkëkohore. Sipërfaqja e 

                                                 

 

 

34 Ligji Nr. 02/L-88 për trashegimi kulturore (Neni 6, 7); Ligji nr. 04/L-174 për planifikimin hapësinor (Nenin 

18). 

35 Nenet 3 dhe 4, Ligji Nr. 02/L-88 për trashëgimisë kulturore. 
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 mbrojtur si qëllim ka kufizimin e ndërtimeve apo aktiviteteve të cilat mund të dëmtojnë veçoritë natyrore dhe të 

trashëgimisë kulturore. Këto sipërfaqe të mbrojtura në Planin Hapësinor të Kosovës zhvillohen sipas kritereve 

të përcaktuar në nenin 18 të Ligjit nr. 04/L-174 për planifikim hapësinor, në të cilin, paragrafin 4 përcakton: 

‘Në sipërfaqe të mbrojtur nuk lejohet ndërtimi i godinave më të larta dhe atyre që nuk janë në harmoni me 

ndërtesat ekzistuese fqinje dhe as planifikimi hapësinor urban dhe rural nga niveli lokal.‘ Në vijim, neni 9 

(paragrafi 1.1.11) specifikon: ‘Përcaktimi i kushteve ndërtimore dhe dhënia e lejes së ndërtimit për ndërtime 

brenda sipërfaqes së mbrojtur është në përgjegjësi dhe kompetencë të Ministrisë së Planifikimit Hapësinor 

(MMPH).  

Sipërfaqja e mbrojtura të trashëgimisë kulturore krijohet në bazë të planit ku paraprak janë të përcaktuar 

konturat e perimetrit të hapësirës së asetit të trashëgimisë kulturore dhe të zonës së mbrojtjes rreth perimetrit. 

Këto kontura vendosen në distanca hapësinore që siguron ruajten e autenticitetit/integritetit historik, fizik dhe 

hapësinor të asetit në mbrojtje nga zhvillimet bashkëkohore, dhe sipas procedurave dhe kritereve ligjore të 

definuara në nenin 2, 6 dhe 7 të Ligji nr. 02/L-88 për trashegimi kulturore dhe neni 3 (paragrafi 1.13, 1.19,) dhe 

neni 18 (paragrafi 2) të Ligjit nr. 04/L-174 për planifikim hapësinor. Përderisa, përmbushja e këtyre detyrave 

është në kompetencën e MKRS dhe të institucioneve përgjegjëse për trashëgimi kulturore, si dhe në vartësi të 

bashkëpunimit me MEA dhe institucionet përgjegjëse të planifikimit hapësinor.  

Në rastet kurë sipërfaqja e mbrojtur e trashëgimisë kulturore posedon karakteristika dhe nevoja të vecanta të 

regullimit hapësinor, sipërfaqja e mbrojtur klasifikohet Zone e Veçantë, meqenëse zhvillimi  i saj duhet bërë me 

Plan Hapësinor të Veçantë, apo në gjuhën e domenit të konservimit ‘Study on Conservation, Development and 

Management Plan. Zonat e veçanta kërkojnë Planin Hapësinor të Veçantë, elaborimi i të cilit është në 

kompetencë të autoriteteve për planifikim hapësionor.36 Në asetet e trashëgimisë kulturore, aktivitetet e 

konservimit dhe restaurimit zhvillohen sipas standardeve profesionale bashkëkohore, të bazuar në studime dhe 

plane të miratuar nga autoritetet e trashëgimisë kulturore, të udhëhequr dhe nën mbikëqyrjen e specialistëve të 

licencuar. 37 

2. Problematika 

Në territorin e Komunës së Mitrovicës së Jugut, në mbrojtje janë të përcaktuar 40 asete të trashëgimisë 

kulturore, prej të cilave 4 Lokalitetet Arkeologjike / Rezervate dhe 36 Lokalitetet Monument /Ansambël. 

Tabela 140. Lokalitetet Arkeologjike / Rezervate 

E
m

ër
ti

m
i 

P
er

iu
d

h
a 

V
en

d
i/

 

K
o

m
u

n
a 

S
ta

tu
si

 

N
r.

i 
v

en
d

im
it

 

N
r.

 U
n

ik
 n

ë 

D
at

ab
az

ë 

N
r.

 i
 n

g
as

tr
ës

 

L
o

n
g

it
u

d
a 

d
h

e 

la
ti

tu
td

a 
e 

n
jë

rë
s 

së
 

p
ik

av
e 

të
 a

se
te

v
e 

Gërmadhat e Kishës 

“Latine / Katolike, Sakse”, 

“Shën Pjetri” 

Mesjetë StanTërg 

Mitrovicë e 

Jugut 

8/58 00000

6 

UL- 

71208112 - 

00181 - 0 

20.921436 

(longituda) 

42.939231 

(latituda) 

Xhamia e Mazhiqit Shek.XVI Mazhiq, 

Mitrovicë e 

Jugut 

02-957/66 00000

4 

P-71208024-

01175-1 

20.946886 

(longituda) 

42.938425 

(latituda) 

Gërmadhat e kompleksit 

mesjetar 

Mesjetë Mazhiq 

Mitrovicë Jugut 

235/71 00289

6 

  

                                                 

 

 

36  Nenet  2,6,7,8, Ligji Nr. 02/L-88 për trashëgimisë kulturore. 

37 Nenet  3,4, Ligji Nr. 02/L-88 për trashëgimisë kulturore. 
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 Gërmadhat e qytetit 

mesjetar 

Mesjetë Vidishiq 

Mitrovicë e 

Jugut 

02-964/66 00289

5 

168  

 

 

 

 

Tabela 141. Lokalitetet Monument /Ansambël 
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(X
,Y

,Z
) 

Hamami I vjetër Shek. XVII Mitrovicë 685/57 000002 P-71208072-

01511-2 

20.870719 

(longituda) 

42.888028 

(latituda) 

Z- 509 m 

Shtëpia e Familjes 

Korogli 

Shek. XIX Mitrovicë 02 - 354/78 000003 P-71208072-

01276-0 

20.865119 

(longituda) 

42.887458 

(latituda) 

Z- 507 m 

Hotel “Jadran”  Shek. XX Mitrovicë  000457 P-71208072-

01451-4 

20.869486 

(longituda) 

42.889031 

(latituda) 

Z- 508 m 

Shtëpi banimi - 

Xhafer Deva  

Viti 1930 Mitrovicë  000453 P-71208072-

00524-0 

20.870264 

(longituda) 

42.889431 

(latituda) 

 

Z- 508 m 

Kulla e Tupellëve  Shek. XX Mitrovicë  000440 P-71208072-

00365-0 

20.873503 

(longituda) 

42.890331 

(latituda) 

 

Shtëpia e Islam 

Shipolit 

Shek. XX Mitrovicë  000442 P-71208072-

01490-1 

20.872058 

(longituda) 

42.888394 

(latituda) 

 

Shtëpi banimi - 

Florim Zeneli - 

Kumrije Rama 

Shek. XIX Mitrovicë  000433 P-71208072-

01496-0 

20.871725 

(longituda) 

42.888047 

(latituda) 

 

Posta e Vjetër 1920 Mitrovicë  004143 P-71208072-

01465-0179-0 

20.870067 

(longituda) 

42.888392 

(latituda) 

 

Shtëpia e Xhafer 

Devës  

Shek. XIX Mitrovicë  000445 P-71208072-

01565-0 

20.870147 

(longituda) 

42.886994 

(latituda) 

Z- 512 m 

Enti për punësim Shek. XX Mitrovicë  003375 P-71208072-

01578-0 

20.868917 

(longituda) 

42.886514 

(latituda) 

 

Shtëpia e Shoqatës 

së Gjuetarëve 

Shek. XX Mitrovicë  000435 P-71208072-

01467-0 

20.870436 

(longituda) 

42.888808 

(latituda) 

Z- 507 m 
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 Bërthama e vjetër e 

Qytetit - Mitrovicë  

 Mitrovicë  003378    

Shtëpia e Reshat 

Feratit 

Shek. XX Mitrovicë  000423 P-71208072-

01490-1 

20.87195 

(longituda) 

42.888294 

(latituda) 

 

Kulla e Ymer 

Ymerit 

Shek. XIX Rahovë  

 Mitrovicë 

 000484 P-71208093-

00246-0 

20.894739 

(longituda) 

42.937206 

(latituda) 

 

Hambari i Nehbi 

Sahit Pecit 

Shek. XX Rahovë   

Mitrovicë 

 003377 P-71208093-

00057-0 

20.894408 

(longituda) 

42.9382  

(latituda) 

 

Kisha Katolike   Vinarc i 

Epërme  

 Mitrovicë 

 000479 P-71208112-

00181-0 

20.806164 

(longituda) 

42.877347 

(latituda) 

 

Teqja e Hafuz Halil 

Mripës 

Shek. XX - 

1967  

Suhodoll i 

Ulët 

Mitrovicë 

 000474 P-71208114-

00467-1 

20.851542 

(longituda) 

42.887511  

(latituda) 

Z- 522 m 

Teqja e Jonuz 

Efendisë 

Shek. XX - 

1905  

Suhodoll i 

Ulët  

Mitrovicë 

 000475 P-71208114-

00535-0 

20.848606 

(longituda) 

42.886739 

(latituda) 

Z- 524 m 

Kulla e Kamer Jahir 

Tahirit 

Shek. XIX Stan Tërg  

 Mitrovicë 

 003376 P-71208112-

00508-0 

20.908356 

(longituda) 

42.930525  

(latituda) 

 

Kulla e Shemsi 

Ahmetit 

Shek. XIX Zasellë  

 Mitrovicë 

 004008 P-71208128-

00367-0 

20.90995 

(longituda) 

42.890047 

(latituda) 

 

Kulla e Sefedin 

Zasellës 

Shek. XX Zasellë  

 Mitrovicë 

  

004009 

P-71208128-

00774-1 

20.903467 

(longituda) 

42.891319  

(latituda) 

 

Kulla e Mehmet 

Sylanit 

Shek. XX Rekë  

 Mitrovicë 

  

004010 

P-71208128-

00954-0 

20.887528 

(longituda) 

42.888897  

(latituda) 

 

Kulla e Sali Kajtazit Shek. XX Kqiq i 

Vogël 

Mitrovicë 

 000464 P-71208128-

01545-0 

20.902753 

(longituda) 

42.873675  

(latituda) 

 

Kulla e Asllan 

Tupellës 

Shek. XX Kqiq i 

Vogël  

Mitrovicë 

 000465 P-71208128-

01932-0 

20.902069 

(longituda) 

42.871275  

(latituda) 

 

Mejtepi në 

Koshtovë 

Shek. XX Koshtovë  

 Mitrovicë 

 000477 P-71208074-

00590-0 

20.789397 

(longituda) 

42.875019  

(latituda) 

 

Xhamia në Vllahi Shek. XIX Vllahi  

 Mitrovicë 

 000531 P-71208025-

00728-0 

 20.877611 

(longituda) 

42.969928  

(latituda) 

 

Kulla e Halim 

Miftarit 

Shek. XX Vllahi  

 Mitrovicë 

 000533 P-71208025-

01354-2 

20.876111 

(longituda) 
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 42.959761  

(latituda) 

Shtëpia e Armatës 1959 Mitrovicë  004442 P-71208072-

01600-1 

20.868492 

(longituda) 

42.887164 

(latituda) 

 

Mulliri i Haxhi 

Osmanit 

Shek.XIX Rekë 

Mitrovicë 

 004661 P-71208128-

00605-2 

20.893525 

(longituda) 

42.895796 

(latituda) 

 

Shkolla në Fshatin 

Bajgorë 

Shek.XX Bajgorë 

Mitrovicë 

 004660 P-71208001-

01145-0 

21.016328 

(longituda) 

42.953646 

(latituda) 

 

Përveç këtyre listave zyrtare, MKRS ka DB  e trashëgimisë kulturore të RKS, e cila përmban të dhënat nga 

inventarizimi i potencialit të trashëgimisë kulturore të realizuar nga viti 2001. Ndërsa, në këtë DB mbase ka 

asete të cilat ende nuk janë përzgjedhur dhe propozuar për mbrojtje të përkohshme apo të përhershme. Pra, 

potenciali i trashëgimisë kulturore të Komunës së Mitrovicës së Jugut, supozohet me qenë përtej aseteve të 

vendosur në dy listat e sipërcekur.38   

Sfondi prej qindra asete me status të mbrojtjes së përkohshme mbahet përtej afateve ligjore.  Sipas legjislacionit 

në fuqi, asetet me status të mbrojtjes së përkohshme mbahen vetëm për një vit. Nëse ky afat njëvjeçar 

tejkalohet, të gjitha humbjet financiare të pronarëve duhet t’i mbartë shteti.  

Ndërtesat e karakterit publik të cilat bëjnë pjesë në arkitekturën modern të shek XX, duhet të cilësohen asete të 

trashëgimisë arkitekturore në mbrojtje, meqenëse konsiderohen si vlerë kapitale kulturore, historike, 

ekonomike, intelektuale dhe mjedisore. Ndërsa, vendosja e aseteve të trashëgimisë kulturore në mbrojtje është 

bërë në suaza të përzgjedhjes, vlerësimit dhe propozimeve nga institucionet e trashëgimisë kulturore Qendra 

Rajonale e Trashëgimisë Kulturore Mitovicë, Instituti Arkeologjik i Kosovës dhe Muzeu i Kosovës, me 

vlerësim nga Komisioni i MKRS/Departamenti i Trashëgimisë Kulturore dhe KKTK.  

Vendimet me lista të aseteve në mbrojtje janë të shpallur në Gazetën Zyrtare të Republikës së Kosovës (2018). 

Në këto lista zyrtare të trashëgimisë kulturore të mbrojtur, paraqiten vetëm të dhënat e vendndodhjes me 

emërtim të ndërtesës, qyteti apo fshati, numri rendor dhe numri unik i regjistrit nga DB e Trashëgimisë 

Kulturore të MKRS. Krahas vendimit dhe listës së mbrojtjes, asetet nuk janë të paraqitur me hartografi të 

vendndodhjes së tyre, nuk përmbajnë të dhënat për gjendjen, planet grafike me demarkim të perimetrit dhe 

zonave të mbrojtur rreth perimetrit, përshkrimin e autenticitetit apo të rëndësisë, as kriteret e ndërlidhur me 

limitet e mirëmbajtjes dhe ruajtjes së autencitetit apo nevojave tjera që duhet konsideruar gjatë planifikimit 

hapësinor në nivelin nacional dhe planeve zhvillimore të komunës. 39 Përderisa, këto parametra janë të 

detyrueshme sipas kërkesave ligjore të definuar për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore/arkitekturore dhe 

arkeologjike. 40 

Krahas mungesës së parametrave të elementeve kryesore të mbrojtjes nga zhvillimet bashkëkohore, hapësirat e 

qindra aseteve në mbrojtje nuk janë të vendosur dhe përcaktuar si sipërfaqe të mbrojtura në Planin Hapësinor të 

Kosovës, Planet Zhvillimore dhe Rregulluese të Komunave dhe planet kadastrale. Gjithashtu, në Planin 

Hapësinor të Kosovës, asnjë sipërfaqe e mbrojtur e trashëgimisë kulturore nuk është klasifikuar si Zonë e 

Veçantë, të cilat për nga karakteristikat e veçanta që posedon, zhvillimet duhet bërë me Plan Hapësinor të 

                                                 

 

 

38 Databaza e Trashëgimisë Kulturore të Kosovës https://dtk.rks-gov.net 

39Analiza e përmbajtjes së të dhënave në Listat zyrtare  te Trashëgimisë Kulturore të RKS në mbrojtje të 

përhershme, sipas Vendimit nr. 69/2016/MKRS/dt. 10.10.2016. dhe në mbrojtje tv përkohshme sipas Vendimit 

nr.110/2018/MKRS/dt. 03.10.2018, Gjejlane Hoxha, Prishtinë 2019. 

40 Neni 4, 6 dhe 7, Ligji Nr.02/L-88 per trashegimi kulturore. 
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 Veçantë. Por, aktivitetet e konservimit apo restaurimit kryesisht zhvillohen në kundërshtim me kritere ligjore, 

pa planifikim të bazuar në standarde profesionale dhe pa personel profesional të licencuar. Si rrjedhojë e 

anashkalimit të detyrimeve dhe kritereve ligjore të përcaktuar për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore, hapësirat 

e aseteve në mbrojtje janë duke u ngulfatur me ndërtime të reja në volume, forma dhe materializime të 

papërshtatshme. Ndërhyrjet restauruese dhe adaptuese të monumenteve dhe strukturave arkeologjike 

përfundojë me punime jocilësore, kryesisht me transformime negative të autenticitetit dhe pa kushte të 

përshtatshme për përdorim bashkëkohor.  

Sfondi prej qindra asete me status të mbrojtjes së përkohshme mbahet përtej afateve ligjore. Sipas legjislacionit 

në fuqi, asetet me status të mbrojtjes së përkohshme mbahen vetëm për një vit. Nëse ky afat njëvjeçar 

tejkalohet, të gjitha humbjet financiare të pronarëve duhet t’i mbartë shteti.  

Institucionet përgjegjëse të trashëgimisë kulturore nuk kanë të publikuar politikat, programet apo ndonjë raport 

zyrtar për gjendjen dhe prioritetet të mbrojtjes së trashëgimisë kulturore të Komunës Mitrovicës së Jugut. 

Njëherazi, nuk janë të publikuar ndonjë Listë zyrtare e Trashëgimisë Kulturore në Rrezik apo ndonjë plan për 

ndërmarrje të masave emergjentet të shpëtimit, ky detyrim i përcaktuar ligjor. Gjithashtu, mungon politika e 

lehtësirave fiskale që përcaktohet si masë ligjore e mbështetjes së financimit të trashëgimisë kulturore. 41 

Si rrjedhojë e mungesës të përmbushjes së detyrimeve ligjore të përcaktuar për mbrojtjen e trashëgimisë 

kulturore, pamundësohet mbrojtja efektive dhe konservimi aktiv i trashëgimisë kulturore të Komunës 

Mitrovicës së Jugut. Prandaj, trashëgimia kulturore rrezikon të mbetet jashtë hartës zonale, planeve dhe 

programeve zhvillimore të Komunës. Këto mangësi evidente, në mënyrë të drejtpërdrejt bëjnë që asetet e 

trashëgimisë kulturore vazhdojnë të mbesin të nënshtruar degradimeve sistematike të lartë, deri në zhbërje apo 

zhdukje të pakthyeshme. Kjo dukuri shqetësuese dhe e palejuar dominon në Qendrën Historike të Mitrovicës së 

Jugut, territor i cili ende nuk është përcaktuar në mbrojtje ligjore dhe, në të cilin ndërtimet e reja zhvillohen pa 

Studim dhe Plan Konservimi apo Plan Hapësinor të Veçantë.  

3. Autoriteti i menaxhimit 

Ministria e Kulturës dhe Departamenti i Trashëgimisë Kulturore janë përgjegjëse për sigurimin e zbatimit të 

legjislacionit të trashëgimisë kulturore, përmes hartimit dhe zbatimit të rregulloreve me udhëzues të 

standardeve profesionale si dhe politika ndërsektoriale në linjë integruese me planifikim hapësinor, plane 

kadastrale dhe planet zhvillimore të komunave.  Në këtë drejtim, një ndër çështjet më të rëndësishme është 

inventarizimi dhe krijimi i Inventarit interaktiv të trashëgimisë kulturore të ndërlidhur me Planin Hapësinor të 

Kosovës, Planin e Kadastrit në nivel qendror dhe lokal dhe planet zhvillimore të Komunave. Përderisa, krijimi i 

inventarit të trashëgimisë kulturore është në përgjegjësi të Ministrisë së Kulturës/Departamenti i Trashëgimisë 

Kulturore.42  

Instituti i Kosovës për Mbrojtjen e Monumenteve, Instituti Arkeologjik dhe Muzeu i Kosovës me Qendrën 

Rajonale të Trashëgimisë Kulturore të Mitrovicës së Jugut, janë përgjegjës për inventarizim, dokumentim, 

vlerësim, përzgjedhje dhe propozimin e aseteve të trashëgimisë kulturore për mbrojtje. Inventarizimi, 

dokumentimi, përzgjedhja dhe përcaktimi në mbrojtje të përkohshme dhe të përhershme duhet zhvilluar sipas 

kritereve dhe procedurave të përcaktuar në legjislacion të trashëgimisë kulturore. Asetet e trashëgimisë 

                                                 

 

 

41 Ligji Nr.02/L-88 për trashëgimi kulturore (Neni 5 dhe 6). 

42 Ligji Nr.02/L-88 për trashëgimi kulturore (Neni 3, 4); Rregullore nr.05/2008 mbi regjistrimin, 

dokumentimin, vlerësimin dhe përzgjedhjen e trashëgimisë kulturore për Mbrojtje, Ministria e Kulturës 

(MKRS) 
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 kulturore për mbrojtje të përkohshme i përcakton Ministria e Kulturës, të cilat paraqiten për vendosje në 

mbrojtje të përhershme në Këshillin e Kosovës për Trashëgimi Kulturore. 43 

Aktivitetet e konservimit dhe restaurimit zhvillohen në përputhje me kritere dhe procedura të vendosur në 

legjislacionin e trashëgimisë kulturore. Në këtë kuadër përcaktohet që, cilado ndërhyrje në asetet e trashëgimisë 

arkitekturore dhe arkeologjike bëhen në bazë të planit të miratuar dhe me leje formale nga Instituti i Kosovës 

për Mbrojtjen e Monumenteve dhe Instituti Arkeologjik. Autoriteti që lëshon lejen e punimeve ka në 

përgjegjësi edhe mbikëqyrjen e zbatimit të punimeve. Ndërsa, me qëllim sigurimi të mbrojtjes së duhur ligjore 

të trashëgimisë kulturore, mbikëqyrja e veprimtarisë bëhet edhe nga Inspektorati i Trashëgimisë Kulturore. 44 

4. Mundësitë e rigjenerimit/ rikonstruimit/ rizhvillimit 

Sipas analizës dhe vlerësimit të potencialit të trashëgimisë kulturore të Komunës së Mitrovicës së Jugut, 

peizazhi i sajë posedon pasuri kulturore tradicionale materiale dhe jomateriale të krijuar ndër breza e mileniume 

Në këtë kuadër përfshihen asete me vlera unike arkeologjike dhe arkitekturore, gjuha, ushqimi, traditat, ritualet, 

besimet,  peizazhet, muzika tradicionale, lojerat, ngjarjet dhe performancat, folklori, artefaktet popullore, 

gojedhenat dhe historia e vendit. Ky potencial kulturor atraktiv përfaqëson identitetin tonë dhe vlerësohet si 

pasuri e çmuar me interes publik, në dobi të mirëqenies shoqërore, duke ofruar mundësi të përfitimit 

ekonomike, punësim, rekreacion, shëndet, mësim dhe kënaqësi. Prandaj, ky kapital i cmuar me vlera dhe 

rëndësi shumdimensionale, duhet ruajtur dhe zhvilluar përmes studimit, konservimit, mirëmbajtjes dhe 

adaptimit të mirëfilltë për zhvillim të turizmit kulturor vendor dhe ndërkombëtar. 45  

Me qëllim të ruajtjes dhe konservimit të qëndrueshëm të pasurisë kulturore tradicionale, parashtrohen nevojat 

për vlerësim dhe planifikim të integruar përtej objektivit të restaurimit, gërmimeve apo konservimit të izoluar të 

monumenteve, gjithherë duke konsideruar kërkesat bashkëkohore për zhvillim dhe përmirësimin e kushteve të 

jetesës. Në këtë drejtim, trendet e reja të konservimit, padyshim ndihmojnë në progreset e zhvillimeve të 

qëndrueshëm afatgjatë të qytet, komunës dhe rajonit, kjo duke siguruar baraspeshe të ndjeshme ndërmjet 

nevojës njerëzore për të përmirësuar mënyrën e jetesës dhe mirëqenien, krahas ruajtjes të resurseve të 

trashëgimisë kulturore dhe të ekosistemit të territorit. Ndërsa, këto dy elemente janë baza themelore jetike për 

jetesën tonë dhe brezat pasardhës. 46  

Nismat e orientuara nga trashëgimia dhe turizmi krijojnë punësim dhe të hyra financiare të qëndrueshme kur 

ato janë të integruara si pjesë e një programi gjithëpërfshirës zhvillimor. Si rrezultat i vlerësimit 

gjithëpërfshirës, elementet me vlera të përzgjedhur për ruajtje dhe mbrojtje, përfshihen në të gjitha planifikimet 

e zhvillimit hapësinor në zona urbane dhe rurale, kjo për ri-krijimin e identitetit urban dhe mjedisit jetësor të 

dinjiteshëm, me mundësi punësimi dhe të zhdukjes së varfërisë: si çështje me rëndësi thelbësore në vendin tonë 

dhe në Botë - qëllimi i Mileniumit. Në këtë relacion, vetëm përmes përmbushjes me përpikëri të detyrimeve 

                                                 

 

 

43 Ligji Nr.02/L-88 për trashëgimi kulturore (Neni 3, 4); Rregullore (MKRS) Nr.06/2017 per caktimin e 

institucioneve publike te trashëgimisë kulturore, vartëse te Ministrisë se Kulturës, Rinise, Sportit, ne cilësinë e 

institucioneve kompetente. 

44 Neni 4, Ligji Nr.02/L-88 për trashëgimi kulturore; Rregullore nr.03/2008 mbi aktivitete konservuese dhe 

restauruese te trashëgimisë kulturore, Ministria e Kulturës,; Rregullore nr.04/2008 mbi autorizimet dhe 

kompetencat e inspekcionit për trashëgimi kulturore. 

45 Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions, UNESCO 2015. 

46 The Social and Economic Value of Cultural Heritage: literature revieë by Cornelia Dümcke and Mikhail 

Gnedovsky, EENC Paper, July 2013. 
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 ligjore dhe institucionale sigurohemi që ’’nevojat aktuale të individëve nuk komprometojnë pasurinë e cmuar 

publike me vlera thelbësore të rëndësishme për interesin jetik të brezave pasardhës’’. 47 

Përmes zhvillimit të aktiviteteve të rekomanduar, së bashku në partneritetit të vërtetë kolektiv, profesional dhe 

institucional, mund ta ruajmë dhe kultivojmë pasurinë tonë kulturore të trashëguar nga e kaluara, si një themel 

për jetesë të qëndrueshme, të dinjitetshme, të sigurt dhe paqësore. Në këtë mënyrë, me mendje të hapur, punë të 

sinqertë dhe përgjegjshmëri të lartë profesionale, padyshim do t’i përafrohemi integrimit të vendit tone në 

organizma dhe institucione të specializuar për trashëgimi kulturore sic janë UNESCO, ICCROM, ICOMOS, 

ICOM, etj. 48 

 

3.7.2.3. Sfidave, gjetje kyçe, dhe supozime të pranuara, identifikimi I problemeve dhe konstatimet 

kryesore 

Gjatë vlerësimit të gjendjes ekzistuese të infrastrukturës sociale janë identifikuar sfidat vijuese: 

 Mungesa e përcaktimit dhe menaxhimit të zhvillimeve brenda dhe rreth perimetrit të zonës mbrojtëse të 

aseteve të trashëgimisë kulturore; 

 Shfrytëzimi i qëndrueshëm i aseteve të trashëgimisë kulturore në funksion të turizmit dhe zhvillimit 

ekonomik; 

 Shfrytëzimi i qëndrueshëm i vlerave të aseteve të trashëgimisë kulturore në funksion të turizmit dhe zhvillimit 

ekonomik; 

 Mungesa e fondeve të mjaftueshme për restaurimin e aseteve të trashëgimisë kulturore. 

3.7.2.4. Gjetje kyçe dhe supozime të pranuara 

Sa përket mbrojtjes ligjore, asetet e trashëgimisë kulturore nuk e kanë të përcaktuar: 

 Kufirin e perimetrit të monumenteve dhe zonës mbrojtëse për asetet e trashëgimisë natyrore nga MKRS; dhe  

 Kufirin e sipërfaqes së mbrojtur nga MEA dhe kushtet zhvillimore brenda kësaj zone.  

Sa përket mbrojtjes ligjore, asetet e trashëgimisë kulturore nuk e kanë të përcaktuar: 

 Listën e aseteve të rrezikuara; dhe  

 Plan afatgjatë të konservimit dhe menaxhimit te trashëgimisë kulturore.  

3.7.2.5. Identifikimi I problemeve dhe konstatimet kryesore 

Komuna e Mitrovicës paraqet një rast tipik ku pasqyrohet qartë kronologjia e zhvillimit të vetëdijes dhe qasjes 

ndaj trajtimit të trashëgimisë kulturore dhe asaj natyrore, si një çështje shumë të ndjeshme dhe me rëndësi jo 

vetëm për komunën e Mitrovicës, por edhe të shoqërisë kosovare në përgjithësi. Varësisht nga faza e zhvillimit 

politik dhe socio-ekonomik të vendit dhe komunës, ka ndryshuar dhe qasja dhe përkushtimi ndaj trajtimit të TK 

dhe TN. Në planin e parë hapësinor të evidentuar (1960) për Komunën e Mitrovicës, tema e trashëgimisë 

kulturore nuk trajtohet fare. Sipas hulumtimeve23 konstatojmë se, ky duhet të jetë edhe fillimi i shkatërrimit të 

trashëgimisë kulturore. Në emër të rindërtimit të vendit,janë rrënuar objekte dhe komplekse të tëra të 

trashëgimisë tonë kulturore. 

Pas kësaj periudhe më të gjatë se njëzet vjeçare, fillon një etapë e re e planifikimit dhe zhvillimit komunal, në të 

cilën vërehet një tendencë pozitive në drejtim të ruajtjes dhe trajtimit adekuat të TK dhe TN. 

Në planin hapësinor komunal të vitit 1988, çështjes së trashëgimisë kulturore i është dhënë një hapësirë e 

konsiderueshme. Në veçanti, vërehet një përpjekje për prezantimin korrekt të të gjitha kategorive të 

                                                 

 

 

47 Heritage as a driver for development-Its contribution to sustainable tourism in contemporary society, 

ICOMOS, Paris 2011. 

48  Convention Concerning the Protection of the Ëorld Cultural and Natural Heritage, UNESCO 1972. 
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 trashëgimisë kulturore, për të cilat me të drejtë ofrohen rekomandime dhe masa për trajtim adekuat të cilave 

fatkeqësisht u mungon realizimi. 

Dhe së fundi, pas luftës së vitit 1999 autoritetet komunale fillojnë procesin e hartimit të dokumentit Plani 

Zhvillimor Komunal, i cili me pëlqim të MMPH-së aprovohet në vitin 2009. Për nga aspekti i trajtimit të 

trashëgimisë kulturore, fatkeqësisht ky dokument paraqet një hap prapa. Në dokument nuk ka një prezantim të 

qartë të gjendjes momentale të TK dhe TN, nuk ka një synim të qartë dhe nuk ka as objektiva të matshme që do 

të duhej të mbështeteshin nga masa, rekomandime, projekte ose edhe aktivitete specifike, në drejtim të ruajtjes 

së TK në komunë. Një konstatim i tillë pa dyshim se është rezultat i shumë faktorëve, nga të cilët më me 

ndikim mund të jenë: 

 prioritizimi i çështjeve; 

 vullneti i pamjaftueshëm politik; 

 mungesa e të dhënave; 

 mosnjohja e problematikës; 

 buxheti i pamjaftueshëm; 

 paqartësia në detyrimet vendimmarrësve e sektorëve të ndryshëm përgjegjës; 
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3.8. MJEDISI DHE SIPËRFAQET NË RREZIKSHMËRI 

3.8.1. Mjedisi 

Bazuar në të dhëna, gjendja e mjedisit në komunën e Mitrovicës së Jugut nuk është e mirë. Degradimi i tij është 

rezultat i shumë faktorëve të cilët janë me ndikim serioz në përbërësit kryesor të mjedisit: ajri, uji dhe toka. 

Të dhënat  tregojnë se në Mitrovicë të Jugut ekziston një ndotje e konsideruar e mjedisit me plumb dhe metale 

të rënda  në saje të deponimeve të mbetjeve industriale nga e kaluara dhe shtresimit të pluhurit në sipërfaqen e 

tokës. Kjo ndotje arrin  në formë pluhuri dhe ndotë tokën, ajrin, ujin e në këtë mënyrë edhe zinxhirin e 

prodhimeve ushqimore. 

 
Figura 26. Zona rurale në Mitrovicën e Jugut 

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

Mbetjet industriale nga e kaluara  

Shtresimi i pluhurit të Pb në sipërfaqe të tokës 

Aktivitetet e transportit të prodhimeve të Trepçës (koncentrati i Pb dhe Zn) 

Ndotja e tokës, ajrit, ujit, ngjyrave, ushqimit dhe prodhimeve bujqësore, numri i madh i vjetruar i automjeteve. 

3.8.1.1. Ndotja e ajrit 

Normativat e cilësisë se ajrit në Kosovë janë të rregulluara me Udhëzimin administrative për Vlerat Kufitare- 

Normat e cilësisë së Ajrit, Nr.02/2011 dhe Direktivën 2008/50/EC për Cilësinë e ajrit mjedisor dhe ajrit të 

pastër për Evropë 

Komuna e Mitrovicës Jugore Saj përket ndotjës së Ajrit përballet me probleme dhe sfida jo të pakta sa i përket 

kësaj fushe.  

Përkundër faktit që është bërë mbyllja e industrisë xehtaro-metalurgjike në Mitrovicë e Jugut, plumbi si 

element ndotës me rrezikshmëri të lartë por edhe metalet tjera vazhdojnë të jenë prezent, dhe ndotës kryesor të 

mjedisit me implikime serioze në shëndetin e popullatës. 

Në ndotjen dhe helmimin e mjedisit jetësor në Mitrovicë e Jugut me rrethinë nga Kombinati “Trepça” kanë 

marrë pjesë këto impiante industriale: 

 

Shkritorja Elektroliza e zinkut Kompleksi industrial në Mitrovicë e Jugut 

Rafineria Fabrika e baterive Sistemet për ngrohje qendrore (Mitrovicë) 

Flotacioni Pajisjet për asgjësimin e 

materiali mjekësor dhe barnave. 

Sistemi  për ngrohje Mitrovicës së Jugut 

(përdorimi i linjitit) 

Fabrika e 

prodhimeve kimike 

Flotacionin e Trepçës në 

Tunelin e Parë 

Deponitë e mbetjeve urbane, ndërtimit dhe  

industriale 
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Sa i përket ajrit sipas raporteve zyrtare shihet se në qytetin e Mitrovicës së Jugut ka vlera të larta  të 

parametrave ndotës, ndër të cilat ka koncentrim  i lartë i plumbit se sa vlerat e lejuara si dhe grimcat e pluhurit , 

varësisht nga ndryshimet klimatike kanë tejkalime të herë pas hershme të vlerave të lejuara. 

 

3.8.1.2. Ndotja e ujit 

Komuna e Mitrovicës së Jugut është  komunë  e pasur  me resurse ujore. Gjendja e përgjithshme  e ujërave në 

Mitrovicën e Jugut në të gjitha aspektet dhe dimensionet e saj është  pjesërisht e kënaqshme.Komuna e 

Mitrovicës Jugore përballet me probleme dhe sfida jo të pakta sa i përket Ndotjës së ujit Ndër problemet dhe 

sfidat më të theksuar në Komunën e Mitrovicës Jugore Janë. 

 

 Shkarkimi i ujrave të zeza dhe Industriale  në Lumenjët Ibër,Sitnica,Drenica,Trepqa,dhe Lushta 

 Mungesa e Impiantit për Trejtimin e ujërave të zeza 

 Prania e deponive të mbeturinave në shtretrit e Lumejve  

 Nga analiza e gjendjes në komunën e Mitrovicës Jugore bërë nga grupet punuese sa i përket cilësisë, resursit 

dhe burimeve Ujore është konstatuar se shqetësimi kryesor ka të bëjë me mbrojtjen e cilësisë, resursit dhe 

burimeve të ujit. Parashikohet edhe zhvillimi dhe menaxhimi i burimeve të ujit për plotësimine nevojave për të 

sotme dhe të ardhmen. 

Tabela 142. Gjatësia në kilometra e lumenjve kryesor të Mitrovicës së Jugut 

Emërtimi Gjatësia [km] Sasia e 

rrjedhës[m3/s] 

Sipërfaqja[km2 ] 

Sitnica 90 20 2.873 

Ibri 42 32.6 1.155 

Lushta 10.4 2.3 42 

Trepça 19.8 1.2 21 

 

 
Figura 27. Ndotja e lumenjve në Mitrovicën e Jugut 

Fërgimtorja Gazrat nga baza për përpunimin 

e vajrave 

 

Termocentrali Komunikacioni (trafiku rrugor)  
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 Të katër lumenjtë e  Mitrovicës së Jugut janë shumë të ndotur. Lumi Sitnicë është lumi më i ndotur kjo ndotje 

vjen kryesisht nga korporata energjetike e Kosovës ku për rrjedhojë fenolët janë më së tepërmi prezent në ujë. 

Në regjionin e Mitrovicës së Jugut kemi 48 ndotës, prej të cilëve 39 janë kolektiv ndërsa 9 janë individual. Prej 

ndotësve individual, padyshim se duhet përmendur Trepça me gjithë kompleksin e saj. 

Vendi  kryesor i shkarkimeve të ujërave të zeza është Ibri që merr ujërat e kanalizimit të shumë vendbanimeve 

të Komunës së Mitrovicës së Jugut.  

 

Tabela 143. Ndotësit kolektiv sipas vendbanimeve- Komuna e Mitrovicës së Jugut 

Komuna Vendbanimi Nr. Banorëve Vend-shkarkimi 

Mitrovica e Jugut Qyteti 84000 Ibër 

Tuneli i parë 1500 Trepça 

Trepça 1500  

Zhabar 5400 Ibër 

Suhadoll 2400 Ibër 

Komuna e Mitrovicës së Jugut është  komunë  e pasur  me resurse ujore. Gjendja e përgjithshme  e ujërave në 

Mitrovicën e Jugut në të gjitha aspektet dhe dimensionet e saj është  pjesërisht e kënaqshme Me qëllim të 

përmirësimit të gjendjes rekomandohet: 

Zgjerimi i rrjetit  të monitorimit të cilësisë së mjedisit për tërë Mitrovicën e Jugut (rritja e numrit të stacioneve 

monitoruese, organizimi i sistemit monitorues, investime në zgjerimin e kapaciteteve laboratorike,  ngritja e 

kapaciteteve humane për monitorimin e ajrit dhe analiza laboratorike; 

Përgatitja dhe zbatimi i programeve të monitorimit nga operatorët siç parashihen në ligjin për mbrojtjen e 

mjedisit. 

Ndotja ujit dhe e tokës në rastin e Mitrovicës së Jugut  konsiderohet të jetë mjaftë e lartë. Toka në komunën e 

Mitrovicës së Jugut është e ndotur nga deponitë ilegale të mbeturinave urbane.   

3.8.1.3. Ndotja e tokës 

Duke e konsideruar tokën si një burim thelbësor dhe kryesisht jo i renovueshëm, bazuar në analizën e grupeve 

punuese dhe gjerësinë e dijes dhe të kuptuarit e sistemeve të tokës dhe rolin kyç që luan toka brenda sistemit të 

gjerë të mjedisit, vazhdimi i humbjes së tokës do të kishte efekte shkatërruese në jetën tonë. Bujqësia, pylltaria 

dhe një varg aktivitetesh që janë të varura nga toka do të kërcënoheshin, deri te furnizimi me ujë dhe lëndë 

ushqyese për rritjen e bimëve dhe përkrahje fizike të bimëve dhe gjallesave tjera. Një varg funksionesh e 

lidhjesh me ruajtjen e ekosistemeve. 

Për shkak të kësaj gamë të gjerë të funksioneve që kryhen nga toka dhe marrëdhëniet e saj me mjedisin tjetër, 

komponenta e tokës nuk është konsideruar si e izoluar andej në fazën e analizës iu është kushtuar rëndësi e 

veçantë dhe për ketë arsye parashihet: mbrojtje fizike dhe cilësore e tokës për pos mbrojtjes së ajrit dhe ujit –

parashohim edhe futjen e politikave për mbrojtjen e tokës për të siguruar 'Lidhjen e humbur " në mbrojtjen e 

mjedisit edhe në Komunën e Mitrovicës Jugore. 

3.8.1.4. Ndotjen nga zhurma 

Tani për tani në komunën e Mitrovicës së Jugut burim kryesor i zhurmës është komunikacioni, pastaj Industria 

e cila zhvillohet në mënyrë të shpërndarë brenda vendbanimeve, gurëthyesit të cilët zhvillojnë një bezdisje të 

vazhdueshme. Ndërsa si zhurma tjera të cilat zhvillohen nga pakujdesia e të cilat janë akute zhvillohen në gjitha 

pjesët e komunës duke e prishur rendin dhe qetësinë publike. 

Në Planin Zhvillimor të Komunës janë planifikuar zonat e mbrojtura nga zhurma. Në  këto zona nuk do të 

lejohet ndërtimi dhe lejimi i aktiviteteve të  subjekteve afariste që shkaktojnë zhurmë mbi nivelet e lejuara me 

ligj. 



` 

239 

 

Komuna e Mitrovicës së Jugut 

Plani Zhvillimor Komunal 

 

Opština Južna Mitrovica  

Opštinski Razvojni Plan 

 

Municipality of South Mitrovica  

Municipal Development Plan 

 Nevojat e zhvillimit: 

 Kompletimi i kuadrit ligjor dhe harmonizimi i tij me normat ndërkombëtare, 

 Rehabilitim i zonave  ekzistuese nga zhurma, 

 Zvogëlimi i zhurmës në zonat urbane  

 Zvogëlimi i zhurmës nga automjetet dhe gjeneratorët 

 Zhvillimi i sistemeve për monitorimin, ndërtimi i  hartave  te zhurmës zhvillimi i normave efikase dhe 

ekologjikisht normale. 

3.8.1.5. Biodiversiteti 

Edhe Mitrovica Jugore   si edhe shumica e vendeve të Kosovës po përballet me problemin e humbjes se 

biodiversitetit. Faktori kryesor që ka shkaktuar kërcënim serioz për ekzistencën e shumë llojeve bimore dhe 

shtazore, padyshim është faktori njeri; ndërkaq shpyllëzimet masive, shfrytëzimi intensiv i tokës, ndotjet e ajrit 

dhe ujit, si dhe gjuetia e pa kontrolluar janë vetëm disa nga faktorët tjerë qe vazhdojnë të rrezikojnë 

biodiversitetin. Nga të gjitha këto, humbja e sipërfaqeve pyjore që ka përfshirë me të madhe ekosistemin 

natyror, është një nga problemet më emergjent për natyrën e Mitrovicës Jugore . Reduktimi i sipërfaqeve pyjore 

dhe degradimi i vazhdueshëm i tyre ka ardhur, kryesisht si pasojë e shfrytëzimit pa kritere te zonave pyjore. Si 

pasojë e këtyre ndikimeve rrjedh edhe kërcënimi për zhdukje i shumë llojeve bimore dhe shtazore. 

Kafshët e rralla në Mitrovicën Jugore   si: ujku, derri i egër, kaprrolli, dhelpra, vjedulla, dreri, dhia e egër, 

macja e egër, lepuri, ketri, thëllëza, shqiponja, petriti, pata e egër, lejleku etj. janë rrezikuar të pakësohen si 

pasojë e dëmtimit dhe ndryshimeve të habitateve te tyre, si gjuetisë së pakontrolluar, varfërimit dhe degradimit 

te ekosistemeve, erozionit dhe shpyllëzimit. Për llojet shtazore është shqetësuese, sidomos gjuetia e ushtruar 

gjatë periudhës së riprodhimit, ndërsa për llojet bimore grumbullimi i tyre gjatë fazës se lulëzimit dhe nxjerrja 

me rrënjë. 

3.8.1.6. Analiza SWOT 

Tabela 144. Analiza SWOT për Mjedisin 

Përparësitë Dobësitë 

 Pozita e favorshme gjeografike-kufitare me (Serbinë), që 

mund të nxisë projekte të donatorëve të huaj në fushën e 

mjedisit 

 Peizazh atraktiv rural 

 Janë 4 Lumenj që kalojnë në territorin e Komunës së 

Mitrovicës së Jugut 

 Tokë pjellore dhe kushte të mira për bujqësi 

 Male të pasura me pasuri natyrore dhe nëntokësore 

 Strategjia  për Mjedis 

 Mungesa e industrive ndotëse në zonat rurale 

 Prania e muzeut natyror me personel të  

 kualifikuar 

 Resurse të mjaftueshme të ujit 

 Ekzistenca e stacioneve matëse për cilësinë e ajrit 

 Hapësirat e lira përgjatë lumenjve 

 Mbeturinat dhe kanalizimi derdhen direkt në lumenj 

 Ndotje e lartë e mjedisit (metale të rënda) 

 Uzurpimi i tokës pjellore për ndërtim 

 Toka  bujqësore është e papunuar 

 Pyjet të rrezikuara nga shpyllëzimi 

 Shkarkime nga tubacionet e  grumbullimit të ujërave të 

zeza në rrethinat e qytetit 

 Pajisje të amortizuara dhe të pafavorshme të  

 grumbullimit të mbetjeve 

 Vendet ekzistuese për grumbullimin e mbetjeve nuk 

plotësojnë kërkesat e legjislacionit  

 Mungesa e impiantit për trajtimin e ujërave të zeza 

 Vetë qyteti i Mitrovicës së Jugut është i vendosur afër 

kompleksit industrial Trepça. 

 Ndotja e mjedisit me plumb dhe metale të rënda. 

 Lokacioni jo i duhur i matësve të Ajrit  

 Përdorimi i thëngjillit për ngrohje nga shtëpitë private 

dhe institucionet publike (shkollat) 

 Ndotja nga fabrika që ka prodhuar plumb para luftës në 

lokacionin e mëhallës së romëve 
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  Mbetjet radioaktive te tuneli i parë 

 Degradimi i Mjedisit 

 Varësi e vazhduar ndaj pushtetit qendror 

 Mbetjet industriale nga e kaluara industriale, 

 Ndotja e vazhdueshme e mjedisit, shfrytëzimit të egër 

dhe të pakontrolluar të resurseve natyrore;  

 Mungesa e përpunimit të ujërave të zeza dhe pjesërisht 

largimi i pakoordinuar i mbeturinave, paraqesin rrezik 

për shëndetin dhe ambientin 

Mundësitë Rreziqet 

 Peizazhi atraktiv, bazë për zhvillimin e industrisë së 

turizmit 

 Politika kombëtare të favorshme për zhvillimin e 

turizmit rural rekreativ 

 Projektet ndërkufitare janë prioritet i donatorëve  

 Shfrytëzimi  më i madh i tokës bujqësore  

 Organizimi i fushatave për vetëdijesimin  e popullatës 

për mjedisin. 

 Rritja e buxhetit nga komuna për fushën e mjedisit  

 Përmirësimi i gjendjes në mjedis dhe mbrojtja e 

shëndetit të popullatës përmes rritjes së sipërfaqeve të 

gjelbëruara. 

 Organizimi i trajnimeve të ndryshme për vetëdijesimin e 

popullatës për rëndësinë e mjedisit. 

 Fillimi i aksioneve për largimin e deponive të 

mbeturinave. 

 Vendosja e pikës së matësit të ndotjes së ajrit të NO₂ NO 

CO SO₂ O₃ PM₁₀ PM₂.₅ 

 Vendosja e pikës matëse për Ozonin  O₃ 

 Rregullimi i nxehjes qendrore me gaz apo me kogjinerim 

 Largimi i deponive industriale 

 Ripyllëzimi i kodrës së Cërnushës 

 Fabrika për riciklimin e mbeturinave. 

 Përhapja e epidemive të ndryshme si rezultat i ndotjes së 

mjedisit  

 Zvogëlimi i faunës në lumenj si rezultat i ndotjes së 

lumenjve nga derdhja e kanalizimeve  

 Degradim i pa kthyeshëm i tokës mbetjet  

 Nëse vazhdohet trend i tillë i trajtimit të lumenjve dhe 

shtratit të tyre rrezikohet që të degradohen në mënyr të 

thellë lumenjt; 

 Krijimi i kulturës për ndotje të vazhdueshme të mjedisit, 

shfrytëzimit të egër dhe të pakontrolluar të resurseve 

natyrore; 

 Vazhdimi i prerjeve të pyjeve natyrore rrezikon humbjen 

e habitateve pyjore si eksosisteme natyrore; 

 Nëse nuk inkapsulohet deponina industriale e Trepçes 

rrezikon helmimin me metale të rënda të ekosistemeve 

dhe popullatës. 

 Ndotja nga mbetjet radioaktive që  gjenden te tuneli i 

parë 

 Nga transporti i materieve të rrezikshme mund të vijë 

edhe deri të aksidentet me pasoja fatale për mjedisin; 

 Humbja e pa kthyeshme e peisazheve natyrore; 

 Humbja e llojeve bimore dhe shtazore në mënyr të pa 

kthyeshme në ekosistemet e rajonit të Mitrovicës. 

 

3.8.2. Sipërfaqet me rrezikëshmëri 

3.8.2.1. Erozion dhe sendimentimi 

Erozioni është humbja e shtresës së pjellshme të tokës bujqësore për shkak të bartjes që i sjellin të reshurat dhe 

bartjes së thërrmijave të vogla të dheut nga era. 

Sipas të dhënave, Komuna e Mitrovicës së Jugut  ka qenë rrezikuar nga fatkeqësitë natyrore si qytetet tjera të 

Kosovës. Gjithsesi, këto fenomene janë prezentë dhe komuna duhet të ndërmerr masa parandaluese për të  

evituar viktimat dhe dëmet potenciale.  Pasi që në territorin e Mitrovicës së Jugut kalojnë 4 lumenj kjo rrit 

gjasat që erozioni të rritet për vendbanimet që shtrihen për rreth lumenjve. 

Problemet që e Karakterizojn Komunën e Mitrovicës Jugore janë 

1 Humbja e tokës nga erozoni I Lumit Ibër, Sitnicë, Trepqa dhe Lushta. 

2 Rrezikimi I Objekteve në Vaganicë dhe Mitrovicë 

Andaj Komuna për parandalimin dhe zvogëlimin e shkalles së erozionit duhet  që:  

Pasi që në territorin e Mitrovicës së Jugut kalojnë 4 lumenjtë kjo rritë gjasat që erozioni të rritet për 

vendbanimet që shtrihen përreth lumenjve. 
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Figura 28. Erozioni i një lumi 

3.8.2.2. Rrëshqitjet e dheut dhe ortekët e dëborës 

Këto janë karakteristike për shkëmbinjtë e fortë dhe relativisht të fortë. Ato karakterizohen nga rënie copash 

dhe blloqesh me rrokullisje në rrëzë të shpatit duke formuar një konsus të materialit. Ato lindin kryesisht si 

rezultat i procesit të tjetërsimit në shpate me pjerrtësi të madhe ose nën ndikimin e shpërthimeve të ndryshme 

sidomos në shkëmbinjtë me çarje.  

Kjo dukuri shpesh paraqet rrezik permanent për njeriun dhe të mirat materiale, si dhe rrezikon komunikacionin. 

Rrokullisjet e masave shkëmbore paraqiten në pjesën e magjistrales Mitrovicë e Jugut- Leposaviq, Rruga 

Mitrovicë e Jugut- Zveçan, Rruga Magjistrale Mitrovicë e Jugut – Podujevë. Zona e rrëshqitjes në fsh. Trepça. 

Data: . Rruga Magjistrale Mitrovicë  e Jugut– Podujevë. Zona e rrëshqitjes në Rrugën “Brigada 141 Mehë 

Uka”, fsh. Trepça. Data: Zona e rrëshqitjes në Rrugen “Nysret Tahiri”, fsh. Trepça.fshati Melanic dhe 

Vaganicë. 

Ndërsa, sa i përket ortekëve, pjesa më e rrezikuar nga ky fenomen natyror janë shpatijet e pjerrëta, që më të 

shpeshta janë në Zonën malore të komunës së Mitrovicës së Jugutku gjatë periudhës së dimrit bie sasi e madhe 

e dëborës gjë që rritë gjasat për ortek. Rrezik nga ortekë në Bajgorë udhëkryqi Kacanoll, Bajgorë dhe Kovacicë. 

 
Figura 29. Rrëshqitja e dheut në Mitrovicën e Jugut 



` 

242 

 

Komuna e Mitrovicës së Jugut 

Plani Zhvillimor Komunal 

 

Opština Južna Mitrovica  

Opštinski Razvojni Plan 

 

Municipality of South Mitrovica  

Municipal Development Plan 

 3.8.2.3. Diellosja 

Djellosja ose insolacion i është e rëndësishme për botën e gjallë (bimët, kafshët, njerëzit), për bujqësi, turizëm, 

shëndetësi etj. Në diellosje ndikon gjerësia gjeografike (këndi i rënies së rrezeve të diellit), relievi (lartësia, 

ekspozicioni), vranësia, erërat. Në gjerësitë tona gjeografike (42-43 shkallë) diellosja vjetore do të duhej të 

zgjaste 4450-4460 orë në vit ose 12,2 orë në ditë 9 mesatarisht). 

Në të vërtetë diellosja në Kosovë zgjatë 2079 orë ose 5,7 orë në ditë, që është 47% nga diellorja e mundshme. 

Diellosja më e vogël është në viset malore dhe afër tyre dhe gjatë muajve të dimrit. Diellosja në muajin dhjetor 

është mesatarisht 54 orë gjithsej ose 1,7 orë në ditë, kurse gjatë muajve të verës (mbi 250 orë në muaj ose 8,3 

orë në ditë). Diellosja është diçka më e lartë në Rrafshin e Kosovës se të Dukagjinit, sepse malet ne Rrafshin e 

Kosovës janë me te ulëta se ne Rrafshin e Dukagjinit. 

Të mbuluarit e qiellit me re në Kosovë sillet në mes 52-58 % dhe është diçka më e vogël në rrafshin e Kosovës 

se në Rrafshin e Dukagjinit. Të mbuluarit e qiellit me re ndryshon sipas muajve. Më e lartë është në muajt e 

dimrit, kah fundi i vjeshtës dhe fillimin e pranverës, kur ka më shumë reshje dhe mjegulla. Më shumë ditë të 

vrerëta ka në viset pran maleve të larta (në alpet shqiptare dhe malet e Sharrit e më pak në Rrafshin e Kosovës, 

Anamoravë dhe  Drenicë. 

3.8.2.4. Erërat 

Elementet e lartcekura ndikojnë në drejtimin e fryrjes së erërave (rrymës ajrore), e që më e theksuara është era 

verilindore, me shpejtësi mesatare 1.1 deri 1.7 m/sek, ndërsa shtypja atmosferike mesatare vjetore është 947.50 

milibar. Erërat edhe në vitet  e kaluara e kanë goditur komunën  Mitrovicës së Jugutdhe kanë shkaktuar  dëme 

të konsiderueshme materiale. Dëmet kanë qenë kryesisht në kulmet e shtëpive dhe ndërtesave  

3.8.2.5. Tërmetet 

Nga pikëpamja sizmologjike territori i Kosovës paraqet një rajon me aktivitet sizmik relativisht të lartë, i cili 

është goditur në të kaluarën dhe mund të goditet edhe në të ardhmen nga tërmetet autoktone shumë të forta, të 

cilët i kanë vatrat e cektë, që gjenerohen në koren e tokës, maksimum 15 - 20 km thellë në nëntokë. 

Bazuar në Qendrën Sizmike Euro-Mediterane dhe Shërbimin Gjeologjik të Kosovës  në analizën numerike të 

Divizionit Sizmologjik të Kosovës lidhur me tërmetet që janë ndjerë shumë pak, apo edhe fare nuk janë ndjerë 

nga banoret në qytetin e Mitrovicës së Jugut të cilat janë përcjell me disa tërmete (Pasgoditje) me intensitet më 

të ulët  se 2 shkallë Rihter. 

Në bazë të hartës sizmike Komuna e Mitrovicës së Jugut vlerësohet me potencial të lart të rrezikut nga tërmetet 

me një shkalle nga 4.5 - 6.0 riterit.   

 
Harta 42. Epiqendrat e tërmeteve në Kosovë 

 

https://sq.wikipedia.org/w/index.php?title=Rrafshi_Dukagjinit&action=edit&redlink=1
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 Sipërfaqet me ndotje të lartë (hot-spotet ) 

Nga të dhënat që kemi për sipërfaqet me ndotje të lartë(hot-spotet) në Komunën e Mitrovicës së Jugut janë 

identifikuar 4 hapësira apo katër deponi të mbeturinave të kategorive të ndryshme, si: 

Deponia rajonale në Gërmovë; 

Parku industrial në Mitrovicë e Jugut; 

Miniera e Stantergut; 

Mbetjet radioaktive te tuneli I parë. 

1. Caktimin e një lokacioni të dedikuar për hedhjen dhe deponimin e materialeve të forta ndërtimore si betonet 

dhe tjegullat me qëllim që në një kohë të më vonshme ti shndërrojmë prapë në lëndë ndërtimore me një 

teknologji të re përpunuese.  

2. Furnizimi me kontejner mbeturinash banorët e periferisë dhe parandalimi i hedhjeve të mbeturinave 

shtëpiake në afërsi të lumenjve 

3. Organizimi i mbledhjes së mbeturinave nëpër lagjet e thella në periferi të qytetit nga kompania e pastrimit të 

mbeturinave 

4. Aplikimi i gjobave ndaj personave të cilët hedhin mbeturina në lumenj 

3.8.2.6. Sipërfaqet e rrezikuara nga zjarri  

Ndryshimet klimatike kanë ndikuar edhe në Kosovë, ndërsa vitet më të theksuara janë evidentuar në vitet: 

2000, 2004, 2007, 2012, 2014 e me radhë, me ç'rast janë dëmtuar sipërfaqe të mëdha të pyjeve duke shkaktuar 

humbje të konsiderueshme. 

Në regjionin e Mitrovicës së Jugut  zjarret kryesisht kanë ndodhur në zonat e bjeshkëve, kryesisht pyjet halore 

si dhe në qytet ku zjarri ka kapluar objekte të ndryshme biznesore  të tjera shpesh duke rrezikuar përhapjen 

drejt fshatrave malore . Edhe dita ditës shpesh, zjarrvënës shkaktojnë zjarre të qëllimshme. Derisa në pjesën e 

vendbanimeve rreziqet nga zjarri vijnë kryesisht nga rrjeti dhe instalimet e vjetruara elektrike, nga djegiet e 

lëndës drusore për ngrohje të shtëpive dhe banesave. Zjarret pyjore janë dëmtuesit më të mëdhenj të pyjeve si 

shkaktari kryesor i dëmeve në: ekonomi, ambient, biodiversitet, rekreacion, shëndet, etj. Më të shprehura janë 

në sezonin pranveror maj dhe qershor, në atë veror korrik deri shtator dhe sezonin vjeshtor në muajin tetor. 

 

Tabela 145. Zjarret pyjore 

Nr. DK të APK Periudha zjarreve Sipërfaqja e djegur në ha Vlera e dëmit në € 

1. Prishtinë Mars - Tetor 1.954 792,167 

2. Mitrovicë e Jugut Mars - Tetor 825 446,956 

3. Pejë Mars - Tetor 2.883 2,670,575 
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Figura 30. Zjarr në Mitrovicën e Jugut 

 

3.8.2.7. Vërshimet  

Vërshimet janë një ndër fenomenet të cilët më së shpeshti e atakojnë komunën, që ndodhin në përmasa të 

ndryshme varësisht nga të reshurat atmosferike. Duke marr parasysh katërvjeçarin e fundit, mund të 

konstatojmë se përkundër të reshurave të shumta, dëmet në territorin e komunës  janë më të vogla. 

Vërshimet qe kanë ndodhur ne vitin 2018. duke u ngrit niveli i ujit në fshatrat Lisicë ku ishin përmbytur 13.6h 

në Frashër 300h, në qendrën e bizneseve kompani të përmbytura nga lumi Sitnica, si dhe në lagjen 2 korriku në 

Mitrovicë e Jugut 11.06h, ku në këtë lagje përmbytjet kanë ardhur si pasoj e një kanali të ujërave të zeza, (uji ka 

depërtuar nga lumi Sitnica në këtë lagje përmes këtij gypi). Gjatë kësaj dite ne lagjen 2 korriku kemi pas edhe 

evokimin e 7 familjeve , si dhe lagjen te stacioni i vjetër i trenit ku janë evokuar 4 familje. 

Tabela 146. Sipërfaqja e afektuar nga vërshimet 

Fatkeqësia Sipërfaqja e afektuar (ha) 

2015 2016 2017 2018 

Vërshimet 30 23 17 16 

 
Figura 31. Vërshimet në Mitrovicën e Jugut 
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 3.8.2.8. Analiza SWOT 

Tabela 147. Analiza SWOT për sipërfaqet me rrezikshmëri 

Përparësitë Dobësitë 

 Pozita  e favorshme fizike  gjeografike. 

 Mitrovica  e Jugut nuk ka qenë e goditur asnjëherë nga 

ndonjë termet apo ortek  që ka pas dëme në  njerëz apo 

dëme materiale. 

 Pjesa më  e madhe e territorit të komunës është e 

mbuluar me pyje. 

 Nuk gjendet   në zonën e pllakave tektonike që e 

rrezikohet  nga tërmetet  me shkallë te lartë të Rihterit. 

 Komuna ka pajisje për matjen zhurmës. 

 Komuna e ka Vlerësimin e rrezikshmërisë në nivel lokal 

 Ka planin e evakuimit 

 Ka një plan operativ emergjent 

 Zona me qëndrueshmëri të dobët të shkëmbinjve në 

magjistralen Mitrovicë e Jugut- Zveqan, si dhe në fshatin 

Zabërxh 

 Shtretër të ngushtë të lumenj në Mitrovicë e Jugut, Frashër, 

Kqiq i madh, Vaganicë. gjë që rrit mundësin për erozion 

 Humbja e tokës bujqësore si rezultat i erozionit 

 Mungesa e rezervave të ujit në Bajgorë, Rahovë, Kushovë, 

Koprivë dhe ne fshatra tjera të rrezikuara nga zjarret  

 Sipërfaqe te shpyllëzuara 

 Rrjeti i vjetër i përçuesve elektrik që mund të shkaktojnë 

zjarre. 

  Kontrolli mbi kompanitë që bëjnë nxjerrjen e zhavorrit. 

 Analiza mikroseizmike- nuk ka pas në Mitrovicë e Jugut 

 Të dhënat për tërmetet merren nga niveli qendror 

 Rrugët e ngushta për intervenimin e zjarrfikësve Buxheti. 

 Zjarrvënia e qëllimshme nga faktori njeri. 

Mundësitë Rreziqet 

 Pastrimi i shtratit të Lumenjve.(Ibër, Sitnica, Lushta dhe 

Trepça) 

 Organizimi i trajnimeve, mbi vetëdijesimin e popullatës 

për rrezikun dhe pasojat që mund të vijnë nga 

veprimtaria  e erozionit, ortekut, rrëshqitjet e dheut 

zjarret etj. 

 Ndërtimi i bazenit të ujit në Bajgorë për zonat  ku janë të 

rrezikuara nga zjarret. 

 Pyllëzimi i hapësirave ku janë të afektuar nga erozioni, 

rrëshqitjet e dheut p.sh. magjistralja Mitrovicë e Jugut-

Zveqan magjistralja Mitrovicë e Jugut Podujevë . 

 Ndërtimi i mureve mbrojtëse në rrugët që janë të 

rrezikuara nga rrëshqitjet e dheut. 

 Zbatimin e Ligjit për zhurmën për zvogëlimin  e  

zhurmës në zonat urbane. 

 Komuna të përkrah përdorimin  e  lëndëve djegëse me 

cilësore. 

 Të aktivizohen bazenet e vjetra të  ujësjellësit ne Koprivë 

për tu shfrytëzuar nga zjarrfikësit për mbushje të ujit 

gjatë zjarreve 

 Të pajisen dhe mbështeten zjarrfikësit me pajisje 

adekuate për menaxhim te zjarreve 

 Sigurimi i brezave mbrojtës për largpërçuesit elektrik në 

fshatrat malore për zvogëlimin e mundësisë së zjarreve 

 Zgjerimi i rrugëve në  Kqiq të Madh, Rahovë, Bajgorë, 

Kovaqicë dhe në vendet tjera për mundësin e lëvizjes së 

lirë të makinerive të zjarrfikësve në raste të zjarrit 

 Mbulimi dhe revitalizimi i mbetjeve industriale në 

fshatin Kelmend. 

 Mbulimi dhe revitalizimi i mbetjeve industriale në zonën 

Shkëmbi i Dudës 

 Humbja e tokës bujqësore  nga veprimtaria e erozionit, 

vërshimet. 

 Prerja dhe dëmtimi i pa kontrolluar pyjeve paraqet rrezik për 

paraqitjen e orteqeve dhe erozionit të thellë.  

 Bllokimi i rrugëve nga rrëshqitjet e dheut te magjistralja 

Mitrovicë e Jugut-Zveqan dhe Mitrovicë e Jugut-Podujevë 

 Rritja e zonave të vërshuar, humbje e elementeve ushqimore 

të tokës 

 Rrezikimi i florës dhe faunës nga djegia e pyjeve 

 Rritja e dëmeve materiale nga vërshimet në Mitrovicë e 

Jugut, Frashër, Vaganicë, Kqiq i Madh etj. 

 Rritje e pa knaqësisë te qytetarët; 
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 3.8.3. Identifikimi i sfidave 

Gjatë analizës së gjendjes ekzistues në fushën e Mjedisit dhe sipërfaeqeve me rrezikshmëri janë identifikuar 

disa sfida të cilat vijnë si rezultat i problemeve administrative, ekspertizës dhe mungesës së investimeve në 

lëmin e mbrojtjes së mjedisit. 

Sfidat e identifikuara në gjitha komponentet mjedisore janë: 

 Sigurimi i fondeve për projektet mjedisore 

 Menagjimi i mbeturinave është ndër sfidat më të mëdha mjedisore në Mitrovicen e Jugut  

 Edukimi mjedisor 

 Trajtimi i mbetjeve industriale  

 Parandalimi i humjës së tokës bujqësore nga ndertimet dhe nga ndotja nga deponit industriale 

 Trajtimi i ujrave të zeza 

 Ruajtja e ciluajtja e cilësis së Ujit në Lumenjët ;Ibër,Sitnica,Drenica,Trepqa,dhe Lushta  

 Parandalimi nga degradimi i tokave dhe ndotja e tyre përmes masave dhe politikave specifike për mbrojtjen 

e tokave 

 Parandalimi i ndotjës nga zhurma 

 Parandalimii Erozionit 

 Vetëdijesimi i faktorit njeri për ruajtjen pyjeve nga zjarret. 

3.8.3.1. Gjetjet   kyçe 

Gjatë analizës së gjendjes ekzistues në fushën e Mjedisit dhe sipërfaeqeve me rrezikshmëri janë identifikuar 

Gjetjet kyqe  të cilat vijnë si rezultat i problemeve administrative, ekspertizës dhe mungesës së investimeve në 

lëmin e mbrojtjes së mjedisit 

 Mos perputhja e dokumenave zyrtare të Komunës me dokumente të nivelit qendrorë 

 Vështirsia deri te arritja e informacionit  

 Ndotje enorme e Ajrit,Ujit dhe Tokës 

3.8.3.2. Identifikimi i problemeve 

Gjatë analizës së gjendjes ekzistues në fushën e Mjedisit dhe sipërfaeqeve me rrezikshmëri janë identifikuar  

Problemet të cilat vijnë si rezultat i problemeve administrative, ekspertizës dhe mungesës së investimeve në 

lëmin e mbrojtjes së mjedisit 

Ndotja e Ajrit 

 Ndotja e Lart e ajrit me plumb dhe metale të rënda 

 Aferisa e mbetjeve Industiale afër qytetit të Mitrovicës Jugore (PIM) 

  Monitorimi I kufizuar cilësis së ajrit me stacione Matse 

 Menaxhim i kufizuar i mbeturinave 

 Ndotja enorme e ajrit, zhurma e lartë, antena të telefonisë mobile, kujdesi jo i duhur ndaj gjelbërimit në 

qendër të qytetit dhe mungesa e vendeve për pushim e rekreacion, janë indikator kyç që alarmojnë për 

veprime të ngutshme në financim dhe përmirësim të mjedisit në Qytetin e Mitrovicës së Jugut . 

  Një trafik shumë i dendur, me numër të madh makinash, vende të pakta për parkim dhe cilësi Jo e duhur e 

karburanteve, që drejtpërdrejt ndikojnë në ndotjen ajrit dhe rrezikimin e shëndetit të popullatës  

 

Ndotja Ujit  

 Shkarkimi i ujrave të zeza në lumenjve 

 Mungesa e Impiantit për trjatimin e ujrave të zeza 

 Deponit e mbeturinave përgjat shtratit të lumenjeve  

 Shkarikmi i ujrave industriale në Lumenjë pa trajtim adekuat  

file:///C:/te%20dhennat%20nga%20komunat/komuna%20prishtinës/SFIDË%20Planifikim.doc
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  Qasja akoma e ultë në kanalizime Publike e Fshatrave të shalë së bajgorës 

 furnizimi me ujë të pijshëm , ujërat urbane, rurale e industriale pa trajtim adekuat, 

Ndotja e Tokës  

 Humbja tokës bujqësore nga mihjet sipërfaqësore, eksploatimi i rërës, zhavorrit dhe argjilës, deponitë e 

automjeteve, procesi i erozionit, degradimit, gërryerjet e lumenjve, etj. 

 Prania e deponive Industriale me Pirit dhe Piritin  në Parkun Industrial Mitrovica  

 Hapësira e pakët e Tokës Bujqësore në Krahasim me Token Pyjore ne Komunën e Mitrovicës Jugore  

 Humbja e Tokës Bujqësore me bonitet të Lartë nga ndërtimet  

 Mos Mbulesa e gjithë hapësirës ku ka tokë bujqësore me kanale të ujitjës  

Ndotja nga zhurma 

 Niveli i lartë i zhurmës nga automjetet,gurthysit dhe veprimtarin industriale 

 Mungesa e dokumentave për parandalimin e ndotjës nga zhurma 

Biodiverziteti  

 Humbja e sipërfaqeve Pyjore  në pjesën veriore 

 Rrezikimi i specieve të rralla nga zhdukja . 

 Gjuetia e pa kontrolluar në zonën e Shalës së Bajgorës 

Erozioni  

 Humbja e tokës bujqësore  

 Shtretër të Ngusht të Lumenjëve  

 Rrezikimi I Objekteve në Vaganicë dhe Mitrovicë 

 

Rrëshqitja e Tokës 

 Shpyllzimi i hapësirava  

 Nxerrja e rëres dhe zhavorit  

 Rrëshqitjet e dheut  

 Ndërtimet pa kriter dhe ne mos perputhje me planet e Komunës 

Tërmetet 

 Mungesa e Analizave Mikro-sizmike për Komunën e Mitrovicës së Jugut 

 Cilësi Jo e duhur e ndërtimeve  

Rrkullisja e masave shkëmbore dhe ortekët e Dëborës 

 Mungesa e mureve mbrojtse në vendet ku ka orteqe të Dëbores Psh në fshatrat Melanic dhe Bajgorë 

Erërat  

 Mungesa e një plani për gjelbërim mbrojtës dhe plan për peisazhe natyrore brenda qytetit  

 Mos shfytzimi i  erës për përfitimin e energjis elektrike  

Djellosja  

-  

Sipërfaqet me ndotëje të lartë (HOT-SPOTET) 

 Deponia e mbetjeve industriale në PIM 

 Mungesa e Lokacionit për mbeturinat e ngurta  
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  Mos reciklimi i mbeturinave 

 Prezenca e materive radioaktive te tuneli i Parë 

Sipërfaqet e Rrezikuara nga zjarri 

 Mungesa e rezervave të ujit në Bajgorë, Rahovë, Kushovë, Koprivë dhe ne fshatra tjera të rrezikuara nga 

zjarret 

 Rrugët e ngushta si ne zonën urbane po ashtu dhe ne zonën Rurale në Fshtrat Shupkovc.Kushtovë 

Bajgorë,Selac,Vllahi dhe disa fshatra tjer që janë të rrezikuara nga zjarri 

 Zjarrvënja e qëllimshme nga Faktori njeri 

 Rrjeti dhe instalimet e vjetruara elektrike 

Përmbytjet 

 Shtretërit e ngushtë të Lumenjëve 

 Mungesa e argjinaturave mbrojtëse në Lumin sitnica dhe drenica 

 

3.8.4. Konstatimet kryesore 

Ndotja e Ajrit Konstatimet 

 Menagjimi i rrjetit rrugor 

 Promovimi I teknologjive te pastërta  

 Rritja e siperfaqeve te gjelbra  

 Bizneset të cilat përdorin lënde djegëse të kontrollohen dhe të obligohen të paisen me LMK (permiresimi i 

ventilimit dhe cilesisë së lëndës djegëse). 

 Vendosja e brezave dhe shiritave të gjelbër me kapacitete për absorbim të aerosolëve, 

 gazrave azotike, të sulfurit dhe karbonike, metaleve të rënda për gjatë rrugëve kryesore të Mitrovicës Jugore 

dhe për rrethë deponive te mbetjeve industriale dhe deponive të Mbeturinave  

 Rivitalizimin e parqeve ekzistuese dhe ngritjen e parqeve të reja në hapësirat e identifikuara si te lira dhe të 

mundshme për ngritjen e këtyre parqeve 

 Mbrojtja, zhvillimi e sidomos kultivimi i pyjeve të reja edhe me kapacitete për thithje të Gazrave që e 

Ndotin Ajrin. 

 Përcaktimin e kritereve për sipërfaqet e gjelbra të detyrueshme në lejet e reja të ndërtimit, me prioritet në 

qytetin e Mitovicës Jugore  dhe nën – qendrat. 

 Pengimi i shkarkimeve të ndotësve në ajër nga Industria dhe makinat lëvizëse me     vendosjen e 

katalizatorëve . 

 Shfrytëzimin e energjive alternative (kryesisht energjia diellore, rrjedhat e ujit, e erës dhe energjia 

gjeotermale) 

 Promovimin e lëvizjeve jo të motorizuara duke planifikuar edhe stazat për çiklist dhe ecje në Këmb. 

 Rikonstruktimi rrugëve (çarkoreve dhe bajpaseve në qendrën urbane, kanalizimeve dhe mënjanimi i 

deponive të mbeturinave që janë burim i ndotjes së ajrit nga djegiet dhe oksidimet e mbeturinave etj. 

Ndotja e Ujit Konstatimet 

 Ndërtimi i  Kolektorve dhe impiantit për Trajtimin e ujrave të zeza 

 Të gjitha burimet e ujërave natyrale,Në shalë të Bajgorës dhe ujërave tjerë nëntokësorë dhe sipërfaqësor të 

mbrohen, bashkë me caktimin e zonës së mbrojtjes së obligueshme rreth burimeve, kaptazheve, rrjedhave të 

lumenjve dhe akumulacioneve, me regjim tëcaktuar të mbrojtjes, varësisht nga destinimi i objektit. Në këto 

zona nuk mund të ndërtohen objekte e të zhvillohen punime tjera, as të shfrytëzohet toka në mënyrën e cila 

rrezikon sasinë dhe kualitetin e ujit. 
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  Merren masat për mos lejimin e ndotjes së lumenjve, ujërave nëntokësore dhe sipërfaqësore nga ujërave të 

përdorura dhe ndyta prej vendbanimeve duke rekomanduar trajtim në dalje me gropa septike dhe forma 

tjera vendosja e aparateve për pastrim deri te impianti. 

 Në të ardhmen është e domosdoshme të merren masa afatshkurtra dhe afatgjatë që ujërat e përdorura, të 

ndyta (urbane, industriale) para se të lëshohen, të pastrohen në pikëpamje fizike biologjike dhe kimike.  

 Nevojat e popullsisë për ujë do të rriten vazhdimisht. Ne periudhën e ardhshme Sigurimi i sasisë së 

nevojshme të ujit të shendosh të pijes për popullsinë e Mitrovicës së Jugut  do të jetë edhe në të ardhmen 

probleme seriozë. Disa zgjidhje për qendrën komunale dhe vendbanimet për rreth janë paraparë edhe në 

ketë dokument, për sigurimin e sasive të parapara të ujit dhe të sasive plotësuese rezervë është 

edomosdoshme mbrojtja e disa burimeve, rrjedhave të lumenjve dhe akumulacioneve. Pos kësaj shfrytëzimi 

racional i ujërave në ketë komunë është detyrë me rëndësi e të gjithë faktorëve të planifikimit dhe të 

shfrytëzimit të ujit dhe hapësirës. 

 Mbrojtje e veçantë e ujërave duhet ti kushtohet edhe nga përdorimi i pa kontrolluar i plehrave artificiale për 

bujqësi (nitratet, nitritet, fosfatet dhe nutrient tjerë.) 

 Mbrojtje tjetër parashikohet edhe nga mbeturina (të gjitha tipat e mbeturinave) duke planifikuar deponi që 

janë të organizuara dhe të cilat kanë marr parasysh ketë faktor deri te planifikimi i varrezave kolektive të 

kafshëve në raste emergjente. 

 

Ndotja e Tokës Konstatimet 

 Parashikohet mbrojtja në kuptimin e hapësirës së tokës dhe resurseve tokësore nga tjetërsimi për qëllime 

jobujqësore me kufizim të shtrirjes së ndërtimeve vetëm brenda kufijve ndërtimor të planifikua 

 Planifikohet të bëhen në mënyra të vazhdueshme monitorimi dhe kontrolla e plleshmërisë së tokës 

bujqësore. 

 Me ketë plan parashihet të bëhet edhe  Largimi i mbetjeve industriale te Piritit dhe Piritinit në Parkun 

Industrial Mitrovica.  

 Parashikohen ujitje e tokës bujqësore dhe masa tjera për të ngritur shkallën e bonitetit te  toka e cila ka 

bonitet më të ulët. 

 Parashikohet në zonat të cilat janë destinime(për pos banimit)tjera dhe ndërtime të përkohshme të hartohen 

projekte rikultivimi të tokës bujqësore 

 Parashikohet mbrojtja nga degradimi dhe ndikimi i njeriut. 

 Parashikohet mbrojtja e pjellorisë natyrore të tokës, përmes qarkullimit bimorë në tokat bujqësore dhe 

kthimit të materieve organike (të mos digjen serrishtat ose mbetjet bimore) 

 Parashikohet ri-zhvillimi i tokës në zonat e mbuluara nga deponitë. 

 

Ndotja nga Zhurma Konstatimet 

Andaj për zvoglimin e zhurmës në Komunën e Mitrovicës Jugore  Parashikohet: 

 Planifikimi i nivelit të tolerueshëm të ndotjes dhe zhurmës sidomos në zonat me veprimtari të ndjeshme 

(afër shkollave, në qendër  etj) 

 Të Hartohet Harta Strategjike e zhurmës dhe Plani i Veprimit për mbrojtje nga zhurma. 

Biodiverziteti Konstatimet 

 Ruajtja e biodiversitetit është detyrim i yni moral që t’u lëmë pasardhësve një mjedis po aq të pasur, sa 

kemi trashëguar nga paraardhësit tanë. 

 Çdo qenie e gjallë ka të drejtë të jetojë, ashtu si dhe vetë njeriu; qeniet e gjalla që kanë jetuar dhe evoluar në 

mijëra milionë vjet mund të zhduken shumë shpejt, por nuk te kthehet përseri                                 
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  Shumë lloje bimore kanë vlera të jashtëzakonshme shëndetësore, andaj zhdukja e tyre do të thotë zhdukje e 

kësaj vlere. 

 Proceset natyrore biologjike janë rregullatorët më të mirë të ruajtjes së mjedisit të pastër dhe të jetës në 

komunën e Mitrovicës Jugore  

 Biodiversiteti dhe llojllojshmëria biologjike e natyrës Në zonën e Shalës së Bjgorës, paraqet një potencial të 

lartë për zhvillimin e turizmit dhe rekreacionit të një vendi. 

 Zhvillimi ekonomik i një vendi mund të sigurohet përmes ruajtjes dhe përdorimit të qëndrueshëm të 

pasurive natyrore e biologjike. 

 Dhe mbi të gjitha, vetë jeta e njerëzimit në tokë është e varur nga biodiversiteti- shfrytëzimit të bimëve dhe 

kafshëve. 

 Parashihet pasurimi i florës dhe faunës në të gjithë territorin e komunës, duke specifikuar çka duhet të 

mbrohet dhe çka mund shfrytëzohet . 

 Parashikohet rivitalizimi i ekosistemeve pyjore për parandalimin e shkatërrimit të habitateve të shumë 

llojeve bimore dhe shtazore në territorin e komunës së Mitrovicës së Jugore, pra, duke e konsideruar të 

rëndësishme edhe ruajtjen e habitateve të fluturave, shpezëve mishngrënës etj. Shih hartën e biodiversitetit. 

 

Erozioni  

 Reduktimi i shkallës së erozionit përmes pyllëzimit në zonat e identifikuar me erozion të lartë dhe 

ndërgjegjësimi i qytetarëve për mbrojtjen e pyjeve nga shpyllëzimet e mëtejshme dhe kontrolli i duhur i 

zhvillimeve të reja. 

 Parashikohet mbrojtja nga erozionet nga në shpërlarja e elementeve përbërëse të tokës, me anë të pyllëzimit 

dhe melorimit të zonave të degraduara. 

 

Rrëshqitja e Tokës  

 Ndërtimi i mureve mbrojtse në fshatrat (Melanic dhe në Mgjistralen Mitrovic-Zveqan) që janë sado pak të 

rrezikuara  nga kjo dukuri 

Tërmetet 

 Analizat Mikrozonike për qytetin e Mitrovicës Jugore  

 Kujdes të veçantë duhet kushtuar ndërtimeve të larta >P+4, objekteve industriale dhe infrastrukturës 

rrugore, e sidomos urave 

Rrkullisja e masave shkëmbore dhe ortekët e Dëborës 

 Ndërtimi i  mureve mbrojtse në vendet ku ka orteqe të Dëbores Psh në fshatrat Melanic dhe Bajgorë 

Erërat  

 Komuna duhet pasur në konsideratë në procedurat e dhënies së kushteve të ndërtimit për objektet të 

etazhitetit të lartë si dhe objekteve të infrastrukturës teknike, të transportit dhe objekteve energjetike. 

 Hartimi i Planit për gjelbrim Mbrojtës 

Djellosja 

 

Sipërfaqet me ndotje të lartë (HOT-SPOTET) 

 Caktimi i lokacionit për mbeturina të ngurta  

 Reciklimin e mbeturinave  
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  Trajtimi i mbeturinave duhet të bëhet me metoda që mundësojnë ripërdorimin e plotë ose të pjesshëm të 

mbeturinave 

 Gjithashtu duhet parë mundësinë e shfrytëzimin i vlerave të dobishme të mbeturinave (përfshirë 

kompostim, shfrytëzimin e mbeturinave si burim energjie etj). masat e zbatuara nga ndërmarrja, me qëllim 

të pakësimit të mbeturinave në processin punës, në veçanti pakësimin e mbeturinave të rrezikshme; 

 Ndarjen e mbeturinave, në veçanti mbeturinave të rrezikshme dhe mbeturinave që përsëri mund të përdorën, 

me qëllim të pakësimit të mbeturinave të cilat duhet deponuar 

 Largimi I deponive me mbetje industrial me Pirit dhe piritin në PIM 

 

Sipërfaqet e rrezikuara nga zjarri  

 Zhgjerimi i Rrugëve në qytet dhe fshatrat ku janë të rrezikuara nga zjarri 

 Nderimi i rezervareve të ujit ne zonat rrurale për  zjarrfiksit  

 Trajnimi i Faktorit njeri për rendësin e pyjeve  

Përmbytjet  

 Parashikohet mbrojtja nga vërshimet përmes rregullimit të shtretërve të lumenjve dhe përroskave  te toka e 

cila ka bonitet të lartë dhe masa tjera për të mbrojtur dhe ngritur shkallën e bonitetit. 

 Zhgjerimi i i shtretërve të Lumejve dhe përroskave  

 Mirmbajtja e rrjetit të ujësjellsit dhe kanalizimit në qytet që shpesh në rast defekti vershojn rrugët e qytetit 

dhe demtojnë shtëpit sidomos në Lgjen 2 korriku në Mitrovicë 

 Ndërtimi I argjinaturave mbrojtëse. 

 

 

3.9. VENDBANIMET 

Lashtësia, llojllojshmëria me tipologjinë gjenetike, fizionomike-morfologjike, funksionale dhe demografike e 

vendbanimeve, e bëjnë komunën e Mitrovicës së Jugut që të hyjë në radhën e hapësirave shumë interesante për 

hulumtim. Komuna e Mitrovicës së Jugut ka një spektër të gjerë tipash të vendbanimeve rurale. Ekzistimin e 

lokaliteteve të banuara e kanë kushtëzuar kushtet e përshtatshme natyrore (relievi, klima, hidrografia dhe 

kushtet tjera shoqërore), që kanë mundësuar dhe kanë lehtësuar komunikimet nëpërmjet popullsisë dhe 

civilizimeve. Kjo dëshmon për një vazhdimësi të një hapësire të banuar shekuj me radhë, si dhe ndërtim e 

zgjerim vendbanimesh të reja, me tipologji dhe cilësi që i përgjigjen kohës, kushteve dhe rrethanave të reja. 

Si pasojë e shkatërrimeve nga luftërat, të cilat për pasojë patën rënien e numrit të popullsisë e si rrjedhojë të 

emigrimeve të herëpashershme, stagnime dhe rënie të numrit të popullsisë kanë pasur një numër i 

konsiderueshëm vendbanimesh. Duhet theksuar veçmas se ditë më ditë, disa nga vendbanimet, në aspektin 

fizionomik dhe morfologjik, janë duke u larguar nga tiparet e fshatit të dikurshëm patriarkal dhe duke marrë 

pamje që i përgjigjet kohës dhe kushteve të reja. Sot vërehen gërshetime ndërmjet asaj që ka trashëguar 

popullsia dhe së resë, që po e kërkon koha. 

 

3.9.1. Vendbanimet sipas karakterit Urban/ Rural  

Rrjeti i vendbanimeve në Komunën e Mitrovicës së Jugut përbëhet nga gjithsej 46 vendbanime të përfshira në 

40 zona kadastrale. Prej tyre, 45 vendbanime janë me karakter rural – fshatra, dhe një vendbanim urban – qyteti 

i Mitrovicës së Jugut.  
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Harta 43. Ndarja e vendbanimeve sipas karakterit urban/rural 

3.9.2. Vendbanimet sipas madhësisë dhe numrit të banorëve 

Qyteti i Mitrovicës së Jugut është qendra më e madhe sipas numrit të banorëve dhe dendësisë (4465 banorë në 

një km²), pasuar nga vendbanimet për-rreth qytetit. Megjithatë, mbi 50% e të gjitha vendbanimeve në komunën 

e Mitrovicës së Jugut bëjnë pjesë në vendbanime të vogla më numër të banorëve nën 500, dhe pjesa tjetër bëjnë 

pjesë si vendbanime rurale dhe urbane.  

Zona e Shalës me fshatrat e saj malore është zonë kryesisht me numër shumë të vogël të banorëve, ku shumë 

prej tyre ngelin me 0 banorë të përhershëm. 

Tabela 148.  Klasifikimi i vendbanimeve sipas madhësisë 

 Klasifikimi i 

vendbanimeve 

sipas normave të 

planifikimit 

Përshkrimi Vendbanimet 

Numri i 

vendbanime

ve 

% në raport 

me 

vendbanimet 

në tërësi 

25,000-50,000 

banorë 

Vendbanim i 

mesëm i vogël 

urban 

Mitrovicë e Jugut - qyteti 

1 2.22 % 

5,000-10,000 

banorë 

Vendbanim 

shumë i vogël 

urban 

Zhabar i Poshtëm 

1 2.22 % 

2,500 – 5,000 

banorë 

Vendbanim rural 

i madh 

Shipol*, Kçiq i Madh 
2 4.44 % 

1,000-2,500 banorë Vendbanim i 

mesëm i madh 

rural 

Zhabar i Epërm, Tunel i Parë, Shupkovc, 

Stantërg, Koshtovë, Kçiq i Vogël, Broboniq, 

Bajgorë, Vaganicë 

9 20.00 % 

500-1,000 banorë Vendbanim i 

mesëm rural 

Pirq, Lisicë, Svinjarë, Lushtë, Suhodoll i 

Poshtëm, Zasellë, Bare, Vinarc i Poshtëm 
8 17.78 % 

200-500 banorë Vendbanim i 

vogël rural 

Melenicë, Kutlloc, Suhodoll i Epërm, Rekë, 

Vidishiq, Mazhiq, Vërbnicë, Vinarc i Epërm, 

Rashan, Rahovë, Gushac 

11 24.44 % 
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 <200 banore Vendbanim 

shumë i vogël 

rural 

Rrzhanë, Stranë, Ovçar, Dedi, Batahir, Zijaqë, 

Kovaçicë, Koprivë, Maxherë, Zabërxhë, Selac, 

Tërstenë, Vidomiriq 

13 28.89 % 

*Vendbanimi Shipol me PZHK të fundit është klasifikuar si venbanim urban. Duke pasur parasysh këtë fakt, por edhe gjendjen 

ekzistuese dhe zhvillimet e mëdha në këtë venbanim, edhe ky plan e konsiderion Shipolin si venbanim të zonës urbane.  

 

Vendbanimet që në vitin 2011 kanë pasur më shumë se 500 banorë renditen sipas tabelës: 

Tabela 149. Kategorizimi i vendbanimeve sipas numrit të popullsisë (kolona e pare),sipas  sipërfaqes totale (kolona e dytë) dhe 

sipas dendësisë së popullsisë (kolona e tretë). 

Vendbanimi Nr. I  

popullsisë 

Vendbanimi Sipërfaqe 

(km²) 

Vendbanimi Dendësi 

(nr./km2) 

Mitrovicë e Jugut(qyteti) 33904 Selac 34.16 Mitrovicë e Jugut(qyteti) 4465 

Zhabar i Poshtem 7394 Kaçandoll 29.91 Shipol 3054 

Shipol  4834 Bajgorë 22.94 Zhabar i Ulët 2500 

Kçiq  i Madh  3412 Vllahi 16.57 Suhadoll 798 

Vaganicë  2000 Koshtovë 16.1 Vaganicë 462 

Koshtovë  1702 Broboniq 15.27 Kçiq  i Madh 414 

Shupkovc  1518 Bare 14.33 Zhabar i Epërm 407 

Kçiq  i Vogël 1348 Shupkovc 12.23 Shupkovc 298 

Bajgorë 1098 Rzhanë 10.88 Vinarc I Ulët 283 

Zhabar i Epërm 1070 Rahovë 10.44 Stantërg 224 

Stantërg  1042 Vidishiq 10.3 Kutllovc 207 

Broboniq  1023 Vërbnicë / Vërrnicë 9.69 Lushtë 148 

Tunell i Parë 1006 Kovaçicë 9.44 Rahovë 129 

Vinarc i Poshtëm 959 Rashan 9.37 Koshtovë 128 

Bare  841 Kçiq  i Madh 7.99 Svinjarë / Frashër 83 

Zasellë 791 Mitrovicë e Jugut 

(qyteti) 

7.25 Vidomiriq/ Vidimriq 76 

Suhodoll i Poshtëm 789 Svinjarë / Frashër 6.85 Melenicë 72 

 

3.9.3. Vendbanimet sipas funksionalitetit dhe rrjetit ndërlidhës 

Brenda përbrenda territorit të komunës ka ende fshatra, sidomos ato në verilindje të Mitrovicës së Jugut, të cilat 

nuk kanë lidhje të mira me qendrën. Atje kemi të bëjmë kryesisht me rrugë të paasfaltuara. 

Mobiliteti brenda qytetit është shumë i hendikepuar në mungesë të një sistemi të transportit urban. Në këtë 

mënyrë banorët e qytetit janë të varur nga transporti individual. Një vështirësi shtesë këtu paraqet edhe rrjeti i 

rrugëve dhe shtigjeve të cilat nuk janë të përshtatshme për këmbësorë dhe çiklistë. 

Në fshatra dhe regjion ekzistojnë disa vija autobusësh të cilat u ofrojnë shërbime transporti qytetarëve. Problem 

i theksuar në transportin e udhëtarëve është edhe operimi joformal i kombibusëve në linjat ndër-urbane dhe 

mosfunksionimi i linjës hekurudhore. 

Në komunën e Mitrovicës së Jugut nuk kanë qasje në rrjetin e Ujësjellësit 27 fshatra, të cilat pritet që me rritjen 

e kapacitetit të Ujësjellësit të mbulohen me rrjetin e ujësjellësit. Furnizimi me ujë i qytetit ndahet në zonën e 

ulët ku rreth 70% e sasisë së ujit transportohet me gravitet dhe zona e lartë ku 30% e ujit shpërndahet me anë të 

sistemit të pompimit. 
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 3.9.4. Vendbanimet sipas llojit dhe lartësisë mbidetare 

Zhvillimi i vendbanimeve në komunën e Mitrovicës së Jugut është i lidhur me karakteristikat gjeomorfologjike 

të terrenit, ku vërehet se numri më i madh i vendbanimeve, 22 zona kadastrale (55%), gjenden në zonën 

kryesisht të përzier me lartësi mbidetare nga 600-1000m.  

Vetëm 9 (22.5%) zona kadastrale shtrihen në zonën malore në lartësi mbidetare prej 700 deri 1770. Këto 

vendbanime gjenden në pjesën veriore të komunës, gjegjësisht vendbanimet në Shalë, të cilat janë vendbanime 

me numër të vogël të banorëve apo të braktisura tërësisht.  

Vendbanimet të cilat gjenden në zonën kodrinore-malore me lartësi mbidetare mbi 700 deri 1770m, 

karakterizohen si vendbanime të shpërndara për shkak të konfiguracionit të terrenit, si dhe me zhvillim mjaft të 

ulët demografik, ekonomik e social.  

Gjithashtu, 9 (22.5%) zona kadastrale shtrihen në zonën e rrafshtë në lartësi mbidetare prej 500 deri 700. Këto 

vendbanime gjenden në pjesën jugoretë komunës, dhe janë vendbanimet e vetme me tokë të klasit I-IV, të 

përshtatshme për bujqësi. Në këtë zonë shtrihjet edhe qyteti i Mitrovocës së Jugut.   

Në pjesën e rrafshët, vendbanimet kryesisht janë të zhvilluara në mënyrë gjatësore përgjatë rrugëve lokale, por 

edhe magjistrale, duke formuar kështu korridore të dendura ndërtimesh.  

 

3.9.5. Raporti në mes të sipërfaqeve të ndërtuara dhe të pandërtuara 

Në Komunë shtrihen 9 zona kadastrale, sipërfaqja e të cilave është e ndërtuar mbi 10% të territorit 

Tabela 150. Vendbanime me sipërfaqe të ndërtuar mbi 10% 
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Sipërfaqja e vendbanimit (ha) 294 157 30 167 114 142 6.42 24.9 43.5 

Sipërfaqja e ndërtuar(ha) 95.4 29 4.95 25.1 15.3 17.9 0.8 2.7 4.4 

Përqindja e sipërfaqja së ndërtuar (%) 32.45 18.47 16.50 15.03 13.42 12.61 12.46 10.84 10.11 

 

Në Komunë shtrihen 9 zona kadastrale, sipërfaqja e të cilave është e ndërtuar 7- 10% të territorit. 

Tabela 151. Vendbanime me sipërfaqe të ndërtuar 7-10% 
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Sipërfaqja e vendbanimit (ha) 35.2 56.6 41.9 41.7 96.2 99.9 47.3 43.2 22.8 

Sipërfaqja e ndërtuar(ha) 3.45 5.3 3.85 3.8 8.56 8.7 4.1 3.3 1.7 

Përqindja e sipërfaqja së ndërtuar (%) 9.80 9.36 9.19 9.11 8.90 8.71 8.67 7.64 7.46 

 

Në Komunë shtrihen 9 zona kadastrale, sipërfaqja e të cilave është e ndërtuar 4 - 7% të territorit. 

Tabela 152. Vendbanime me sipërfaqe të ndërtuar 4-7% 
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Sipërfaqja e vendbanimit (ha) 5.74 81.4 21.3 30.5 6.66 3.84 69.7 16.7 37.5 

Sipërfaqja e ndërtuar(ha) 0.4 5.35 1.26 1.8 0.35 0.2 3.57 0.85 1.6 

Përqindja e sipërfaqja së ndërtuar (%) 6.97 6.57 5.92 5.90 5.26 5.21 5.12 5.09 4.27 
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 Në Komunë shtrihen 8 zona kadastrale sipërfaqja e të cilave është e ndërtuar nën 4% të territorit. 

Tabela 153. Vendbanime me sipërfaqe të ndërtuar nën 4% 
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Sipërfaqja e vendbanimit (ha) 27.8 13.2 19.9 19.3 15.1 5.85 4.15 1.23 

Sipërfaqja e ndërtuar(ha) 1.1 0.5 0.75 0.7 0.51 0.15 0.1 0.02 

Përqindja e sipërfaqja së ndërtuar (%) 3.96 3.79 3.77 3.63 3.38 2.56 2.41 1.63 

 

 

3.9.6. Vendbanimi urban- Qyteti i Mitrovicës së Jugut 

Pozita e mirë gjeografike në mes të tre lumenjve Ibrit, Sitnicës dhe Lushtës kane ndikuar që në parahistori ky 

territor të banohet. Me zhvillimin e xehetarisë këtij territori i shtohet edhe një komponentë e rëndësishme në 

ngritjen e në një qendër të rëndësishme të vendbanimit. 

Territori administrativ i Komunës së Mitrovicës së Jugut ka ndryshuar disa herë në tri dekadat e fundit. Zubin 

Potoku dhe Zveçani i takonin Komunës së Mitrovicës së Jugut, deri në mëvetësimin e tyre gjatë viteve 80 – 90-

ta. Krahasimet sipas periudha kohore të të dhënave statistikore, vështirësohen sepse territori administrativ dhe 

numri I banorëve u zvogëlua dukshëm për Mitrovicën e Jugut.  Mitrovica  e Jugut u nda në dy komuna në vitin 

2008, ku kufiri në mes Komunës së Mitrovicës së Veriut dhe Komunës Mitrovica e Jugut u përcaktua vija e 

zonës kadastrale të Suhodollit. Zona urbane e Mitrovicës së Jugut sipas PZHU (2009) përbëhej nga gjithsej 20 

lagje, ku 6 kaluan nën administrimin e Mitrovicës Veriore. Aktualisht, Mitrovica e Jugut ka 14 lagje. 

Për shkak të shkaqeve politike, barrierave gjeografike, si terren malor dhe trupa ujor, përqindja më e madhe e 

zhvillimit në 20 vitet e fundit në Mitrovicën e Jugut ka ndodhur në pjesën e rrafshit, gjegjësisht në drejtim 

jugor, jug- perëndimor dhe perëndimor. 

Në kuadër të PZHK/ PZHU 2009, rrjeti rrugor dhe mobiliteti shihet si një nga fushat prioritare për trajtim në të 

ardhmen. Rrugët magjistrale (M2, M22.3) dhe rrugët nacionale (R111, R129, R200) paraqesin boshtin kurrizor 

të sistemit transportues në komunë, dhe vazhdimi i rrugës qarkore (Bypass) në jug. Këto plane propozojnë 

ndërtim të rrjetit të rrugëve lokale për të bëre lidhjen më të mirë brenda zonës urbane të qytetit por gjithashtu 

edhe për të lidhur fshatrat e ndryshme të komunës. 

 

3.9.6.1. Plani Zhvillimor Urban 2009- 2025+ dhe Plane Rregulluese Urbane (PRrU-të) 

Zona urbane e përkufizuar në PZHU të Mitrovicës së Jugut(2009) përbëhet nga lagjet urbane "Qendra", 

Suhadolli (Zona e Biznesit, Zona Industriale, Sitnica, Bair, Ura e Gjakut, Vaganicë, Fidanishte, Ilirida, Zhabar i 

Poshtëm, Zhabar i Epërm, Shipol dhe Shupkovc; me një sipërfaqe prej 1758.6ha. Gjatë viteve 2010- 2014, janë 

hartuar PRRU vetëm për 33% të sipërfaqes së kufirit urban, ndërsa 67% e sipërfaqes së kufirit urban ka mbetur 

pa mbulueshmëri me ndonjë PRRU. Tërësitë hapësinore që janë mbuluar/ nuk janë mbuluar me Plan 

Rregullues Urban (PRRU) në kuadër të zonës urbane janë paraqitur në tabelën më poshtë. 

 

Tabela 154. Mbulueshmëria e tërësive hapësinore urbane me PRRU. 

Emri dhe periudha e Planeve 

Rregulluese Urbane (PRRU) 

Tërësia 

urbane 

Sipërfaqja (ha) Tërësitë hapësinore të 

pambuluara me PRRU 

Sipërfaqja (ha) 

'Bairi' 2012 - 2025+ Bair 188 Zona e bizneseve 71.5 

'Fidanishte' 2010 - 2025+ Fidanishte 68.02 Zona industriale 118.6 

'Ilirida' 2010 - 2025+ Ilirida 56.7 Shupkovc 180 

'Qendra' 2010 - 2025+ Qendra 104.19 Vaganicë 112 
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 'Ura e Gjakut' 2014 Ura Gjakut 105.66 Shipoll 203 

'Sitnica' 2014 Sitnica 62.7 Zhabar i Epërm 180 

Totali 585.27 Zhabar i Poshtëm 175.3 

Suhadoll 96.5 

Lushtë 36.4 

Totali 1173.3 

 

PRrU “Qendra” në pajtim me PZHU-në parasheh zhvillimin e 7 nëngrupeve të saj me banim shumë familjar - 

kolektiv dhe individual, administratë publike, afarizëm, gjelbërim, hapësirë publike etj. PRrU 'Fidanishte' dhe 

PRrU 'Ilirida' në pajtim me PZHU-në, parasheh densifikimin dhe kyçjen e hapësirave të përshtatshme për 

banim, banim me afarizëm, institucione dhe parqe. PRrU 'Bairi' dhe PRrU 'Ura e Gjakut' kanë planifikuar 

banim kolektiv dhe banim individual, banim me afarizëm, banim me përqindje të lartë të gjelbërimi, 

institucione dhe parqe. PRrU 'Sitnica' është në pajtim me PZHU-në, parasheh densifikim dhe kyçjen e zonës së 

banimit në infrastrukturë, plotësimin me objekte shoqërore, banim individual, etj. 

Specifikisht 'Ura e Gjakut' dhe 'Sitnica' karakterizohen me banim individual dhe prezencë të lartë të gjelbërimit. 

Për këto 6 lagje të mbuluara me PRRU, gjatë 10 vjeçarit të fundit ka qenë më e lehtë zbatimi i zhvillimit sipas 

planifikimit dhe  projekteve kapitale. Në pjesët, ku kanë munguar PRRU-të, zhvillimi  karakterizohet si i 

hovshëm, i pakontrolluar, i shpërndarë, pa qasje adekuate në rrugë dhe pa infrastrukturë përkatëse adekuate. 

Shembull për këtë është pjesa e epërme e Zhabarit të Poshtëm e cila lidhet me shtratin e lumit Ibër dhe 

tangjentohet me lagjen Fidanishte. Në raste më të rralla, edhe pse ka pasur PRRU, zhvillimet në terren nuk kanë 

ndjekur konceptin zhvillimor të PRRU-ve, sidomos konceptin e rrjetit rrugor të paraparë me PRRU.   

 

3.9.6.2. Analiza zona urbane/ sub- urbane 

Kufiri qytet-fshat përfaqëson zona kritike, të cilat duhen trajtuar në aspekt të tipologjive që propozojnë, si dhe 

në vendimet që merren në të ardhmen në lidhje me zhvillimin urban, dendësinë dhe intensitetin e zhvillimit. 

Zona urbane në 20 vitet e fundit është zgjeruar më së shumti në drejtim të korridoreve të transportit: 

 Drejtim të Zubin Potokut, në vendbanimin Zhabar I Epërm, ku sipërfaqja banuese e këtij vendbanimi ndër 

vite, i është bashkangjitur gjeografikisht qytetit. Në disa pjesë të zhvillimit në Zhabar të Epërm, zhvillimi ka 

ndodhur jashtë kufijve të zonës urbane të paracaktuar me PZHK dhe PZHU paraprake. 

 Drejtim të Klinës, në vendbanimin Shipol. në vendbanimin Lushtë, ku sipërfaqja banuese e këtij vendbanimi 

ndër vite, i është bashkangjitur gjeografikisht qytetit. 

 Në vendbanimin Vaganicë, ku sipas PZHU 2009, një pjesë e këtij vendbanimi ka hyrë në kuadër të kufirit 

urban, kurse një pjesë tjetër nuk ka hyrë në kuadër të kufirit urban. Rrjedhimisht, zhvillimi në këtë vendbanim 

historikisht ka ndodhur edhe në kuadër të zonës urbane, dhe jashtë saj, në mënyrë shumë të shpërndarë dhe 

me densitet të ulët zhvillimor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



` 

257 

 

Komuna e Mitrovicës së Jugut 

Plani Zhvillimor Komunal 

 

Opština Južna Mitrovica  

Opštinski Razvojni Plan 

 

Municipality of South Mitrovica  

Municipal Development Plan 

 

PZHK dhe PZHU kanë planifikuar krijimin e disa nënqendrave zhvillimore dhe funksionale në kuadër të zonës 

urbane, edhe atë Suhadolli, Shiplo dhe Shupkovci. Rrjedhimisht, si përcaktim i këtyre hapësirave si nënqendra 

urbane, efekti zhvillime përgjatë korridoreve janë paraqitur rreth këtyre nënqendrave urbane në Mitrovicë e 

Jugut. Zhvillimet përgjatë korridoreve, gjegjësisht zhvillimeve lineare janë me ndikim negativ në aspektin e 

planifikimit urban, dhe në rastin e Mitrovicës së Jugut kanë ndodhur si rekreacion I përcaktimit të nënqendrave 

urbane, si dhe kanë ndodhur edhe në mënyre të pakontrolluar duke dalë dhe jashtë zonës urbane të përcaktuar 

me PZHK dhe PZHU 2009. 

Fatkeqësisht, këto zhvillime përgjatë korridoreve në mënyrë të pakontrolluar, kanë rezultuar që disa pjesë të 

zonës urbane kanë mbetur pa zhvilluar, dhe janë paraqitur lagje me qasje në rrugë qorre, dhe në raste më të 

rralla pa qasje në rrugë. Raste të tilla zhvillimore paraqiten përgjatë korridoreve në Shipol, Suhadoll, Zhabar, 

Shupkovc, etj. 

 
Figura 33. Zhvillimet në Vaganicë në raport me kufirin urban të PZHU/ PZHK paraprake. Burimi: analiza vetanake, INSI. 

Figura 32. Zhvillimet jashtë zonës urbane sipas kufirit urban të PZHU/ PZHK paraprake. Burimi: analiza vetanake, INSI 
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 Këto zhvillime përveç që janë të tipit linear, janë të densitetit shumë të ulët, ku janë krijuar lagje të shpërndara, 

me qasje jo adekuate në rrugë dhe infrastrukturë përkatëse. Rrjedhimisht, pjesët e pa ndërtuara në mes 

korridoreve kryesor nuk janë kyçur në zhvillim. 

 
Figura 34. Zhvillimet në Shupkovc në raport me kufirin urban të PZHU/ PZHK paraprake. Burimi: analiza vetanake, INSI. 

3.9.6.3. Ndërhyrjet dhe barrierat 

 
Figura 35. Lumenjtë si barriera natyrore në Mitrovicë e Jugut. Burimi: analiza vetanake, INSI. 
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 Qytetet shpesh copëtohen nga barrierave të ndryshme si rrugët, hekurudhat, objektet infrastrukturore, që 

krijojnë shumëllojshmëri problemesh me natyrë të ndryshme. Problemet kryesore janë p.sh .: shkatërrimi i 

morfologjisë lidhëse të indit urban, disavantazhet funksionale, kërcënimet mjedisore dhe peizazhi. Për të 

shmangur efekte të tilla negative, qyteti duhet të dizajnohet si një organizëm koherent për sa i përket aspekteve 

hapësinore, mjedisore, infrastrukturore, sociale dhe vizive. Kështu, hapësirat publike duhet të lidhin një ind 

urbanistik. Hapësira publike duhet të përmbushë disa funksione, të jetë e sigurt, e arritshme dhe tërheqëse. 

Vetëm një hapësirë e tillë publike mund të lidhë në mënyrë efektive indin urban jo vetëm në mënyrë 

hapësinore, por edhe duke përmirësuar jetën urbane. 

Në kuadër të zonës urbane në Mitrovicë e Jugut, rrjedhin katër lumenj: lumi Ibër, lumi Sitnica, lumi Lushta dhe 

lumi Trepça. Ndonëse, zakonisht lumenjtë paraqesin resurse dhe pasuri për një vendbanim, dhe shikohen si 

elemente të lidhjes së vendbanimeve, në aspektin e shtrirjes së zhvillimeve, ata paraqesin edhe barriera 

natyrore. Lumi Lushta, fatkeqësisht paraqitet vetëm si segment në kuadër të zonës urbane, pasi pjesa tjetër e 

lumit është ndërtuar si nëntokësore vite më herët, ndërsa lumi Trepça, shtrihet në përqindje të vogël brenda 

kufirit urban. Lumi Ibër dhe lumi Sitnica, me rrjedhën dhe shtratin e tyre e ndajnë zonën urbane, por dhe 

komunën në tre pjesë/ tërësi hapësinore. Ndër vite, më së shumti është zhvilluar trekëndëshi I brendshëm që 

formohet nga këto dy lumenj, kurse pjesët tjera kanë mbetur më pak të zhvilluara. 

 Barriera vizuale dhe sociale (kufij zonash me popullsi të ndryshme, karakter të ndryshëm, ushtri, etj.) 

 Tokë bujqësore/ Tokë pyjore 

 
Figura 36. Shtrirja e tokave bujqësore dhe pyjore brenda dhe përreth kufirit urban. Burimi: analiza vetanake, INSI. 
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 3.9.6.4. Struktura dhe morfologjia urbane 

Morfologjia urbane është analizë e indeve urbane, ose pëlhurës, si një mjet për të dalluar nivelin mjedisor që 

shoqërohet normalisht me hartimin urban. Morfologjia definohet duke identifikuar zhvillim koherent të lagjeve 

(hapësirat e hapura, ndërtesat) dhe funksionet në lagje (veprimtaritë socio- ekonomike).  

Struktura urbane në Mitrovicë e Jugut u analizua duke identifikuar modele karakteristike në vendosjen e 

ndërtesave, hapësirave dhe funksioneve ndryshime brenda të cilave megjithatë përputhen me një grup 

parimesh. 

 
Figura 37. Strukturat urbane e zonës urbane. 

Struktura urbane dhe morfologjia në Mitrovicën e Jugut u vlerësua duke identifikuar dendësinë urbane, 

shfrytëzimet e tokës, ndërlidhja rrugore, etj. Kjo analizë rezulton se në Mitrovicën e Jugut, në zonën urbane 

paraqiten dy tipe të ndryshme morfologjike dhe disa struktura urbane.  

Dy tipet morfologjike janë korrespondojnë me kohën e ndërtimit të zhvillimeve urbane. Zhvillimet para luftës 

janë kryesisht indi urban që krijon tipin 1 të morfologjisë urbane, që për dallim nga morfologjia e tipit 2, është 

më e dendur, ka rrjet të rregulluar rrugor, ka më shumë përmbajtje publike dhe sociale, shfrytëzime më shumë 

mikse. Përfundimisht morfologjia e tipit 1 është indi kryesor urban i qytetit. Morfologjia e tipit 2, është rrallë e 

ndërtuar, me mungesa infrastrukturore, me rrjet jo të rregulluar rrugor, me raste pa qasje adekuate në rrugë, etj, 

që paraqet kryesisht zonat sub- urbane, të ndërtuara pa ndjekur strikt rregullat e planifikimit urban, ne 

periudhën e pasluftës deri më sot. Struktura urbane sipas analizave ndahet në struktura urban me densitet të 

lartë, të mesëm dhe të ulët, siç shihet në hartë. 
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Figura 38. Shtrirja e banimit sipas viteve të ndërtimit 

 
Figura 39. Shtrirja e banimit sipas njësive banimore në zonën urbane. 

Banimi në zonën urbane shtrihet në dy forma, edhe atë në formën shtëpi e veçantë dhe në banesa me 

bashkëpronësi. Banimi i tipit në bashkëpronësi, shtrihet kryesisht në pjesën qendrore urbane, siç shihet në hartë. 
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 Veprimtaritë ekonomike 

Zona përreth liqenit akumulues, në vitet e fundit ka përjetuar zhvillim të potencuar ekonomik. Ndërtimi i liqenit 

artificial, prezenca e stadiumit olimpik 'Adem Jashari', ndërtimi i Kampusit të ri të Universitetit të Mitrovicës së 

Jugut si edhe projekti i radhës, pishinat dhe hoteli 'Aqua Park' normalisht që e kanë ndikuar zonën përreth por 

edhe prioritizimin e kësaj zone si shumë atraktive. Mirëpo, prania e lagjes së komunitetit RAE në afërsi duhet 

të trajtohet me kujdes gjatë planifikimit në mënyrë që zhvillimi I zonës të jenë gjithëpërfshirës. 

 
Figura 40. Shtrirja e veprimtarive ekonomike në zonën urbane. Burimi: analiza vetanake, INSI. 

3.9.6.5. Pabarazitë hapësinore dhe infrastrukturore 

Analiza e periferialitetit është një mjet që ndihmon në identifikimin e pabarazive social ekonomike brenda 

territorit urban. Kjo analizë bazohet në analiza social- ekonomike dhe synon të klasifikojë zona të ndryshme në 

qytet nga ato më të preferueshmet deri në ato më të pa favorizuarat, sipas treguesve të mëposhtëm. 

Ky klasifikim ndihmon bashkinë në përzgjedhjen e strategjive investuese dhe projekteve prioritete në PPV, që 

janë: 

 Largësia nga qendra e zonës së banuar; 

 Largësia nga qendrat e punësimit; 

 Lidhja me sistemin rrugor; 

 Furnizimi me rrjete infrastrukture dhe shërbime sociale; 

 Niveli më i përafërt i të ardhurave të shtresave shoqërore; 

 Plotësimi me funksione, sipas kategorive bazë të përdorimeve të tokës; 

 Niveli i kriminalitetit dhe sigurisë së jetës; 
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  Probleme të ndryshme sociale, përfshirë përjashtimin social. 

 
Figura 41. Pabarazitë hapësinore të funksioneve arsimore dhe administrative 

 

 
Figura 42. pabarazitë hapësinore të funksioneve sportive/ rekreative dhe kulturore. 
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 Mbivendosja e hartave që tregojnë rrezet e shërbimit të infrastrukturave arsimore, sociale, shëndetësore, rrugore 

e nëntokësore si dhe qendrave të punësimit dhe shërbimeve ekonomike krijon mundësinë që të identifikohen në 

territor zonat e favorizuara (të cilat mbulohen nga rrezet e shërbimit të infrastrukturave publike dhe gjenden në 

afërsi të zonave ekonomike) nga ato të pafavorizuarat, duke identifikuar kështu zonat ku ka më tepër nevojë për 

ndërhyrje dhe investime publike. 

Tabela 155. Analiza SWOT 

Përparësitë Dobësitë 

 Struktura urbane është kompakte, 

 Qendra e qytetit është e fuqishme, 

 Zonat për zhvillim në lokacione atraktive 

 Ndërprerja e ndërtimeve në zonat bujqësore  

 Përcaktimi i zonave urbane të reja  

 Densifikimi i fondit ndërtimor në zonat urbane si masë për 

ruajtjen e tokës bujqësore  

 Përcaktimi i zonave për ndërtim të pendëve dhe akumulim 

të ujit  

 Përcaktimi dhe mbrojtja e zonave bujqësore 

 Përcaktimi i zonave për konsolidim të tokave bujqësore  

 Përcaktimi i zonës ekonomike përgjatë nacionales në të 

dyja anët e nacionales duke e kufizuar zhvillimin e 

mëtutjeshëm në favor të tokës bujqësore 

 Përcaktimi i zonave ndërtimore 

 

 Zonat industriale pranë zonave të banimit – konflikti i 

shfrytëzimit të tokës, 

 Shpërndarja urbane dhe shfrytëzimi joefikas në periferi  

 Buxheti i ulët për shpronësime, duke marrë parasysh 

rritjene vlerës së tokës. 

 Inventarizimi i kulturave dhe klasavetë kualitetit të tokës- 

nuk përkon gjendja faktike me të dhënat kadastrale. 

 Ndryshimi i kulturave pas aprovimit të planeve rregullative 

 Parcelimi sipas planeve rregullative, ku pas një kohe të 

shkurtër ato ndryshojnë dhe pala përballët me ndryshim 

kadastral, ku dëmtohet në aspektin financiar. 

 Ndërtimet ilegale në tokë bujqësore 

 Fragmentimi i tokës bujqësore në parcelatë vogla  

 Mungesa e konsolidimit të tokës (komasacionit) 

 Vendbanime me shtrirje të shpërndarë 

 Krijimi i korridoreve të zonave ekonomike në mënyrë të pa 

kontrolluar 

 Mungesa e sistemit të ujitjesdhe infrastrukturës rrugore për 

tokën bujqësore 

 Ndarja fizike e tokës bujqësore ishkaktuar nga ndërtimi i 

autostradës 

 Mungesa e sipërfaqeve ujore (akumulimeve) 

 Dëmtim i zonave pyjore  

Mundësitë Kërcënimet 

 Hartimi Ligjit për Rregullim tëtokësurbane (ku lehtëson 

miratimin dhe zhvillimin e planifikimit urban në kadastër). 

 Miratimi i Ligjit për Pronën Publike. 

 Kthimi sa më i shpejtë i dokumentacionit kadastral nga 

Serbia. 

 Ndërprerja e ndërtimeve në zonat bujqësore  

 Përcaktimi i zonave urbane dhe për ndërtim të reja në 

sipërfaqe të përshtatshme për urbanizim 

 Densifikimi i fondit ndërtimor në zonat urbane si masë për 

ruajtjen e tokës bujqësore Përcaktimi i zonave për ndërtim 

të pendëve dhe akumulim të ujit  

 Përcaktimi dhe mbrojtja e zonave bujqësore 

 Përcaktimi i zonave për konsolidim të tokave bujqësore  

 Caktimi i zonës ekonomike përgjatë nacionales në të dyja 

anët e nacionales duke e kufizuar zhvillimin e mëtutjeshëm 

në favor të tokës bujqësore 

 Caktimi i zonave turistike verore dhe dimërore 

 Pronësia e paqartë mund të pengojë zhvillimin e duhur.  

 Ndërtimet pa leje përgjatë rrugës dhe miniera në pjesën 

veriore të qytetit mund ta bllokojnë zhvillimin e ardhshëm  

 Kufizimet financiare për rrugët lidhëse. 

 Mungesa e dokumentacionit kadastral. 

 Humbja e tokës bujqësore 

 Krijimi i vendbanimeve të shpërndara  

 Ndërtimet mbi zonat arkeologjike dhe dëmtimi i zonave 

arkeologjike  

 Vështirësim deri në pamundësim të aplikimit të masave 

komasative në tokën bujqësore 

 Rritje e pakënaqësisë qytetare 
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 Sfidat e zhvillimit urban 

Sa i përket sfidave të zhvillimit urban në qytet paraqiten disa sfida, siç janë: 

 Rritja e presionit për banim në qytet dhe zvogëlim i madhësisë së familjes (një familje = një strehim); 

 Rritja e kërkesave për banim të lartë; 

 Favorizim i banim në shtëpi të veçantë me një njësi që krijon lagje me densitet shumë të ulët dhe të 

shpërndara; 

 Çmimet e banesave ndryshojnë nga lagje në lagje; 

 Probleme pronësore të pazgjidhura; 

 Numër I lartë I ndërtimeve pa leje, që duhet integruar dhe urbanizuar; 

 Zhvillime të paplanifikuara me mungesën konsekuente të shërbimeve dhe hapësirave të gjelbër publike gjatë 

20 viteve të fundit; 

 Morfologji dhe strukturë urbane jo konsistente në pjesët sub- urbane të qytetit; 

 Qasja e dobët nga vendbanimet sub- urbane; 

 Situata të mundshme të rrezikut (p.sh. rrjet të ngushtë të rrugëve/ rrezik nga zjarri; struktura e dobët 

gjeologjike/ vendbanimet joformale; afërsia e industrisë ndotëse, etj.).  

 Kapacitete të debalansuara të peizazhit urban; 

 Mungesa e infrastrukturës përkatëse si dhe shpërndarja jo e balancuar e infrastrukturës publike dhe sociale. 

 Mungesë e infrastrukturës dhe shërbimeve publike në lagjet sub- urbane. 

Zgjerimet me densitet të ulët konsumojnë dhe copëtojnë kualitetin e tokës bujqësore më shumë se që është e 

arsyeshme me të njëjtën popullsi të caktuar. Zhvillimet e tilla gjithashtu kërkojnë një rritje në përdorimin e 

veturave dhe bëjnë të parealizueshëm një mjedis urban të pasur, shërbime efikase dhe aktivitete të suksesshme 

ekonomike. 

Potencialet kryesore 

Në qytetin e Mitrovicës së Jugut ekzistojnë hapësira të cilat kanë potencial për zhvillime të ndryshme. Pjesa 

qendrore e qytetit ka potencial për zhvillim të funksioneve qendrore të kulturës, arsimit dhe administratës. Në 

veri dhe në perëndim të qytetit ekzistojnë potenciale për zhvillim të ekonomisë dhe industrisë. Në pjesët 

përgjatë lumenjve dhe liqenit ekzistojnë potenciale për funksione si rekreim dhe banim atraktiv. Me 

përfundimin e rrugës qarkore të planifikuar, bëhet ndërlidhje më e mirë e vendbanimeve sub- urbane, ato në 

lindje dhe ato në jug, me pjesën qendrore, dhe do të kenë qasje direkt në dalje të qytetit. 

Ky potencial zhvillimor korrespondon me projeksionin e kërkesave të ardhshme për banim.  

 Zhvillimi në pjesët sub- urbane/ zonat e rizhvillimit 

Në pjesët sub- urbane duhet të plotësohet struktura urbane, të përbëra prej banimit me dendësi pak më të lartë 

se trendi i zhvillimeve ekzistuese. Në kuadër të këtyre zonave duhet  të integrohen funksione si biznese dhe 

ekonomi e vogël. Në veçanti, në zonën e, liqenit, do të zhvillohen zona banimi të kualitetit të lartë. Nëpërmjet 

mbushjes urbane, ekziston potenciali për rritjen e intensitetin urban, dhe me këtë arritje të një zhvillimi 

kompakt urban të qytetit.  

 Zhvillimi në pjesët ekzistuese 

Blloqet ekzistuese të banimit dhe ato mikse do të zgjerohen deri te rruga qarkore. Jashtë kësaj qarkore do të 

zhvillohen zonat ekonomike dhe industriale në formë të rripave. 

Veprime të mundshme 

 Një zhvillim hapësinor kompakt  

Viteve të fundit, në periferi të qytetit janë bërë ndërtime të shumta të paplanifikuara ose pa leje të ndërtimit. 

Shumë nga këto zona nuk kanë infrastrukturë, gjegjësisht, kyçje legale dhe të sigurt në rrjetin e ujësjellësit, të 

kanalizimit dhe të energjisë elektrike, si dhe u mungojnë rrugët e mira. Destinimi i sipërfaqeve është kryesish 
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 tmiks, me banim dhe industri të ndërtuar afër njëra tjetrës. Më tej, është fakt se toka në të shumtën e rasteve 

është e përdorur në mënyrë joekonomike, me ndërtime të shpërndara.  

Të gjitha këto zona sub- urbane dhe pjesërisht në brendi të qytetit, u rivlerësohen në të gjitha aspektet e 

kontrollit dhe kualitetit urban, arkitektonik, ai mjedisor dhe sidomos aspekti i vlerave të trashëgimisë së 

ndërtuar, dhe pas një analize thelbësore profesionale do të propozohen zgjedhje për intensifikim. 

Mitrovica e Jugut duhet të zhvillohet më tutje si qytet kompakt dhe i dendësuar. Me qëllim të kufizimit të rritjes 

së paplanifikuar të vendbanimit, qyteti duhet ta definoj qartë kufirin e tij në raport me hapësirën përreth dhe në 

kuadër të këtij kufiri të pranoj popullsinë e paraparë deri më 2025. Përdorimi më i përzier, densifikimi dhe 

kontrollimi i shtrirjes urbane janë tri çështjet kyçe që duhet të frymëzojnë PZhK-në.  

 Një qytet më kompakt, është një qytet që konsumon më pak burime dhe mund të zbatojë sisteme të 

transportit në mënyrë më efektive me një kosto më të ulët. 

 Shmangia dhe zgjidhja e shtrirjes urbane duke promovuar procesin e “densifikimit“, do të shoqërohet 

me strukturimin e mobilitetit dhe rrjeteve të shërbimeve, forcimin e hapësirave të qytetit publik 

(shërbimet, parqet urbane, sheshet, vendparkimet, garazhet, etj); 

 Përforcimi i zonave periferike-urbane duke gjetur lidhje të reja mes qytetit dhe peizazhit bujqësor 

shumëfunksional, duke përcaktuar kufijtë e rritjes urbane për të mbështetur stabilitetin afatgjatë të rritjes 

së qytetit; 

 Përmirësimi i infrastrukturës rrugore dhe transportit publik urban, me theks të veçantë në zonat me 

rrezikshmëri dhe në zonat sub- urbane. 

 Përcaktimi i hapësirave të caktuara duhet t'i përmbushë kërkesat e mbrojtjes së mjedisit, duke ngritur 

cilësinë e jetesës dhe shëndetin publik në këtë zonë, dhe përdorimin racional të burimeve natyrore. 

 Krijimi dhe sigurimi i hapësirave publike me cilësi të lartë. 

Sasia dhe cilësia e hapësirave publike luajnë një rol të rëndësishëm në përcaktimin e kushteve të jetesës së 

popullsisë urbane. Si një faktor vendor, cilësia e hapësirës urbane është e rëndësishme për të tërhequr 

investimin industrial, burime njerëzore të afta dhe kreative, dhe për të rritur turizmin. 

Identifikimi i zonat nën-qendra urbane drejt një zhvillim policentrik urban. 

 

3.9.7. Vendbanimet rurale - shtrirja, struktura dhe madhësia 

Rrjeti i vendbanimeve rurale në komunën e Mitrovicës së Jugut paraqet një heterogjenit të shtrirjeve dhe një 

mozaik interesant të përhapjes hapësinore. Qasja e analizës së rrjetit, sistemit dhe e strukturës së vendbanimeve 

rurale në komunën e Mitrovicës së Jugut, sipas shumë karakteristikave fizionomiko-morfologjike, funksionale 

dhe demografike, paraqet specifikë të rrallë, që kërkon hulumtime të hollësishme, dhe ndërdisiplinore. Territori 

i komunës së Mitrovicës së Jugut karakterizohet me numër të madh vendbanimesh për njësi sipërfaqesh. Ky 

numër vendbanimesh është i koncentruar në një sipërfaqe prej 331 km2, në të cilën gjenden 36 vendbanime, 

nga të cilat 45 janë vendbanime rurale dhe vetëm një vendbanim urban-Mitrovica e Jugut. Madhësia mesatare e 

vendbanimeve në vitin 1981 ishte 9 km2 (ndaj 7,5 të mesatares së Kosovës) dhe me numër mesatar të 

popullsisë për një vendbanim prej 2211 banorë, që ishte me e madhe se mesatarja e Kosovës 1445.  

Për arsye të rritjes së numrit të popullatës (shkalla e lartë e natalitetit, migrimi), qytetit i nevojiteshin hapësira të 

reja banimi. Kjo kërkesë theksohet sidomos me shkatërrimet e bëra gjatë luftës. 

Si rrjedhojë, në vitet e fundit qyteti është zgjeruar (rritur) dhe rindërtuar shumë. Posaçërisht në jugperëndim të 

qytetit ka pasur një zgjerim të pakontrolluar, përgjatë rrugëve kryesore dhe segmenteve ndërmjet. Po ashtu në 

veriperëndim, në bregun përmbi Suhadoll (lagjja e doktorëve), është bërë zgjerimi i lagjes në mënyrë të 

pakontrolluar. Që nga viti 1999, numri i banorëve të qytetit është rritur për 1700 banorë në vit. Një numër i 

madh i ndërtimeve nuk kanë fare leje ndërtimi. Aktualisht, thuhet se lëshohen rreth 150 leje ndërtimi të 

objekteve të banimit. 

Që nga pezullimi i funksionimit të kompleksit industrial Trepça dhe rënies së shkallës së ndotjes të ambientit, 

është shtuar edhe ndërtimi në lagjen Shupkovc, kryesisht përgjatë rrugës në drejtim të Vushtrrisë. Këtu 
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 zhvillohet tregtia me materiale ndërtimore dhe veprimtari tjera shërbyese e zejtare si dhe objekte me karakter të 

përzier banuese e komerciale. 

Vendbanimet zgjerohen në mënyrë të pakontrolluar në segmentet në mes të akseve kryesore rrugore si dhe në 

kodrën mbi Suhadoll. Posaçërisht në jug të qytetit janë ndërtuar lagje të tëra pa asnjë qasje në infrastrukturën 

teknike. Pjesërisht, për arsye të çështjeve të pazgjedhura pronësore, objektet kryhen vetëm në nivelin e punëve 

të vrazhda. Objektet për furnizim dhe shërbimet tjera, janë të përqendruara vetëm në qendër dhe përgjatë 

akseve rrugore. Këto lagje, janë të lidhura me rrugën kryesore përmes rrugicave të paasfaltuara. Nuk ka një rrjet 

rrugorë, dhe përpos furnizimit me ujë të pijshëm dhe rrymë, nuk ka një infrastrukturë teknike. Mungon një 

koncept i planifikimit të zonës urbane (qytetit). Arsyeja për këtë është në radhë të parë nevoja e madhe për 

hapësira banimi si dhe mungesa e ligjeve gjegjësisht mosrespektimi i tyre. 

 

3.9.8. Trendet, nevojat, projeksionet dhe prognozat 

Trendi i zhvillimeve dëshmon që e gjithë komuna e Mitrovicës së Jugut është zhvilluar në mënyrë të pa 

kontrolluar. Zona urbane ka pasur koncentrim më të madh të ndërtimeve, ndërkohë që në zonat rurale zhvillimi 

ka qenë i shpërndarë në të gjithë territorin dhe rrjedhimisht i pabalancuar. Intensitet më të madh zhvillimi dhe 

më të shpërqendruar ka pësuar pjesa jugore e komunës, në veçanti vendbanimet përreth zonës urbane.  

Zhvillimi i shpërqendruar ka ndodhë për shkak të presionit të madh për ndërtim në qytetin e Mitrovicës së 

Jugut, gjë që ka ndikuar që ndërtimet të kalojnë përtej kufirit aktual të zonës urbane në vendbanimet përreth. Në 

këtë mënyrë, vendbanimet rurale, Suhodoll, Zhabar i Poshtëm, Shipol dhe Shupkovc, pothuajse janë 

bashkëngjitur me zonë urbane duke marr parasysh shkallën e zhvillimit. Zhvillimet me intensitet më të lartë 

vërehen sidomos në jug-perendim të zonës urbane,Suhodoll dhe Zhabar i Poshtëm. Si të tilla, këto vendbanime 

sot funksionojnë si qendra sub-urbane si rezultat i afërsisë së tyre me qytetin dhe kërkesës së lartë për zhvillim 

dhe shërbime.  

Me rastin e hulumtimit të gjendjes ekzistuese gjatë hartimit të Profilit komunal janë  evidentuar vendbanimet 

me potencial të zgjerimin dhe në hartimin e vizionit për zhvillimin e komunës është trajtuar edhe tema e 

zgjerimit të vendbanimeve. Vendbanimet ku nuk parashihet zgjerim të hapësirës banuese në shtrirjen e tyre 

territoriale sugjerohet që zhvillimet eventuale të orientohen drejt densifikimit, kompaktësimit të strukturës 

fizike.  

Vendbanimet zgjerohen në mënyrë të pakontrolluar në segmentet në mes të akseve kryesore rrugore si dhe në 

kodrën mbi Suhadoll. Posaçërisht në jug të qytetit janë ndërtuar lagje të tëra pa asnjë qasje në infrastrukturën 

teknike. Pjesërisht, për arsye të çështjeve të pazgjedhura pronësore, objektet kryhen vetëm në nivelin e punëve 

të vrazhda. Objektet për furnizim dhe shërbimet tjera, janë të përqendruara vetëm në qendër dhe përgjatë 

akseve rrugore.Qendra më të vogla të pavarura (përcjellëse) nuk ekzistojnë. 

Zgjerimi i vendbanimeve para së gjithash duhet të bazohet mbi parimet e densifikimit, shfrytëzimit racional të 

tokës dhe mbrojtjes së tokës bujqësore. 

 

Tabela 156. Venbanimet që parashihet të zgjerohen dhe ato që parashihet të kompaktësohen 

VENDBANIMI  

ku parashihet zgjerimi  

VENDBANIMI  

ku parashihet kompaktësimi 

Suhadoll Frashër  

Zhabar i Epërm Kçiq i Madh 

Vaganicë Stantërg 

Shipol Shupkovc 

Vinarc i Poshtëm Lushtë 

Koshtovë  
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 3.9.9. Sfidat, gjetjet kyçe dhe supozime të pranuara, identifikimi I problemeve dhe konstatimet 

kryesore 

3.9.9.1. Sfidat, identifikimi I problemeve dhe konstatimet kryesore të venbanimeve  

Gjatë vlerësimit të gjendjes ekzistuese të vendbanimeve janë identifikuar sfidat vijuese: 
 

 Mungesa e lidhjes së mire mes zonës urbane me venbanimet ruarale malore- Zona e Shalës; 

 Qasja e dobët nga vendbanimet sub- urbane në zonë urbane; 

 Shuarja e vendbanimeve malore dhe dyndja e tyre ne zonë urbane; 

 Terreni malor që vështirëson ofrimin e kushteve elementare në ato vendbanime, si, rrugët për qasje në 

vendbanim, ujësjellë, kanalizim e shëbime te tjera; 

 Mungesa e qasjes në infrastrukturë teknike-ujësjellës e kanalizim në një numër të madh të vendbanimeve; 

 Mungesa e infrastrukturës përkatëse si dhe shpërndarja jo e balancuar e infrastrukturës publike dhe sociale; 

 Mobiliteti brenda qytetit është shumë i hendikepuar në mungesë të një sistemi të transportit urban; 

 Numër I lartë I ndërtimeve pa leje, që duhet integruar dhe urbanizuar; 

 Zhvillime të paplanifikuara me mungesën konsekuente të shërbimeve dhe hapësirave të gjelbër publike ; 

 Morfologji dhe strukturë urbane jo konsistente në pjesët sub- urbane të qytetit; 

 Mungesë e infrastrukturës dhe shërbimeve publike në lagjet sub- urbane; 

 Zgjerime të mëdha me densitet të ulët të cilat konsumojnë dhe copëtojnë kualitetin e tokës bujqësore më 

shumë se që është e arsyeshme me të njëjtën popullsi të caktuar; 

 

3.9.9.2. Gjetjet kyçe dhe supozime të pranuara 

 Qyteti i Mitrovicës së Jugut paraqet qendrën administrative, ekonomike e kulturore për gjithë territorin e 

komunës, por edhe për komunat fqinje, si qyteti më i madh i rajonit. 

 Qyteti i Mitrovicës së Jugut i takon tipit të shpërndarë të vendbanimeve, me sipërfaqe të ndërtuar prej 95.4 

apo 32.45% nga e gjithë sipërfaqja e zonës urbane. Nëse e analizojmë madhësinë e parcelave në zonën 

urbane, atëherë del se kemi të bëjmë më një territor mjaft të fragmentuar ku shumica e parcelave, nuk janë më 

të mëdha se 3 ari.  

 Mitrovica e Jugut ka një zonë urbane dhe gjashtë vendbanime që janë zhvilluar rreth saj, duke i karakterizuar 

ato si sub-urbane. Këto vencbanime janë zhvilluar si të tilla pa ndonjë planifikim, andaj janë të mangëta në 

ofrim të shumë shërbimeve të nevojshme pë vendbanime me dendësibanimi dhe numër të banorëve të tilla.  

 Shumica e vendbanimeve janë të tipit të shpërndarë (30) me dendësi të ulët të banimit, dhe mungesë të 

infrastrukturës, pasjtaj ato te tipit linear (7), që janë vendbanime të zhvilluara për-rreth rrugëve kryesore te 

komunës, dhe në fund ne një numër shumë të vogël venbanimet e koncentruara (2), e që tregon drejtë pë 

drejtë mungesën e një planifikimi të mirëfilltë para zhvillimit të vendbanimeve.  

 Kjo shpërndarje e banimit brenda vendbanimeve ka rezultuar edhe me një dendësi të ulët apo mesatare tek 

sumica e vendbanimeve, me prejashtim të zonës urbane dhe vendbanimeve rreth saj, që vjen si rezultat i kë 

rkesave të shumta pë banim për shkak të zbrazvjeve të vendabnimeve ruarale drejt zonës urbane.  

 Mitrovica e Jugut karakterizohet me tri lloje të relievlit, pjesa qendreore e saj si zonë e rrafshte, unaza rreth 

saj si zonë e përzier, dhe pjesa veriore – Zona e Shalës, zonë malore.  

 Edhe karakteri ekonomik në komunë mund të themi se në një masë dirixhohet nga relievi. Zona qendrore që 

përfshinë zonën urbane me vendbanimet për-rreth zhvillojnë aktivitete të ndryshme ekonomike; zona e jug-

lindore zhvillon bujqësi, kjo për shkak të tokës së kualitetit të lartë; pjesa rreth lumit Ibër zhvillon turizem, 

zona e ulët e Shalës- Stantërg dhe rrethine zhvillohet industria; dhe në znën malore të Shalës zhvillohet 

blegëtoria.  
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  Duke parë trendet e numrit të popullsisë sipas regjistrimeve të ASK-së deri na vitin 2011, por edhe 

projeksione të popullsise, del se popullësia e Mitrovicës së Jugut është kryesisht në rënie me prejashtim të 

zonës urbane dhe asaj sub-urbane.  

Tablea më poshtë jep në detaje për secilin venbanim karaktiresitikat kryesore të tyre, prej nga edhe bazohen 

gjetjet.   

Tabela 157. Kategorizimet e vendbanimeve 

Vendbanimi Kategori e 

rendit 

hapësinor49 

Klasifikimi i 

vendbanimit 

Morfologjia 

hapësinore50 

Dendësia 

ndërtimore51 

Reliefi52 Identiteti 

ekonomik
53 

Statusi i 

Popullsisë54 

Mitrovicë e 

Jugut 

Hapësirë Urbane Qendër e rendit 

të lartë 

I koncentruar E lartë I rrafshit 500-

560 

Përzier  Rritje e popullsisë 

Bajgorë  Hapësirë Rurale Qendër e rendit 

të mesëm 

I shpërndarë E ulët I Përzier100-

1700 

Turizëm Rënie e popullsisë 

Bare  Hapësirë Rurale Qendër e rendit 

të mesëm 

I shpërndarë Mesatare I Përzier 990-

1410 

Përzier Rënie e popullsisë 

Batahir  Hapësirë Rurale Qendër bazike I shpërndarë E ulët Malor 580-1000 Përzier Eliminim I 

popullsisë 

Broboniq  Hapësirë Rurale Qendër e rendit 

të ultë 

I shpërndarë Mesatare I Përzier 570-

900 

Përzier Rënie e popullsisë 

Dedi Hapësirë Rurale Qendër bazike I koncentruar E ulët Malor 650-1080 Përzier Eliminim I 

popullsisë 

Gushavc Hapësirë Rurale Qendër e rendit 

të mesëm 

Linear E ulët I rrafshit 510-

610 

Bujqësor Rënie e popullsisë 

Kaçandoll  Hapësirë Rurale Qendër e rendit 

të ultë 

I shpërndarë E ulët Malor 970-1700 Përzier Rënie e popullsisë 

Kçiq  i 

Madh  

Hapësirë Rurale Qendër e rendit 

të mesëm 

I shpërndarë E lartë I rrafshit 510-

950 

Bujqësor Rënie e popullsisë 

Koprivë  Hapësirë Rurale Qendër e rendit 

të ultë 

I shpërndarë E ulët I Përzier 590-

790 

Përzier Rënie e popullsisë 

Koshtovë  Hapësirë Rurale Qendër e rendit 

të mesëm 

I shpërndarë Mesatare I përzier 530-

900 

Turizëm Rënie e popullsisë 

Kovaçicë  Hapësirë Rurale Qendër bazike I shpërndarë E ulët Malor 950-1410 Përzier Rënie e popullsisë 

Kutllovc  Hapësirë Rurale  Qendër e rendit 

të ultë 

Linear E lartë Malor 580-1010 Përzier  Rënie e popullsisë 

Lushtë  Hapësirë Rurale Qendër e rendit 

të ultë 

I shpërndarë Mesatare I Përzier  540-

750 

Përzier Rënie e popullsisë 

Maxherë  Hapësirë Rurale Qendër e rendit 

të ultë 

I shpërndarë E ulët Malor 790-1070 Përzier Rënie e popullsisë 

Mazhiq  Hapësirë Rurale Qendër e rendit I shpërndarë E ulët I Përzier 840- Përzier Rënie e popullsisë 

                                                 

 

 
49Hapësirë rurale, qendër e zhvillimit rural, hapësirë urbane dhe hapësirë e zgjeruar urbane, sipas 6.1.4. 

Kategori e rendit hapësinor nga Kodi Hierarkik i Rregullimit Plotësues. 

50 Linear, i koncentruar, i shpërndarë. 

51 E lartë, mesatare, e ulët (0-7%, 7-10%, >10%). 

52 Malor, i rrafshit, i përzier. 

53 Bujqësor, shërbime, përzier, tjera. 

54 Rritje e popullsisë,Rritje lartë e popullsisë, rënje e popullsisë, konvergjent (as rritje as ulje të popullsisë). 
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 të ultë 1220 

Melenicë  Hapësirë Rurale Qendër e rendit 

të ultë 

I shpërndarë E ulët I Përzier 900-

1150 

Përzier Rënie e popullsisë 

Ofqar  Hapësirë Rurale Qendër bazike I shpërndarë E ulët Malor 670-1050 Përzier Eliminim I 

popullsisë 

Pirq Hapësirë Rurale Qendër e rendit 

të ultë 

I shpërndarë E ulët I rrafshit 550-

620 

Bujqësor Rënie e popullsisë 

Rahovë  Hapësirë Rurale Qendër bazike  I shpërndarë Mesatare I Përzier 520-

1020 

Përzier Konvergjent 

Rashan  Hapësirë Rurale Qendër e rendit 

të ultë 

I shpërndarë E ulët I Përzier 700-

1050 

Përzier Rënie e popullsisë 

Rezhanë  Hapësirë Rurale Qendër e rendit 

të ultë 

N/A E ulët Malor 1100-

1640 

Përzier Eliminim I 

popullsisë 

Selac  Hapësirë Rurale Qendër bazike I shpërndarë E ulët I përzier 770-

1770 

Përzier Rënie e popullsisë 

Shipol  Hapësirë Sub-

urbane 

Qendër e rendit 

të mesëm 

I shpërndarë E lartë I rrafshit 540-

590 

Përzier Rritje e popullsisë 

Shupkovc  Hapësirë Sub-

urbane 

Qendër e rendit 

të mesëm 

I shpërndarë E lartë I Përzier 500-

950 

Përzier Rritje e popullsisë 

Stantërg  Hapësirë Rurale Qendër e rendit 

të mesëm 

I shpërndarë Elartë Malor 660-1200 Industrial Rënie e popullsisë 

Stranë Hapësirë Rurale Qendër e rendit 

të ultë 

I shpërndarë E ulët I përzier 720-

950 

Përzier Eliminim I 

popullsisë 

Suhadoll  Hapësirë Sub-

urbane 

Qendër e rendit 

të mesëm 

I shpërndarë E lartë I rrafshit 510-

610 

Përzier Rënie e popullsisë 

Svinjarë / 

Frashër  

Hapësirë Rurale Qendër e rendit 

të ultë 

Linear E ulët I rrafshit 500-

620 

Bujqësor Rritje e popullsisë 

Tërstenë  Hapësirë Rurale Qendër e rendit 

të ultë 

I shpërndarë E ulët I përzier 820-

1260 

Përzier Rënie e popullsisë 

Vaganicë  Hapësirë Sub-

urbane 

Qendër e rendit 

të mesëm 

I shpërndarë Mesatare I rrafshit 520-

620 

Bujqësor Rritje e popullsisë 

Vërbnicë / 

Vërrnicë  

Hapësirë Rurale Qendër e rendit 

të ultë 

I shpërndarë Mesatare I Përzier  540-

820 

Bujqësor Rënie e popullsisë 

Vidishiq Hapësirë Rurale Qendër e rendit 

të ultë 

I shpërndarë E ulët I përzier 930-

1200 

Përzier Rënie e popullsisë 

Vidomiriq/ 

Vidimriq 

Hapësirë Rurale Qendër e rendit 

të ultë 

Linear E lartë I Përzier 630-

850 

Përzier Rënie e popullsisë 

Vinarc I 

Ulët  

Hapësirë Rurale Qendër e rendit 

të mesëm 

Linear Mesatare I Përzier 510-

710 

Përzier Rënie e popullsisë 

Vllahi  Hapësirë Rurale Qendër e rendit 

të ultë 

Linear Mesatare I Përzier 570-

1200 

Përzier Rënie e popullsisë 

Zabërgjë  Hapësirë Rurale Qendër e rendit 

të ultë 

Linear E ulët I përzier 790-

1150 

Turizëm Rënie e popullsisë 

Zhabar i 

Ulët  

Hapësirë Sub-

urbane 

Qendër e rendit 

të mesëm 
I shpërndarë E lartë I rrafshit 510-

590 

Përzier Rënie e popullsisë 

Zhabar i 

Epërm  

Hapësirë Sub-

urbane 

Qendër e rendit 

të mesëm 
I shpërndarë Mesatare I Përzier 520-

770 

Përzier Rritje e popullsisë 

Zjaqë Hapësirë Rurale Qendër e rendit 

të ultë 

I shpërndarë E ulët I Përzier 830-

1200 

Përzier Rënie e popullsisë 
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 3.9.10. Përparësitë, dobësitë, mundësitë rreziqet - Analiza SWOT 

Tabela 158. Analiza SWOT për vendbanimet 

Përparësitë Dobësitë 

 Zonë kompakte urbane; 

 Infrastruktura teknike bazike relativisht e mirë e 

vendbanimeve në përgjithësi; 

 Qasja e mirë e vendbanimeve në shërbime komunale; 

 95 % e banimit në pronë private, pa konteste pronësore; 

 Programi 3 vjeçar i banimit; 

 Banim relativisht i ri - vetëm 20% të njësive të banimit më 

të vjetra se 40 vjet; 

 Trendi i remitencave për fushën e banimit. 

 Përcaktimi i zonave ndërtimore 

 Ndërprerja e ndërtimeve në zonat bujqësore  

 Përcaktimi i zonave për konsolidim të tokave bujqësore  

 Vendbanime të zhvilluara në formë korridoresh; 

 Zhvillime të shpërqendruara jashtë zonës urbane  

 Humbja e tokës bujqësore për shkak të zgjerimit të 

vendbanimeve; 

 Parcelimi i madh i pronave në zonën urbane dhe rurale; 

 Inspektimi i ulët i ndërtimeve; 

 Numri i madh i njësive banesore të pashfrytëzuara; 

 Lidhja jo e mirë e vendbanimeve me qendrën e Mitrovicës 

së Jugut; 

 Ndërtimet ilegale në tokë bujqësore 

 Krijimi i korridoreve të zonave ekonomike në mënyrë të pa 

kontrolluar 

 

Mundësitë Rreziqet 

 Dendësimi i planifikuar i vendbanimeve ekzistuese në bazë 

të planeve hapësinore-veçanërisht në fshatra dhe në zonat 

sub-urbane; 

 Hartimi i politikave nga niveli qendror për banim të 

përballueshëm; 

 Potenciali i sektorit privat për banim. 

 Migrimi i popullsisë fshat – qytet. 

 Mungesa e dokumentacionit kadastral. 

 Marrëdhine jo bashkëpunuese me komunën fqinje në veri 

  

 

 

3.9.11. Ndërtimet pa Leje dhe me leje ne komunen e Mtovices Jugore 

Në Komunën e Mitrovicës së Jugut janë të regjistruara në regjistrin Kombëtar të ndërtimeve pa leje mbi 8100 

raste të ndërtimeve pa leje me ish Ligjin për Trajtimin e Ndërtimeve pa Leje Nr.04/L-188 të vitit 2014. Mirëpo 

ky numër i ndërtimeve pa leje është ma i madh, e që pritet të trajtohen me Ligjin e ri në fuqi Ligji Nr. 06/L-024. 

3.9.11.1. Ndërtimet private me leje ndërtimi 

Gjatë periudhës 2009-2018, gjithsej 194 leje ndërtimi janë dhënë për ndërtuesit privatë në Komunën e 

Mitrovicës Jugore. Shumica e lejeve të ndërtimit (34) janë dhënë në vitin 2017, pasuar nga viti 2015 dhe 2016 

(secila me 29 leje ndërtimi). Ndërkaq, gjatë periudhës 2013-2018, dhjetë leje ndërtimi u refuzuan/ mohuan. 55 

                                                 

 

 
55 Raport Vlerësimi i PZHK-së 2009- 2025+, Programi për Zhvillim Gjithëpërfshirës- UN-Habitat, komuna e 

Mitrovicës Jugore 
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Figura 43. Shperndarja e ndertimeve me leje ne qender te qytetit- insert nga baza e te dhenave ne QGIS, Raport Vleresimi i PZHK-

se 2009- 2025+, UN-Habitat, komuna e Mitrovices Jugore 
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Grafiku 26. Nërtimet private në vit dhe lloji i tyre 
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 Pjesa ma e madhe e ndërtimeve private (154 leje ndërtimi ose 78% e të gjitha ndërtimeve private) ishin 

rezidenciale, ndërsa ato të mbetura (43 leje ndërtimi, 22%) ishin aktivitete ekonomike. Ndër ndërtimet 

rezidenciale, 92 leje ndërtimi (47%) ishin ndërtime individuale të banimit, ndërsa 2 leje ndërtimi (31%) ishin 

ndërtime për banim kolektiv. Pjesa më e madhe e ndërtimeve rezidenciale (76%) përfshinin ato të aktiviteteve 

ekonomike, përveç 37 të projekteve private (24%) të cilat ishin vetëm rezidenciale. Siç shihet në Hartën 17, 

shumica e këtyre ndërtesave janë të vendosura në zonën urbane të Mitrovicës dhe disa të tjera në fshatrat 

komunale, si Bare, Bajgore, Kovacice dhe Koshtove.56 
 

22%

0%

47%

31%

78%

Ndërtimet ekonomike Ndërtimet për banim Banimi individual Banimi kolektiv

 
Grafiku 27. Pjesa e ndërtimeve ekonomike dhe të banimit privat 

 

 

3.9.11.2. 3.9.13. Ndërtimet private pa leje ndërtimi 

Sipas të dhënave të MEA-së, në Komunën e Mitrovicës Jugore, nga fillimi i viteve 2000 deri në vitin 2015 janë 

ndërtuar 8,103 ndërtesa pa leje (lista mund të përfshijë gjithashtu objekte pa leje të ndërtuara gjatë viteve të 90-

ta). Gjatë vlerësimit të PZHK-së të Mitrovicës, Grupi Punues 4 ka identifikuar 16 ndërtime të tjera në vitin 

2016 dhe 19 në 2017 (nuk janë të gjeo-referuara në hartë, pasi që gjeo-portali ende përdor orto-foton e vitit 

2012). Sapo faqja e gjeoportalit të përditësoj hartën, EPK-ja do të jetë në gjendje të përditësojë edhe bazën e të 

dhënave me koordinatat e duhura dhe ndërtesat pa leje (2016, 2017, 2018) do të reflektohen në hartë. Prandaj 

numri i përgjithshëm i ndërtesave të ndërtuara ilegalisht nga periudha pas luftës deri në vitin 2017 është 8.138. 

Shumica dërrmuese e ndërtimeve ilegale janë vetëm rezidenciale (për banim) (rreth 92%), të ndjekura nga 

ndërtime të tjera (1.5%), ndërtime komerciale (1.3%), ndërtime banesore dhe komerciale (0.8%) dhe ndërtime 

industriale (0.7%). 3.7% e ndërtimeve janë të pa-kategorizuara. Siç shihet në Hartën 19, shumica e këtyre 

ndërtesave janë ndërtuar në zonën urbane të Mitrovicës, por shtrihen edhe në fshatrat komunale, veçanërisht 

përgjatë vijës kufitare midis Kutllovcit dhe Rahovës.57 

 

                                                 

 

 
56 Po aty,  fq 78 
57 Po aty, fq 79 
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Figura 44. Shperndarja e ndertimeve me leje dhe pa leje ne komunen e Mitrovices se Jugut, Raport Vleresimi i PZHK-se 2009- 

2025+, UN-Habitat, komuna e Mitrovices Jugore 
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Grafiku 28. Lloji i ndërtimeve ilegale 
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Figura 37. Vendbanim joformal- Lagja te Liqeni akumulues. 

 
Figura 45. Shperndarja e ndertimeve me leje dhe pa leje ne qender te qytetit, Raport Vleresimi i PZHK-se 2009- 2025+, UN-

Habitat, komuna e Mitrovices Jugore 

 

 

3.9.12. Vendbanimet joformale 

Komuna e Mitrovicës së Jugut ka identifikuar 5 Vendbanime jo formale, 4 në zonën urbane dhe 1 në zonën 

rurale. Në Planin Zhvillimor Komunal 2009-2025 kanë qenë të identifikuar 3 VJF, ndër to edhe Lagja Rome si 

vendbanim jo formal, e cila me ndarjen e parcelave nga Kuvendi Komunal dhe ndihmën e donatorëve, me 

ndërtimin e njësive të reja të banimit kjo lagje është kthyer në vendbanim formal 

3.9.12.1. Shtrirja hapësinore 

 

Ndërtimet që janë në kuadër të vendbanimit joformal në 

zonën kadastrale- Zhabar i Poshtëm, në afërsi të liqenit 

akumulues, janë në shqyrtim e sipër për tu rrënuar, ngase 

janë ndërtuar mbi pronë komunale. 
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Figura 46. Vendbanim joformal- Lagja Zhabar i poshtëm 

Figura 47. Vendbanim joformal- Lagja Shupkovc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.9.12.2. Karakteristikat dhe Numri i banorëve 

Që të pesë këto vendbanime joformale karakterizohen me : 

- Zotërimi joformal ose jo i sigurt i pronësisë, 

- Shërbimet joadekuate të infrastrukturës teknike dhe sociale, si dhe 

- Pjesëmarrje joadekuate ose mospjesëmarrje në qeverisje. 

Gjendja e ndërtesave të banimit nuk është e mirë dhe kjo tregohet nga gjendja ekzistuese e objekteve që janë 

marrë sa i përket kësaj çështje. 

Përveç në “Lagja e Bizneseve” ku mundemi me than që objekte janë të mira, në Lagja Sitnica (2 Korriku) 

gjendja e objekteve është mesatare / të vjetruara kurse në dy vendbanimet tjera joformale Lagja Zhabar i 

poshtëm dhe Lagja Shupkovc gjendja e objekteve është mesatare. 

Numri i banorëve : 

- Lagja Sitnica (2 Korriku) : Në total ka 2,686 banorë  

- Lagja e Bizneseve : Në total ka banorë 297 banorë. 

- Lagja Zhabar i poshtëm : Në total ka 440 banorë. 

- Lagja Shupkovc : Në total ka 180 banorë. 

- Lagja te Liqeni akumulues : Në total ka 416 banorë. 

 

Figura 40.Vendbanim joformal- Lagja Sitnica 

Figura39. Vendbanim joformal- Lagja e Bizneseve 
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 Tabela 159. Vlerësimi i vendbanimeve joformale të identifikuara në komunën e Mitrovicës së Jugut 

3.9.12.3. Gjendjen ekonomike, sociale dhe mjedisore të vendbanimeve joformale të identifikuara  

Mitrovica e Jugut ka identifikuar 5 lokacione si vendbanime joformale, 4 në zonën urbane dhe 1 në zonën 

rurale. Që të pesë vendbanimet karakterizohen përmes çështjeve të pazgjedhura pronësore, mungesa e një 

infrastrukture bazë dhe një pjesëmarrjeje të pamjaftueshme në vendimmarrje. Këto vendbanimet joformale i 

përkasin kategorisë së parë, të zotërimit joformal ose jo i sigurte i pronësisë, gjersa të gjithë banorët e këtyre 

vendbanimeve gëzojnë qasja adekuate në shërbime elementare, pjesëmarrje adekuate në qeverisje, si dhe nuk 

janë rrezikuar nga diskriminimi. 

Gjendja e ndërtesave të banimit nuk është e mirë dhe kjo tregohet nga gjendja ekzistuese e objekteve që janë 

marrë sa i përket kësaj çështje.  

Përveç në “Lagja e Bizneseve” ku mundemi me than që objekte janë të mira, në Lagja Sitnica  (2 Korriku)  

gjendja e objekteve është mesatare / të vjetruara kurse në dy vendbanimet tjera joformale Lagja Zhabar i 

poshtëm dhe Lagja Shupkovc gjendja e objekteve është mesatare.  

Që të pesë këto vendbanime karakterizohen me zotërimi joformal ose jo i sigurt i pronësisë si dhe me 

shërbimet joadekuate të infrastrukturës teknike dhe sociale janë karakteristikë të tri vendbanimeve. 

 

Tabela 160. Klasifikimi i vendbanimeve joformale 

Klasifikimi  Statusi juridik Pronësia Kushtet Infrastrukturë 

Vendbanimet joformale 
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& Hekurudhës 

Shtëpi shumë të 
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IV - 
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KK 

Lagja Zhabar 
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40% Mungon Çerdhe Komunale Shtëpi mesatare 

III - 
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pronës 

KK 

Lagja 

Shupkovc 
20% Mungon Çerdhe Shoqërore / Pyjore Shtëpi mesatare 
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KK 
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 Lagja Shupkovc  X  X  X  X 

Lagja te Liqeni akumulues  X  X  X  X 

 

Për të rregulluar çështjen pronësore të këtyre vendbanimeve joformale nevojitet koordinim në mes banorëve të 

VJF-së, autoriteteve dhe përfaqësuesve të pronës, bazuar në ligjet në fuqi deri në trajtimin përfundimtar dhe 

njohjen e pronësisë për banorët e VJF-së.  

 

3.9.13. Sfidat, gjetjet kyçe dhe supozime të pranuara, identifikimi i problemeve dhe konstatimet 

kryesore. 

3.9.13.1. Sfidat, identifikimi I problemeve dhe konstatimet kryesore të venbanimeve  

 Kostoja dhe kohëzgjatja e formalizimit dhe rregullimit të vendbanimeve joformale që do të duhej të jete 

komponentë e obligueshme e strategjisë afatmesme dhe afatgjate të rregullimit të vendbanimeve joformale. 

 Mungesa e detyrimeve ligjore për institucionet përgjegjëse te niveleve te ndryshme 

 Mungesa e legjislacionit qe do te i obligonte banoret e vendbanimeve joformale qe te iniciojnë rregullimin e 

statusit pronësor të tyre. 

 Mungesa e fondeve komunale për rregullimin e infrastrukturës teknike dhe sociale në vendbanimet joformale 

 Shumë vendbanime joformale përcillen nga mungesa e dukshme në pjesëmarrje në qeveritë lokale dhe 

vendimmarrje. 

 Disa banorë të vendbanimeve joformale i kanë ndërtuar shtëpitë e tyre në tokën e tyre private derisa të tjerët 

banojnë në tokë komunale apo shoqërore. Në rastin e kësaj të fundit, siguria e zotërimit mund të jetë 

veçanërisht e vështirë për t’u arritur, duke i lënë kështu banorët në pozitë veçanërisht të cenueshme me 

mundësi të dëbimit me dhunë. 

 Mungesa e qasjes në infrastrukturë themelore si dhe mungesa e qasjes në shërbime sociale është gjithashtu 

tipar i njohur në shumë nga vendbanimet e identifikuara joformale, gjë që i lë banorët të jetojnë në kushte të 

varfërisë së skajshme 

3.9.13.2. Gjetjet kyçe dhe supozime të pranuara 

 Drejtoria e Urbanizmit të qytetit të Mitrovicës së Jugut ka vendosur që për hulumtimin e vendbanimeve 

joformale të marrë 5 vendbanime karakteristike, për kah krijimi, përbërja etnike dhe gjendja fizike e tyre. 

 Shtrija e vendbanimeve joformale, 4 në zonën urbane dhe 1 në zonën rurale. 

 Që të gjitha këto vendbanime joformale përfshijnë një sipërfaqe prej 61.62ha, një numër të shtëpive prej 669 

si dhe numër të banorëve 3603. 

 Qështja e pronës kryesisht është Shoqërore / Komunale por edhe Private / Shoqërore /Pyjore &amp; 

Hekurudhës. 

 Që të pesë vendbanimet karakterizohen përmes çështjeve të pazgjedhura pronësore, mungesa e një 

infrastrukture bazë dhe një pjesëmarrjeje të pamjaftueshme në vendimmarrje. 

 Të gjitha ndërtimet që janë në kuadër të vendbanimit joformal në zonën kadastrale- Zhabar i Poshtëm, në 

afërsi të liqenit akumulues, janë në shqyrtim e sipër për tu rrënuar, ngase janë ndërtuar mbi pronë komunale. 

 Gjendja e ndërtesave të banimit nuk është e mirë dhe kjo tregohet nga gjendja ekzistuese e objekteve që janë 

marrë sa i përket kësaj çështje. 

 Gjendja sociale – ekonomike paraqitet shumë kritike, ku shkalla e varfërisë dhe papunësisë është shumë e 

lartë. 

 Rreth 40 % e familjeve janë me asistencë sociale dhe pa të ardhura, që do të thotë se të gjitha këto familje 

janë në varfëri ekstreme. 
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 3.9.13.3. Vlerësimi i përparësive, dobësive, munësive dhe rreziqeve – Analiza SWOT 

Tabela 161. Analiza SWOT për vendbanimet joformale 

Përparësitë Dobësitë 

 Identifikimi i VBJ 

 Teren i përshtatshëm për ndërtim 

 Identifikimi i ndërtimeve pa leje 2004-2018, posedimi i 

tyre në data-bazë 

 Infrastruktura teknike bazike relativisht e mirë e 

vendbanimeve në përgjithësi; 

 Qasja e mirë e vendbanimeve në shërbime komunale 

 Çështja pronësore e pa zgjidhur 

 Infrastruktura rrugore 

 Infrastruktura sociale 

 Mungesë e transportit publik 

 Banimi në lagjen e biznesit ( prodhim, industri, ndotje e 

ajrit dhe ndotje akustike) 

Mundësitë Kërcënimet 

 Prona komunale , mundësi kthimi në vendbanim formal 

 Ofrimi i infrastrukturës rrugore 

 Zgjidhja e transportit publik 

 Rregullimi i shtratit të lumit Sitnica 

 Implikime pronësore ( pronë e pyjeve – lagjja Shupkovc) 

 Implikime buxhetore 

 Tej zgjatja e procedurave ligjore në raport të ndërtimeve pa 

leje 

 Vërshimet nga lumi Sitnica (lagjja Sitnica, lagjja e 

Biznesit) 

 

3.10. BANIMI 

Bazuar në vlerësimin e Planit Hapësinor të Kosovës (PHK) 2010-2020+, ekziston sipërfaqe banimi prej 18,65 

m2 për kokë banori ndërsa madhësia mesatare e familjes është 6.5 anëtare për familje. Plani raporton se 93,7% 

e sipërfaqes ekzistuese të banimit është i zënë me banim individual dhe 6,23% nga banimi kolektiv. Sigurimi i 

sipërfaqes së mjaftueshme  të banimit është një nga sfidat kryesore të identifikuar nga PZHK-ja. 

Në Komunën e Mitrovicës së Jugut nga sipërfaqja ekzistuese pë banim, gjejmë 23.15% banim kolektiv dhe 

76.85% individual ( sipas listës së tatimpaguesve, 2018). Me një zgjerim shumë pasiv të fondit publik të 

banimit, fondi i banimit është duke u zgjeruar kryesisht nga sektori privat; dhe shpesh karakterizohet me 

parregullsi dhe mungesë të kritereve. Andaj, janë identifikuar problemet dhe potencialet në sektorin e banimit. 

 

Tabela 162. Të dhënat për numër dhe sipërfaqe të banimit 

*Nga Lista e tatimpagueseve te TP VITI 2018 

3.10.1. Fondi i banimit  

Për të analizuar sipërfaqen e shfrytëzuar për banim në kuadër të sipërfaqes së ndërtuar në komunën e 

Mitrovicës së Jugut, janë marrë për bazë vetëm objektet, pa infrastrukturën rrugore dhe kjo ka rezultuar se 76% 

e strukturave të ndërtuara në Mitrovicës së Jugut janë të destinuara për banim. 

Tabela 163. Shtrirja hapësinore (ha) dhe numri i ndërtesave (nr.) të banimit më një njësi 

Tipi i 

vendbanimit 

Shtëpi e veçuar, e  

ndarë në vete 

Shtëpi gjysmë e ndarë Rresht apo varg 

shtëpish  

Ndërtesë ose blloqe 

apartamentesh 

Tjetër 

Urban 5,622 474 160 143 16 

Rural 3,642 99 48 33 2 

Gjithsejtë 9,264 573 208 176 18 

Zona Kadastrale Kategoria e shfrytëzimit Numri Sipërfaqja (m2) Përqindja 

Zona Urbane Apartament 4901 385204 43.61 % 

Shtëpi 6337 760436 56.39 % 

Zona Rurale Apartament 381 25684 6.77 % 

Shtëpi 5250 603532 93.23 % 
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 Në bazë të analizës së shfrytëzueshmërisë së tokës, por edhe të vetë ndërtimeve në komunën e Mitrovicës së 

Jugut, është evidente se banimi i ulët përbën pjesën më të madhe të të gjithë sektorit të banimit. Kjo tendence 

është në rënie viteve të fundit, ku kërkesa për banim është më shumë e orientuar në banim të lartë. Mirëpo sa i 

përket numrit të njësive të banimit, profili komunal i referohet regjistrimit të popullsisë së vitit 2011.  

Bazuar në të dhënat e ASK-së58, del se komuna e Mitrovicës së Jugut ne vitin 2011 ka 71,909 banorë të cilët 
jetojnë në  16584 ekonomi familjare, 10055 prej të cilave janë në zonën urbane ndërsa 6529 në zonën rurale. 

Numri i përgjithshëm i njësive të banimit në Kosovë është 412.884, prej të cilave 175.942 (43%) janë në zonën 

urbane, ndërsa 236.942 (57%) në zonë rurale. Në komunën e Mitrovicës së Jugut, numri i gjithmbarshëm i 

njësive të banimit është 16896 që përbën 4.08% të  numrit të përgjithshëm të njësive të banimit në Kosovë. 

Ndryshe nga Kosova, pjesa më e madhe e njësive të banimit gjenden në zonën urbane të komunës 11238 

(66.6% ), ndërsa në atë rurale 5631 (33.4%).  

 

Tabela 164.  Fondi i banimit në raport me njësitë e banimit dhe tipologjinë  e ndërtesave të banimit 

Numri i banorëve Ekonomitë 

familjare 

Njësitë e 

banimit 
                Ndërtesat e banimit 

 Nr. Nr. Nr.  Tipologjia Nr. % 

Komuna e 

Mitrovicës 

së Jugut  

71,909 16584 

 

16869 

(100%) 

 ndërtesa banimi me një njësi  11587 68.68% 

ndërtesa banimi me shumë njësi      5282 31.3% 

Zona 

urbane 

33,904 10055 11,238 

(66.6%) 

 ndërtesa banimi me një njësi        6337 56.39% 

ndërtesa banimi me shumë njësi       4901 43.61% 

Zona 

rurale 

38,005 6529 5631 

(33.4%) 

 

 

ndërtesa banimi me një njësi  5250 93.23% 

ndërtesa banimi me shumë njësi  381 6.77% 

 

Banimi në ndërtesa banimi me shunë njësi, natyrisht se është më i koncentruar në zonën urbane, ku edhe 

gjenden afro 92.7% e ndërtesave të tilla në komunën e Mitrovicës së Jugut. 

Bazuar në parashikimet për rritje të popullsisë (kapitulli për demografi- trendet dhe prognozat demografike), 

deri në vitin 2028, në krahasim me prognozat e vitit2020, parashikohet kemi ulje te popullësisë në zonën 

urbane 4216 banorë dhe zonën rurale 5041 banorë. Ndërsa numri i ekonomive familjare në qytet parashikohet 

të rritet përafërsisht për 4332 ekonomi familjare, ndërsa në fshatra për 1049 ekonomi familjare.  

 

3.10.2. Shfrytëzimi i fondit të banimit 

Analiza e fondit të njësive të banimit në dispozicion, tregon se vetëm 80 % prej tyre në komunë të Mitrovicës 

së Jugut janë të shfrytëzuara, përderisa 20 % mbesin të pa-shfrytëzuara. Ndërsa, në bazë të analizës 

demografike ndër vite dhe trendëve të përgjithshme në Kosovë, del se ekonomitë familjare në komunën e 

Mitrovicës së Jugut janë duke u zvogëluar sa i përket numrit të anëtarëve. Ndërsa, nga totali i ekonomive 

familjare, më shumë se 60% banojnë në zonën urbane. E gjithë kjo jep indikacion që planifikimi i njësive të 

reja të banimit në Komunën e Mitrovicës së Jugut në të ardhmen duhet të bëhet me kujdes duke u bazuar në 

parashikimet demografike por duke e  përcjellë trendin e ekonomive familjare. Në veçanti kjo është me rëndësi 

për zonën urbane duhet që, në të ardhmen të planifikojë njësi të reja të banimit në bazë të parashikimeve 

demografike, mirëpo edhe duke përcjellë trendin e ekonomive familjare. 

 

Tabela 165  Shfrytëzueshmëria e fondit të banimit  

                                                 

 

 
58 ASK, vjetari statistikor i Republikës së Kosovës 2018 
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 Gjithsej njësi të banimit nga viti 2011 

 

Të pabanuara Gjithsej 

të pabanuara 

Kosova 

 

412.884 Zona urbane 175.942 42.340   (42%) 99.808 (24%) 

Zona rurale 236.942 57.468   (58%) 

Gjithashtu, në llogaritjen dhe planifikimin e përdorjes së fondit të banimit të pashfrytëzuara për planifikime të 

reja, duhet pasur parasyshë edhe vjetërsinë e banesave të pashfrytëzuara, dhe se a mund te inkuardrohen ato në 

këtë planifikim.  

 

3.10.3. Kushtet e banimit 

Ndërtesat e banimit më shumë njësi thuaja se që nga ndërtimi i tyre në vitet 1970 nuk janë mirëmbajtur fare. 

Posaçërisht fasadat janë në një gjendje të keqe. Në vende ku ka rënë suvaja krijohen vrima në mbështjellësin e 

ndërtesës dhe krijojnë dëme në strukturën e objektit. Pos kësaj duhet që instalimet elektrike dhe të ngrohjes, 

ashensorët, etj. të rinovohen. 

Rrethina e këtyre blloqeve të banimit ofron shumë pak kualitete pushimi, veçanërisht vendet për lojëra të 

fëmijëve mungojnë. Në mënyrë që të gjitha këto të mund të bihen në nivelin e kënaqshëm, përgjegjësia nuk do 

të duhej të mbetej vetëm te qeveria. Pikërisht banorët, që edhe posedojnë këto banesa, duhet të luajnë një rol 

qendrorë në procesin e rinovimit të tyre.  

Nëse analizohet vjetërsia e ndërtesave të banimit në komunën e Mitrovicës së Jugut, atëherë del se fondi i 

banimit në Mitrovicë të Jugut është relativisht i ri. Rreth 40 % prej tyre janë ndërtuar pas luftës së fundit në 

Kosovë dhe vetëm 25% e të gjitha ndërtesave të banimit të Mitrovicës së Jugut janë ndërtuar para vitit 1980.  

Si rezultat i aplikimit të materialeve termoizoluese dhe atyre për mbrojtje nga zhurma në objektet e reja, 

konsiderohet se në këto ndërtesa ofrohet banim më cilësor dhe më i rehatshëm. Gjithsesi, komuna duhet të ketë 

një qasje proaktive sa i përket trajtimit të ndërtesave të vjetra të banimit marrë parasysh nevojën e për masa 

shtesë të sigurisë, pajtushmërinë me kërkesat e kodit të ndërtimit apo edhe përmes  regjenerimit urban të këtyre 

zonave. 

Mbi 70% e ndërtesave të banimit janë të lidhura në rrjetin publik të kanalizimit, 10 % të lidhura me gropa 

septike private dhe 14% në mënyra tjera të shkarkimit. Ndërsa sa i përket furnizimit me ujë rreth 90% e 

objekteve janë të kyçur në sistemin publik të ujësjellësit, ndërsa rreth 10% e objekteve furnizohet nga burimet e 

tjera.  

Sa i përket furnizimit me ngrohje, në komunën e Mitrovicës së Jugut nuk ekziston fare sistemi i ngrohjes 

publike ndërsa 4.2% të njësive të banimit kanë të instaluar sistem të ngrohjes qendrore brenda banesave ose 

ndërtesës. Mënyra tjeter e ngrohjes së objekteve të banimit është më stufë 92.48 % dhe 3.40% oxhakndërsa lloji 

i energjisë është druri 94%. 

Në mungesë të legjislacionit përkatës, objektet e banimit rrallë here janë të ndërtuara duke u bazuar në parimin 

e energjisë efiçiente. Ndërtesat nuk kanë izohime të duhura që ta ruajnë energjinë, si dhe nuk përdorin elemente 

shtesë për prodhim të energjisë si panele solare apo të ngjajshme.  

3.10.4. Trendet e ndërtimit të ndërtesave për banim dhe çmimet mesatare të ndërtesave për banim;  

Pavarësisht dryshimeve në numër të popullsisë në Mitrovicën e Jugut,  kërkesa për banim është relativisht e 

lartë, sidomos në zonën urbane. Rritja modeste e popullsisë nuk është faktori kryesor që ndikon në kërkesen për 

njësi të reja banimi. Migrimi i brendshëm (fshat – qytet), ndhryshimi i numrit të anëtarëve të famlijes i cili 

është në abritje, krijimi i çifteve të reja dhe diaspora janë faktorët tjerë kryesor që ndikojnë në rritjen e kërkesës 

për njësi të reja të banimit.  

Është evidente se në tërë pjesën jugore të qytetit, e veçanërisht në para-lagjet si Shipol dhe Zhabar, vërehet 

qartë një aktivitet i dendur në ndërtime të reja. 

Numri I lejeve ndërtimore të dhëna që nga viti 2009 deri në vitin 2018, për ndërtim të objekteve banimi (shtëpi 

dhe me shumë njësi) dhe afariste- banimi janë 133 leje. Në krahasim me komunat tjera, ky numër është I ulët. 
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 Kurse, leje ndërtimore për ndërtesa banimi me shumë njësi, prej vitit 2009 deri në vitin 2018, janë dhënë 64 leje 

ndërtimore. 

Veçanërisht në kuartet e qendrës së qytetit (si p.sh. pranë rrugës Mbretëresha Teuta, Zelengora) ndërtohet 

shumë. Veç kësaj, duhet përmendur projektin e rindërtimit të Mahallës së Romëve. Aktualisht lëshohen rreth 

100-150 leje për ndërtime të reja në vit. Nëse merret një mesatare e madhësisë së familjes prej 5.0 – 5.5 anëtar / 

familje do të thotë që kemi një rritje të numrit të banorëve prej 500 – 800 në vit. 

Në pjesën veriore të qytetit ndërtimi i ri nuk duket të jetë aq i theksuar si në pjesën jugore. Mirëpo një vlerësim 

përfundimtar, në bazë të dhënave dhe njohurive të pjesërishme, nuk mund të jepet. 

Cmimet mesatare të një njësie banimi në objektet kolektive rezulton të jetë nga 450€ deri në 600€ për m². 

Sigurisht që çmimet ndryshojnë varësisht nga lokacioni i njësive të banimit. Qendra e qytetit është pjesa më e 

kërkuar për banim, dhe rrjedhimisht çmimet janë më të larta.   

3.10.5. Identifikimin e tokës së mjaftueshme për banim 

Banimi per kategorite e vecanta  

Nevojat për banim janë më tepër se sa të rasteve sociale, duke marrë parasysh se çmimi mesatar i një njësie 

banimi është 500euro /m2. Ngase edhe shumë familje të cilat kanë ndonjë anëtar të punësuar, janë në 

pamundësi që të ndërtojnë shtëpi apo të blejnë banesë dhe kanë nevojë për një mundësi më të përballueshme të 

sigurimit të banesës  me një qira të përballueshme.   

Banimi Social  

Sipas kërkesave zyrtare në Komunën e Mitrovicës së Jugut, numri i familjeve të cilat kërkojnë strehim, 

meremetim dhe ndërtim të shtëpisë deri më tani është 346. Duke shpresuar që numri i këtyre kërkesave të 

zvogëlohet nëse zbatohen dy marrëveshjet e nënshkruara në mes të Komunës së Mitrovicës së Jugut dhe OJQ-

ve Qatar Charity (ndërtimin e 42 shtëpi, prona Komunale), OJQ “Jetimët e Ballkanit “ (ndërtimin e 51 shtëpi, 

prona Komunale). 

Në identifikim e tokës së mjaftueshme për banim duhet të futen së paku kategoritë: 

Banimin për familjet me të ardhura të ulëta 

Të moshuarit  

Personat me aftësi të kufizuara 

Cifte të reja  

 

3.10.6. Nevojat për banim  

Sipas projeksioneve parashihet që në vitin 2028, në Mitrovicën e Jugut të ketë në zonën urbane 83,575 Banorë, 

rrjedhimisht nëse kalkulohet për secilin banorë nga 20 m2, rrjedh së nevojat e ardhshme për banim në zonën 

urbane për Mitrovicë e Jugut janë: 1,671,500 m2. Raporti banim në shtëpia dhe banim në banesa mirret 20/ 

80%. 

Duke marrë parasysh projeksionet e popullsisë dhe të ekonomive famlijare, nga 18,606 ekonomike familjare në 

vitin 2020 në 21,402 ekonomike familjare në vitin 2028, del se kemi një rritje prej 2,796 të ekonomive 

familjare në zonën urbane, dhe dendësinë neto për qytet (25 njësi banimi për hektarë), kërkesa për tokë për të 

akomoduar zhvillimet në tetë vitet e ardhshme brenda zonës urbane është 112 hektarë.  

Në zonën rurale, duke marrë parasysh projeksionet e popullsisë dhe të ekonomive famlijare, nga 3,953 

ekonomike familjare në vitin 2020 në 4,040 ekonomike familjare në vitin 2028, del se kemi një rritje prej 87 të 

ekonomive familjare, dhe dendësinë neto për fshatra (6 njësi banimi në hektarë), kërkesa për tokë  për të 

akomoduar zhvillimet në tetë vitet e ardhshme në zonën rurale është 14.5 hektarë.  

Ashtu siç u theksua më lartë, kërkesa për tokë për të akomoduar zhvillimet e ardhshme është kalkuluar bazuar 

në dendësinë neto të zonës urbane dhe rurale. Është detyrë e Hartës Zonale të Komunës që të përcaktojë 

saktësisht sasinë e tokës për zhvillim duke u bazuar në rritjen e numrit të ekonomive familjare dhe dendësive 

neto të çdo zone territoriale në veçanti. 
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 Nëse kjo kalkulohet me madhësi mesatare të njësive banimore, prej 70-120m2, rrjedh që për zonën urbane 

duhet të planifikohen rreth 9,333 njësi të reja banimi me shumë njësi. 
 

Nëse kalkulohet madhësia mesatare prej 150- 300 m2, rrjedh që për zonën rurale duhet të planifikohen rreth 

490 njësi të reja banimi me një njësi. 

 

3.10.7. Sfidat, gjetjet kyçe dhe supozime të pranuara, identifikimi i problemeve dhe konstatimet 

kryesore. 

3.10.7.1. Sfidat, identifikimi I problemeve dhe konstatimet kryesore të venbanimeve  

 

Sfidat: 

 Kontrollimi i zhvillimit jashtë zonës urbane, në zonat rurale,  

 Zhvillimi i pa balancuar i vendbanimeve;  

 Ruajtja e zonave të banimit brenda vendbanimeve përkitazi me planet hapësinore;  

 Koncentrimi i kontrollit të zhvillimeve për industri në zonën industriale ekzistuese – 

 Mungesa e politikave lokale fiskale për rregullimin e banimit të përballueshëm; 

 Mos balancimi i kërkesës për banim me ndërtimet e reja në dispozicion (fondi aktual banesor); 

 Menaxhimi i presionit në zona të caktuara për ri-zhvillim - Kërkesat e mëdha të qytetarëve dhe 

ndërtuesve/investitorëve  për objekte shumë banesore në zonën urbane,  

 Moszbatimi i politikave dhe strategjive për banim në nivel qendror dhe lokal. 

 Mungesa e harmonizimit të nevojave për banim në raport me kërkesën. 

 Menaxhimi dhe mirëmbajtja e dobët e ndërtesave të banimit në bashkëpronësi. 

 Nevoja për formimin e Divizionit për Banim, në kuadër të Drejtorisë për Planifikim dhe Urbanizëm.  

 Sigurimi i banimit të përshtatshëm (social dhe i përballueshëm) për familjet me të ardhura të ulëta dhe 

familjet tjera. 

 Mungesa e Fondit të Banimit në nivel qendror. 

 Vendbanimi joformale, brenda dhe jashtë zonave urbane. 

 Rritja e banimit përgjatë rrugëve; shfrytëzimi jo racional i hapësirës. 

 lidhja ndërmjet banimit individual dhe kolektiv në zonat urbane. 

Potencialet: 

 Hartimi i Ligjit për Banim. 

 Politikat për banim dhe zhvillim urban. 

 Rritja e banimit për t'i përmbushur kërkesat. 

 Interesi i sektorit privat për investime. 

 Krijimi dhe menaxhimi i politikave të qerasë për banesa, lokale dhe tokë ndërtimore (prona komunale). 

 

3.10.7.2. Gjetjet kyçe dhe supozime të pranuara 

Sa i përket banimit, duke ju referuar të dhënave për strukturat e ndërtuara, 76.6% janë të destinuara për banim, 

të cilat janë të ndara në 3 kategori: në Banim i individual; Banim kolektiv; dhe në Banim me funksione të tjera 

në pajtueshmëri. Ndërsa në aspektin e shfrytëzimit të tokës është evidente se banimi i ulët përbën 76.85 % e të 

gjithë sektorit të banimit. Sa i përket njësive të banimit në dispozicion, del se 23% e tyre janë të pa-

shfrytëzuara, prandaj është e domosdoshme që në të ardhmen planifikimi i njësive të reja të banimit të bëhet në 

bazë të parashikimeve demografike, por edhe duke përcjellë trendin e zvogëlimit të ekonomive familjare. 

Në Komunën e Mitrovicës së Jugut, në aspektin e banimit social, përveç faktit që kemi mbi treqind kërkesa të 

reja për strehim, situata është relativisht e mirë. Kjo është arritur edhe për faktin që momentalisht janë në 

ndërim dy lagje pë banim social, që do të akomodojnë afërsisht njëqind famijle. Në komunë janë ndërtuar 2 

blloqe të banesave kolektive sociale, njëri bllok në zonën urbane (Rr. Mbretëresha Teutë) me 21 njësi banimi, 
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 ndërsa tjetri në zonën rurale (Stantërg) me 17 njësi banimi edhe atë të ndërtuara nga donacionet e nivelit 

qendror në prona Komunale. Gjithashtu një objekt është adaptuar për banim social (në Lagjen Shipol) me 18 

njësi banimi e financuar nga Mercy Corps, niveli qendror dhe lokal, që në total rreth 230 banorë janë të 

vendosura në këto ndërtesa të banimit social. 

Sa i përket dendësisë së banorëve për vendbanim vërehet se dendësia më e lartë e popullsisë është në qytetin e 

Mitrovicës së Jugut, ku mesatarisht jetojnë rreth 4465 banorë në një km². Kjo ka bërë që ndikimi i zonës urbane 

të jetë më së shumti në vendbanimin e Zhabarit të Poshtëm, ku sipas numrin të banorëve konsiderohet si 

vendbanim shumë i vogël urban me numër të banorëve mbi 5.000 banorë.  

 

3.10.7.3. Vlerësimi i përparësive, dobësive, munësive dhe rreziqeve – Analiza SWOT 

Tabela 166. Analiza SWOT për banim 

Përparësitë Dobësitë 

 Ndërtimi i banesave të reja 

 Njësi të mjaftueshme të banimit 

 Përkushtimi i fuqishëm nga administrata për zgjidhjen e 

çështjeve të banimit 

 Iniciativat për investim në banim përmes PPP-ve, fond i 

konsiderueshëm i njësive të banimit, të 

mundësuara/ofruara nga sektori privat 

 Fond me banesa relativisht të reja dhe të ndërtuara duke 

përdorur material të cilësisë së mirë 

 95% e banimit në pronë private, pa konteste pronësore; 

 Programi 3 vjeçar i banimit; 

 Banim relativisht i ri - vetëm 25% të njësive të banimit më 

të vjetra se 40 vjet 

 Trendi i remitencave për fushën e banimit; 

 Ligji për financimin e Programeve të Veçanta të Banimit 

 Numri i kërkesave të përcaktuara 

 Një numër i njësive të banimit nuk i plotësojnë standardet 

hapësinore të banimit 

 Në lidhje me kombësitë e tjera në rajon, ofrimi i standardit 

të banimit ende është i ulët.  

 Shkalla a madhe e ndërtimeve pa leje 

 Mospërputhje e konsiderueshme e llojeve të pronësisë 

 Niveli i ulët i regjistrimit  të pronës 

 Sektori i banimit me qira i pazhvilluar 

 Ndërtesat e banimit në bashkëpronësi  që janë në gjendje të 

keqe dhe me nevojë për riparim 

 Mungesa e themelimit të Shoqatave të Pronarëve për 

ndërtesat e banimit në bashkëpronësi 

 Mungesa e sektorit  të Banimit 

 Mjetet  e pa mjaftueshme buxhetore për ndarjen e banimit 

social 

 Prona e kufizuar  komunale për banim social 

 Mungesa e dokumenteve të mëhershme të banimit 

 Mos përkrahja e donatoreve për ndërtimin e objekteve për 

banim social 

Mundësitë Kërcënimet 

 Planifikimi kompakt i zonave të banimit  

 Dëshirë e madhe për pronësinë e shtëpisë, pothuajse 95% 

në pronësi. 

 Rritja e kërkesës për banim, përfshirë numrin në rritje të 

personave të ri-atdhesuar dhe ekonomive të shumë-

familjare që janë në ndarje. 

 Hartimi i politikave nga niveli qendror për banim të 

përballueshëm; 

 Potenciali i sektorit privat për banim; 

 Ngritja e kapaciteteve njerëzore dhe profesionale nga niveli 

qendror 

 Mundësia e aplikimit të PPP-së me qëllim të rritjes së  

numrit të banesave sociale 

 Shkëmbimi i përvojave me komunat dhe Ministrinë e 

Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor  

 

 Supozohet se modelet tradicionale të banimit, me shumë 

gjenerata- familje të mëdha, do zvogëlohen e me këtë do të 

rriten kërkesat shtesë për vendbanim individual. 

 Tendenca për ndërtimin e banimit pa planifikim përkatës 

dhe pa leje ndërtimore 

 Kërkesat e mëdha për depozitë dhe shkalla e lartë e 

interesit nga bankat për kreditë e banimit 

 Përqindje e madhe e kërkesave të hipotekës janë refuzuar 

për shkak të mungesës së dokumentacionit  

 Vlerësimi jo real i pronës nga ana e bankës 

 Migrimi i popullsisë fshat – qytet; 

 Mos respektimi i legjislacionit 

 Rritja e vazhdueshme numrit të kërkesave 

 Krijimi i Getove të banimit social 
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Tabela 167. Shfrytëzimi i tokës nga Plani Zhvillimor Komunal i kaluar 2009-2025 dhe Urban Atlas Copernicus 

2012 sipërfaqja e banimit dhe e infrastrukturës rrugore 

 

3.11. SHFRYTËZIMI I TOKËS 

Territori i Komunës së Mitrovicës së Jugut  është i dominuar me pjesë kodrinore-malore që mundëson 

zhvillimin e ekonomisë pyjore, turizmit, blegtorisë, prodhimit të energjisë së ripërtritshme me energji të erës 

dhe të ujit, ndërsa sipërfaqet e rrafshëta shfrytëzohen për aktivitete tjera bujqësore dhe për ngritjen e 

vendbanimeve. Prej rreth 336 km² sa ka Komuna e Mitrovicës së Jugut, vlerësohet se 48.08% e kësaj 

sipërfaqeje është tokë bujqësore dhe 43.25% e këtyre sipërfaqeve janë pyje. 

 

 

 

 

Tabela 168. Shfrytëzimi aktual i tokës 

Shfrytëzimi i tokës Sipërfaqe (ha) Përqindja (%) 

Bujqësi /Livadhe 15871.04 48.08% 

Pyje 14275.35 43.25% 

Sip. ujore  65.59 0.20% 

Infrastruktura rrugore 349.20 1.06% 

Banim 1911.41 5.79% 

Shërbime 211.5291 0.64% 

Zona Komerciale 252.39 0.76% 

Fabrikat / Xeherorët 23.23 0.07% 

Zona te Mbrojtura Arkeologjike dhe Historike 2.00 0.01% 

Zonë rekreative-turistike 48.60 0.15% 

Gjithsej 33010.33 

 

Tabela 169. Diferenca në mes të shfrytëzimit aktual të tokës sipas PZHK 2009 dhe shfrytëzimit aktual të tokës në vitin 2019 

Kategoria e shfrytëzimit Sipas PZHK – 2009-

2025 sip/ha dhe 

Copernicus 2012 sip/ha 

e banimit dhe 

infrastrukturës rrugore 

Sipas 

Shfrytëzimit 

Aktual sip/ha 

Diferenca në ha Diferenca në % 

Bujqësi /Livadhe 16894.00 15871.04 -1022.96 -6.45% 

Pyje 14354.00 14275.35 -78.65 -0.55% 

Infrastruktura rrugore 182.83 349.20 166.37 91.00% 

Banimi  1464.96 1911.41 446.45 30.48% 
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 Fabrikat / Xeherorët 3.00 23.23 20.23 87.09% 

 

Në bazë të tabelës 166, tek e cila janë bërë diferencat e shfrytëzimit të tokës në mes të Urban Atlas Copernicus 

2012 dhe shfrytëzimit aktual të tokës vërejmë rritje të territorit me shfrytëzim banimi për 446.45ha. 

Tek sipërfaqet Pyjore vërejmë që kemi një humbje për 78.65 ha brenda periudhës kohore 2009 – 2019 e cila 

mundë të cilësohet si negative në aspektin mjedisorë dhe mbrojtjes së ambientit. 

 
Grafiku 29. Shfrytëzimi aktual i Tokës sipas përqindjes 

3.11.1. Banimi 

Në vazhdim është paraqitur sipërfaqja e banimit në përqindje, ku vërehet qe në disa vendbanime kemi përqindje 

më të madhe të hapësirës ndërtimore. Kryesisht janë vendbanimet të cilat janë më afër zonës urbane si dhe zona 

urbane, ku karakteristik tjetër e këtyre vendbanimeve është shtrirja lineare përgjatë rrugëve kryesore të 

fshatrave. 

 
Grafiku 30.Shfrytëzimi  i Tokës për banim i shprehur në përqindje në kuadër të territorit të komunës 
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 Në bazë të tabelës 168, tek e cila janë bërë diferencat e shfrytëzimit të tokës në mes të Urban Atlas Copernicus 

2012 dhe shfrytëzimit aktual të tokës vërejmë rritje të territorit me shfrytëzim banimi për 446.45ha. 

3.11.1.1. Trendet 

Nëse e shohim trendin e rritjes së sipërfaqeve të banimit nga 2012 deri 2019 për shtatë vite kemi arritur të kemi 

446.45ha rritje, që i bie nga 63.79 ha në vit. 

 
Grafiku 31. Trendi i rritjes së sipërfaqes për banim në kuadër të komunës i shprehur në hektar nga viti 2012 deri 2019 

 

3.11.1.2. Prognozat  

1. Bazuar në trendin e rritjes së sipërfaqes së banimit prognozojmë që nëse vazhdohet ky trend i rritjes 

edhe për shtatë vite të ardhshme, komuna e Mitrovicës së Jugut do të ketë plus 446.45ha për banim dhe 

njëkohësisht kaq humbje në kuadër të tokës bujqësore. 

2. Në bazë të shtrirjes së vendbanimeve në terren si dhe në hartën e shtrirjes së vendbanimeve vërejmë 

rritje të kufijve ndërtimor ku në të kundërtën vërejmë humbje të tokës bujqësore, si dhe një shtrirje të 

shpërndarë tek disa nga vendbanimet siç janë: Shupkovc, Rashan, Tërstenë, Rahovë, Stanterg, 

Melanicë, Vllahi, Maxherre, Vidishiq, Bare, Bajgorë, Kovaqicë, Zaberxh e Selac, Kçiçi i Madh, Vinarci 

i Poshtëm. 

Këto shtrirje të vendbanimeve të shpërndara dhe jo kompakte mundë ti vërejmë edhe në hartën e profilit 

e cila paraqet saktë shtrirjen e vendbanimeve. 
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Harta 44. Shtrirja e vendbanimeve në kontekstin hapësinor 

Karakteristikë tjetër është që në vendbanimet më të shpërndara të cilat janë afër zonës urbane përveç Zhabarit 

të Poshtëm dhe Shipolit, është e shprehur shtrirja përgjatë rrugëve kryesore të vendbanimeve e cila merr një 

formë lineare dhe jo kompakte. 

Në bazë të kësaj prognozohet që nëse kemi një trend të tillë edhe për dhjetë vitet e ardhshme format e 

vendbanimeve të komunës së Mitrovicës së Jugut do të kenë forma të shpërndara dhe lineare dhe nuk do të 

kemi hapësira kompakte të banimit të cilat më pastaj sjellin problematika të tjera si në shtrirjen e rrjetit të 

infrastrukturës Teknike, Publike e Sociale, në përgjithësi me ofrimin e shërbimeve si dhe dëme në tokat 

bujqësore. 

 

3.11.1.3. Nevojat 

1. Duke analizuar trendët dhe prognozat vlerësojmë që në komunën e Mitrovicës së Jugut duhet të merren 

masa në fushën e banimit, ku në vendbanimet e përmendura më lart duhet të tentohet të konceptohen në 

atë mënyrë që territori për banim të jetë sa ma kompakt dhe me densifikim më të madh të territorit të 

sipërfaqes së banimit. 

2. Nevoja për banim më cilësor dhe të qëndrueshëm. 

3. Nevoja për banim më cilësor në aspektin e efiqiencës energjetike, promovimi i ndërtesave të gjelbërta. 

4. Nevoja e banimit në zona urbane për gjelbërim, hapësira të lira dhe terrene sportive e të rekreimit. 

5. Nevoja për trajtimin e ndërtesave të banimit në tokat bujqësore nën komasacion. 

3.11.2. Tokë Bujqësore 

Në vazhdim është paraqitur sipërfaqja e tokave bujqësore e shprehur në përqindje, ku vërehet se në disa 

vendbanime kemi përqindje më të madhe të hapësirës ndërtimore dhe zvogëlim të asaj bujqësore. 
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 Kryesisht janë vendbanimet të cilat janë më afër zonës urbane si dhe zona urbane, siç janë : 

Shupkovci, Kçiçi i Madh, Vinarci i Poshtëm, Zhabar i Poshtëm, Shipol dhe Suhadoll tek të cilat vërehet rritje 

më e madhe e ndërtimit dhe njëkohësisht humbje e tokës bujqësore. 

 
Grafiku 32. Shfrytëzimi  i Tokës për tokë bujqësore i shprehur në përqindje në kuadër të territorit të komunës 

 

3.11.2.1. Trendet 

Bazuar në trendin e tokës bujqësore, vërejmë që në kuadër të tokës bujqësore kemi një humbje të 

konsiderueshme ku nga viti 2009 e deri në vitin 2019 kemi -1022.96ha, ku i bie që për dhjetë vite kemi nga -

102.29ha në vit. 

 
Grafiku 33. Trendi i humbjes së sipërfaqes për tokë bujqësore në kuadër të komunës i shprehur në hektar nga viti 2009 deri 2019 

3.11.2.2. Prognozat  

1. Bazuar në trendin e tokës bujqësore, prognozojmë që nëse vazhdohet me një trend të tillë edhe për 

dhjetë vite të ardhshme komuna e Mitrovicës së Jugut do të ketë -1022.96ha, të humbura nga toka 

bujqësore dhe kështu do të rritet degradimi i bujqësisë në vend si një ndër fushat e rëndësishme të 

ekonomisë. 

2. Bazuar në sipërfaqet e vendbanimeve, trendët e zhvillimit të ndërtimit, vërehet që në fshatrat me humbje 

më të madhe të tokës bujqësore dhe shtrirje më të madhe të ndërtimit në toka bujqësore, nuk janë 

kontrolluar ndërtimet dhe kufiri ndërtimor. 

3. Dëmtimi i tokave të cilat janë nën sistemin e ujitjes dhe nën komasacion, janë të ndërtuara në një 

sipërfaqe shqetësuese dhe kjo rrjedhë si rezultat i një zhvillimi i pa kontrolluar të territorit. 
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 3.11.2.3. Nevojat 

1. Mbrojtja e tokës bujqësore e cila është ende e lirë dhe mundë të shfrytëzohet për kultivim të 

kulturave bujqësore. 

2. Mbrojtja e tokave nën sistemin e ujitjes dhe nën komasacion. 

3. Komasacioni i tokave bujqësore, si mënyrë më efikase për shfrytëzimin e tyre. 

4. Krijimi i kushteve dhe sipërfaqeve për kultivim të blegtorisë dhe bletarisë në fshatrat me 

kapacitete të tilla si : Selac, Rrzhanë, Ovqar, Zabërxhë, Dedi, Batahir e Kaqandoll. 

 

3.11.3. Tokë Pyjore 

Në vazhdim është paraqitur sipërfaqja e tokave pyjore e shprehur në përqindje, ku vërehet se në disa 

vendbanime kemi përqindje më të madhe të hapësirës së tokës pyjore në kuadër të territorit të komunës. 

Vendbanimet të cilat kanë më shumë sipërfaqe të tokës pyjore janë si në vijim : 

Rrazhana, Selaci, Bajgora, Broboniqi, Kaqandolli, Koshtova, Rashani, Vllahia, Vidishiqi, Bare, Terstena dhe 

Rahova. 

 
Grafiku 34. Shfrytëzimi  i Tokës për tokë pyjore i shprehur në përqindje në kuadër të territorit të komunës 

3.11.3.1. Trendet 

Bazuar në trendin e zhvillimit të tokës pyjore, vërejmë që në kuadër të tokës pyjore kemi një humbje të 

konsiderueshme ku nga viti 2009 e deri në vitin 2019 kemi -78.65ha, ku i bie që për dhjetë vite kemi nga -

7.86ha në vit. 

 
Grafiku 35. Trendi i humbjes së sipërfaqes për tokë pyjore në kuadër të komunës i shprehur në hektar nga viti 2009 deri 2019 
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 3.11.3.2. Prognozat  

1. Bazuar në trendin e zhvillimit të tokave pyjore,  prognozojmë që nëse vazhdohet me një trend të tillë 

edhe për dhjetë vite të ardhshme, komuna e Mitrovicës së Jugut do të ketë -78.65ha, të humbura nga 

toka pyjore. 

2. Bazuar në trendin e humbjes së tokës pyjore për 7.86ha në vit, prognozojmë që shkatërrimi më i madh i 

pyjeve bëhet për arsye të ngrohjes dhe për përdorim industrial të drurit, veprimtari këto që kërkojnë 

masë më të madhe drunore. 

3. Duke pasur parasysh humbjet e mëdha të tokës pyjore rreth 78.65ha, theksojmë që komuna e Mitrovicës 

së Jugut ka nevojë për parashikimin e tokave për ripyllëzim. 

 

3.11.3.3. Nevojat 

1. Mbrojtja e sipërfaqes ekzistuese pyjore nga prerja ilegale. 

2. Mbrojtja e sipërfaqeve pyjore nga zjarret masive. 

3. Ripyllëzimi dhe rigjenerimi i tokave pyjore të dëmtuara. 

 

3.11.4. Zona Komerciale 

Në vazhdim është paraqitur sipërfaqja e zonave komerciale e shprehur në përqindje, ku vërehet se në disa 

vendbanime kemi përqindje më të madhe të hapësirës së zonave komerciale në kuadër të territorit të Komunës. 

Vendbanimet të cilat kanë më shumë sipërfaqe të zonave komerciale janë Mitrovica e Jugut dhe Shupkovci. 

 
Grafiku 36.Shfrytëzimi  i Tokës për zona komerciale i shprehur në përqindje në kuadër të territorit të komunës 
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 3.11.4.1. Trendet 

Duke u bazuar në planin zhvillimor komunal të kaluar tek sipërfaqet me shfrytëzim zona komerciale kemi një 

sipërfaqe prej 96.5ha, ndërsa nga shfrytëzimi aktual i tokës kemi 97.26ha. 

 
Grafiku 37. Trendi i rritjes së sipërfaqes për zona komerciale në kuadër të komunës i shprehur në hektar nga viti 2009 deri 2019 

Nga ky trend vërejmë që në kuadër të zonave komerciale kemi një rritje të ulët të territorit ku nga viti 2009 e 

deri në vitin 2019 kemi 0.76 ha, ku i bie që për dhjetë vite kemi nga 0.076 ha në vit. 

3.11.4.2. Prognozat  

1. Nga kjo prognozojmë që nëse vazhdohet me një trend të tillë edhe për dhjetë vite të ardhshme komuna e 

Mitrovicës së Jugut do të ketë 0.76 ha plus, sipërfaqe kjo e ulët dhe jo e kënaqshme. 

2. Duke u bazuar në të dhënat nga profili vijmë në përfundim që zonat komerciale janë të shtrira në formë 

të korridoreve përgjatë rrugëve nacionale, siç është ajo Vushtrri – Mitrovicë, ku koncentrim më i madh 

është në fshatin Shupkovc dhe në zonën urbane Mitrovicë dhe rruga nacionale Mitrovicë e Jugut – 

Zubin Potok. 

3.11.4.3. Nevojat 

1. Përcaktimi i zonave të reja për shfrytëzim komercial, në formë të korridoreve për zhvillim ekonomik, 

përgjatë rrugëve nacionale. 

2. Përkrahje e bizneseve në komunën e Mitrovicës për një zhvillim më të qëndrueshëm të zonave 

komerciale. 

 

3.11.5. Zona Industriale 

Në vazhdim është paraqitur sipërfaqja e zonave industriale e shprehur në përqindje, ku vërehet se në disa 

vendbanime kemi përqindje më të madhe të hapësirës së zonave industriale në kuadër të territorit të komunës. 

Vendbanimet të cilat kanë më shumë sipërfaqe të zonave industriale janë Shupkovc, Mitrovicë e Jugut, Stantërg 

dhe Vaganicë. 

 
Grafiku 38.Shfrytëzimi  i Tokës për zona industriale i shprehur në përqindje në kuadër të territorit të komunës 
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 3.11.5.1. Trendet 

Duke u bazuar në planin zhvillimor komunal të kaluar tek sipërfaqet me shfrytëzim zona industriale kemi një 

sipërfaqe prej 96.5 ha, ndërsa nga shfrytëzimi aktual i tokës kemi 155.12 ha. 

Nga ky trend i zhvillimit  vërejmë që në kuadër të zonave industriale kemi një rritje të territorit ku nga viti 2009 

e deri në vitin 2019 kemi 58.62 ha rritje, ku i bie që për dhjetë vite kemi nga 5.86 ha në vit. 

 

 
Grafiku 39.Trendi i rritjes së sipërfaqes për zona industriale në kuadër të komunës i shprehur në hektar nga viti 2009 deri 2019 

3.11.5.2. Prognozat  

1. Bazuar në trendet e fundit të zhvillimit të zonave Industriale në komunën e Mitrovicës së Jugut vijmë në 

përfundim që nëse vazhdohet me një trend të tillë edhe për dhjetë vite të ardhshme komuna e Mitrovicës 

së Jugut do të ketë 58.62ha plus. 

 

3.11.5.3. Nevojat 

1) Rivitalizimi i Trepçës si faktorë kryesor në industrinë e komunës së Mitrovicës së Jugut por edhe të  

Republikës së Kosovës. 

2) Përkrahje e veprimtarive industriale në vendbanimet si Shupkovc, Mitrovicë , Stantërg dhe Vaganicë, 

për një industri të zhvilluar dhe të qëndrueshme. 

3) Ofrimi i shërbimeve të infrastrukturës përcjellëse për zhvillim më të madh të zonave industriale. 

 

3.11.6. Infrastrukturë rrugore 

 

Në vazhdim është paraqitur sipërfaqja e zonave të transportit e shprehur në përqindje, ku vërehet se në disa 

vendbanime kemi përqindje më të madhe të hapësirës të zonave të transportit në kuadër të territorit të komunës. 

Vendbanimet të cilat kanë më shumë sipërfaqe të zonave të transportit janë Mitrovicë e Jugut, Shupkovc, 

Koshtovë, Bajgorë dhe Stantërg. 
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Grafiku 40. Shfrytëzimi  i Tokës për zona të transportit i shprehur në përqindje në kuadër të territorit të komunës 

3.11.6.1. Trendet 

Bazuar në shfrytëzimin e tokës nga Urban Atlas - Copernicus 2012 dhe në shfrytëzimin aktual të tokës vërejmë 

që kemi një diferencë në mes sipërfaqeve, ku rezulton që kemi 166.37 ha më shumë në shfrytëzimin aktual të 

tokës. 

Nga ky trend i zhvillimit  vërejmë që në kuadër të infrastrukturës rrugore kemi një rritje të territorit ku nga viti 

2012e deri në vitin 2019 kemi 166.37 ha rritje, ku i bie që për dhjetë vite kemi nga 23.76 ha në vit. 

 
Grafiku 41.Trendi i sipërfaqes së infrastrukturës rrugore në kuadër të komunës i shprehur në hektar nga viti 2009 deri 2019 

 

3.11.6.2. Prognozat  

Bazuar në trendin e zhvillimit të infrastrukturës rrugore në vendbanimet si : Mitrovicë e Jugut, Shupkovc, 

Koshtovë, Bajgorë dhe Stantërg, arrijmë në një prognozë që ndikimi në këto zhvillime ka qenë zona urbane, ku 

edhe nëse i shikojmë në aspektin hapësinorë këto vendbanime janë më afër zonës urbane edhe ndërtimi ka 

pasur një fluks më të madh. 

Me zhvillimin e ndërtimit të lartë, sidomos në fshatrat e shpërndara, automatikisht është paraqitur edhe nevoja 

për infrastrukturën rrugore për këto ndërtesa. 
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 3.11.6.3. Nevojat 

1) Përmirësimi i infrastrukturës rrugore në fshatrat me zhvillim më të vogël si : Selac, Dedi, Batahir, 

Koprivë, Kovaqicë, Maxherrë, Mazhiq, Ovqar, Rzhanë, Stranë, Terstenë, Vidomiriq, Zaberrxh dhe 

Zijaqë. 

2) Përmirësim i infrastrukturës rrugore edhe në zona urbane si : Zhabar i Poshtëm, Shipol e Vaganicë. 

3) Zhvillim i transportit të qëndrueshëm. 

4) Stacion i transportit urban dhe ndër – urban, zhvillim i transportit multimodal. 

5) Stacion i transportit nacional / ndërshtetëror. 

 

3.11.7. Zonat e Mbrojtura Arkeologjike 

Bazuar në të dhënat e profilit në komunën e Mitrovicës së Jugut kemi një sipërfaqe prej 2 ha e cila është nën 

mbrojtje. 

Në vijim do të paraqesim një grafikon i cili na tregon saktësisht sipas përqindjes se në cilat vendbanime kemi 

më shumë sipërfaqe të shtrirë. 

 
Grafiku 42. Shfrytëzimi  i Tokës për zona arkeologjike i shprehur në përqindje në kuadër të territorit të komunës dhe zonave 

kadastrale.. 

 

3.11.7.1. Nevojat 

1. Promovimi i zonave arkeologjike të komunës së Mitrovicës së Jugut. 

2. Hulumtimi i vazhdueshëm për zona të reja me kapacitete arkeologjike. 

3. Përcaktimi i zonave për hulumtime të reja arkeologjike. 

 

3.11.8. Zonat e Shërbimeve 

Bazuar në të dhënat e profilit të komunës së Mitrovicës së Jugut vërejmë që zonat kadastrale me më së shumti 

zona të shërbimeve janë : Mitrovicë, Shupkovc dhe Rahovë. 

Këto zona përbëjnë numrin më të madh të zonave të shërbimeve, në diagramin më poshtë i kemi të paraqitura 

në grafikon këto zona dhe sipërfaqet e tyre. 
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Grafiku 43. Shfrytëzimi  i Tokës për zona të zhërbimeve . 

3.11.8.1. Prognozat  

Bazuar në të dhënat e profilit, vërejmë që vetëm në 3 zona kadastrale janë të koncentruar shërbimet kryesore të 

komunës së Mitrovicës së Jugut. 

Nga kjo prognozojmë që zhvillimi i qytetit vitet e kaluara ka qenë i koncentruar më shumë në zonën urbane dhe 

nëse vazhdojmë në këtë mënyre të koncentrimit të shërbimeve vetëm në zonën urbane, do të kemi qytet 

monocentrik ku shumica e zonave kadastrale duhet të kryejnë shërbimet në zonë urbane, zhvillim ky i cili do të 

ndikoj në rritjen e trendit të migrimit të qytetarëve nga zonat rurale për në zonën urbane, ku një ndër faktorët 

kryesor janë shërbimet. 

 

3.11.8.2. Nevojat 

 

1. Shtrirja e shërbimeve në zonat rurale në të cilat kemi migrim më të madh të popullsisë për në zonën 

urbane dhe zona tjera. 

2. Orientimi i zhvillimit të komunës në formë policentrike, pra formimi i disa zonave kadastrale si nën 

qendra komunale, të cilat do të ofrojnë shërbimet për qytetarët në zona kadastrale më larg zonës urbane. 

 

3.11.9. Zonë rekreative-turistike 

 

Në vazhdim është paraqitur sipërfaqja e zonave të rekreative-turistike e shprehur në përqindje, ku vërehet se në 

disa vendbanime kemi përqindje më të madhe të hapësirës të zonave rekreative-turistike në kuadër të territorit 

të komunës. Vendbanimet të cilat kanë më shumë sipërfaqe të zonave rekreative-turistike janë Mitrovicë, 

Shupkovc, Suhodoll dhe Zhabar i Poshtëm. 
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Grafiku 44. Shfrytëzimi  i Tokës për zona rekreative dhe turistike i shprehur në përqindje në kuadër të territorit të komunës dhe 

zonave kadastrale. 

3.11.9.1. Prognozat  

Duke pasur parasysh të dhënat e profilit vërejmë që sipërfaqe më të madhe të hapësirave rekreativo – turistike 

kemi në zonën urbane dhe vendbanimet të cilat janë shumë afër zonës urbane dhe pothuajse janë të integruara 

në zonën urbane. 

Nga kjo prognozojmë që dendësia më e madhe e popullatës në këto zona dhe nevoka për hapësira rekreativo - 

turistike   ka ndikuar edhe në krijimin e këtyre zonave. 

3.11.9.2. Nevojat 

1. Zhvillimi i zonave rekreative e turistike në zonat kadastrale me kapacitete për këto zhvillime, siç janë 

fshatrat e Shalës së Bajgorës, të gjitha këto fshatra kanë kapacitete dhe nevojë për këto zhvillime. 

2.  Promovimi i zonave rekreativo-turistike në nivelin kombëtar e ndërkombëtar 

3. Zhvillimi i një turizmi të qëndrueshëm 

4. Promovimi dhe zhvillimi i turizmit rural me theks të veçantë agro – turizmit në fshatrat malore dhe me 

kapacitete për këtë lloj turizmi. 

3.11.10. Zonat e sigurisë ushtarake 

Në vazhdim është paraqitur sipërfaqja e zonave të sigurisë ushtarake e shprehur në përqindje, ku vërehet se në 

disa vendbanime kemi përqindje më të madhe të hapësirës të zonave të sigurisë ushtarake në kuadër të territorit 

të komunës. Vendbanimet të cilat kanë më shumë sipërfaqe të zonave të sigurisë ushtarake janë Zhabar i 

Epërm, Mitrovicë, Vidomiriq dhe Koshtovë. 

 
Grafiku 45. Shfrytëzimi  i Tokës për zona e sigurisë ushtarake i shprehur në përqindje në kuadër të territorit të komunës dhe zonave 

kadastrale. 
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 3.11.10.1. Nevojat 

1) Bazuar në takimet e mbajtura me instituticionet kompetente është paraqitur nevoja për një poligon për 

stërvitje ushtarake në shërbim të Forcave të Sigurisë së Kosovës – FSK. 

 

3.11.11. Modelet e shfrytëzimit të tokës 

Modeli i shfrytëzimit të banimit në komunën e Mitrovicës së Jugut. 
Sa i përket numrit të strukturave të ndërtuara, në Komunë pjesa më e madhe e ndërtimeve prej 56.50% janë 

ndërtesa banimi me një njësi, pastaj dyqane prej 10.30%, ndërtesa banimi me shumë njësi prej 25.75% dhe 

depo prej 0.33%. 

Karakteristikë e ndërtimeve në komunë është shtrirja e tyre përgjatë rrugëve kryesore, ku vendbanimet marrin 

një formë lineare. 

Modeli i shfrytëzimit të sipërfaqeve ujore : 
Komuna e Mitrovicës së Jugut, në përgjithësi ka pasuri të mjaftueshme ujërash. Lumenjtë kryesor janë: Ibri, 

Sitnica, Lushta dhe Trepça. Ibri hyn në territorin e Kosovës 10 km poshtë fshatit Ribariq. Sipërfaqja e pellgut 

ujëmbledhës në territorin kosovar është 3800 km². Gjatësia e përgjithshme është 280 km, por vetëm 85 km 

është gjatësia që përshkon Kosovën (rreth 15 km komunën e Mitrovicës së Jugut). Pellgu ujëmbledhës i përket 

Moravës Perëndimore. Deri në Mitrovicë e Jugut ka drejtim VP – JL, ku derdhet Sitnica. Lugina në këta 

sektorë është e ngushtë. Lumi i Ibrit ka këto degë: Sitnica, Lushta, Trepça, Bistrica etj.  

Modeli i shfrytëzimit të sipërfaqeve bujqësore : 

Tokës bujqësore në komunën e Mitrovicës së Jugut shfrytëzohet në këtë mënyrë, pjesa më e madhe e tokës 

bujqësore përdoret për prodhim bujqësor intensive. Kultura më të shpeshta të cilat mbillen dhe mbulojnë 

sipërfaqet bujqësore janë drithërat si: gruri mbi 1200 ha, misri 800 ha, kulturat pemëtar molla 35 ha dhe pemët 

e imta mbi 15 ha, perimet çdo vite mbulojnë mbi 500 ha të tokës bujqësore. 

Modeli i shfrytëzimit të sipërfaqeve pyjore : 
Pylltaria si degë e zhvillimit ekonomik në komunën e Mitrovicës së Jugut mbulon një sipërfaqe prej 

14275.35ha dhe përqindje 43.25% Zona pyjore në komunën e Mitrovicës së Jugut Jugore ka një rolë të 

rëndësishëm në zhvillimin e turizmit me theks të veçantë ago-turizmin në pjesën e Shalës së Bajgores. Pjesa më 

e madhe e sipërfaqes pyjore është e mbuluar me Ahu dhe Bung 7325 ha dhe Pishë 650 ha. 

 

3.11.12. Përparësitë, dobësitë, mundësitë dhe rreziqet / Analiza Swot 

Tabela 170. SWOT analiza e shfrytëzimit aktual  të tokës 

Përparësitë Dobësitë 

 Struktura urbane është kompakte, 

 Qendra e qytetit është e fuqishme, 

 Zonat për zhvillim në lokacione atraktive 

 Përcaktimi i zonave urbane të reja 

 Densifikimi i fondit ndërtimor në zonat urbane si masë për 

ruajtjen e tokës bujqësore 

 Përcaktimi i zonave për ndërtim të pendëve dhe akumulim të 

ujit 

 Përcaktimi dhe mbrojtja e zonave bujqësore 

 Përcaktimi i zonave për konsolidim të tokave bujqësore 

 Përcaktimi i zonës ekonomike përgjatë nacionales në të dyja 

anët e rrugës nacionale duke e kufizuar zhvillimin e 

mëtutjeshëm në favor të tokës bujqësore 

 Përcaktimi i tokës ndërtimore. 

 Rritje të zonave industriale me sipërfaqe prej 58.62 ha 

brenda periudhës kohore 2009 – 2019. 

 Zonat industriale pranë zonave të banimit – konflikti i 

shfrytëzimit të tokës, 

 Shpërndarja urbane dhe shfrytëzimi joefikas në periferi 

 Buxheti i ulët për shpronësime, duke marrë parasysh rritjen 

vlerës së tokës. 

 Inventarizimi i kulturave dhe klasave të kualitetit të tokës- 

nuk përkon gjendja faktike me të dhënat kadastrale. 

 Ndryshimi i destinimeve pas aprovimit të planeve 

rregullative 

 Parcelimi sipas planeve rregullative, ku pas një kohe të 

shkurtër ato ndryshojnë dhe pala përballët me ndryshim 

kadastral, ku dëmtohet në aspektin financiar. 

 Ndërtimet ilegale në tokë bujqësore 

 Fragmentimi i tokës bujqësore në parcela të vogla 

 Mungesa e konsolidimit të tokës (komasacionit) 

 Vendbanime me shtrirje të shpërndarë 
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   Krijimi i korridoreve të zonave ekonomike në mënyrë të pa 

kontrolluar 

 Mungesa e sistemit të ujitjes dhe infrastrukturës rrugore për 

tokën bujqësore 

 Ndarja fizike e tokës bujqësore e shkaktuar nga ndërtimi i 

autostradës 

 Mungesa e sipërfaqeve ujore (akumulimeve) 

 Humbje e  tokave pyjore me sipërfaqe 78.65ha brenda viteve 

2009 – 2019 

 Humbje e  tokës bujqësore me sipërfaqe 1022.96ha brenda 

viteve 2009 – 2019 

 Pronësia e paqartë mund të pengojë zhvillimin e duhur. 

 Kufizimet financiare për rrugët lidhëse. 

 Mungesa e dokumentacionit kadastral. 

Mundësitë Rreziqet 

 Hartimi Ligjit për Rregullim të tokës urbane (ku lehtëson 

miratimin dhe zhvillimin e planifikimit urban në kadastër). 

 Miratimi i Ligjit për Pronën Publike. 

 Kthimi sa më i shpejtë i dokumentacionit kadastral nga 

Serbia. 

 Ndërprerja e ndërtimeve në zonat bujqësore 

 Përcaktimi i zonave urbane dhe për ndërtim të reja në 

sipërfaqe të përshtatshme për urbanizim 

 Densifikimi i fondit ndërtimor në zonat urbane si masë për 

ruajtjen e tokës bujqësore Përcaktimi i zonave për ndërtim 

të pendëve dhe akumulim të ujit 

 Përcaktimi dhe mbrojtja e zonave bujqësore 

 Përcaktimi i zonave për konsolidim të tokave bujqësore 

 Caktimi i zonës ekonomike përgjatë nacionales në të dyja 

anët e nacionales duke e kufizuar zhvillimin e mëtutjeshëm 

në favor të tokës bujqësore 

 Caktimi i zonave turistike verore dhe dimërore 

 Zhvillimi i industrisë së prodhimit të energjisë së 

ripërtritshme me erë, 

 Zhvillimi i industrisë së prodhimit të energjisë së 

ripërtritshme me hidrocentrale. 

 Mundësi rritje dhe zhvillimi të zonës ushtarake në malet e 

shalës së bajgores, 

 Ndërtimet pa leje përgjatë rrugës dhe miniera në pjesën 

veriore të qytetit mund ta bllokojnë zhvillimin e ardhshëm 

 Humbja e tokës bujqësore 

 Krijimi i vendbanimeve të shpërndara 

 Ndërtime mbi zonat arkeologjike dhe dëmtimi i zonave 

arkeologjike 

 Vështirësim deri në pamundësim të aplikimit të masave 

komasative në tokën bujqësore 

 Rreziku nga vërshimi i tokave bujqësorë 

 Rreziqe ndaj tërmeteve. 

 Rreziku i zjarreve masive në zona pyjore 

 Rritje e pakënaqësisë qytetare 

 

3.11.13. Identifikimi i Sfidave 

Gjatë analizës së profilit të komunës së Mitrovicës së Jugut kemi identifikuar disa sfida . 

 Shtrirja e vazhdueshme e ndërtimit në toka bujqësore, në forma të shpërndara, kjo paraqet një sfidë të 

veçantë në kompaktësimin e vendbanimeve si dhe në dendësimin e tyre. 

 Këtu bëjnë pjesë vendbanimet si : Bajgorë, Bare, Batahir, Broboniq, Kaqandoll, Kçiç i Madh, Koprivë, 

Koshtovë, Kovaçicë, Lushtë, Maxherë, Mazhiq, Melanicë. 

 Rënia e intensitetit të banimit në disa vendbanime si :  Rrezhanë, Batahir, Dedi, Koprivë, Kovaqicë, 

Ovqarë, Vidomiriq, Zaberxhë, Zijaqë. 
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  Ruajtja e tokave bujqësore në vendbanimet e shpërndara tek të cilat në mes ndërtimeve kemi sipërfaqe të 

mëdha.  

 Humbja e vazhdueshme e sipërfaqeve pyjore, në bazë të gjetjeve nga viti 2009 deri në vitin 2019 kemi 

78.65ha  të humbura nga toka pyjore. 

 Ndërtimet mbi zona arkeologjike dhe historike. 

 Mundësi e zbrazjes së vendbanimeve me karakter rural, në mungesë të ofrimit të shërbimeve. 

 Dëmtimi i vazhdueshëm i shtretërve të lumenjve dhe ndotja e tyre. 

 

 

3.11.14. Gjetjet kyçe  

Gjatë analizës së profilit për komunën e Mitrovicës së Jugut kemi disa gjetje kyçe në të gjitha fushat e 

shfrytëzimit të Tokës. 
 

Shfrytëzimi i Tokës për banim : 

Duke analizuar trendin e rritjes së sipërfaqeve të banimit nga 2012 deri 2019, për shtatë vite kemi 446.45ha 

rritje. 

Shfrytëzimi i Tokës si tokë bujqësore : 

Në komunën e Mitrovicës së Jugut kemi një humbje të konsiderueshme të tokës bujqësore, ku nga viti 2009 e 

deri në vitin 2019 kemi 1022.96ha të humbura. 

Shfrytëzimi i Tokës si tokë pyjore : 

Në komunën e Mitrovicës së Jugut kemi një humbje të konsiderueshme të tokës pyjore ku nga viti 2009 e deri 

në vitin 2019 kemi 78.65ha të humbura. 

Shfrytëzimi i Tokës si zona komerciale : 

Në komunën e Mitrovicës së Jugut kemi një rritje të zonave komerciale ku nga viti 2009 e deri në vitin 2019 

kemi 0.76 ha rritje. 

Shfrytëzimi i Tokës si zona industriale : 

Në kuadër të zonave industriale kemi një rritje të territorit ku nga viti 2009 e deri në vitin 2019 kemi 58.62 ha 

rritje. 

 

3.11.15. Identifikimi i problemeve 

 Ndërtim i shpërndarë në formë të pakontrolluar. 

 Banim jo cilësor, mungesë e kushteve elementare për banim në vendbanimet si : Batahir, Dedi, Ofqar, 

Rrzhanë, Stranë, Zjaqë e Koprivë 

 Humbje e Tokës bujqësore brenda periudhës kohore 2009 – 2019 

 Fragmentim në sipërfaqe të vogla i tokës bujqësore 

 Ndërtime në toka bujqësore e cila është nën komasacion dhe nën sitëm të ujitjes. 

 Shfrytëzim i paktë i tokës bujqësore dhe kullosave në vendbanimet me sipërfaqe më të madhe si : Selac, 

Vllahi, Rzhanë dhe Kaqandoll. 

 Sipërfaqe e humbur e Tokës pyjore brenda periudhës 2009 - 2019 

 Dëmtim i tokës pyjore nga zjarret masive në territorin e komunës së Mitrovicës 

 Mos funksionimi i zonës industriale Trepça 

 Infrastrukturë rrugore e dëmtuar dhe pak funksionale në vendbanimet rurale 

 Mungesë e zonave për shërbime në vendbanimet rurale. 
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  Sipërfaqe e vogël e hapësirave rekreative e turistike, në disa vendbanime fare. 

 Plane të mëparshme të pa zbatuara në gjendjen ekzistuese 

3.11.16. Konstatimet kryesore 

Bazuar në të dhënat e grumbulluara nga profili si dhe analizat në vlerësimin e profilit, më poshtë kemi 

paraqitur konstatimet për të gjitha fushat e trajtuara. 

3.11.16.1. Konstatimet për fushën e banimit 

1) Përcaktimi i kufijve ndërtimor dhe ngritja e intensitetit të ndërtimit për banim në vendbanimet e 

shpërndara. 

2) Mbajtja nën kontroll e kufijve ndërtimorë. 

3) Planifikimi i korridoreve për infrastrukturë teknike, rrugore, publike dhe sociale dhe krijimi i kushteve 

për banim të qëndrueshëm në vendbanimet në rënie të popullsisë. 

4) Trajtimi i zonave të banimit, të ndërtuar në tokat bujqësore nën komasacion.. 

3.11.16.2. Konstatimet për Tokë bujqësore 

1) Komasacion i tokave bujqësore të cilat janë të fragmentuara në sipërfaqe të vogla. 

2) Përmirësim i rrjetit ekzistues të ujitjes 

3) Planifikimi i mundësive të reja për futjen e tokave nën sistem të ujitjes. 

4) Promovimi i zhvillimit të Bletarisë dhe Blegtorisë në vendbanimet rurale me kapacitete për këto 

kategori. 

5) Zhvillimi i agro-turizmit në vendbanimet me potenciale për këto zhvillime. 

3.11.16.3. Konstatimet për Tokë pyjore 

1) Ruajtja dhe menaxhimi efikas i Tokës pyjore në komunën e Mitrovicës së Jugut. 

2) Identifikimi dhe përcaktimi i tokave për ripyllëzim. 

3) Mbrojtja e pyjeve nga prerjet ilegale dhe zjarret masive 

3.11.16.4. Konstatimet për zonat komerciale 

1) Shtrirja e zonave komerciale në formë të korridoreve të zhvillimit ekonomik përgjatë rrugëve nacionale 

Vushtrri – Mitrovicë e Jugut - Zveçan si dhe Mitrovicë – Zubin Potok. 

3.11.16.5. Konstatimet për zonat industriale 

1) Planifikimi i sipërfaqeve të reja si nevojë për zona të reja industriale. 

2) Ruajtja dhe zhvillimi i sipërfaqes së zonës industriale Trepça.  

3.11.16.6. Konstatimet për infrastrukturë rrugore 

1) Përmirësimi dhe planifikimi i rrugëve në vendbanimet rurale dhe ato urbane për një transport të 

qëndrueshëm në komunën e Mitrovicës së Jugut. 

2) Planifikimi i zgjerimit të sipërfaqeve dhe fuqizimit të rrugëve Vllahi – Leposaviq  dhe Bajgore – 

Podujevë si rrugë lidhëse e vendbanimeve rurale në këto zona me komunat fqinje 

3.11.16.7. Konstatimet për zonat e mbrojtura arkeologjike 

1) Përcaktimi i zonave mbrojtëse për zonat arkeologjike në komunën e Mitrovicës së Jugut. 

2) Mbrojtje e vazhdueshme e zonave arkeologjike. 

3) Përcaktimi i zonave të reja për hulumtime arkeologjike. 

3.11.16.8. Konstatimet për zonat e shërbimeve 

1) Shtrirja e të gjitha shërbimeve në zonat që do të përcaktohen si nën qendra. 

2) Ofrimi i shërbimeve në vendbanimet rurale. 
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 3.11.16.9. Konstatimet për zonat rekreative – turistike 

1) Planifikimi i zonave rekreative turistike në vendbanimet me mungesë të zonave të tilla 

2) Mirëmbajtja e zonave rekreative ekzistuese. 

3.11.16.10. Konstatimet për zonat e sigurisë ushtarake 

1) Ruajtja dhe mirëmbajtja e zonës për gjuajtje ne shërbim te Forcave të Sigurisë së Kosovës dhe 

Shërbimit Policor të Kosovës  

2) Alokimi i hapësirës për vendosje te një pjese te Forcave të Sigurisë së Kosovës  FSK   dhe  hapësirës 

për stërvitje. 

3) Alokimi i hapësirës për gjuajtje me armatim te rende për  Forcave të Sigurisë së Kosovës FSK. 

 

3.12. KAPACITETET FINANCIARE TË KOMUNËS 

Performansa në të kaluarën  

Buxheti i shpenzuar nëpër vite: 

Kategoria ekonomike: 2017 2018 2019 

Rroga dhe paga: 11,912,684.00 12,175,068.36 12,405,326.00 

Mallera dhe sherbime: 1,146,024.00 1,175,141.64 1,197,363.00 

Shpenzime komunale: 516,575.00 528,032.00 538,019.00 

Subvencione dhe transfere: 469,068.00 479,545.00 488,616.00 

Shpenzime kapitale: 2,640,546.00 2,699,474.00 2,750,532.00 

Totali Buxheti 16,684,897.00 17,057,261.00 17,379,856.00 

Siç mund te shihet nga tё dhënat, gjate viteve 2017-2019 ka pasur një ngritje te buxhetit neper vite +2.23% 

(2018) dhe +1.89% (2019).  

Gjatё analizimit tё trendeve nё tё kaluarën tё tё hyrave vetanake nё komunën e Mitrovicёs së Jugut, mund tё 

vërejmë si në vijim grupet kryesore tё tё hyrave vetanake. 

Komuna e Mitrovicёs së Jugut nuk ka shënuar asnjë ndryshim te te hyrave vetanake nё vitin 2018 krahasuar me 

vitin 2017, dhe një rritje prej +1.35% tё hyrat vetanake tё gjeneruara  ne vitin 2019 krahasuar me vitin 2018. 

Tabela 171. Komuna e Mitrovicёs së Jugut –Mbledhja e tё hyrave vetanake nё tё kaluarёn 2017-2019 

Kategoria e te hyrave vetanake: 2017 2018 2019 

Tatimi ne prone: 783,007.48 783,007.48 792,918.89 

Regjistrimi i automjeteve: 148,202.99 148,202.99 150,078.97 

Lejet e ndertimit: 311,673.11 311,673.11 315,618.31 

Regjistrimi i trashegimise: 54,685.83 54,685.83 55,378.05 

Nderrim i destinimit te tokes: 45,502.90 45,502.90 45,926.98 

Dokumentet e gjendjes civile: 417,112.78 417,112.78 424,392.65 

Veprimtarite afariste: 83,837.05 83,837.05 84,898.27 

Shfrytezimi i prones publike:      54,945.98       54,946.02       55,641.52  

Participimet ne Arsim dhe Shendetesi:    243,938.09     243,938.69     247,025.85  

Tjera:    188,799.11     188,798.47     191,340.85  

Gjithsej THV: 2,331,705.32 2,331,705.32 2,363,220.34 

Krahasuar me buxhetin e pёrgjithshёm vjetor, tё hyrat vetanake tё gjeneruara gjatё vitit financiar 2014 ishin 

14%, në vitin 2015 ishin 14% dhe në vitin 2016 ishin 14%.  

Siç mund tё shihet nga të dhënat, të hyrat vetanake janë pjese se buxhetit te Komunës së Mitrovices së Jugut.  
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Në figurat me poshtë, shihet pjesëmarrja e kategorive te të hyrave vetanake të gjeneruara sipas viteve, pra nga 

viti 2017 deri ne vitin 2019.  

 

 

 

Gjatё analizimit tё kategorive specifike tё tё hyrave vetanake, mund te thuhet ne përgjithësi se nuk ka asnjë % 

ndryshimit nga asnjë kategori vetanake ne vitin 2018 krahasuar me vitin 2017 (identike), dhe me ndryshime 

minimale (me pak se 1%) ndryshim ne vitin 2019 krahasuar me vitin 2018.  

Kategoria me e madhe e gjenerimit te te hyrave vetanake komunale është tatimi ne prone: e cila (rreth 33.5% 

pjesëmarrje gjate viteve), pastaj dokumentet e gjendjes civile (rreth 17.9% pjesëmarrje gjate viteve) dhe lejet e 

ndërtimit (rreth 10.4% pjesëmarrje gjate viteve). 
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 3.12.1.1. Supozimet parashikuese  

Këshilluesi ka marr supozimet në vijim kur ka llogaritur të hyrat vetanake për periudhën 2018-2025: 

Tatimi në pronë:  

Supozimet parashikuese bazohen në mesataren e përgjithshme të gjeneruara gjatë tre viteve të kaluara 2017 – 

2019, ku në 2018 nuk ka ndryshim nga viti 2017, dhe në vitin 2019 ka një rritje prej +1.27%. nga viti 2018.  

Përmirësimet në gjenerimit vjetor supozohen të jenë në rritje prej +2.24%. Tarifat e rritjes së natyrshme për 

pronat e reja të tatueshme janë vlerësuar bazuar në informatat e zyrtarëve komunalë për trendët e pronave të 

reja të regjistruara çdo vit dhe rritja e natyrshme ishte supozuar të jetë  1.21% çdo vit. 

Kështu që supozimi i gjenerimit vjetor të të hyrave nga tatimi në pronë do të jetë +2.24% nga pronat ekzistuese 

dhe 1.21% nga ndërtimet e reja që parashihen të gjenerohen për secilin vit të 8 viteve të ardhme. 

Tabela 172. Parashikimi i të hyrave vetanake nga tatimi në pronë për vitet e ardhme 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

         

820,274.59  

             

848,574  

            

877,850  

             

908,136  

            

939,466  

            

971,878  

           

1,005,408  

           

1,040,094  

 

Tatimet në veprimtaritë afariste: 

Supozimet parashikuese bazohen në mesataren e përgjithshme të gjeneruara gjatë tre viteve të kaluara 2017 – 

2019, ku në 2018 nuk ka ndryshim nga viti 2017, dhe në vitin 2019 ka një rritje prej +1.27%. nga viti 2018. 

Parashikimi i gjenerimit vjetor supozohet të jetë në rritje mesatare prej 0.63% ne vitin 2020 dhe pastaj një rritje 

mesatare prej +2% në vitin 2021, e ndjekur nga një rritje prej +3% çdo vjet ne vijim nga viti 2023 deri në vitin 

2027. 

Tabela 173. Parashikimi i të hyrave vetanake nga tatimet e veprimtarive afariste për vitet në vijim 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

                      

87,144  

                     

88,887  

                      

91,554  

                    

94,300  

                     

97,129  

                    

100,043  

                    

103,045  

 

Të hyrat nga shfrytëzimi i pronës publike: 

Supozimet parashikuese bazohen në mesataren e përgjithshme të gjeneruara gjatë tre viteve të kaluara 2017 – 

2019, ku në 2018 nuk ka ndryshim nga viti 2017, dhe në vitin 2019 ka një rritje prej +1.27%. nga viti 2018. 

Parashikimi i gjenerimit vjetor supozohet të jetë në rritje ne 2020 prej 0.63%, e ndjekur nga një rritje prej 

+2.5% çdo vjet ne vijim nga viti 2022 deri në vitin 2027. 

Tabela 174. Parashikimi i të hyrave vetanake nga shfrytëzimi i pronës publike për vitet në vijim 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

                     

55,994  

                      

56,348  

                     

56,705  

                      

58,689  

                    

60,744  

                     

62,870  

                      

65,070  

                      

67,347  

Të hyrat nga participimet ne Arsim dhe Shëndetësi: 

Supozimet parashikuese bazohen në mesataren e përgjithshme të gjeneruara gjatë tre viteve të kaluara 2017 – 

2019, ku në 2018 nuk ka ndryshim nga viti 2017, dhe në vitin 2019 ka një rritje prej +1.27%. nga viti 2018. 

Parashikimi i gjenerimit vjetor supozohet të jetë në rritje ne 2020 prej 0.63%, e ndjekur nga një rritje prej +3% 

ne vitin 2022, dhe 4% ne vitin 2023 duke vazhduar e tille deri në vitin 2027. 

Tabela 175. Parashikimi i të hyrave vetanake nga ngarkesat tjera për vitet në vijim 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

                    

248,589  

                    

250,163  

                   

257,667  

                    

267,974  

                  

278,693  

                   

289,841  

                    

301,434  

                    

313,492  
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 Të hyrat nga ngarkesa tjera 

Supozimet parashikuese bazohen në mesataren e përgjithshme të gjeneruara gjatë tre viteve të kaluara 2017 – 

2019, ku në 2018 nuk ka ndryshim nga viti 2017, dhe në vitin 2019 ka një rritje prej +1.35%. nga viti 2018. 

Parashikimi i gjenerimit vjetor supozohet të jetë në rritje ne 2020 prej 0.67%, e ndjekur nga një rritje prej +4% 

ne vitin 2022, dhe 3% ne vitin 2023 duke vazhduar e tille deri në vitin 2027. 

Tabela 176. Parashikimi i të hyrave vetanake nga ngarkesat tjera për vitet në vijim 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

                    

192,629  

                    

193,925  

                  

201,683  

                   

207,733  

                 

213,965  

                  

220,384  

         

226,995  

                   

233,805  

 

Të hyrat nga regjistrimi i automjeteve  

Supozimet parashikuese bazohen në mesataren e përgjithshme të gjeneruara gjatë tre viteve të kaluara 2017 – 

2019, ku në 2018 nuk ka ndryshim nga viti 2017, dhe në vitin 2019 ka një rritje prej +1.27%. nga viti 2018. 

Parashikimi i gjenerimit vjetor supozohet të jetë në rritje ne 2020 prej 0.63%, e ndjekur nga një rritje prej +2% 

çdo vjet ne vijim nga viti 2022 dhe 2023,  e ndjekur nga një rritje prej +4% çdo vjet ne vijim nga viti 2024 deri 

në vitin 2027. 

Tabela 177. Parashikimi i të hyrave vetanake nga regjistrimi i automjeteve për vitet në vijim 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

                    

151,029  

                    

151,985  

                   

155,024  

                    

156,006  

                  

162,246  

                   

163,273  

                    

164,306  

                    

165,346  

Të hyrat nga lejet e ndërtimit  

Supozimet parashikuese bazohen në mesataren e përgjithshme të gjeneruara gjatë tre viteve të kaluara 2017 – 

2019, ku në 2018 nuk ka ndryshim nga viti 2017, dhe në vitin 2019 ka një rritje prej +1.27%. nga viti 2018. 

Parashikimi i gjenerimit vjetor supozohet të jetë në rritje ne 2020 prej 0.63%, e ndjekur nga një rritje prej +1% 

çdo vjet ne vijim nga viti 2022 dhe 2023,  e ndjekur nga një rritje prej +2% çdo vjet ne vijim nga viti 2024 deri 

në vitin 2027. 

Tabela 178. Parashikimi i të hyrave vetanake nga lejet ndërtimore për vitet në vijim 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

                    

317,616  

                    

319,626  

                   

322,822  

                    

326,051  

                  

332,572  

                   

339,223  

                    

346,007  

                    

352,928  

 

Të hyrat nga regjistrimi i trashëgimisë 

Supozimet parashikuese bazohen në mesataren e përgjithshme të gjeneruara gjatë tre viteve të kaluara 2017 – 

2019, ku në 2018 nuk ka ndryshim nga viti 2017, dhe në vitin 2019 ka një rritje prej +1.27%. nga viti 2018. 

Parashikimi i gjenerimit vjetor supozohet të jetë në rritje ne 2020 prej 0.63%, e ndjekur nga një rritje prej +3% 

ne vitin 2022,  e ndjekur nga një rritje prej +4% çdo vjet ne vijim nga viti 2023 deri në vitin 2027. 

Tabela 179. Parashikimi i të hyrave vetanake nga regjistrimi i trashëgimisë për vitet në vijim 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

                      

55,729  

                      

56,081  

                     

57,764  

                      

60,074  

                    

62,477  

                     

64,976  

                      

67,575  

                      

70,278  

 

Të hyrat nga ndërrimi i destinimit të tokës 

Supozimet parashikuese bazohen në mesataren e përgjithshme të gjeneruara gjatë tre viteve të kaluara 2017 – 

2019, ku në 2018 nuk ka ndryshim nga viti 2017, dhe në vitin 2019 ka një rritje prej +0.93%. nga viti 2018. 

Parashikimi i gjenerimit vjetor supozohet të jetë në rritje ne 2020 prej +0.47%, e ndjekur nga një rritje prej +2% 

ne vitin 2022 dhe 2023, e pastaj nje rritje prej 4% çdo vjet ne vijim nga viti 2024 deri në vitin 2027. 
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 Tabela 180. Parashikimi i të hyrave vetanake nga ndërrimi i destinimit të tokës për vitet në vijim 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

                      

46,141  

                      

46,356  

                     

47,283  

                      

48,229  

                    

50,158  

                     

52,164  

                      

54,251  

                      

56,421  

 

Të hyrat nga dokumentet e gjendjes civile 

Supozimet parashikuese bazohen në mesataren e përgjithshme të gjeneruara gjatë tre viteve të kaluara 2017 – 

2019, ku në 2018 nuk ka ndryshim nga viti 2017, dhe në vitin 2019 ka një rritje prej +1.75%. nga viti 2018. 

Parashikimi i gjenerimit vjetor supozohet të jetë në rritje ne 2020 prej 0.87% deri ne vitin 2023, e ndjekur nga 

një rritje prej +2% çdo vjet ne vijim nga viti 2024 deri në vitin 2027. 

Tabela 181. Parashikimi i të hyrave vetanake nga dokumentet e gjendjes civile për vitet në vijim 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

                    

428,096  

                    

431,832  

                   

435,600  

                    

439,402  

                  

448,190  

                   

457,153  

                    

466,296  

                    

475,622  

 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Tatimi ne prone: 783,007.48 783,007.48 792,918.89 820,274.59 848,574.07 877,849.87 908,135.69 939,466.37 971,877.96 1,005,407.75 1,040,094.32

Regjistrimi i automjeteve: 148,202.99 148,202.99 150,078.97 151,028.83 151,984.71 155,024.40 156,005.57 162,245.79 163,272.66 164,306.02 165,345.93

Lejet e ndertimit: 311,673.11 311,673.11 315,618.31 317,615.88 319,626.09 322,822.35 326,050.58 332,571.59 339,223.02 346,007.48 352,927.63

Regjistrimi i trashegimise: 54,685.83 54,685.83 55,378.05 55,728.54 56,081.25 57,763.69 60,074.24 62,477.20 64,976.29 67,575.34 70,278.36

Nderrim i destinimit te tokes: 45,502.90 45,502.90 45,926.98 46,141.00 46,356.01 47,283.13 48,228.79 50,157.94 52,164.26 54,250.83 56,420.87

Dokumentet e gjendjes civile: 417,112.78 417,112.78 424,392.65 428,096.11 431,831.89 435,600.28 439,401.54 448,189.57 457,153.36 466,296.43 475,622.36

Veprimtarite afariste: 83,837.05 83,837.05 84,898.27 85,435.60 85,976.32 86,520.47 87,385.68 89,133.39 90,916.06 92,734.38 94,589.07

Shfrytezimi i prones publike: 54,945.98 54,946.02 55,641.52 55,993.69 56,348.09 56,704.74 58,689.40 60,743.53 62,869.56 65,069.99 67,347.44

Participimet ne Arsim dhe Shendetesi: 243,938.09 243,938.69 247,025.85 248,589.27 250,162.58 257,667.46 267,974.16 278,693.12 289,840.85 301,434.48 313,491.86

Tjera: 188,799.11 188,798.47 191,340.85 192,628.83 193,925.49 201,682.51 207,732.98 213,964.97 220,383.92 226,995.44 233,805.30

Gjithsej: 2,331,705.32 2,331,705.32 2,363,220.34 2,401,532.35 2,440,866.51 2,498,918.90 2,559,678.62 2,637,643.49 2,712,677.94 2,790,078.16 2,869,923.14  

Siç mund të shihet nga tabela e parashikimit të të hyrave vetanake , THV për Komunën e Mitrovicës e Jugut 

mund të rriten deri në ~2.8M Euro në fund të vitit 2027. Kur të shikojmë të hyrat e përgjithshme vetanake 

mund te shihet një trend pozitiv . Kjo rritje mund me mirë të shihet ne tabelën e ardhshme. 

 

Komuna e  Mitrovicës së Jugut – THV në të kaluarën dhe të parashikuara nga viti në vit me ndryshimi në 

përqindjes. 
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Komuna e  Mitrovicës e Jugut – THV në të kaluarën dhe të parashikuara nga viti në vit. 

 

Siç mund të shihet nga grafiku më lart, lëvizësit kryesorë të THV gjatë periudhës në vijim mbeten të jenë 

tatimi në pronë, dokumente te gjendjes civile dhe lejet e ndërtimit. Këto janë fushat ku komuna duhet të 

përpiqet të arrijë ngritje sa i përket të hyrave vetanake nëpërmjet efikasitetit të shtuar në menaxhimin e tyre 

financiar dhe zbatimin. Rritja e secilës kategori të të hyrave vetanake të parashikuara është siç është 

paraqitur në grafikun më poshtë: 
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Të hyrat nga tatimi në pronë vazhdojnë të rriten për shkak të regjistrimit të përmirësuar, menaxhimit të bazës 

së të dhënave, faturimit të përmirësuar dhe zbatimit më të mirë. Të hyrat nga ky tatim gjithashtu do të 

ngritën për shkak të rritjes së natyrshme të komunës si dhe rritjes së ekonomisë. Më në fund, gjithashtu 

mund të llogaritet në mbledhjen e të hyrave të detyrimeve tatimore nga vitet e kaluara, e cila duhet të bëhet 

në bashkëpunim të ngushtë me departamentin e tatimit në pronë në Ministrinë e Financave. 

 

Të hyrat nga tatimi në pronë vazhdojnë të rriten për shkak të regjistrimit të përmirësuar, menaxhimit të bazës 

së të dhënave , faturimit të përmirësuar dhe zbatimit më të mirë. Të hyrat nga ky tatim gjithashtu do të 

ngritën për shkak të rritjes së natyrshme të komunës si dhe rritjes së ekonomisë. Më në fund, gjithashtu 

mund të llogaritet në mbledhjen e të hyrave të detyrimeve tatimore nga vitet e kaluara, e cila duhet të bëhet 

në bashkëpunim të ngushtë me departamentin e tatimit në pronë në Ministrinë e Ekonomisë dhe Financave. 
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Tatimet në biznes kanë një zvogëlim të madh potenciale për shkak të rritjes ekonomike, regjistrimit më të 

mirë, shërbimit të bizneseve dhe zbatimit të përmirësuar. Grumbullimi i shtuar i tatimit të biznesit gjithashtu 

mund të arrihet nëpërmjet një bashkëpunimi më të mirë me komunat dhe Ministrinë e Tregtisë dhe 

Industrisë (njësia e regjistrimit të biznesit). Më në fund, prania e përmirësuar e zyrtarëve komunalë brenda 

komunitetit të biznesit dhe zbatimi më i mirë i rregulloreve komunale mund të ndihmojë në përmirësimin e 

të hyrave nga bizneset. 

 

Të hyrat nga shfrytëzimi i pronës komunale nuk përbëjnë një përqindje të madhe të të hyrave vetanake të 

përgjithshme, sidoqoftë, me menaxhimin e përmirësuar të aseteve komunale, rritja e të hyrave nga kjo 

kategori mund të ketë rritje e qëndrueshme.  

 

Të hyrat nga lejet e ndërtimit komunës janë dhe vazhdojnë të jenë kontribuues të mëdhenj të të hyrave 

vetanake komunale. Komuna duhet të përpiqet të zhvilloj komunën sipas vizionit te saj afatgjate duke rritur 

kontributin në këtë kategori dhe nëpërmjet përmirësimit të efikasitetit të shërbimeve komunale të inspektimit 

ne ketë fushe. 
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FUSHAT POTENCIALE PËR INTERVENIM DHE PËRKRAHJE 

Fushat për Komunën e Mitrovicës e Jugut në rritjen e nivelit të të hyrave vetanake te gjeneruara duhet të 

fokusohen në kategoritë e THV që mund të ndikohen nga veprimet e autoriteteve komunale dhe ku mund të 

ketë përfitime të qarta në përmirësimin e performansës komunale.   

 

Tatimi në pronë, duke qenë njëri nga kontribuuesit më të mëdhenj, është një fushë që duhet të përkrahet. Kjo 

do t'i mundësojë komunës që të kenë një pasqyrë më të qartë të bazës së tatimit të tatueshëm dhe 

përmirësimit të politikave të tatimit që ata aplikojnë, si dhe përmirësimin e efikasitetit në zbatim dhe 

reagimin e komunës në dërgimin e projekteve të investimeve kapitale në zona kadastrale përkatëse që 

paguajnë tatimin në pronë dhe të promovojë efektin e grumbullimit të përmirësuar në jetën e përditshme të 

qytetarëve të zonave përkatëse.   

 

Komuna gjithashtu mund të përkrahet në gjenerimin e të hyrave nga bizneset. Kjo mund të bëhet në dy 

drejtime. Njëra është që ti ndihmojë ata në përmirësimin e regjistrimit të bizneseve  dhe klasifikimin dhe si 

rezultat të prodhojë politika më të mira tatueshme për bizneset. Gjithashtu, Komuna duhet të përpiqet që të 

përmirësojë lidhjet në mes të komunave dhe Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë në shkëmbimin e 

informatave për bizneset e regjistruara dhe funksionimin e tyre aktual.  Një bazë e të dhënave të tatimeve të 

pa grumbulluara mund të krijohet në komunë dhe të freskohet në baza vjetore, kështu që mund të eliminohen 

bizneset që janë mbyllur, bankrotuar apo që nuk janë aktive, gjersa në të njëjtën kohë mundëson shënjestrim 

më të mirë të bizneseve ekzistuese, funksionale dhe të suksesshme. Duhet të përdoren politika për 

kushtëzimin e shërbimeve komunale për bizneset që kanë taksa dhe tatime të pakryera. 

Një rekomandim është që komuna të fillojë të vendosë tarifa në rregulloren komunale dhe t’i zbatojë ato në 

baza të barabarta për të gjitha bizneset dhe ofruesit e hapësirave për reklamim. Grumbullimi i tarifave për 

shfrytëzimin e pyjeve dhe zbatimi i përmirësuar i këtyre tarifave, i përkrahur nga nivelet më të larta politike 

për lobim në mënyrë që komuna të menaxhojë tarifat dhe tatimet që vijnë nga shfrytëzimi i pyjeve, mund të 

rezultojë në një burim të mirë të të hyrave për komunën.  

 

Dhënia me qira e tokës komunale, ndërtesave dhe hapësirave është një burim tjetër i mirë i të hyrave nëse 

menaxhohet si duhet. Komuna aktualisht ka të hyra të paqëndrueshme nga kjo kategori kryesisht për shkak 

të menaxhimit joadekuat. Shfrytëzimi i aseteve komunale mund të bëhet më atraktiv nëpërmjet investimeve 

strategjike, vendimeve dhe politikave stimuluese.   

 

Kompletimi i dokumentacionit të planifikimit hapësinorë, duke përfshirë Hartën Zonale të Komunës, do t'i 

lejojë komunës që të inkurajoj zhvillimin, posaçërisht në sektorin e ndërtimtarisë. Kjo do të ndihmonte 

komunën të rriste të hyrat nga lejet për ndërtim, si dhe shërbimet tjera, duke stimuluar aktivitetin e ndërtimit 

të ri dhe legalizimin e pronave të paregjistruara dhe pa leje.  

 

Komuna po ashtu duhet të identifikojë donatorët potencial dhe fushave që mund të përfitojnë nga grantet dhe 

format e tjera të përkrahjes nga donatorët. Kjo përkrahje më tutje mund të përfshijë asistencë dhe aftësim në 

planifikimin e projekteve, shkrimin e propozimeve, ngritjen e fondeve dhe teknikat për monitorim dhe 

vlerësim. Kjo do t'i mundësonte komunës të trokiste në grande potenciale dhe në dispozicion dhe kështu të 

ndihmohej në rritjen e të hyrave vetanake në dispozicion.  

 

Ky raport është përgatitur me informatat që mbulojnë performancën financiare deri në vitin financiar 2019 

dhe kjo analizë të freskohet në baza të rregullta dhe të akordohen kur informatat e reja dhe më të detajuara të 

jenë në dispozicion. 
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Kapacitetet format e financimit 

Ne përgjithësi, Komuna Mitrovicës e Jugut, nga mungesa të fondeve pamundësojnë realizimin e investimeve 

kapitale për përmirësimin e infrastrukturës dhe të shërbimeve tjera për qytetarët e Komunës se Mitrovicës e 

Jugut. Një pjese e madhe e fondeve priten te sigurohen nga grantet qeveritare.  

Sipas ligjit Nr. 03/L-049 për financat e pushtetit lokal, burimet financiare të një komune përbëhen nga  

(i) të hyrat vetanake të komunës, 

(ii) grantet operative,  

(iii)grantet për kompetencat e shtuara, 

(iv) transferet për kompetencat e deleguara, 

(v) grantet e jashtëzakonshme, 

(vi) ndihma financiare nga Republika e Serbisë, dhe  

(vii) të hyrat nga huamarrjet e komunës. 

 

Për vitin 2020 janë parashikuar te kryhen këto investime kapitale ne vijim: 

Programi/Emërtimi i projektit BUXHETI FILLESTAR 2020 

Granti qeveritar Të hyrat vetanake TOTALI 

SHPENZIMET KAPITALE TOTALE 3,354,500.00    1,147,183.00  4,501,683.00  

Renovimi  i nyjeve sanitare në ndërtesën e Komunës                     -            20,000.00         20,000.00  

Furnizimi me material ndërtimor për raste sociale 25,000.00          25,000.00         50,000.00  

Rrënimi objekteve pa leje 40,000.00          25,000.00         65,000.00  

Rikonstruktimi i sallës së Kuvendit Komunal           10,000.00         10,000.00  

Bashkëfinancim me donatorë të brendshëm dhe të jashtëm 200,000.00        262,000.00       462,000.00  

Intervenimet emergjente të shkaktuara nga fatkeqësitë 

natyrore dhe të tjera 

40,000.00          40,000.00         80,000.00  

Eliminimi i deponive të egra 50,000.00          40,000.00         90,000.00  

Blerja e makinës për pastrimin e Liqenit Akumulues 20,000.00          10,000.00         30,000.00  

Rregullimi dhe mirëmbajtja e varrezave dhe lapidareve 45,000.00          20,000.00         65,000.00  

Zgjerimi i rrjetit të ndriçimit publike 200,000.00          45,000.00       245,000.00  

Hartimi i projekteve për investime kapitale 90,000.00          20,000.00       110,000.00  

Shenjëzimi i rrugëve 40,000.00          30,000.00         70,000.00  

Ndërtimi, furnizimi dhe debllokimi rrjetit te kanalizimit  100,000.00          40,000.00       140,000.00  

Ndërtimi i rrjetit të ujësjellësve, stacionit të pompimit, furnizim 

me material për ujësjellës, rehabilitimi i rrjetit të ujësjellësve 

50,000.00          40,000.00         90,000.00  

Vendosja e numrave serik në trupat ndriçues dhe  

Blerja e softuerë për menaxhimin e tyre 

          35,000.00         35,000.00  

Ndërtimi dhe riparimi i rrugëve dhe trotuareve me kabëza 650,000.00         650,000.00  

Ndërtimi i rrugëve në fshatin Pirq 20,500.00          15,000.00         35,500.00  

Ndërtimi i rrugëve  në fshatin Koshtovë  10,000.00          10,000.00         20,000.00  

Asfaltimi, rregullimi dhe riparimi i rrugëve 650,000.00         650,000.00  

Ndërtimi i rrugëve në fshatin Vaganicë 40,000.00          20,000.00         60,000.00  

Ndërtimi i rrugëve në fshatin Suhodoll 40,000.00          31,000.00         71,000.00  
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Ndërtimi i rrugëve në fshatin Lushtë 30,000.00          10,000.00         40,000.00  

Ndërtimi I rrugëve në fshatin Mazhiq 10,000.00            5,000.00         15,000.00  

Ndërtimi i rrugëve në fshatin Bajgore 10,000.00          10,000.00         20,000.00  

Ndërtimi dhe mirëmbajtja e parqeve në Hapësira Publike 200,000.00          40,000.00       240,000.00  

Ndërtimi dhe asfaltimi i rrugëve në fshatin Frashër 100,000.00          65,000.00       165,000.00  

Ndërtimi dhe asfaltimi i rrugëve në fshatin FushëIbër 100,000.00          40,000.00       140,000.00  

Furnizimi, vendosja dhe mirëmbajtja e semaforëve 50,000.00          20,000.00         70,000.00  

Blerja e instrumentit për matje 5,000.00            3,000.00           8,000.00  

Hartimi I projekteve, planeve hapësinorë  

(Plani Zhvillimor Komunal, Harta Zonale e Komunës) 

40,000.00          40,000.00         80,000.00  

Ndërtimi i Çerdhes për fëmijë 115,000.00          85,000.00       200,000.00  

Vendosja e numrave të hyrjeve  45,000.00          25,000.00         70,000.00  

Renovimi i nyjeve sanitare 5,000.00             5,000.00  

Automjet për terren 8,000.00            5,000.00         13,000.00  

Kërriga Stomatologjike 5,000.00             5,000.00  

Pajisje tjera për QKMF, QMF, AMF 5,000.00             5,000.00  

Riparimi i objekteve shëndetësore                         -    

Ndërtimi i QMF Koshtovë - Faza I 30,000.00          20,000.00         50,000.00  

Renovimi i objekteve shëndetësore 10,000.00          10,000.00         20,000.00  

Rregullimi hapësirave të jashtme në Qendrën e Kulturës në 

Bare 

            7,183.00           7,183.00  

Blerja e Librave për Bibliotekë të qytetit (Titujve të rinjë) 10,000.00                      -           10,000.00  

Rregullimi i terreneve sportive për disiplina të Atletikës 4,000.00            4,000.00           8,000.00  

Rregullimi i terreneve sportive  30,000.00          20,000.00         50,000.00  

Furnizimi me inventar dhe kabinete neper shkolla 50,000.00           50,000.00  

Renovimi dhe Gëlqerosja e shkollave 20,000.00           20,000.00  

Renovimi kuzhinave shkollore dhe furnizimi tyre me pajisje 20,000.00           20,000.00  

Rregullimi i oborreve shkollore 54,990.00           54,990.00  

Rregullimi i dyshemeve të klasave në shkolla 20,000.00           20,000.00  

Renovimi Amfiteatrit në Gjimnazin Frang Bardhi 30,000.00           30,000.00  

Rregullimi I nyjeve sanitare dhe sistemit të ujit nëpër shkolla 37,010.00           37,010.00  

 

Siç shihet, keto investime kapitale kapin shumen totale prej 4,501,683.00 Euro. Ku 25% te te hollave te 

alokuara janë nga te hyrat vetanake dhe 75% priten nga grantet qeveritare. Komuna e Mitrovicës e Jugut, me 

përpjekjet te ngritjes se te hyrave vetanake mundet te kontribuoj me shume pjesëmarrje ne këto investime 

kapitale.  

Opsionet e financimit te investimeve kapitele për Komunën e Mitrovicës e Jugut janë: 

a) Huamarrje/ borxh nga tregu kombëtar i kapitalit – Komuna e Mitrovicës e Jugut mund ta përdor këtë 

metode financimit. Huamarrja per komuna rregullohet me ligjin Nr. 03/L-049 për financat e pushtetit 

lokal, me saktësisht Neni 30.  

b) Parneritet Publiko Privat – model investimeve kapitale ku shërbimi për qytetaret ne mënyre te 

kontratës koncesionare kalon tek sektori privat për një periudhe afatmesme apo afatgjate. Sektori 

ndërmerr financimin, ndërtimin, menaxhimin e një shërbimit publik për te cilën shfrytëzuesit 
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paguajnë. Nëse Komuna e Mitrovicës e Jugut dëshiron ta ndjek ketë zgjedhje, ka nevoje qe ti shikon 

te cilat investime kapitale/shërbime publike mund tia lejon ti siguroj sektori privat. Për këtë duhet te 

ndjekin hapat e nevojshme sipas ligjit Nr. 04/L-045 per Partneritet Publiko Privat, ku si pikënisje 

kërkon kryerjen e fizibilitetit për kryerjen e një shërbimi te tille nga sektori privat. 

c) Incentiva Private e Financimit – lloje i Partneritetit Publiko Privat ku sektori privat ka eksperience 

dhe  ndërmerr financimin, ndërtimin, menaxhimin e një shërbimit publik, por nuk mund te kërkojnë 

pagese tek shfrytëzuesit te shërbimit, kështu qe Komuna paguan për atë shërbim ne forme te 

pagesave vjetore tek sektori privat. Nëse Komuna e Mitrovicës e Jugut dëshiron ta ndjek këtë 

zgjedhje, ka nevoje qe ti shikon te cilat investime kapitale/sherbime publike mund ti’a lejon ti siguroj 

sektori privat. Për këtë duhet te ndjekin hapat e nevojshme sipas ligjit Nr. 04/L-045 për Partneritet 

Publiko Privat, ku si pikënisje kërkon kryerjen e fizibilitetit per kryerjen e një shërbimi te tille nga 

sektori privat. 

d) Marrëdhënie me donatoret. Mbajtja e kultivimi i komunikimit te mirëfilltë me donatoret. Kjo do te 

thotë një seri aktivitetesh përmes te cilave donatoret mund te shohin përmirësim te dukshëm lidhur 

me ndihmat te cilat dëshirojnë ti shpërndajnë. një komunikim i tille dhe fleksibilitet ne pune ndihmon 

ne sigurimin e mjeteve për investime kapitale. Sa me shume investime kapitale te suksesshme, 

ndihmon ne zgjerimin e rrjetit te donatoreve me te cilat Komuna e Mitrovicës e Jugut do mund te 

bashkëpunoj. Sidoqoftë, nevojitet koha për sigurimin e fondeve te tilla dhe Komuna duhet te jete e 

angazhuar vazhdimisht ne këto lloje përpjekjeve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



` 

314 

 

 

 

Komuna e Mitrovicës së Jugut 

Plani Zhvillimor Komunal 

 

Opština Južna Mitrovica  

Opštinski Razvojni Plan 

 

Municipality of South Mitrovica  

Municipal Development Plan 

 
4.  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. 

 

4.1. 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 turizmi 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: 

 

 

4.2. 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 48. Agjenda 2030 për Zhvillimin e Qëndrueshëm që përfshin 17 Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm 
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4.2.1. 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 49. Zbërthimi i Objektivave sipas konceptit SMART 

 

 

4.2.2. Qëllimet, objektivat dhe prioritetet strategjike 

4.2.2.1. Zhvillimi ekonomik 

Qëllimi 1 Fuqizimi i zhvillimit industrial  

Objektiva 1.1 Rritja e kapaciteteve prodhuese industriale të Trepçës deri në vitin 2026 

Objektiva 1.2 Ngritja e kapaciteteve përpunuese të metaleve të Plumbit, Zinkut dhe industrisë kimike deri 

në vitin 2024 

Objektiva 1.3 Ri-vitalizimi i hapësirave ekzistuese dhe potencialeve tjera në kompleksin Trepça deri në 

vitin 2028 

Objektiva 1.4 Fuqizimi i industrisë së përpunimit të drurit, metalit dhe plastikës deri në vitin 2022 

Qëllimi 2 Funksionalizimi dhe plotësimi me infrastrukturë i zonave për zhvillim ekonomik 

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. 
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Objektiva 3.2 Zhvillimi i turizmit rekreativ përgjatë lumenjve  deri 2025 

Objektiva 3.3 Zhvillimi i turizmit kulturor deri ne vitin 2023 

Qëllimi 4 Zhvillimi i bujqësisë dhe pylltarisë të qëndrueshme dhe avancimi i përpunimit të 

produkteve bujqësore 

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

veçantë tek fshati Frashër, Kçiq i Madh dhe Vërbnicë 

Objektiva 4.2 Zgjerimi i sistemit të ujitjes Ibër-Lepenc në vendbanimin Pirq, Vaganicë, Verbnicë dhe 

Frashër dhe ri-vitalizimi i sistemit ekzistues deri 2026 

Objektiva 4.3 Mbrojtja e tokave bujqësore me masa përkatëse nga vërshimet përgjatë lumit Sitnica deri 

2024 

Objektiva 4.4 Rritja e fondit blegtoral për 10% për çdo vit dhe zgjerimi i kapaciteteve prodhuese dhe 

përpunuese të qumështit, deri 2028 

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 tregtisë  

Objektivi 5.1 Zhvillimi i infrastrukturës në hapësirat e tregut javor në qytet deri në vitin 2021 

Objektivi 5.2 Zhvillimi i ndërtimtarisë në funksion të zhvillimit ekonomik deri në vitin 2028 

Objektivi 5.3 Zhvillimi i transportit në funksion të zhvillimit ekonomik 

Objektivi 5.4 Nxitja e zhvillimi të sektorit të prodhimit të BRE-së duke caktuar hapësira të përshtatshme  

deri në vitin 2028 

 

4.2.2.2. 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 Përfundimi 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 Zvogëlimi dhe monitorimi i humbjeve të ujit të pijshëm 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 

Objektiva 1.5 Zgjerimi i sistemit të ujitjes Ibër-Lepenc deri në vitin 2026 

Qëllimi 2 Menaxhimi dhe qasje e qëndrueshme në infrastrukturë të ujërave të zeza 

Objektiva 2.1 Parandalimi i ndotjes së ujërave sipërfaqësore dhe nëntokësore nga ujërat e zeza deri në vitin 

2024 
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Objektiva 2.2 Përmirësimi i 15% të infrastrukturës ekzistuese të kanalizimit deri 2028. 

Objektiva 2.2 Zgjerimi i rrjetit të infrastrukturës ekzistuese të kanalizimit deri 2028. 

Qëllimi 3 Furnizimi stabil me energji elektrike  

Objektiva3.1 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 3.2 Prodhim i energjisë së ripërtrishme elektrike deri ne vitin 2028 

Qëllimi 4 Ofrimi i shërbimeve moderne të telekomunikimit në Mitrovicë Jugore 

Objektiva 4.1 Mbulueshmëria e 100% të zonave me interes komunal me rrjet të telekomunikimit deri ne 

vitin 2026 

Objektiva 4.2 Zhvendosja e kabllove të telekomunikimit në sistem të rrjetit nëntokësorë deri në vitin 2028 

Objektiva 4.3 Shtrirja e kabllov optike apo vendosja e rrjetit në gypa nëntokësor deri 2028 

Qëllimi 5 Menaxhimi i qëndrueshëm dhe i integruar i grumbullimit dhe trajtimit të mbeturinave 

dhe infrastrukturës përkatëse  

Objektiva 5.1 

 

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

deri në vitin 2022 

Objektiva 5.2 

 

Funksionalizimi I deponisë dhe trajtimi i mbeturinave inerte dhe shtazore sipas standardeve 

të aplikueshme, deri në vitin 2025 

Objektiva 5.4 Përmirësimi i infrastrukturës së deponisë së Gërmoves, deri në vitin 2028 

Objektiva 5.5 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 

 

4.2.2.3. 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 dhe rivitalizimi i transportit publik urban deri në vitin 2024 

Objektivi 2.4 Intermodaliteti ndërmjet transportit rrugor dhe hekurudhor përmes ndërtimit të stacionit të 

të ri të autobusëve në afërsi të Stacionit të trenit deri në vitin 2025 

Qëllimi 3 Zhvillimi dhe përmirësimi i infrastrukturës rrugore 

Objektivi 3.1 Funksionalizimi dhe rritja e kapacitetit për rrugët tranzitore ekzistuese deri në vitin 2022 

Objektivi 3.2 Përfundimi i By – Pasit (Qarkores) në pjesën lindore deri në vitin 2023 

Objektivi 3.3 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 

 

4.2.2.4. Infrastruktura publike dhe sociale 

Qëllimi  1 Arsim gjithëpërfshirës dhe cilësor. 
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Objektiva 1.1 Përfshirja e 50% të fëmijëve (0-5vj) në çerdhe  dhe  100% të  fëmijëve (5-6vj) në arsim 

parafillor - deri në vitin 2025 

Objektiva 1.2 Sigurimi i hapësirave adekuate dhe të mjaftueshme shkollore në tërë territorin e komunës 

deri në vitin 2028 

Qëllimi  2 Sigurimi i shërbimeve cilësore dhe efikase në sektorin e shëndetësisë 

Objektiva 2.1 Përmirësimi i shërbimeve shëndetësore për 20% deri ne vitin 2025 

Qëllimi  3 Sigurimi i shërbimeve cilësore dhe efikase në sektorin e mirëqenies sociale 

Objektiva 3.1 Përmbushja e kërkesave për përkujdesje sociale - deri në vitin 2028 

Objektiva 3.2 Përmbushja e 50% të kërkesave për banim social - deri në vitin 2025 

Qëllimi  4 Promovimi i aktiviteteve sportive dhe rekreative 

Objektiva 4.1 Ngritja e përfshirjes së 5% të të rinjve në aktivitete sportive - deri ne vitin 2027 

Qëllimi  5 Promovimi i aktiviteteve artistike dhe kulturore 

Objektiva 5.1 Shtimi i aktiviteteve kulturore dhe artistike (së paku një aktivitet në muaj si dhe ngritja e 

cilësisë së atyre ekzistuese 

Qëllimi  6 Krijimi i hapësirave të hapura publike në përmbushje të kërkesave të qytetareve 

Objektiva 6.1 Ngritja e cilësisë së HHP-ve ekzistuese dhe krijimi I HHP-ve të reja, deri vitin 2026 

Qëllimi  7 Administratë efikase 

Objektiva 7.1 Krijimi i kushteve për funksionim më efiçient të administratës komunale deri në vitin 2028 

Qëllimi  8 Sigurimi i sipërfaqeve të mjaftueshme për varreza 

Objektiva 8.1 Krijimi i sipërfaqes shtesë për varreza deri në vitin 2028 

 

4.2.2.5. 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 

Objektiva 1.2 Përcaktimi i kufijve të sipërfaqes së mbrojtur të trashëgimisë kulturore dhe kushteve 

zhvillimore nga MEA në bashkëpunim me Komunën, 2022 

Objektiva 1.3 Promovimi i trashëgimisë kulturore si dhe aftësimi, ngritja e vetëdijes në mbrojtjen e 

trashëgimisë kulturore në funksion të zhvillimit të turizmit deri në vitin 2028 

Qëllimi 2 Përcaktimi i masave mbrojtëse për asetet e trashëgimisë natyrore 

Objektiva 2.1 Përcaktimi e kufijve të zonave dhe masave mbrojtëse për asetet e trashëgimisë natyrore deri 

në vitin 2021 

 

4.2.2.6. Mbrojtja e mjedisit 

Qëllimi 1 Programet remediate në hapësirat publike dhe private (Deponia PIM, hapësirat 

publike shkollat institucionet dhe tokat bujqësore) 

Objektiva 1.1 Menaxhimi i integruar i sistemit të mbeturinave deri në vitin 2028 

Objektiva 1.2 Ndërtimi i fabrikës për riciklim deri në vitin 2026 

Objektiva 1.3 Përmirësim i cilësisë së ajrit deri në vitin 2028 
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Objektiva 1.4 Ndërtimi i ngrohtores së qytetit deri në vitin 2028 

Objektivi 1.5 Trajtimi i qenve endacak deri ne vitin 2022 

Qëllimi 2 Parandalimi i ndotjes së komponentëve mjedisore 

Objektiva 2.1 Parandalimi i ndotjes së ajrit deri në vitin 2028 

Objektiva 2.2 Largimi i deponisë me materiale të rrezikshme në Parkun Industrial ne Mitrovice dhe 

rivitalizimi i kësaj zone deri në vitin 2025 

Objektiva 2.3 Mbrojtja dhe shfrytëzimi i qëndrueshëm i resurseve ujore deri në vitin 2028 

Objektiva 2.4 Ndarja e rrjetit të kanalizimit të ujërave te zeza dhe atmosferike në vendbanime me interes 

deri në vitin 2028 

Objektiva 2.5 Ndërtimi i impiantit për trajtimin e ujërave industrial në zonë ekonomike deri në vitin 2025 

Objektiva 2.6 Zgjerimi dhe  rregullimi i shtretërve të lumenjëve Ibër, Sitnicë, Lushta dhe Trepça deri në 

vitin 2025 

Objektiva 2.7 Parandalimi i ndotjes së tokës deri në vitin 2028 

Objektiva 2.8 Përcaktimi dhe monitorimi i zonave të zhurmës në zonat e banimit dhe zonat rekreative 

turistike deri në vitin 2022 

Objektiva 2.9 Mbrojtja e biodiversitetit dhe llojeve organike me rendësi  

Objektiva 2.10  Parandalimi i rreziqeve dhe fatkeqësive natyrore dhe fatkeqësive tjera 

 

4.2.2.7. Vendbanimet  

 

4.2.2.8. Vendbanimet joformale dhe ndërtimet pa leje 

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

vendbanimeve joformale 

Objektiva 1.1 Tranjtimi i qështjeve pronësore në 5 vendbanimet joformale, deri në vitin 2024 

Objektiva 1.2 Trajtimi i vendbanimit joformal Lagja Sitnica nga askepkti i Infrastrukturës teknike dhe 

sociale, deri në vitin 2024 

Objektiva 1.3 Trajtimi i vendbanimit joformal Lagja Bisneseve nga askepkti i Infrastrukturës teknike dhe 

sociale, deri në vitin 2024 

Qëllimi  1 Zhvillimi i një planifikimi hapësinor kompakt dhe të qëndrueshëm  

Objektiva 1.1 Kompaktësimi i qëndrueshëm i zonës urbane të Mitrovicës së Jugut, në vazhdimësi deri në 

vitin 2028 

Objektiva 1.2 Planifikimi për plotësim të parcelave të pa-shfrytëzuara dhe inkurajimi i dendësimit ose 

rizhvillimit të tokës në qytet dhe vendbanime rurale  deri në vitin 2028 

Objektiva 1.3 Zhvillimi i  ekuilibruar i vendbanimeve rurale deri ne vitin 2028 

Qëllimi  2 Krijimi i vendbanimeve të zhvilluara qëndrueshëm që ofrojnë kualitetit 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 
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Objektiva 1.4 Trajtimi i vendbanimit joformal Lagja Sitnica nga askepkti i Infrastrukturës sociale, deri 

në vitin 2024 

Objektiva 1.5 Trajtimi i vendbanimit joformal Lagja Shupkoc nga askepkti i Infrastrukturës sociale, deri 

në vitin 2024 

Objektiva 1.6 Trajtimi i vendbanimit joformal Lagja teliqeni akumulues nga askepkti i Infrastrukturës 

sociale, 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 

 

 

4.2.2.9. 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 

Objektiva 1.2 Densifikimi i zonës urbane dhe ri-evaluimi i objekteve të pa shfrytëzuara për të plotësuar 

nevojat e banimit deri në vitin 2028 

Objektivi 1.3 Sigurimi i banimit të përballueshëm dhe gjithëpërfshirës deri në vitin 2028 

Objektiva 1.4 Zgjidhja e problemit me banim për së paku 200 familje të identifikuara si raste të pastreha 

deri në vitin 2025 

 

 

4.2.2.10. Shfrytëzimi i tokës 

QËLLIMET DHE OBJEKTIVAT E SHFRYTËZIMIT TË TOKËS NË INTERES NACIONAL 

Qëllimi 1 Alokimi i sipërfaqeve në shfrytëzimin e planifikuar të tokës duke marr në 

konsideratë interesat nacionale 

Objektiva 1.1 Trajtimi i të gjitha hapësirave (sipërfaqësore dhe nëntokësorë) dhe përmbajtjeve tjera të 

Trepçës , prej vitit 2020 deri në vitin 2028 edhe në vazhdimësi 

Objektiva 1.2 Sigurimi dhe trajtimi i planifikuar i të gjitha hapësirave për rivitalizimin e infrastrukturës 

hekurudhore Prishtinë – Mitrovicë - Leshak 

Objektivi 1.3 Sigurimi dhe trajtimi i planifikuar i të gjitha hapësirave për ndërtimin dhe zgjerimin e të 

gjitha rrugëve të reja nacionale. 

Objektiva 1.4 Sigurimi i sipërfaqeve të planifikuara për ndërtimin e kolektorëve përgjatë tre lumenjve në 

të dy anët e lumenjve deri tek impianti për trajtimin e ujërave të zeza. 

Objektiva 1.5 Sigurimi i sipërfaqeve të planifikuara për ndërtimin e hidrocentraleve në Ovqar dhe Selac 

Objektiva 1.6 Sigurimi i sipërfaqeve të planifikuara për ndërtimin e mullinjve të erës në Shalë të 

Bajgores. 

Objektiva 1.7 Sigurimi i sipërfaqeve të planifikuar për  shfrytëzim të energjisë solare për prodhim të 

energjisë elektrike 

Qëllimi 2 Ruajtja dhe alokimi i sipërfaqeve për zona ushtarake në shfrytëzimin e planifikuar të 

tokës. 

Objektiva 2.1 Ruajtja dhe mirëmbajtja e zonës për gjuajtje ne shërbim te Forcave të Sigurisë së Kosovës 

dhe Shërbimit Policor të Kosovës 
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Objektiva 2.2 Alokimi i hapësirës për vendosje te një pjese te Forcave të Sigurisë së Kosovës  FSK   dhe  

hapësirës për stërvitje. 

Objektiva 2.3 Alokimi i hapësirës për gjuajtje me armatim te rende për  Forcave të Sigurisë së Kosovës 

FSK. 

QËLLIMET DHE OBJEKTIVAT E SHFRYTËZIMIT TË TOKËS NË INTERES RAJONAL 

Qëllimi 1 Sigurimi i planifikuar i shfrytëzimit të tokës duke marr në konsideratë funksionin 

Rajonal që luan Mitrovica e Jugut 

Objektiva 1.1 Sigurimi i sipërfaqeve të planifikuar për zgjerimin dhe ndërtimin e rrugëve regjionale. 

Objektiva 1.2 Sigurimi i sipërfaqeve të planifikuara për ndërtimin e impiantit të trajtimit të ujërave të 

zeza në Mitrovicën e Jugut. 

Objektivi 1.3 Sigurimi i sipërfaqes për ndërtimin e  stacionit të ri të autobusëve në afërsi të stacionit të 

trenit Mitrovicë. 

QËLLIMET DHE OBJEKTIVAT E SHFRYTËZIMIT TË TOKËS NË INTERES KOMUNAL 

Qëllimi  1 Shfrytëzimi efikas i tokës për një zhvillim të qëndrueshëm socio-ekonomik dhe 

mjedisor 

Objektiva 1.1 Ruajtja e harmonisë mes shfrytëzimit të tokës për banim dhe shfrytëzimeve të 

përziera, industrisë, rekreimit dhe institucioneve deri ne vitin 2028 

Objektiva 1.2 Zhvillimi I qëndrueshëm I shfrytëzimit të tokës deri në vitin 2028 

Shfrytëzimi i Tokës për vendbanime 

Qëllimi  2 Mitrovica e Jugut komunë me vendbanime kompakte 

Objektiva 2.1 Mbajtja nën kontroll e zhvillimeve, me theks në ato lineare në Gushavc, Kutllovc, 

Frashër, Vidomiriq, Vinarc i Ulët, Vllahi e Zabërxh deri në vitin 2025 

Objektiva 2.2 Mbajtja nën kontroll e zhvillimeve të ndërtimit ne vendbanimet e shpërndara me 

theks të veçantë :  Shupkovc, Rashan, Tërstenë, Rahovë, Stanterg, Melanicë, Vllahi, 

Maxherre, Vidishiq, Bare, Bajgorë, Kaqandoll, Kovaqicë, Koprivë. Koshtovë 

Zaberxh e Selac, Kçiçi i Madh, Vinarci i Poshtëm, Lushtë  deri në vitin 2025 

Shfrytëzimi i Tokës për banim 

Qëllimi  3 Zhvillimi i banimit të qëndrueshëm në komunën e Mitrovicës së Jugut. 

Objektiva 3.1 Banim i qëndrueshëm dhe zhvillim kompakt i banimit. 

Objektiva 3.2 Promovimi i ndërtesave të qëndrueshme për banim 

Objektiva 

3.3 

Trajtimi i zonave të banimit të ndërtuara në sipërfaqet bujqësore nën komasacion, 

deri në vitin 2023. 

Qëllimi  4 Promovimi i hapësirave të gjelbra në qytetin e Mitrovicës së Jugut 

Objektiva 4.1 Të sigurohen hapësira të hapura dhe të gjelbërta, sidomos në zonat e caktuara për 

banim me dendësi më të lartë dhe komerciale në zonën urbane deri në vitin 2025  

Objektiva 4.2 Ruajtja dhe mirëmbajtja e hapësirave të gjelbërta ekzistuese në komunën e 

Mitrovicës së Jugut. 

Shfrytëzimi i Tokës për Infrastrukturë publike dhe sociale 

Qëllimi 5 Qasja e integruar në zhvillimit të sipërfaqeve të infrastrukturës publike dhe 

sociale. 

Objektiva 5.1 Alokimi dhe zhvillimi i sipërfaqeve  të planifikuara për infrastrukturë në shërbim të 
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arsimit 

Objektiva 5.2 Alokimi dhe zhvillimi i sipërfaqeve   të planifikuara për infrastrukturë në shërbim të 

shëndetësisë 

Objektiva 5.3 Alokimi dhe zhvillimi i sipërfaqeve   të planifikuara për infrastrukturë të 

institucioneve të mirëqenies sociale 

Objektiva 5.4 Alokimi dhe zhvillimi  i sipërfaqeve të planifikuara për administratë 

Objektiva 5.5 Alokimi dhe zhvillimi  i sipërfaqeve të planifikuara për institucione kulturore 

Objektiva 5.6 Alokimi dhe zhvillimi i sipërfaqeve të planifikuara për hapësira sportive 

Objektiva 5.7 Alokimi dhe zhvillimi i sipërfaqeve për hapësira të gjelbërta. 

Objektiva 5.8 Alokimi dhe zhvillimi i sipërfaqeve të dedikuara për ndërtesa fetare dhe varreza. 

Shfrytëzimi i Tokës për mjedisin dhe sipërfaqet me rrezikshmëri. 

Qëllimi 6 Qasje e integruar në mbrojtje të mjedisit dhe të sipërfaqeve me rrezikshmëri. 

Objektiva 6.1 Mbrojtje e vazhdueshme e mjedisit dhe sipërfaqeve të ndotura deri në vitin 2028 

dhe në vazhdimësi. 

Objektiva 6.2 Qasje e integruar e mbrojtjes së ajrit dhe sipërfaqeve me rrezikshmëri nga ndotja e 

ajrit deri në vitin 2028 dhe në vazhdimësi. 

Objektiva 6.3 Qasje e integruar dhe e qëndrueshme nga përbërja kimike e pluhurit në sipërfaqet e 

territorit të komunës së Mitrovicës së Jugut, deri në vitin 2028 dhe në vazhdimësi 

Objektiva 6.4 Mbrojtje e vazhdueshme e sipërfaqeve me rrezikshmëri të ndotjes së ujit, deri në 

vitin 2028 dhe në vazhdimësi 

Objektiva 6.5 Mbrojtje e vazhdueshme e sipërfaqeve me rrezikshmëri nga ndotja e Tokës, deri në 

vitin 2028 dhe në vazhdimësi 

Objektiva 6.6 Qasje e integruar dhe e vazhdueshme në mbrojtje të Tokës nga mbeturinat 

industriale, deri në vitin 2028 dhe në vazhdimësi 

Objektiva 6.7 Mbrojtje e vazhdueshme e sipërfaqeve me rrezikshmëri nga ndotja nga zhurma, deri 

në vitin 2028 dhe në vazhdimësi 

Objektiva 6.8 Qasje e integruar dhe e vazhdueshme në mbrojtje të Tokës nga erozionin dhe 

sedimentimi, deri në vitin 2028 dhe në vazhdimësi. 

Objektiva 6.9 Qasje e integruar dhe e vazhdueshme në mbrojtje të Tokës nga rrëshqitjet e dheut, 

deri në vitin 2028 dhe në vazhdimësi. 

Objektiva 6.10 Mbrojtje e vazhdueshme e sipërfaqeve me rrezikshmëri nga tërmetet, deri në vitin 

2028 dhe në vazhdimësi. 

Objektiva 

6.11 

Mbrojtje e vazhdueshme e sipërfaqeve me rrezikshmëri nga erërat, deri në vitin 

2028 dhe në vazhdimësi. 

Objektiva 6.12 Qasje e integruar dhe e vazhdueshme në mbrojtje të sipërfaqeve me ndotje të lartë 

(Hot Spoteve), deri në vitin 2028 dhe në vazhdimësi. 

Objektiva 6.13 Mbrojtje e vazhdueshme e sipërfaqeve të rrezikuara nga zjarri deri në vitin 2028 

dhe në vazhdimësi. 

Objektiva 6.14 Mbrojtje e vazhdueshme e sipërfaqeve të rrezikuara nga vërshimet deri në vitin 

2028 dhe në vazhdimësi. 

Shfrytëzimi i Tokës për trashëgimi kulturore 

Qëllimi 7 Qasja e integruar në mbrojtje të sipërfaqeve të trashëgimisë kulturore në 
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kuadër të shfrytëzimit të tokës drejt zhvillimit të qëndrueshëm. 

Objektiva 7.1 Konservimi dhe fuqizimi i sipërfaqeve të trashëgimisë kulturore deri në vitin 2028 

Objektiva 7.2 Promovimi i trashëgimisë kulturore si dhe aftësimi, ngritja e vetëdijes në mbrojtjen 

e trashëgimisë kulturore në funksion të shfrytëzimit të tokës dhe zhvillimit të 

turizmit. 

Objektiva 7.3 Menaxhimi dhe ruajtja e sipërfaqeve të trashëgimisë kulturore deri në vitin 2028 

dhe në vazhdimësi. 

Qëllimi 8 Qasje e integruar në mbrojtje të zonave të mbrojtura arkeologjike dhe 

historike. 

Objektiva 8.1 Ruajtja e zonave ekzistuese të mbrojtura deri në vitin 2028 

Objektiva 8.2 Definimi dhe përcaktimi i zonave për hulumtime të reja arkeologjike në komunën e 

Mitrovicës së Jugut 

Shfrytëzimi i Tokës për trashëgimi natyrore 

Qëllimi 9 Qasja e integruar në mbrojtje të sipërfaqeve për trashëgimi natyrore drejt 

zhvillimit të qëndrueshëm. 

Objektiva 9.1 Menaxhimi dhe ruajtja e sipërfaqeve të trashëgimisë natyrore deri në vitin 2028 dhe 

në vazhdimësi. 

Objektiva 9.2 Konservimi i resurseve natyrore dhe përmirësimi i komoditetit vizual në funksion të 

zhvillimit të turizmit deri në vitin 2028 

Objektiva 9.3 Promovimi dhe ngritja e vetëdijes në mbrojtjen e trashëgimisë natyrore në funksion 

të zhvillimit të turizmit  në vitin 2028 

Shfrytëzimi i Tokës për bujqësi 

Qëllimi 10 Qasje e integruar dhe mbrojtje e sipërfaqeve të tokës bujqësore. 

Objektiva 10.1 Formësimi dhe bashkimi i parcelave të fragmentuara me proces të komasacionit 

deri në vitin 2028 

Objektiva 10.2 Integrimi i sistemeve të avancuara për bujqësi, në shërbim të menaxhimit të 

sipërfaqeve të mëdha të tokës bujqësore. 

Objektiva 10.3 Ruajtja dhe zhvillimi i Tokës bujqësore ekzistuese deri në vitin 2028. 

Objektiva 10.4 Promovimi dhe zhvillimi i hapësirave për bujqësi dhe blegtori në zonat e Shalës së 

Bajgores deri në vitin 2028 

Objektiva 10.5 Promovimi dhe zhvillimi i Tokës bujqësore për bletari deri në vitin 2028 

Shfrytëzimi i Tokës pyjore 

Qëllimi 11 Qasje e integruar dhe mbrojtje e sipërfaqeve të tokës pyjore. 

Objektiva 11.1 Ruajtja dhe menaxhimi efikas i sipërfaqeve ekzistuese të tokës pyjore deri në vitin 

2028 dhe në vazhdimësi. 

Objektiva 11.2 Ripyllëzimi i sipërfaqeve të reja dhe atyre të dëmtuara të tokës pyjore deri në vitin 

2028 

Objektiva 11.3 Promovimi dhe zhvillmi i pyjeve halore  sipërfaqet pyjore të komunës së Mitrovicës 

se Jugut 

Objektiva 11.4 Promovimi dhe zhvillimi i kultivimit të drunjëve industrial në sipërfaqet pyjore të 

komunës së Mitrovicës se Jugut 
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Objektiva 11.5 Promovimi dhe zhvillimi i kultivimit të drunjëve gjetherënës në sipërfaqet pyjore të 

komunës së Mitrovicës se Jugut. 

Shfrytëzimi i Tokës për zhvillim ekonomik  

Qëllimi 12 Zhvillim i sipërfaqeve të reja për zona komerciale dhe krijimi i kushteve për 

hapësira të qëndrueshme komerciale. 

Objektiva 12.1 Zhvillimi i sipërfaqeve për korridore zhvillimore përgjatë rrugëve nacionale 

Vushtrri – Mitrovicë e Jugut - Zveçan si dhe Mitrovicë – Zubin Potok deri në vitin 

2028 

Objektiva 12.2  Ruajtja dhe mirëmbajtja e zonave ekzistuese ekonomike e komerciale deri në vitin 

2028. 

Qëllimi 13 Zhvillim i sipërfaqeve të reja për zona industriale dhe krijimi i kushteve për 

hapësira të qëndrueshme industriale. 

Objektiva 13.1 Zhvillimi  i sipërfaqeve për zona të reja industriale deri në vitin 2028 

Objektiva 13.2 Ruajtja dhe mirëmbajtja e zonave ekzistuese industriale deri në vitin 2028 

Qëllimi 14 Zhvillim i qëndrueshëm i bujqësisë dhe sipërfaqeve bujqësore në kuadër të 

zhvillimit ekonomik 

Objektiva 14.1 Zhvillim i sipërfaqeve të tokës bujqësore për prodhimin e produkteve bujqësore nga 

kulturat e lavërtarisë. 

Objektiva 14.2 Zhvillimi i bujqësisë në kuadër të shfrytëzimit të sipërfaqeve për prodhime të 

produkteve nga blegtoria. 

Objektiva 14.3 Zhvillimi i bujqësisë në kuadër të shfrytëzimit të sipërfaqeve për prodhime të 

produkteve nga bletaria. 

Qëllimi 15 Turizëm i qëndrueshëm në funksion të zhvillimit ekonomik 

Objektiva 15.1 Qasje e integruar dhe e qëndrueshme në funksion të zhvillimit të territoreve me 

potencial për zhvillim të turizmit malor, deri në vitin 20028. 

Objektiva 15.2 Zhvillim i sipërfaqeve me potenciale për turizëm kulturor, deri në vitin 2028 

Shfrytëzimi i Tokës për infrastrukturë rrugore 

Qëllimi 16 Krijimi i hapësirave për zgjerim dhe fuqizim të infrastrukturës së rrugore 

Objektiva 16.1 Integrimi në shfrytëzim të tokës hapësirat për zgjerim dhe fuqizim të rrugëve  

Vllahi – Leposaviq  dhe Bajgore – Podujevë deri në vitin 2025 

Objektiva 16.2 Krijimi i sipërfaqeve për rrugë të planifikuara në shërbim të një infrastrukture 

rrugore të qëndrueshme, deri në vitin 2025 

Objektiva 16.3 Mirëmbajtja dhe zhvillimi i korridoreve ekzistuese rrugore 

Objektiva 16.4 Alokimi i korridoreve për rruge bujqësore dhe pyjore 

Objektiva 16.5 Ruajtja dhe mirëmbajtja korridoreve të rrugëve ekzistuese bujqësore dhe pyjore 
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4.3. 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 Mitrovicës së 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 

 

4.3.1. 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, 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 89,746 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. 

Ndërsa, skenari 2 dhe 3 kanë dalë duke tentuar të adaptohen zhvillimet aktuale, si dhe te planifikohet për 

projeksionet e dala nga analizat e këtij plani. Në parim, këto dy skenarë nuk kanë dallime të mëdha në mes 

veti, por dallojnë në disa elemente funksionale dhe hierarkike.  
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Të trija skenarët kanë një parim të përgjithshëm të zhvillimit hapësinor të Mitrovicës së Jugut, një komunë 

me territor rrafshinor dhe kodrinor, që kërkon të ndërtohet mbi një model të rritjes kompakte policentrite 

të të gjithë territorit të Mitrovicës së Jugut.  

 

4.3.1.1. SKENARI I: ZHVILLIMI KOMPAKT I BARASPESHUAR  

 

 

Zhvillimi i zonës urbane dhe asaj rurale janë në përputhshmëri dhe shfrytëzojnë përparësitë dhe potencialet 

që ofron komuna. 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 shndërrohej 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 
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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.  

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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4.3.1.2. 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 së 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 Mitrovicës 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 

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. 

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 zonë sub-urbane, e përbërë nga pjesët e vendbanimeve 
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Zhabar I Poshtëm, Suhodoll, Shipol 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 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 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 Mitrovica e Jugut nëpër zonen kadastrale Zhabar i Epërm janë korridore zhvillimore 

mjaft të rëndësishme që mund të konsiderohen si korridore për trajtim të mëtejmë. 

Koridor tjetër i zhvillimit me rëndësi është 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 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 Koshtovë, 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 cenon 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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4.3.1.3. 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 së 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 Mitrovicës 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 
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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 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. 

Ndërsa, 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, hotelieri, 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 rëndësishme është Stantergu, si nyje 

kryesore industriale me vendbanimet për-rreth me potencial për industri. Nyje tjera si Koshtova, Kciqi I 
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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 rëndësishme që mund të 

konsiderohen si korridore për trajtim të mëtejmë. 

Korridor tjetër i zhvillimit me rëndësi është 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. 

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 

 Nuk siguron ndërprerjen e 

plotë të emigrimeve nga 

zonat  rurale. 

 Zonat urbane dhe qendrat 

sekondare do të kenë 

nevojë për plane 

rregullative. 
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me zonat fqinje. 

 Lidhje e mirë e fshatrave me qendrën urbane. 

 Shpërndarje e volitshme e institucioneve dhe e 

infrastrukturës teknike dhe sociale. 

Konkluzion 

Skenari 3 përzgjidhet të përpunohet tutje pasi vlerësohet si skenari më i mirë dhe më I mundshëm të 

realizohet, 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. 

 

4.3.2. 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. 

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 

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 impiantit për trajtimin e ujërave të 

ndotura. 
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Sistemimi hierarkik dhe trajtimi i morfologjisë hapësinore të vendbanimeve zhvillohet me fuqizimin e 

qytetit të Mitrovicës së Jugut si qendër regjionale/komunale dhe nën- qendrave, si dhe ndërlidhja 

funksionale ndërmjet tyre. 

4.3.2.1. Elementet e konceptit të  zhvillimit hapësinor 

Koncepti i Zhvillimit Hapësinor për komunën e Mitrovicës së 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.  

 

 

 

 

 

 

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 zonën kadastrale Zhabar i Epërm janë korridore zhvillimore mjaft të rëndësishme që mund të 

konsiderohen si korridore për trajtim të mëtejmë. 

Koridor tjetër i zhvillimit me rëndësi është 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. 
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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 kontroll 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. 

 

 

 

 

 

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. 
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4.3.2.2. 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 3-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 thelbësore. Prandaj një menaxhim efikas i hapësirës është i duhur për 

vëzhgimin dhe rritjen e sigurisë së hapësirave të ndryshme të strukturuara. 

 

4.3.2.2.1. Zhvillimi ekonomik 

Funksioni ekonomik 

Duke u bazuar në potencialet dhe përparësitë për zhvillim ekonomik komuna e Mitrovicës do të fokusohet 

në zhvillimin e sektorëve konkurrent dhe ndërtimin e një infrastrukture ekonomike efikase. Përpos 

menaxhimit të shfrytëzimit të tokës, Komuna e Mitrovicës së Jugut do të zhvillojë dhe shtojë sektorë tjerë 

ekonomik si p.sh. turizmin, ndërtimtarinë, prodhimtarinë, tregtinë, akomodimin dhe sektorin e energjisë, dhe 

të tjera.  

Potenciali ekonomik kryesor i Komunës së Mitrovicës, përfshin para së gjithash këto fusha: 

 Resurset në formë të xehevedhe mineraleve 

 Kapacitetet industriale të Trepçës  

 Fuqizimi i zonave komerciale, tregtare dhe ekonomike. 

 Zonën turistike, gjegjësisht regjionin kodrinor të Shalës dhe zonën rekreative përgjatë lumit Ibër. 

 Bujqësia (përfshirë perimtarinë dhe blegtorinë): toka bujqësore e kualitetit të lartë në rrafshinë. 

 Pyjet dhe ekonomia pyjore (përshirë industrinë e përpunimin të 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, ekonomitë familjare dhe vetë- 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, gjegjësisht për fuqizim të kapaciteteve të 

plota industriale të Trepçës. Trepça është asset shumë i vlefshëm, e cila duhet të vlerësohet në pajtim të plotë 

me strategjitë kombëtare të Kosovës. 

Si impuls kryesor për zhvillimin ekonomik industrial është nxitja e riaktivizimit të minierës dhe procesit 

industrial të përpunimit të xeheve si masë prioritare, apo rihapja e minierës në Stan Tërg jashtë zonës së 

qytetit me fabrikat për përpunimin e metaleve në zonën e Trepçës. PZHK nëpërmjet kornizës zhvillimore 

dhe planifikimit të shfrytëzimit të tokës, mbështet mundësitë e eksploatimit të xehes dhe ri-vitalizimin e 

hapësirave të kompleksit Trepça. Koncepti, nxit hulumtim për rezervat minerale në përputhje me standardet 

botërore, dhe promovon investime për shfrytëzimin racional të burimeve minerale duke pasur cdoherë 

parasysh ndikimet në mjedis, gjegjësisht riaktivizimi sipas praktikave mjedisore më të mira evropiane, 

përmes aplikimit të teknologjive më të përparuara, dhe të gjelbra (me ndotje të ulët). Reformimi dhe 

zhvillimi i sektorit minerar dhe eliminimi i 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. Veçanërisht për shfrytëzimin e hapësirave të Trepçës në qytet duhet 

bërë analiza lidhur me sasinë e kontaminimit të dherave (tokës) dhe objekteve ekzistuese, gjegjësisht 

revitalizimin e plotë të kësaj hapësire industriale në qytet sipas praktikave më të mira evropiane të 

rehabilitimit/ rigjenerimit urban të deponive minerare dhe të 'broënfields’ siç janë objektet e braktisura 
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industriale në zonën PIM. Më saktë, përpos eliminimit të deponisë me mbetje industriale në PIM, parashihet 

rigjenerimi I plotë i kësaj hapësire. Kjo hapësirë është e kyçur mirë dhe ka infrastrukturë teknike ende të 

shfrytëzueshme dhe kyçje në hekurudhë. Një rishfrytëzim i kësaj zone ka prioritet ndaj lokacioneve të reja. 

Andaj, PZHK planifikon të hartohet një studim fizibiliteti për të vlerësuar aktivitetet ekonomike apo edhe 

aktivitetet tjera të përshtatshme, për të justifikuar financiarisht si dhe mundësitë e rehabilitimit të 

kapaciteteve të infrastrukturës ekzistuese në PIM, duke pasur parasysh eliminimin e ndikimeve në mjedis 

sipas praktikave më të mira evropiane. 

 

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 fqinje. 

Parku i Biznesit ndonëse funksional dhe i populluar me biznese që veprojnë, ka nevojitë për plotësim të 

infrastruktures teknike, ndër të cilat është sigurimi i trajtimit të ujërave të zeza industriale. 

Gjithashtu, koncepti integron si të rëndësishëm krijimin e zones ekonomike, gjegjësisht Parkut Industrial në 

Frashër-Vaganicë dhe funksionalizimi I plotë paraqet  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. 

Gjithashtu, koncepti promovon zhvillim ekonomik të gjelbër në kuadër të zonave ekonomike ekzistuese. 

Zhvillimi i veprimtarive të 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 të mbështes në mënyra të lehtësimeve financiare dhe 

fiskale për industritë prodhuese dhe përpunuese.  

 

Korridorët ekonomik- zhvillimor.  Fuqizimi i korridoreve zhvillimore duke i plotësuar me infrastrukturën 

e nevojshme teknike deri në 2022 

 

Burimet e Energjisë së 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. Fatmirësisht, 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. 

Koncepti parasheh zhvillimin e infrastrukturës përcjellëse të nevojshme për Andaj, në koncept 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 hulumtimin dhe studimin e mundësive të shfrytëzimit të burimeve alternative 

për prodhimin e energjisë elektrike, dhe më pas identifikimin e zonave tjera të përshtatshme për energji të ri- 

përtërishme. Nxitja e zhvillimit duke për prodhim të energjisë përmes energjisë solare 

 

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 bizneset. 
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Koncepti, gjithashtu nxit fuqizimin e industrisë së përpunimit të drurit, metalit dhe plastikës, duke i 

favorizuar në kuptimin e sigurimit të kushteve dhe infrastrukturës përcjellëse. 

 

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. 

 

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 të prodhuesve të elementeve të betonit dhe materialeve 

tjera ndërtimore. 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). 
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Harta 45. Harta e Zhvillimit Ekonomik  

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, gjegjësisht të shfrytëzimit të infrastrukturës në shërbim të 

zhvillimit ekonomik. Në këtë rast, janë integruar projekte infrastrukturore të nivelit qendror dhe lokal, si 

autoudha regjionale Prishtinë- Mitrovicë, modernizimi dhe zgjerimi i hekurudhës, impianti regjional për 

trajtimin e ujërave të zeza, studimi dhe hartimi i planit të zgjerim shtrirjes së ngrohjes qendrore, etj. 

 

Krijimi i qendrës së transportit multimodal, përbërë nga stacioni i ri të autobusëve në afërsi të stacionit 

hekurudhor ekzistues, në një lokacion strategjik për të rritur alternativat e transportit. Qendra ndërmodale 

përveç në përmirësimin e lëvizshmërisë do të kontribuojë edhe në lëvizjen e mallrave, dh në nxitjen e 

veprimtarive tregtare. 

 

Korniza e zhvillimit të qëndrueshëm bujqësor në Mitrovicë të Jugut 

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 
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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 tanishme, 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 për ekonomi të Mitrovicës së Jugut, e cila do mbështetet 

edhe më tej me ketë koncept, ku me kushtet e planifikuara do ofroj një kontribut të konsiderueshëm në 

ekonomi dhe stabilitet social. 

Ekonomia bujqësore si një segment i rëndësishëm i aktivitetit ekonomik në Mitrovicën e Jugut arrinë 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 së Jugut 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).  

 

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 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, kajmaku 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. 
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Bletaria - Në Komunën e Mitrovicës së Jugut viteve të fundit ka një trend të zhvillimit duke ju falënderuar 

kushteve hapësinore 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 dhe asistenca në këtë drejtim nuk mungon. Ministria e Bujqësisë, kuvendi i komunës si dhe GLV 

’Trepça Rural’ është një mundësi e përkrahjes së bletareve. Si rezultat i  saj DBZHR në kuadër të planit 

zhvillimor komunal ka hartuar një koncept i cili do t’i 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 bletarët me inpute të nevojshme për kultivimin sa më 

adekuat të bletës.  

Zhvillimi i kësaj veprimtarie në atë zonë do të krijonte një impakt të lartë te qytetarët dhe fermerët e asaj 

zone. Përmes zhvillimit të bletarisë fermerët do të gjeneronin të ardhura dhe do të krijonin një stabilitet 

ekonomik të qëndrueshëm, migrimi i popullsisë nga këto zona do të parandalohej me investime konkrete dhe 

ofrimi I kushteve do të rriste interesimin për kthimin e fermerëve në ato pjesë që të zhvillonin këtë 

veprimtari. Për realizimin e këtyre zhvillimeve 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  

Zona e bujqësisë intensive (përshtatshme për drithëra, produkte lavërtarë 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. 

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. 

Prej rreth5,600 ha të tokës punuese,102.30 ha çdo vite 'humben' duke I përdorë si tokë ndërtimore 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 pronësi private. 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 janë definuar kufijtë ndërtimor dhe kufijtë e 

tokave bujqësore që planifikohet të mbrohen dhe zhvillohen. Pra, 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 zhvillojë disa kultura bujqësore 

duke filluar nga ato lavërtare deri të ato pemëtarë. 

Qëllimi i zhvillimit të konceptit të bujqësisë dhe ndarja e zonave zhvillimore është që t’i mundësojë 

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. 

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 e Jugut ka një traditë të lashtë në kultivimin e kulturave pemëtarë si molla, dardha, kumbulla, 

qershia, vishnja, lajthia, dredhëza, mjedra, manaferra etj. Në periudhën e kaluar, prodhimtaria pemëtare në 

Mitrovicë të Jugut u karakterizua nga shumëllojshmëria e kultivarëve të vjetërsuar dhe jo shumë produktiv, 
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mbjelljeve të pemishteve ekstensive e gjysmë-intensive me material fidani 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 fitimprurëse, në komunën e Mitrovicës së Jugut nuk ka një 

shtrirje shumë të madhe por ka një trend të rritjes çdo vit 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 komasacion 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 

 

Peshkataria dhe akua-kultura: 

Mitrovica e Jugut është një vend i pasur me burime ujore, të cilat përbëhen nga lumi Ibër, Lushta, Sitnica 

dhe Trepça. Sektori i peshkimit në Mitrovicë të Jugut 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. 

Akua-kultura 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. Akua-

kultura apo rritja e peshkut në formë të organizuar ka filluar të zhvillohet posaçërisht nëpër restorante të cilat 

kanë ndërtuar bazene artificiale për rritjen e peshkut i cili përdoret për nevojat e tyre. 

Objektivi 1 - Zhvillim i qëndrueshëm i 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: Në komunën e Mitrovicës së Jugut gjithsej ekzistojnë 3 ferma të pulave për prodhimin e  

vezëve, prej të cilave 2 janë në prodhim dhe 1 është e zbrazët në fshatin  Zhabar. Viteve të fundit ka trend të 

rënies, si të kapacitetit po ashtu edhe të numrit të fermave për shkak të politikave të pafavorshme të krijuara 

dhe çmimit të vezëve. Kapaciteti I fermave të pulave për vezë është prej 500 deri në 3,500 vezë/ditë për 

fermë. 
 

Agrobiznesi: Agrobiznesi është sektor i rëndësishëm për zhvillimin ekonomik dhe krijimin e vendeve të 

punës në rajonin e Mitrovicës së Jugut. Globalisht, bujqësia dhe agrobiznesi po zhvillohen me shpejtësi. 

Tregjet ndërkombëtare po liberalizohen, sjellja e konsumatorëve po ndryshon dhe tregjet e reja si bio-

energjia dhe bio-karburantet 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 veçantë 

pemët), përpunimi i drurit që kohëve të fundit po zhvillohet mjaft shumë, bizneset për grumbullimin e 
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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. 
 

Turizmi. Pasuritë e mëdha kulturore dhe turistike të Mitrovicës së Jugut, 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 së Jugut është një potencial i lartë, pjesa më e madhe e territorit 

është zonë malore e pasur më druje të llojeve të ndryshëm, kullosa, lumenj dhe resurse tjera natyrore të 

përshtatshme për zhvillimin e turizmit rural. Duke zhvilluar këtë fushë, 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 etj. 

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 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, si 

dhe promovohet intensifikimi i kapaciteteve turistike sidomos në zonat e parapara për turizëm.  

Liqeni akumulues dhe zona përreth lumit paraqesin asetin më të rëndësishëm turistikë- rekreativ në qytet. 

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 rekreative për të gjithë 

qytetarët dhe fuqizon shiritin përgjatë Lumit Ibër, si shirit rekreativ. 

Planifikimi i detajuar i zhvillimit turistik në Mitrovicës është i nevojshëm dhe  konkretizohet në Planin 

zhvillimor  të Turizmit të 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 
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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  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 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. 

4.3.2.2.2. Infrastruktura teknike 

Koncepti për zhvillimin dhe përmirësimin 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, e sidomos në vendbanime me interes për komunën. 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 vështirësi 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 të Ujësjellësit në 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 
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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 vështirësitë 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 përmirësimin 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. 

 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 “Çlirimi” ,"Vëllezërit 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 elektro- energjetik rezulton se rrjeti shpërndarës është i vjetruar 

dhe se është shkaktari kryesor i problemeve me furnizim me energji elektrike në komunë. 

Përmes një plani te propozuar për zhvillimin e rrjetit duke u kyçur në rrjetin ekzistues 10(20) kV ,edhe 

nënstacionet e planifikuara përmes rrjetit kabllor 20 kV dhe nënstacioneve 20/0.4kV i cili duhet të ndërtohet 

sipas skemave magjistrale unazë hapur (ku mundet) duke u furnizuar nga nyjet kryesore të nënstacioneve 

përkatëse tani 110/10(20) kV  Ilirida, gjithashtu dhe  zëvendësimin e linjave ajrore 230 V/400 V me kabllo 

gërshetë apo edhe kabllo nëntokësore domosdoshmërisht ne qytet por edhe ne lokacionet me numër të 

konsiderueshëm të konsumatorëve. 

Ne rrjetin e fshatrave më periferike gjithashtu duhet rrjeti të përmirësohet duke vendosur shtylla nga betoni, 

si dhe zëvendësimi i  përçuesve të stërvjetruar me kabllo bistek. 

Daljet për nënstacionet e reja duhet të realizohen si shtrirje e lirë ose te futur në gypa plastik apo edhe 

përmes kanaleve kabllore adekuate me kabëll qe garantojnë kapacitete për furnizim  posaqërisht në qytet. 

Të gjitha pajisjet e reja të rrjetit të tensionit të mesëm duhet të jenë për tension 20 kV me qëllim të 

përgatitjes së rrjetit për kalim në këtë nivel tensioni sipas rekomandimit të  planit zhvillimor te OSSH. 
 

Korridoret e linjave si dhe lokacionet ku janë të ndërtuara paisjet energjetike bazuar ne ligjin mbi energjinë 

dhe UA 2005/7  konsiderohen si zona te sigurisë rreth stabilimenteve dhe duhet të merren në konsideratë 

duke pasur parasysh: 

• Plotësimin e kritereve tekniko teknologjike  

• Parandalimin e ndikimeve negative në mjedis. 
• Kufizimet  e shfrytzimit te tokes rreth kesaj infrastrukture. 
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Me qëllim te ndërtimit , shfrytëzimit  dhe mirëmbajtjes  te stabilimenteve energjetike  rreth tyre janë  krijuar 

zonat  mbrojtëse te sigurisë rreth Stabilimenteve Energjetike  dhe shfrytzimi i tyre rregullohet me norma 

teknike si dhe  me ligje përkatëse (UA) dhe më tutje këto konsiderohen si zona të sigurisë se posaqme ku ka 

një numer te konsiderua kufizimesh. 
 

Linja energjetike kabllovike nëntokësore duhet të sigurohen koridore :  

 Linja egzistuese  2x110 kV  6m e planifikuar për ndërtim 12m. 

 Linja egzistuese      110 kV  5m e planifikuar për ndërtim 10m 

 Linja egzistuese   10-20 kV  2m e planifikuar për ndërtim  5m 
 

Largëpërçuesi kur ndërtohet si linjë ajrore është e nevojshme që ti sigurohet një shirit mbrojtës: 

 Linja egzistuese  2x110 kV  30m e planifikuar për ndërtim 40m. 

 Linja egzistuese      110 kV  20m e planifikuar për ndërtim 30m. 

 Linja egzistuese        20 kV  10m e planifikuar për ndërtim 15m. 

 Linja egzistuese        10 kV  10m e planifikuar për ndërtim  10m 

 

Ndriçimi aktual i lagjeve nuk është i kompletuar në të gjitha rruget ashtu si duhet. Për këtë arsye duhet të 

parashihen te ndriçohen të gjitha rrugët dhe hapsirat publike ne lagje. Duhet planifikuar që ndriçimi të bëhet 

me llampa ekonomike të teknologjive më të reja LED- efiqiente, të vendosura në shtylla metalike apo edhe  

ne shtylla betoni ne zonat rurale. Numri i llampave për ndriçimin e rrugëve të lagjes do të përcaktohet me 

projekt detal-zbatues dhe duke u bazuar në standardet ndërkombëtare për ndiçim të rrugëve. 

Komuna ka paraparë disa projekte në avancimin dhe mbulueshmërinë e territorit të komunës me ndriçim 

publik, me prioritet të veçantë në qytet dhe në vendbanime të cilat nuk posedojnë ndriçim publik. 

Ne një periudhë afatshkurtër është e nevojshme te bëhet  përmirësimi i infrastruktures energjetike ne qytetin 

e Mitrovicës duke i realizuar projektet si me poshtë: 

 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). 

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

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

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

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

 Vazhdimi në zgjerimin dhe mirëmbajtjen e rrjetit të ndriçimit publik.  

Energjia e ripërtritshme - Në malet e Shalës së Bajgores është duke u ndërtuar parku për gjenerimin e 

energjisë së ripërtritshme duke shfrytëzuar erën. 

 Vendosja e 30 gjeneratorëve me erë për prodhimin e energjisë së ri-përtrishme në zonën e Shalës. 

  Ndërtimi i 4 hidrocentraleve në lumenjtë Bistrica dhe Selac,  

Në kuadër të këtij projekti do të vendosen 30 gjeneratorë me erë të cilët do të prodhojnë 103.41MW energji, 

si dhe ndërtimi i hidrocentraleve përgjatë rrjedhjeve ujore të lumit Bistrica dhe Selac në vendbanimet Selac, 

Vllahi, Batahir, Vidishiq, Ovqarë ku do te  ndërtohen 4 hidrocentrale të cilat do të prodhojnë 10.41 MW 

energji elektrike. 

Në rrjetin e telekomunikacionit në komunën e Mitrovicës së Jugut bëhen investime të vazhdueshme me 

qëllim të përmirësimit të përformancës së tij. Në këtë aspekt është shtrirja e kabllos optike (KO) në fshatra. 

Në zonën urbane në disa lagje është shtrirë KO ndërsa planifikohet të shtrihet edhe për lagjet tjera. 

Gjithashtu planifikohet që në fshatra në të cilët KO nuk përmbush kapacitetin e duhur parashihet rritja e tij. 
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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% e 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 që humbet, 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: 

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; ose ndertimi i një ngrohtore të re me një lokacoin në pjesen jugore që 

cakton komuna e Mitrovices së Jugut duke pasë parasyshë se edhe rrjeti egzistues dhe kapacitetet janë 

shumë të kufizuara në ngrohtoren egzistuese që kerkon një studim fizibiliteti të analizuar mire. 

Duhet të analizohen mirë burimet e energjisë që gjenerojn resurset natyrore lokale dhe shtetrore si burim 

kryesor dhe gjitha opcionet tjera të kenë rolin  ndihmës. 

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, me rrjet 

gypor magjistral  energjia e gjeneruar transferohet deri te një stacion termik në ngrohtren e qytetit dhe  pastaj 

nga ngrohtorja e qytetit  do të distribuohet me rrjetin gypor primarë nga ngrohtorja  te konsumatorët 

fundor/individual. Për këtë lloj sistemi nevojitet  hapësirë  e  qytetit  për  ngrohtore, objekte përcjellëse dhe 

rrjet i shpërndarjes; 

Gazifikim me gaz natyror të kompresuar (që njihet me emrin CNG), për tu përdorur në amvisëri dhe 

industri. Gazifikimi 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 
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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 gazifikimin 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 opsionet duhet analizuar në aspektin e qëndrueshmërisë dhe fizibilitetit financiar. 

Opsioni i., do të ishte më efektive në aspektin financiar dhe mjedisor, ngase 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., do të ishte më efektive në aspektin financiar dhe mjedisor, ngase një pjesë e rrjetit të 

shpërndarjes dhe ngrohtorja ekzistojnë, por ka një rrezikshmëri për shkak të gjendjes teknike të rrjetit dhe 

kapacitetet e bartjes së energjisë në rrjetin egzistues, kështu që duhet të mendohet në rrjet komplet të ri duke 

shfrytëzuar trasen e njejtë, ndoshta dhe duke analizuar koston në mes të asaj egzistuese me intervenimet për 

permirsim të saj apo ndërtimit të një ngrohtoreje të re në pjesen jugore, rrezikshmëri  të lartë politike, ngase 

nevojitet zhvillim dhe menaxhim i përbashkët me komunën e Mitrovicës së Veriut. 

Opsioni 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 amvisnie. 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 opsionet, 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 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 për 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. 

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. 
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 Mënjanimi i mbeturinave industriale dhe rivitalizimi i zonave të afektuar. 

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

 
Harta 46. Harta e Infrastrukturës Teknike  

 

4.3.2.2.3. 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 për sa 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, qasja ndaj transportit ka ndërruar fokusin nga planifikimi 

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 
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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 E1059. 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)60.  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 X61 . 

Me qëllim të rivitalizimit të transportit hekurudhor në relacioni Prishtinë-Mitrovicë-Leshak, është e 

nevojshme: 

 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, 

                                                 

 

 
59Salzburg – Ljubljana – Zagreb – Beograd – Nish – Shkup – Velesh – Selanik, me ndarje në nish për në 

Sofie. 
60Komisioni 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. 
61Vanora 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. 

https://goo.gl/T8XRGy
https://goo.gl/394XsT
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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 rishikuar mundësit e funksionalizimit të pjesës 

veriore të linjës X. Në bazë të studimit të fizibilitetit për modernizimin e linjës 1062. 

 Të rifunksionalizohen vendndaljet ekzistuese dhe të shtohen vendndaljet/stacionet e reja 

hekurudhore në: Mitrovicë (Veriore/Jugore), Zveçan, Banjskë, Sllatinë, Leposaviq, Leshak, 

Vushtrri, Prilluzhë, Obiliq, Fushë Kosovë. 

 

Vendosja e një shërbimi të rregullt të autobusëve 

Transporti publik 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. 

Objektivi për përmirësimin e infrastrukturës rrugore për zhvillimin e transportit rajonal, mund të arrihet 

duke realizuar aktivitetet si në 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 

autobusëve 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 Jugut është: 

- Përmbushja e kërkesave 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); 

                                                 

 

 
62Strategjia Sektoriale dhe Transportit Multimodal 2015- 2025 dhe Plan i veprimit 5 vjeqar, 2015. 
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- 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 shpërndarja 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 mesatare 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 karakteristike të linjës (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:  

 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 Figurën vijuese: 
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Figura 50. Linjat e propozuara të transportit publik urban 

Sistemi i biletimit 

Implementimi i një sistemi bashkëkohor të biletimit elektronik, do të jepte zgjidhje problemeve të udhëtimit 

që paraqiten nga mënyra tradicionale e sistemit 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 kategorive qe përfitojnë udhëtime falas dhe studenteve që përfitojnë 

shërbim me çmim 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.   

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. 
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Figura 51. Vendndodhja e stacioneve 

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 infrastrukturës ekzistuese dhe zhvillimi i infrastrukturës shtesë dhe funksionale për këmbësorë 

dhe çiklist për të përmirësuar qasjen në mjedise kryesore, si: institucione shkollore, objekte të rëndësisë së 

veçantë, vendndaljet e transportit publik, zonat me dendësi të lartë të punësimit, si dhe hapësirat e gjelbra 

dhe 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. 
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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 jetesës 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.  

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.  
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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 figurën vijuese. 

Figura 52. 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 trotuarit për lëvizje të këmbësorëve, mungon edhe sinjalizimi 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 53. 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 gazrave 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 Rregulloreje 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. 

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

Në Figurën e sipëme 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 këtyre hapësirave,  vendosja e masave për shfrytëzimin me pagesë të këtyre 

parkingjeve, ka për qëllim edhe mbrojtjen e këtyre hapësirave nga rritja e aktivitetit të parkimit nga personat 

që nuk janë banorë.  

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 
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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 transit 

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 pjesën 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 -passi në pjesën 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 55. By Pass-i në pjesën jugore të qytetit 

 
Harta 47. Harta e Infrastrukturës së transportit dhe Transporti 
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4.3.2.2.4. 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 

 

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. 
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Harta 48. Harta e Infrastrukturës  publike dhe sociale (Gjendja e planifikuar) 

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 mjekësore 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 ekzistojnë ndërtesa 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; 
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 Ridestinimi i objektit ekzistues të pashfrytëzuar për punë sociale në qendër për mbrojtjen e grave dhe 

fëmijëve nga dhuna familjare, Iliridë; 

 Ridestinimi i objektit ekzistues shtëpi e pleqve në objekt për qëndrim ditor për fëmijë me nevoja të 

veçanta; 

 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: 

 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 gjendet QKMS pas rrënimit të tij; dhe 

 Rregullimi I shëtitores 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. 

 

4.3.2.2.5. 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.  
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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 

industriale afër lumenjve. Rreziku qëndron nga vajrat dhe substancat tjera kontaminuese, që depërtojnë 

përmes ujit. 

Për të mbrojtur trupat ujor, koncepti planifikon ;Zonat e mbrojtura ujore, Zonat e mbrojtjes të burimeve të 

ujërave nëntokësore, zonat e mbrojtjes të ujerave sipërfaqësore- liqenet dhe akumulimet, Zonat e mbrojtjes 

të ujerave sipërfaqësore- ujë-rrjedhat e hapura, Mirëmbajtja e zonave të mbrojtura ujore,   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 

përroska të Mitrovicës së Jugut . Përgjatë rrugëve dhe brigjeve të lumenjve duhet të mbillen pemë për të 

krijuar breza të gjelbërimit dhe amortizuar ndotjen nga pluhuri, gazrat dhe zhurma. Po ashtu do të 

ndërmerren 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 ndërmerren. 

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 MEA 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 

dyoksidit 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 MEA, 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 në Bazë të 

dipozitave të dala nga U.A. MMPH Nr.- 08/2017 që janë; 
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Klasifikimi sipas përshtatshmërisë ,Klasifikimi i tokës bujqësore sipas mënyrës së shfrytëzimit,Klasifikimi 

sipas sistemit të ujitjes ,Mbrojtja e tokës bujqësore,Mbrojtja nga erozioni ,Mbrojtja nga 

fragmentimi,Rregullimi i tokës bujqësore,Rregullimi nëpërmjet konsolidimit,Rregullimi nëpërmjet 

meliorimit.Ndërtesat mbështetëse. 

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 hedhja e mbeturinave të ngurta dhe të lëngshme, mbron tokën bujqësor 

edhe  bonitetitn e lartë përreth trupave ujor.  

Sa i përket mbrojtjes 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 tokës bujqësore bëhet nga: 

1 Erozioni; 

2. Fragmentimi; 

3. Ndërtimi 

Mbrojtja nga Erozioni 

Me qëllim të mbrojtjes së tokës bujqësore nga efektet e dëmshme të erozionit dhe kontrolli i përmbytjeve në 

zonën e erozionit ndërmerren masat kundër-erozive si në vijim: 

Ndalimi i përkohshëm ose i përhershëm i lërimit të livadheve dhe kullotave dhe tokave të tjera bujqësore për 

shkak të konvertimit të tyre në tokë të punueshme me kulturat bujqësore vjetore; 

Prezantimi i kulturave bujqësore në rotacion; 

Kultivimin e plantacioneve shumëvjeçare; 

Ngritjen e ndërtesave specifike përkatëse; 

Përmirësimi i teknikave për trajtimin e tokës bujqësore; 

Ngritjen dhe kultivimin e brezave mbrojtës bujqësor apo mbjelljen e bimëve drunore shumëvjeçare; 

Ndalimi i kullotjes së bagëtive në një kohë të caktuar ose kufizimi i numrit të kafshëve që mund të irohen në 

hapësira të caktuara; 

Ndalimi i prerjes se pyjeve dhe plantacioneve pyjore mbi tokë të rrezikuar; 

Masa të tjera mbrojtëse. 

Mbrojtja nga fragmentimi 

Masat kundër-fragmentuese janë: 

Toka e punueshme bujqësore e konsoliduar, sipërfaqja e së cilës është ≤ 1.00 ha, nuk mund të fragmentohet 

në parcela. Kjo masë mbrojtjeje duhet të respektohet në dokumentet e planifikimit hapës 

Toka e punueshme bujqësore, sipërfaqja e se cilës është ≤ 0.50 ha, të mos mund të fragmentohetinor tutje. 

Kjo masë mbrojtjeje mund të përcaktohet në dokumentet e planifikimit hapësinor. 
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Mbrojtja e tokave bujqësore nga ndërtimi: Në zonave bujqësore është e ndaluar çdo aktivitet më karakter 

jo bujqësor si ndërtesa banimi, ndërtesa industriale, komerciale dhe aktivitete tjera me karakter jo bujqësor. 

 

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 Shalës 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: 

 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.) 
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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 përroskave duke ndërtuar argjinatura (rregullim i bankinave) 

në disa pjesë të Lumit Ibër, Sitnic, Trepça 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 MEA 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 largpërçuesit 

të vjetër elektrik  zjarr vëniet dhe veprimtaritë e pakujdesshme njerëzore. Gjithashtu janë evidentuar 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;  

 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, Trepçës, 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.  
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Për të gjitha masat që ndërmerren 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 sizmike të shkallës 4.5 Rihter dhe zona me 

rrezikshmëri sizmike të shkallës 6 Rihter, ku për secilën zonë do të ndërmerren  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.  

 
Harta 49. Mbrojtja e mjedisit dhe rreziqet nga fatkeqësitë natyrore dhe fatkeqësitë tjera (Gjendja e planifikuar) 



` 

374 

 

 

Komuna e Mitrovicës së Jugut 

Plani Zhvillimor Komunal 

 

Opština Južna Mitrovica  

Opštinski Razvojni Plan 

 

Municipality of South Mitrovica  

Municipal Development Plan 

 
 

4.3.2.2.6. 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 Planifikimin 

Hapësinor, si dhe komplementimi me metodologjitë e konservimit të integruar që promovojnë 

nxitjen e zhvillimit ekonomik përmes turizmit; 

 

Harta 50. Mbrojtja e trashëgimisë kulturore (Gjendja e planifikuar) 
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4.3.2.2.7. 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 rurale. Gjatë analizave të 

mëhershme, 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 siç janë Suhadoll, Zhabar I Poshtëm e Shipol; Në drejtim të Prishtinës:Frashër dhe Kçiq I 

Madh; Ndërsa vendbanimet Vinarc I Poshtëm, Koshtovë, Lushtë, Vaganicë, 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 51. 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 që qendra 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 nën-qendra komunale do të 

zhvillohen Zhabari I Epërm, Kciqi I Madh, Stantergu, dhe Koshtova, Bajgora e Vllahi si nën-qendra 

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 Mitrovicës së 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 mjekësore në 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). 
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 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. 

 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. 

 

Tabela 182. Klasifikimi i venbanimeve 

Vendbanimi Klasifikimi i vendbanimit Vendbani

mi 

Klasifikimi i vendbanimit Vendbanimi Klasifikimi i vendbanimit 

Mitrovicë e 

Jugut 
Qendër e rendit të lartë Maxherë  Qendër e rendit të ultë Suhadoll  Qendër e rendit të mesëm 

Bajgorë  Qendër e rendit të mesëm Mazhiq  Qendër e rendit të ultë Svinjarë / Frashër  Qendër e rendit të ultë 

Bare  Qendër e rendit të mesëm Melenicë  Qendër e rendit të ultë Tërstenë  Qendër e rendit të ultë 

Batahir  Qendër bazike Ofqar  Qendër bazike Vaganicë  Qendër e rendit të mesëm 

Broboniq  Qendër e rendit të ultë Pirq Qendër e rendit të ultë Vërbnicë / Vërrnicë  Qendër e rendit të ultë 

Dedi Qendër bazike Rahovë  Qendër bazike  Vidishiq Qendër e rendit të ultë 

Gushavc Qendër e rendit të mesëm Rashan  Qendër e rendit të ultë Vidomiriq/ Vidimriq Qendër e rendit të ultë 

Kaçandoll  Qendër e rendit të ultë Rezhanë  Qendër e rendit të ultë Vinarc I Ulët  Qendër e rendit të mesëm 

Kçiq  i Madh  Qendër e rendit të mesëm Selac  Qendër bazike Vllahi  Qendër e rendit të ultë 

Koprivë  Qendër e rendit të ultë Shipol  Qendër e rendit të mesëm Zabërgjë  Qendër e rendit të ultë 

Koshtovë  Qendër e rendit të mesëm Shupkovc  Qendër e rendit të mesëm Zhabar i Ulët  Qendër e rendit të mesëm 

Kovaçicë  Qendër bazike Stantërg  Qendër e rendit të mesëm Zhabar i Epërm  Qendër e rendit të mesëm 

Kutllovc  Qendër e rendit të ultë Stranë Qendër e rendit të ultë Zjaqë Qendër e rendit të ultë 

Lushtë  Qendër e rendit të ultë     

 

 

4.3.2.2.7.1. Zona urbane 

Koncepti I zhvillimit të zonës urbane bazohet në konceptin zhvillimor hapësinor për tërë komunën, në 

vlerësimin e gjendjes së qytetit të Mitrovicës së Jugut 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 Shupkovci, Zhabar I Poshtëm, Suhadoll, Vaganicë, konsiderohen 

si pjesë të zonës urbane. Këto pjesë integrohen në kuadër të zonës urbane edhe për shkak 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 së Jugut 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 

shtrirë intensitetin e lartë dhe përgjatë korridoreve 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. 
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Sa I përket zhvillimit ekonomik, parashihen disa hapësira me shfrytëzim kryesisht komerciale, si dhe 

parashihen korridore ekonomik. Zhvillimi i korridoreve ekonomik ndonëse jo i përshtatshëm për zhvillim të 

qëndrueshëm, në këtë rast paraqet trajtim të gjendjes ekzistuese duke integruar zhvillimet e deri tanishme 

dhe duke planifikuar për të zhvilluar tutje këto hapësira, me anë të kompaktësimit dhe mbushjes, dhe duke 

kontrolluar rreptësishtë zgjerimet tjera. 

  

Sa I përket funksioneve shtesë, ato janë të koncentruar 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 lumenjve Ibri dhe Sitnica, pjesë të projekteve të ndërtimit të 

shtretërve të lumenjve 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 

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 dhe zhvillimin 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. 



` 

380 

 

 

Komuna e Mitrovicës së Jugut 

Plani Zhvillimor Komunal 

 

Opština Južna Mitrovica  

Opštinski Razvojni Plan 

 

Municipality of South Mitrovica  

Municipal Development Plan 

 

 
Harta 52. Koncepti i zonës urbane 

 
Harta 53. Tërësitë urbane 



` 

381 

 

 

Komuna e Mitrovicës së Jugut 

Plani Zhvillimor Komunal 

 

Opština Južna Mitrovica  

Opštinski Razvojni Plan 

 

Municipality of South Mitrovica  

Municipal Development Plan 

 

4.3.2.2.8. 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 të vendbanimeve joformale të identifikuara brenda 

territorit të Komunës se Mitrovicës 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. 

4.3.2.2.9. Banimi  

Duke e kuptuar rëndësinë e banimit, 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 Mitrovicës së 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 zbrazëta 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 të rritur duke siguruar 112ha për banim në zonën urbane dhe 14.5ha 

sipërfaqe 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 54. Koncepti i zhvillimit të shfrytëzimit të tokës dhe banimit në zonën urbane dhe rurale 
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Vendbanimi Sipërfaqe(ha) Banorë Planifikuar Banor/ha Strukturat e ndërtuara 

Zijaçë 5.069 17 3.35 SRIUL 

Zhabar i Poshtëm 181.88 13,926 76.57 SSURB 

Zhabar i Epërm 57.151 1,555 27.21 SRIL 

Zabërxh 8.357 73 8.74 SRIUL 

Vllahi 29.488 269 9.12 SRIL 

Vinarci i Poshtëm 77.449 968 12.50 SRIL 

Vidomiriq 10.158 212 20.87 SRIL 

Vidishiq 36.629 267 7.29 SRIUL 

Vërbnicë 87.982 311 3.53 SRIUL 

Vaganicë 193.084 2,886 14.95 SRIL 

Tërestenë 21.628 170 7.86 SRIUL 

Suhadoll 52.906 1,376 26.01 SRIL 

Stranë 2.828 0 0.00 SRIUL 

Stantërg 37.754 978 25.90 SRIL 

Shupkoc 202.523 2,208 10.90 SRIL 

Shipol 137.357 10,419 75.85 SSURB 

Selac 19.45 155 7.97 SRIUL 

Rrahovë 65.828 444 6.74 SRIUL 

Rashani 35.333 368 10.42 SRIL 

Ovqarë 0.63 0 0.00 SRIUL 

Mitrovicë 303.392 51,646 170.23   

Melenica 41.704 545 13.07 SRIL 

Mazhiqi 25.836 280 10.84 SRIL 

Maxhere 14.51 54 3.72 SRIUL 

Lushtë 63.786 762 11.95 SRIL 

Kutlloci 29.613 543 18.34 SRIL 

Kovaçica 15.478 29 1.87 SRIUL 

Koshtova 124.058 2,000 16.12 SRIL 

Koprivë 6.243 54 8.65 SRIUL 

Kçiqi i Madh 202.312 4,169 20.61 SRIL 

Kaçanoll 24.1 119 4.94 SRIUL 

Frashër 110.751 588 5.31 SRIL 

Dedaj 6.086 0 0.00 SRIUL 

Broboniq 59.094 1,129 19.11 SRIL 
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Batahir 2.046 0 0.00 SRIUL 

Bare 50.332 941 18.70 SRIL 

Bajgorë 76.16 1195 15.69 SRIL 

 

4.3.2.2.10. 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 çmim të 

përballueshëm dhe banimit për familje me asistencë sociale është një nga problemet kryesore të planifikimit 

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 ndërtoj 2 ndërtesa me nga 50 banesa, me të cilat do të arrij t’a 

zbut numrin e madh të familjeve të pa strehë.  

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. 

4.3.2.2.11. Zhvillimi i shfrytëzimit të tokës 

Duke e kuptuar rëndësinë e madhe 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 

Shalqinj, Bimë rrënjore, Tuberoze, Kultivimi i hardhive, Kultivimi në serë, Kultivimi i frutave me bërthamë 
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dhe frutave 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. 

 

5.  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 fëmijnor, 

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 ekzistuese, Ekipi Punues në bashkëpunim me drejtoritë sektoriale dhe komunitetin ka 

identifikuar disa Prioritete Strategjike, të cilat janë të zbatueshme dhe të matshme.   
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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. 

 

 

5.1. PRIORITETET E ZHVILLIMIT STRATEGJIK 

Ekipi Punues në bashkëpunim me drejtoritë sektoriale dhe komunitetin ka identifikuar Prioritetet Strategjike 

vijuese për secilën fushë, të cilat konsiderohen reale dhe të zbatueshme dhe të matshme: 

 

5.1.1. Zhvillimi ekonomik 

 Rritja e kapaciteteve prodhuese industriale të Trepçës  

 Rritja e kapaciteteve prodhuese të drurit, metalit dhe plastikës  

 Funksionalizimi i Parkut Industrial në Frashër-Vaganicë  

 Funksionalizimi i Parkut të Biznesit  

 Funksionalizimi i korridoreve zhvillimore duke i plotësuar me infrastrukturën e nevojshme teknike 

 Zhvillimi i zonës turistike të Shalës së Bajgorës 

 Zhvillimi i turizmit rekreativ përgjatë lumenjve   

 Zhvillimi i turizmit kulturor  

 Shfrytëzimi i tokë byjqësore me bonitet të lartë për prodhimtari dhe përpunim bujqësor 

 Mbrojtja e tokave bujqësore me masa përkatëse nga vërshimet përgjatë lumit Sitnica  

 Rritja e vazhdueshme e numrit të shoqërive të bletëve në zonën e Shalës 

 Ripyllëzim dhe mbrojtje në vazhdimësi të pyjeve në Shalë siç janë përcaktuar me Planin Zhvillimor 

Komunal  

 Funksionalizimi i tregut javor në qytet  

 

5.1.2. Infrastruktura teknike  

 Shërbime të qëndrueshme të furnizimit me ujë në të gjithë komunën  

 Zvogëlimi dhe monitorimi i humbjeve të ujit të pijshëm në rrjetin ekzistues 

 Furnizim dhe përmirësimi i infrastrukturës së ujësjellësit në zonën rurale  

 Parandalimi i ndotjes së ujërave sipërfaqësore dhe nëntokësore nga ujërat e zeza  

 Zgjerimi dhe përmirësimi të infrastrukturës ekzistuese të kanalizimit. 

 Sigurimi i furnizimit me energji të pandërprerë për të gjitha kategoritë e konsumatorëve dhe sigurimin e 

cilësisë në furnizimin me energji elektrike 

 Prodhim i energjisë së ripërtrishme elektrike  

 Mbulueshmëria e zonave me interes komunal me rrjet të telekomunikimit  

 Riciklimi dhe menaxhimi i integruar dhe i qëndrueshëm i mbeturinave  
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5.1.3. Infrastruktura e Transportit dhe Transporti  

 Lidhja e Mitrovicës së Jugut me korridoret  Pan-evropiane  

 Fuqizimi i rrjetit të ri të transportit publik në nivel regjional  

 Përmirësimi i infrastrukturës rrugore për zhvillimin e transportit rajonal  

 Fuqizimi dhe rivitalizimi i transportit publik urban 

 Përmirësimi i mobilitetit urban dhe rural.   

 

5.1.4. Infrastruktura publike dhe sociale 

 Mbulueshmëria e të gjitha lagjeve urbane me institucione të arsimit parashkollor. 

 Mbulueshmëria e të gjitha vendbanimeve me mbi 1,000 banorë me institucione të arsimit fillor dhe të 

mesëm të ultë. 

 Mbulueshmëria e të gjitha vendbanimeve me mbi 2,000 banorë me institucione të kujdesit parësor 

shëndetësor. 

 Krijimi i banimit social për të gjithë banorët të pastrehuar të Komunës. 

 Krijimi i hapësirave të gjelbra dhe rekreative në funksion të të gjitha vendbanimeve dhe krijimi i qasjes 

në to  

 Krijimi i hapësirave për zhvillilim e aktiviteteve kulturore 

 Ngritja e cilësisë së HHP-ve ekzistuese dhe krijimi I HHP-ve të reja. 

 Ofrimi efiçient të shërbimeve komunale.  

 Sigurimi i sipërfaqeve të mjaftueshme për varreza në të gjitha vendbanimet. 

 

 

5.1.5. Mbrojtja e trashëgimisë kulturore dhe natyrore 

 Përcaktimi i kufijve të perimetrit, zonës mbrojtëse dhe sipërfaqes së mbrojtur për asetet e trashëgimisë 

kulturore në bashkpunim me institucionet kompetente  

 Promovimi i trashëgimisë kulturore si dhe aftësimi, ngritja e vetëdijes në mbrojtjen e trashëgimisë 

kulturore në funksion të zhvillimit të turizmit  

 Përcaktimi e kufijve të zonave dhe masave mbrojtëse për asetet e trashëgimisë natyrore  

 

5.1.6. Mbrojtja e mjedisit 

 Menaxhimi i integruar i sistemit të mbeturinave  

 Përmirësim i cilësisë së ajrit  

 Trajtimi i qenve endacak  

 Mbrojtja, shfrytëzimi i qëndrueshëm dhe parandalimi i ndotjes së resurseve ujore  

 Parandalimi i ndotjes së tokës  

 Parandalimi i ndotjes së mjedisit nga zhurma  

 Mbrojtja e biodiversitetit dhe llojeve organike me rendësi 

 Parandalimi i rreziqeve, fatkeqësive natyrore dhe fatkeqësive tjera 
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5.1.7. Vendbanimet  

 Zhvillimi kompakt i zonës urbane të Mitrovicës së Jugut  

 Zhvillimi i  ekuilibruar i vendbanimeve rurale  

 Krijimi i hapësirave të mirëfillta për banim, me të gjitha elementet e nevojshme përcjellëse në gjithë 

komunën  

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

 

5.1.8. Vendbanimet joformale dhe ndërtimet pa leje 

 Trajtimi i 5 Vendbanimeve Joformale  

 Legalizimi i të gjitha ndërtimeve pa leje 

 

5.1.9. Banimi 

 Rritja e fondit banesor në zonën urbane dhe zonën rurale  

 

5.1.10. Shfrytëzimi i tokës 

 Zhvillimet hapësinore bazuar në shfrytëzimin e planifikuar të tokës 

 Zhhvillimi i kontrolluar dhe i qëndrueshëm hapësinor përmes kushteve zhvillimore për shfrytëzimet e 

planifikuara të tokës  
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5.2.   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  

 

 

5.2.1. Prioritetet strategjike për zhvillimin ekonomik 

5.2.1.1. Zhvillimi industrial 

5.2.1.1.1. Prioritetet strategjike për rrijten e kapaciteteve prodhuese industriale të 

Trepçës 

 Përshkrimi i veprimit  Prioriteti Afati 

kohor i 

zbatimit 

Implikimi 

financiar 

Aranzhimi 

për zbatim 

Buxheti 

i përafërt 

Organizata 

përgjegjëse për 

zbatim 

1 Modernizimi i kapaciteteve për 

ekstraktim dhe transport të 

xeheve 

xxx OOO I vogël DFZHE N/A DFZHE 

2 Krijimi i fabrikave të reja 

përpunuese të plumbit, zinkut 

dhe materieve tjera kimike 

xxx O I lartë DFZHE N/A DFZHE 

5.2.1.1.2. Prioritetet strategjike për ri-vitalizimin e hapësirave ekzistuese dhe potencialeve 

tjera në kompleksin Trepça 

 Përshkrimi i veprimit  Prioriteti Afati 

kohor i 

zbatimit 

Implikimi 

financiar 

Aranzhimi 

për zbatim 

Buxheti 

i përafërt 

Organizata 

përgjegjëse për 

zbatim 

1 Pastrimi i tërësishëm i 

deponisë së shkritores së 

Trepçës 

xxx OO I vogël DFZHE, 

MEA, 

Trepça 

N/A DFZHE, Trepça 

2 Rehabilitimi i plotë i zonës së 

deponisë  

xxx O I lartë DFZHE, 

MEA, 

Trepça 

N/A DFZHE, Trepça 

3 Hartimi i një studimi fizibiliteti 

për zhvillimin e zonës 

   DFZHE, 

MEA, 

Trepça 

50,000 DFZHE, Trepça 

4 Ripërdorimi i infrastrukturës, 

objekteve dhe pajisjeve të cilat 

nuk janë duke u përdorur për 

qëllime të caktuara duke u 

bazuar në studimin e 

fizibilitetit ose me vendim të 

autoriteteve kompetente. 

xxx O I lartë DFZHE, 

MEA, 

Trepça 

N/A DFZHE, Trepça 

5 Pregatitja e Planit Rregullues të 

Hollësishëm, bazuar në 

xxx O I mesëm DFZHE, 

MEA, 

50,000 DFZHE, Trepça 
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studimin e fizibilitetit Trepça 

6 Ri-shfrytëzimi i zonës bazuar 

në studimin e fizibilitetit dhe 

PRRH-së  

xxx O I mesëm DFZHE, 

MEA, 

Trepça 

N/A DFZHE, Trepça 

5.2.1.1.3. Prioritetet strategjike për rritjen e kapaciteteve prodhuese të drurit, metalit dhe 

plastikës 

 Përshkrimi i veprimit  Prioriteti Afati 

kohor i 

zbatimit 

Implikimi 

financiar 

Aranzhimi 

për zbatim 

Buxheti 

i përafërt 

Organizata 

përgjegjëse për 

zbatim 

1 Ngritja e kapaciteteve për 

përpunimin e drurit, metalit 

dhe plastikes 

xxx OOO I vogël DFZHE N/A DFZHE 

2 Zgjerimi i hapësirave  dhe 

plotësimi me infrastrukturë për 

mbështetje të përpunimi të 

drurit, metalit dhe plastikes 

xxx O I lartë DFZHE N/A DFZHE 

5.2.1.2. Zhvillimi i zonave ekonomike 

5.2.1.2.1. Prioritetet strategjike për funksionalizimin e  Parkut Industrial në Frashër-

Vaganicë 

 Përshkrimi i veprimit  Prioriteti Afati 

kohor i 

zbatimit 

Implikimi 

financiar 

Aranzhimi 

për zbatim 

Buxheti i 

përafërt 

Organizata 

përgjegjëse për 

zbatim 

1 Ndërtimi i infrastrukturës 

teknike  

xxx O I mesëm DFZHE €80,000 DFZHE 

2 Ndërtimi i infrastrukturës 

rrugore dhe transportit 

xxx OOO I mesëm DFZHE €70,000 DFZHE 

3 Ndërtimi i infrastrukturës për 

trajtim dhe menaxhim të 

mbeturinave 

xxx O I mesëm DFZHE €100,000 DFZHE 

5.2.1.2.2. Prioritetet strategjike për funksionalizimin e Parkut të Biznesit 

 Përshkrimi i veprimit  Prioriteti Afati 

kohor i 

zbatimit 

Implikimi 

financiar 

Aranzhimi 

për zbatim 

Buxheti i 

përafërt 

Organizata 

përgjegjëse për 

zbatim 

1 Ndërtimi i infrastrukturës për 

trajtim dhe menaxhim të 

mbeturinave 

xxx OOO I mesëm DFZHE €100,000 DFZHE 

5.2.1.2.3. Prioritetet strategjike për funksionalizimin e korridoreve zhvillimore duke i 

plotësuar me infrastrukturën e nevojshme teknike 

 Përshkrimi i veprimit  Prioriteti Afati 

kohor i 

zbatimit 

Implikimi 

financiar 

Aranzhimi 

për zbatim 

Buxheti i 

përafërt 

Organizata 

përgjegjëse për 

zbatim 
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1 Hartimi i Planit Rregullues të 

Hollësishëm për korridoret 

zhvillimore Mitrovicë – 

Prishtinë 

xxx OOO I mesëm DFZHE € 50,000 DFZHE 

2 Ndërtimi i infrastrukturës 

teknike për korridoret 

zhvillimore Mitrovicë – 

Prishtinë 

xxx O I mesëm DFZHE €80,000 DFZHE 

3 Ndërtimi i infrastrukturës për 

trajtim dhe menaxhim të 

mbeturinave për korridoret 

zhvillimore Mitrovicë – 

Prishtinë 

xxx O I mesëm DFZHE €100,000 DFZHE 

4 Kompletim me infrastruktura 

rrugore dhe transporti dhe 

qasjet në rrugë nacionale 

xxx O I mesëm DFZHE €70,000 DFZHE 

5 Hartimi i Planit Rregullues të 

Hollësishëm për korridoret 

zhvillimore Mitrovicë – 

Rozhajë 

xxx O I mesëm DFZHE € 50,000 DFZHE 

6 Ndërtimi i infrastrukturës 

teknike për korridoret 

zhvillimore Mitrovicë – 

Rozhajë 

xxx O I mesëm DFZHE €80,000 DFZHE 

7 Ndërtimi i infrastrukturës 

rrugore dhe transportit për 

korridoret zhvillimore 

Mitrovicë – Rozhajë 

xxx OOO I mesëm DFZHE €70,000 DFZHE 

8 Ndërtimi i infrastrukturës për 

trajtim dhe menaxhim të 

mbeturinave për korridoret 

zhvillimore Mitrovicë – 

Rozhajë 

xxx O I mesëm DFZHE €100,000 DFZHE 

5.2.1.3. Zhvillimi i qëndrueshëm i turizmit 

5.2.1.3.1. Prioritetet strategjike për zhvillimin e zonës turistike të Shalës së Bajgorës 

 Përshkrimi i veprimit  Prioriteti Afati 

kohor i 

zbatimit 

Implikimi 

financiar 

Aranzhimi 

për zbatim 

Buxheti i 

përafërt 

Organizata 

përgjegjëse për 

zbatim 

1 Hartimi i Planit Rregullues të 

Hollësishëm për zonën turistike 

të Shalës së Bajgorës 

xxx OOO I vogël DFZHE € 50,000 DFZHE 

2 Ndërtimi i infrastrukturës 

rrugore dhe teknike për zonën 

turistike të Shalës së Bajgorës 

xxx O I mesëm DFZHE €150,000 DFZHE 
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3 Studim i fizibilitetit për 

Vllahinë dhe Maxherë si zonë 

agroturistike 

xxx O I vogël DFZHE € 50,000 DFZHE 

5.2.1.3.2. Prioritetet strategjike për zhvillimin e turizmit rekreativ përgjatë lumenjve 

 Përshkrimi i veprimit  Prioriteti Afati 

kohor i 

zbatimit 

Implikimi 

financiar 

Aranzhimi 

për zbatim 

Buxheti i 

përafërt 

Organizata 

përgjegjëse për 

zbatim 

1 Zgjerimi dhe plotësimi me 

përmbajtje rekreative përgjatë 

lumit Ibër 

xxx OOO I vogël DFZHE €50,000 DFZHE 

 Zgjerimi dhe plotësimi me 

përmbajtje rekreative përgjatë 

lumit Sitnicë 

xxx OOO I vogël DFZHE €50,000 DFZHE 

 Zgjerimi dhe plotësimi me 

përmbajtje rekreative përgjatë 

lumit Lushta  

xxx OOO I vogël DFZHE €50,000 DFZHE 

 Zgjerimi dhe plotësimi me 

përmbajtje rekreative përgjatë 

lumit Trepça 

xxx OOO I vogël DFZHE €50,000 DFZHE 

2 Kultivimi i peshkut përgjatë 

lumit Ibër (në kombinim me 

zonën për rekreacion)  

xxx OOO I vogël DFZHE N/A DFZHE 

3 Ndërtimi i “Parkut Botanik” xxx OOO I vogël DFZHE € 50,000 DFZHE 

5.2.1.3.3. Prioritetet strategjike për zhvillimin e turizmit kulturor  

 Përshkrimi i veprimit  Prioriteti Afati 

kohor i 

zbatimit 

Implikimi 

financiar 

Aranzhimi 

për zbatim 

Buxheti i 

përafërt 

Organizata 

përgjegjëse për 

zbatim 

1 Mirëmbajtja dhe 

funksionalizimi i objekteve dhe 

institucioneve kulturore dhe të 

trashëgimisë  

xxx OOO I mesëm DFZHE €200,000 DFZHE 

2 Themelimi i një qendre 

informuese turistike 

xxx O I mesëm DFZHE € 65,000 DFZHE 

3 Plotësimi i Muzeut të 

kristaleve me përmbajtje shtesë 

xxx OOO I vogël DFZHE € 50,000 DFZHE 

4 Sigurimi i një hapësire dhe 

infrastrukturës për organizimin 

e festivaleve të hapura 

xxx OOO I vogël DFZHE € 50,000 DFZHE 

5.2.1.4. Zhvillimi i qëndrueshëm i bujqësisë dhe pylltarisë  

5.2.1.4.1. Prioritetet strategjike shfrytëzimin e  tokës byjqësore me bonitet të lartë për 

prodhimtari dhe përpunim bujqësor 

 Përshkrimi i veprimit  Prioriteti Afati Implikimi Aranzhimi Buxheti i Organizata 
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kohor i 

zbatimit 

financiar për zbatim përafërt përgjegjëse për 

zbatim 

1 Parandalimi i ndërtimeve jashtë 

kufijve ndërtimor të përcaktuar 

me Plan Zhvillimor Komunal  

xxx OOO I vogël DBZHR €20,000 DBZHR 

2 Zhvillimi i infrastrukturës 

përcjellëse bujqësore (rrugë 

bujqësore, kanale drenazhimi)  

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 të 

shërbyrer një sipërfaqe prej 200 

ha në fshatrat Vërbnice, 

Vaganice, Pirq dhe Frashër 

xxx OO I lartë MBPZHR €301,123 MBPZHR, 

DBZHR 

5 Ri-vitalizimi i sistemit 

ekzistues të ujitjes Ibër-Lepenc 

në vendbanimin Pirq dhe 

Frashër 

xxx OO I lartë MBPZHR €90,000 MBPZHR, 

DBZHR 

6 Përkrahja e fermerëve me 

inpute bujqësore (farëra, plehra 

artificial, fidane të pemëve) 

xxx OOO I mesëm DBZHR €240,000 DBZHR 

7 Përkrahja e fermerëve me serra 

200 - 500 m2 

xxx OOO I lartë DBZHR €400,000 DBZHR 

8 Zgjerimi dhe modernizimi i 

kapaciteteve të pikave 

grumbulluese të pemëve dhe 

perimeve. 

xx OO I mesëm DBZHR, 

MBPZHR 

€120,000 DBZHR 

9 Ruajtja, zgjerimi dhe 

përfundimi i konsolidimit të 

tokës bujqësore Frashër, Kçiq i 

Madh dhe Koshtovë dhe 

Vinarc i Poshtëm 

xxx OOO I mesëm DBZHR, 

DMM 

N/A DBZHR, DMM 

5.2.1.4.2. Prioritetet strategjike për mbrojtjen e tokave bujqësore me masa përkatëse nga 

vërshimet përgjatë lumit Sitnicë 

 Përshkrimi i veprimit  Prioriteti Afati 

kohor i 

zbatimit 

Implikimi 

financiar 

Aranzhimi 

për zbatim 

Buxheti i 

përafërt 

Organizata 

përgjegjëse për 

zbatim 

1 Rregullimi i shtratit të lumit 

Sitnica dhe menaxhimi i 

shtretërve të gjitha rrjedhjeve 

ujore 

xxx O I vogël DBZHR €40,000 DBZHR 

2 Ndërtimi i skelave përgjatë 

brigjeve të lumenjve për 

xxx O I mesëm DBZHR €60,000 DBZHR 



` 

394 

 

 

Komuna e Mitrovicës së Jugut 

Plani Zhvillimor Komunal 

 

Opština Južna Mitrovica  

Opštinski Razvojni Plan 

 

Municipality of South Mitrovica  

Municipal Development Plan 

 
parandalimin e vërshimeve 

3 Ndërtimi i kanaleve anësore 

për shmangie artificiale të 

vërshimeve 

xxx O I mesëm DBZHR €80,000 DBZHR 

5.2.1.4.3. Prioritetet strategjike për rritjen e vazhdueshme të numrit të shoqërive të 

bletëve në zonën e Shalës 

 Përshkrimi i veprimit  Prioriteti Afati 

kohor i 

zbatimit 

Implikimi 

financiar 

Aranzhimi 

për zbatim 

Buxheti i 

përafërt 

Organizata 

përgjegjëse për 

zbatim 

1 Hartimi i planit lokal për 

zhvillimin e bletarisë në zonën 

e shalës së Bajgorës 

x OO I vogël DBZHR, 

MBPZHR 

€ 15,000 DBZHR 

2 Furnizimi i bletareve me 

shoqëri bletësh, dhe pajisje të 

nevojshme për zhvillimin e 

bletarisë 

x OO I vogël DBZHR, 

MBPZHR 

€ 30,000 DBZHR 

5.2.1.4.4. Prioritetet strategjike për ripyllëzimin dhe mbrojtjen në vazhdimësi të pyjeve 

në Shalë siç janë përcaktuar me Planin Zhvillimor Komunal 

 Përshkrimi i veprimit  Prioriteti Afati 

kohor i 

zbatimit 

Implikimi 

financiar 

Aranzhimi 

për zbatim 

Buxheti i 

përafërt 

Organizata 

përgjegjëse për 

zbatim 

1 Ripyllëzimin e pyjeve në zonat 

e dëmtuara, të cilat janë 

definuar me PZHK 

xxx OOO I mesëm DBZHR, 

DMM 

€100,000 DBZHR, DMM 

5.2.1.5. Fuqizimi i tregtisë 

5.2.1.5.1. Prioritetet strategjike për funksionalizimin e  tregjeve   

 Përshkrimi i veprimit  Prioriteti Afati 

kohor i 

zbatimit 

Implikimi 

financiar 

Aranzhimi 

për zbatim 

Buxheti i 

përafërt 

Organizata 

përgjegjëse për 

zbatim 

1 Përgatitja e infrastrukturës 

administrative dhe teknike për 

treg ditor në tregun e qytetit 

xxx OOO I mesëm DBZHR, 

DMM 

€45,000 DBZHR, DMM 

2 Funksionalizimi i tregjeve për 

produkte bio sezonale të 

fermerëve vendor nëpër lagje 

xxx OOO I mesëm DBZHR, 

DMM 

N/A DBZHR, DMM 

3 Krijimi i një tregu të kafshëve 

në një vend të përshtatshëm 

xxx OOO I mesëm DBZHR, 

DMM 

€68,000 DBZHR, DMM 

4 Krijimi i një tregu për shitjen e 

druve për djegie  

xxx OOO I mesëm DBZHR, 

DMM 

€20,000 DBZHR, DMM 
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5.2.2. Prioritetet strategjike për përmirësimin e infrastrukturës teknike 

5.2.2.1. Menaxhimi dhe furnizimi i qëndrueshëm i ujësjellësit 

5.2.2.1.1. Prioritetet strategjike për ofrimin e shërbimeve të qëndrueshme të furnizimit 

me ujë në të gjithë komunën 

  Përshkrimi i veprimit  Prioriteti  Afati 

kohor i 

zbatimit 

Implikimi 

financiar 

Aranzhimi 

për zbatim 

Buxheti i 

përafërt 

Organizata 

përgjegjëse 

për zbatim 

1 Shtrirja e infrastrukturës 

për ujësjellës në 

vendbanimet që nuk kanë 

qasje në rrjet 

xxx OO I lartë DSHPI € 300,000 DSHPI-

KRUM 

2 Ndërtimi i rezervuarëve, 

kaptazheve dhe fabrikës për 

përpunimin e ujit  

xxx OO I mesëm DSHPI € 75,000 DSHPI-

KRUM 

3 Zëvendësimi i gypave 

ekzistues të azbestit 

xx OO I mesëm DSHPI € 150,000 DSHPI-

KRUM 

4 Funksionalizimi i stacionit 

të pompimit në burimin e 

ujit në fshatin Mazhiq 

xxx OO I mesëm DSHPI € 50,000 DSHPI-

KRUM 

5 Zgjerimi dhe 

funksionalizimi i rrjetit të 

ujësjellësit nga burimi i ujit 

në fshatin Mazhiq 

xxx OO I mesëm DSHPI € 120,600 DSHPI-

KRUM 

5.2.2.1.2. Prioritetet strategjike për zvogëlimin dhe monitorimin e humbjeve të ujit të 

pijshëm në rrjetin ekzistues 

  Përshkrimi i veprimit  Prioriteti  Afati 

kohor i 

zbatimit 

Implikimi 

financiar 

Aranzhimi 

për zbatim 

Buxheti i 

përafërt 

Organizata 

përgjegjëse 

për zbatim 

1 Ndërtimi i pusetave dhe 

montimi i ujëmatësve zonal  

ne zonën Urbane dhe 

Rurale 

x 0 I mesëm KRUM € 150,000 KRUM 

2 Krijimin e zonave dhe 

nënzonave matëse të ujit  

(DMA) për menaxhimin e 

humbjeve teknike dhe 

financiare të ujit;. (Qytet) 

x 0 I mesëm KRUM € 50,000 KRUM 

3 Ndërtimi i Administratës 

KRUM ne Suhodoll 

xxx OO I lartë MZHE, 

KRUM 

€ 390,000 DSHPI-

KRUM 

4 Zëvendësimi i rrjetit të 

Ujësjellësit në rrugën 

“Mbretëresha Teutë “ në 

dalje të Hallës së sporteve 

në një gjatësi prej 500 m 

xxx OO I vogël KRUM € 36,366 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 

deri te rruga “Selim 

Berisha” 

5 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 mesëm KRUM € 79,636  DSHPI-

KRUMI 

6 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= 260m dhe Ø25  ne 

gjatësi L= 240m. 

xx OO I mesëm KRUM € 108,306 DSHPI-

KRUM 

5.2.2.1.3. Prioritetet strategjike për furnizim dhe përmirësimin e infrastrukturës së 

ujësjellësit në zonën rurale 

  Përshkrimi i veprimit  Prioriteti  Afati 

kohor i 

zbatimit 

Implikimi 

financiar 

Aranzhimi 

për zbatim 

Buxheti i 

përafërt 

Organizata 

përgjegjëse 

për zbatim 

1 Ndërtimi i Stacionit të 

pompave në Zhabar të 

Epërm 

xx OO I lartë  MZHE, 

DSHPI 

€1,500,000 DSHPI-

KRUM 

2 Përfundimi dhe 

funksionalizimi i rrjetit të 

ujësjellësit për fshatrat: 

Vllahi, Mazhiq, dhe 

Vidishiq 

xxx OOO I lartë  DSHPI € 300,000 DSHPI 

3 Ndërtimi i rezervarit të ujit 

në zonën e Shalës, për 

furnizim me ujë të 

fshatrave të Shalës duke 

shfrytëzuar ujin e prodhuar 

nga hidrocentralet 

xxx OOO I lartë  MZHE, 

DSHPI, 

Qeveria 

€300,00 MZHE, 

DSHPI, 

Qeveria 

4 Funksionalizimi i sistemit 

të pompimit për bartje të 

ujit nga hidrocentralet tek 

rezervari në Shalë  

xxx OOO I mesëm MZHE, 

DSHPI, 

Qeveria 

€200,00 MZHE, 

DSHPI, 

Qeveria 
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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 Ndërtimi i rrjetit të 

ujësjellësit për vendbanimet 

të cilat do të furnizohen nga 

rezervari në Shalë 

xxx OOO I lartë MZHE, 

DSHPI, 

Qeveria 

€300,00 MZHE, 

DSHPI, 

Qeveria 

 

 

5.2.2.2. Menaxhimi dhe qasje e qëndrueshme në infrastrukturë të ujërave të zeza 

5.2.2.2.1. Prioritetet strategjike për parandalimi e ndotjes së ujërave sipërfaqësore dhe 

nëntokësore nga ujërat e 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 tre lumenjve 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 Ndërtimi i impiantit për 

trajtimin e ujërave të 

zeza në Parkun 

Industrial në Frashër-

Vaganicë 

xxx O I mesëm DSHPI € 150,000 DSHPI 

4 Ndarja e sistemit të 

kanalizimit të ujërave të 

zeza dhe atyre 

atmosferike 

xxx O I mesëm DSHPI-

KRUM 

€ 120,000 DSHPI-

KRUM 

5.2.2.2.2. Prioritetet strategjike për zgjerimin dhe përmirësimin e infrastrukturës 

ekzistuese të kanalizimit 

  Përshkrimi i veprimit  Prioriteti  Afati 

kohor i 

zbatimit 

Implikimi 

financiar 

Aranzhimi 

për zbatim 

Buxheti i 

përafërt 

Organizata 

përgjegjëse 

për zbatim 

1 Zëvendësimi i gypave të 

kanalizimit Rruga 

“Qlirimi” ,"Vellezerit 

Dragaj","Ukshin 

Kovaqica " dhe "Ali 

Zeneli, L=800 m 

xxx OO I mesëm 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 

2 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 mesëm DSHPI-

KRUM 

€ 92,600 DSHPI-

KRUM 

3 Ndërtimi i rrjetit të 

kanalizimit në Sami 

Gashi dhe i rrugicave 

xxx O I mesëm DSHPI-

KRUM 

€ 238,000 DSHPI-

KRUM 

4 Ndërtimi i rrjetit të 

kanalizimit për fshatrat 

e shalës, Selac, 

Kaqandoll, Ovqarë 

Zabërxhë 

× OOO I lartë KRUM € 300,000 DSHPI-

KRUM 

5 Lidhja me kolektorë te 

planifikuar nëpër viset 

rurale: Fushibër i 

Epërm-Poshtëm; fsh. 

Broboniq; fsh. Mazhiq; 

fsh.Kqiqi Madhfaza III; 

SuhodollI Epërm; 

Frashër i Madh faza II 

×× O I lartë DSHPI, 

Donator 

€ 345,000 DSHPI, 

Donator 

5.2.2.3. Furnizimi stabil me rrymë elekrike 

5.2.2.3.1. Prioritetet strategjike për sigurimin e furnizimit me energji të pandërprerë për 

të gjitha kategoritë e konsumatorëve dhe sigurimin e cilësisë në furnizimin me 

energji elektrike 

  Përshkrimi i veprimit  Prioriteti  Afati 

kohor i 

zbatimit 

Implikimi 

financiar 

Aranzhimi 

për zbatim 

Buxheti i 

përafërt 

Organizata 

përgjegjëse 

për zbatim 

1 Ndërrimi i rrjetit 10 kV 

ajror në rrjet kabllovik 

20 kV në Qendra 2  

xxx OOO I lartë KEK, KEDS € 153,440 DSHPI 
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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 Largpërçues ajror 20 kV 

Kqiq 

xxx OOO I mesëm KEK, KEDS € 118,413 DSHPI 

3 Largpërçues ajror 20 kV 

Lushtë 

xxx OOO I vogël KEK, KEDS € 32,780 DSHPI 

5.2.2.3.2. Prioritetet strategjike për prodhimin e energjisë së ripërtrishme elektrike 

  Përshkrimi i veprimit  Prioriteti  Afati 

kohor i 

zbatimit 

Implikimi 

financiar 

Aranzhimi 

për zbatim 

Buxheti i 

përafërt 

Organizata 

përgjegjëse 

për zbatim 

1 Ndërtimi i 

hidrocentraleve në 

Ovqar dhe Selac 

xx OO I mesëm DSHPI-

MEPTI-IP 

N/A DSHPI-

MEPTI 

2 Ndërtimi i mullinjve të 

erës në Shalë të 

Bajgorës 

xxx OOO I mesëm DSHPI- 

MEPTI-IP 

N/A MEPTI 

3 Shfrytëzimi i energjisë 

solare për prodhim të 

energjisë elektrike 

xx O I mesëm DSHPI- 

MEPTI-IP 

N/A MEPTI 

5.2.2.4. Ofrimi i shërbimeve moderne të telekomunikimit 

5.2.2.4.1. Prioritetet strategjike për mbulueshmërinë e zonave me interes komunal me 

rrjet të telekomunikimit 

  Përshkrimi i veprimit  Prioriteti  Afati 

kohor i 

zbatimit 

Implikimi 

financiar 

Aranzhimi 

për zbatim 

Buxheti i 

përafërt 

Organizata 

përgjegjëse 

për zbatim 

1 Zhvillimi i teknologjisë 

dhe pajisjeve për 

shërbime të 

telekomunikimit 

(TEL+DATA+VIDEO) 

dhe 4G, 5G, LTE 

xxx OOO I lartë KEK, KEDS N/A DSHPI 

2 Zgjerimi me rrjet optik 

kabllor 

xxx OOO I mesëm KEK, KEDS N/A DSHPI 

3 Vendosja e antenave 

mobile për 

mbulueshmëri në zona 

rurale 

xxx OOO I mesëm KEK, KEDS N/A DSHPI 

4 Zhvendosja e kabllove 

të telekomunikimit në 

sistem të rrjetit 

nëntokësorë 

xxx OOO I mesëm KEK, KEDS N/A DSHPI 
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5.2.2.5. Menaxhimi i qëndrueshëm dhe i integruar i grumbullimit dhe trajtimit të mbeturinave 

5.2.2.5.1. Prioritetet strategjike për riciklimin dhe menaxhimin e integruar dhe të 

qëndrueshëm të mbeturinave 

  Përshkrimi i veprimit  Prioriteti  Afati 

kohor i 

zbatimit 

Implikimi 

financiar 

Aranzhimi 

për zbatim 

Buxheti 

i 

përafërt 

Organizata 

përgjegjëse 

për zbatim 

1 Ofrimi I shërbimeve në 

100% të territorit 

xxx O I vogël DMM, 

DSHPI, 

UNITETI 

N/A DMM, 

DSHPI 

2 Menaxhimi i mbeturinave 

inerte nga konstruksion-

demolimi 

xxx O I vogël DMM, 

DSHPI, 

UNITETI 

N/A DMM, 

DSHPI 

3 Trajtimi dhe asgjësimi i 

mbeturinave komunale dhe 

mbetjeve shtazore sipas 

standardeve të aplikueshme 

xxx O I vogël DMM, 

DSHPI, 

UNITETI 

N/A DMM, 

DSHPI 

4 Ndarja në burim e 

mbeturinave individuale 

dhe kolektive në 

vendbanime 

xxx O I vogël DMM, 

DSHPI, 

UNITETI 

€ 45,000 DMM, 

DSHPI 

 

5.2.3. Prioritetet strategjike për infrastrukturë të transportit dhe transportin 

5.2.3.1. Zhvillimi i infrastrukturës hekurudhore dhe transportit hekurudhor 

5.2.3.1.1. Prioritetet strategjike për lidhjen e Mitrovicës së Jugut me korridoret  Pan-

evropiane 

  Përshkrimi i veprimit  Prioriteti  Afati 

kohor i 

zbatimit 

Implikimi 

financiar 

Aranzhimi 

për zbatim 

Buxheti i 

përafërt 

Organizata 

përgjegjëse 

për zbatim 

1 Rivitalizimi i linjës 

hekurudhore Prishtinë - 

Mitrovicë-Leshak 

xxx OOO I lartë DSHPI, 

MEA 

N/A DSHPI, 

MEA 

2 Përmirësimi i elementeve 

statike të linjës furnizuese 

xx OOO I mesëm DSHPI, 

MEA 

N/A DSHPI, 

MEA 

5.2.3.2. Zhvillimi i i transportit publik rrugor 

5.2.3.2.1. Prioritetet strategjike për fuqizimin e rrjetit të ri të transportit publik në nivel 

regjional 

  Përshkrimi i veprimit  Prioriteti  Afati 

kohor i 

zbatimit 

Implikimi 

financiar 

Aranzhimi 

për zbatim 

Buxheti i 

përafërt 

Organizata 

përgjegjëse 

për zbatim 

1 Themelimi i një Bordi të 

përbashkët nga Komunat 

Veriore të Kosovës për 

menaxhimin e transportit 

xxx OOO I vogël DSHPI, 

MEA 

N/A  DSHPI, 

MEA 
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  Përshkrimi i veprimit  Prioriteti  Afati 

kohor i 

zbatimit 

Implikimi 

financiar 

Aranzhimi 

për zbatim 

Buxheti i 

përafërt 

Organizata 

përgjegjëse 

për zbatim 

regjional 

2 Krijimi i shërbimit të 

rregullt të autobusëve për 

transport publik regjional 

xx OOO I lartë DSHPI, 

MEA 

€ 300,000 DSHPI, 

MEA 

3 Ndërtimi i stacionit të ri të 

autobusëve në afërsi të 

stacionit të trenit 

xxx OOO I lartë DSHPI, 

MEA 

N/A  DSHPI, 

MEA 

5.2.3.2.2. Prioritetet strategjike për përmirësimin e infrastrukturës rrugore për zhvillimin 

e transportit rajonal 

  Përshkrimi i veprimit  Prioriteti  Afati 

kohor i 

zbatimit 

Implikimi 

financiar 

Aranzhimi 

për zbatim 

Buxheti i 

përafërt 

Organizata 

përgjegjëse 

për zbatim 

1 Ndërtimi dhe rehabilitimi i 

rrugëve të reja dhe 

ekzistuese nacionale dhe 

rajonale 

xxx OOO I mesëm DSHPI, 

MEA 

€ 250,000 DSHPI, 

MEA 

2 Zgjerimi i rrugëve 

nacionale dhe rajonale 

xxx OOO I madh DSHPI, 

MEA 

€1,080,000 DSHPI, 

MEA 

3 Përmirësimi i kapacitetit 

dhe sigurisë së trafikut për 

rrugët nacionale dhe 

rajonale 

xx OO I vogël DSHPI, 

MEA 

€ 30,000 DSHPI, 

MEA 

4 Përfundimi i By – Pasit 

(Qarkores) në pjesën 

lindore 

xxx OOO I madh DSHPI, 

MEA 

€1,700,000 DSHPI, 

MEA 

5 Ndërtimi i rrugëve 

Melenicë-Maxhere-Dedi  

xxx OO I mesëm DSHPI, 

MEA 

€ 80,000 DSHPI, 

MEA 

6 Ndërtimi i rrugëve në 

fshatin Vllahi  

xx OO I mesëm DSHPI, 

MEA 

€ 80,000 DSHPI, 

MEA 

7 Ndërtimi dhe riparimi i 

rrugëve dhe trotuareve në 

qytet 

xxx OOO I madh DSHPI, 

MEA 

€1,315,000 DSHPI, 

MEA 

8 Funksionalizimi i rrugëve 

të ngushta   

xxx OOO I mesëm DSHPI, 

MEA 

€115,000 DSHPI, 

MEA 

5.2.3.2.3. Prioritetet strategjike për fuqizimin dhe  rivitalizimin e transportit publik 

komunal 

  Përshkrimi i veprimit  Prioriteti  Afati 

kohor i 

zbatimit 

Implikimi 

financiar 

Aranzhimi 

për zbatim 

Buxheti i 

përafërt 

Organizata 

përgjegjëse 

për zbatim 
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  Përshkrimi i veprimit  Prioriteti  Afati 

kohor i 

zbatimit 

Implikimi 

financiar 

Aranzhimi 

për zbatim 

Buxheti i 

përafërt 

Organizata 

përgjegjëse 

për zbatim 

1 Funksionalizimi i linjave 

urbane për 

mbulueshmërinë e gjithë 

territorit të komunës me 

transport urban 

xxx OOO I mesëm DSHPI, 

MEA 

N/A  DSHPI, 

MEA 

2 Caktimi i lokacioneve dhe 

ndërtimi i vendndaljeve të 

reja të autobusëve  

xx OOO I mesëm DSHPI, 

MEA 

N/A DSHPI, 

MEA 

5.2.3.3. Përmirësimi i mobilitetit  

5.2.3.3.1. Prioritetet strategjike për përmirësimin e mobilitetit urban dhe rural 

  Përshkrimi i veprimit  Prioriteti  Afati 

kohor i 

zbatimit 

Implikimi 

financiar 

Aranzhimi 

për zbatim 

Buxheti i 

përafërt 

Organizata 

përgjegjëse 

për zbatim 

1 Funksionalizimi i 

korridoreve kryesore dhe 

ndihmëse për 

funksionalitetin e rrjetit për 

këmbësorë dhe çiklist 

xxx OO I mesëm DSHPI, 

MEA 

€ 75,000 DSHPI, 

MEA 

2 Ndërlidhja e vendbanimeve 

përmes shtigjeve për 

çiklistë  

xx OO I mesëm DSHPI, 

MEA 

€160,000 DSHPI, 

MEA 

 

5.2.4. Prioritetet strategjike për përmirësimin e infrastrukturës publike dhe 

sociale 

5.2.4.1. Arsim gjithëpërfshirës dhe cilësor  

5.2.4.1.1. Prioritet strategjik për mbulueshmërinë e të gjitha lagjeve urbane me 

institucione të arsimit parashkollor 

  Përshkrimi i veprimit  Prioriteti  Afati 

kohor i 

zbatimit 

Implikimi 

financiar 

Aranzhimi 

për zbatim 

Buxheti i 

përafërt 

Organizata 

përgjegjëse 

për zbatim 

1 Shndërrimi 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 
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5.2.4.1.2. Prioritet strategjik për mbulueshmërinë e të gjitha vendbanimeve me mbi 1,000 

banorë me institucione të arsimit fillor dhe të mesëm të ultë 

  Përshkrimi i veprimit  Prioriteti  Afati 

kohor i 

zbatimit 

Implikimi 

financiar 

Aranzhimi 

për zbatim 

Buxheti i 

përafërt 

Organizata 

përgjegjëse 

për zbatim 

1 Ndërtimi i shkollës së 

muzikës Tefta Tashko- te 

fusha e sportit Fatime 

Xhaka 

xx OO I madh DA, MA €350,000 DA 

2 Rrënim dhe rindërtimi i 

shkollës Abdullah Shabani 

xx OO I madh DA, MA €400,000 DA 

3 Ndërtimi I SHFMU Nonda 

Bulka në Qendër - tentohet 

diku afër sallës sportive 

xx OO I madh DA, MA €300,000 DA 

4 Ndërtimi I një salle për 

edukatë fizike te shkolla 

Abdullah Shabani 

xx OO I madh DA, MA €350,000 DA 

5 Ndërtimi I një salle për 

edukatë fizike te shkolla 

Eqrem Qabej 

xx OO I madh DA, MA €400,000 DA 

6 Ndërtimi I SHFMU Nonda 

Bulka në Qendër - tentohet 

diku afër sallës sportiv 

xx OO I madh DA, MA €300,000 DA 

7 Renovimi I fushave 

sportive në shkollat 

Migjeni- Iliride,  

xx OO I mesëm DA, MA €30,000 DA 

8 Renovimi I fushave 

sportive në shkollat 

Skenderbeu-Vaganice 

xx OO I mesëm DA, MA €30,000 DA 

9 Renovimi I fushave 

sportive në shkollat 

Shemsi Ahmeti-Shupkovc  

xx OO I mesëm DA, MA €30,000 DA 

10 Renovimi I fushave 

sportive në shkollat Trepça 

- Stanterg   

xx OO I mesëm DA, MA €30,000 DA 

5.2.4.2. Sigurimi i shërbimeve cilësore dhe efikase në sektorin e shëndetësisë  

5.2.4.2.1. Prioritet strategjik pë mbulueshmërinë e të gjitha vendbanimeve me mbi 2,000 

banorë me institucione të kujdesit parësor shëndetësor. 

  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 xxx OO I lartë DSH, €1,400,000 DSH 
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  Përshkrimi i veprimit  Prioriteti  Afati 

kohor i 

zbatimit 

Implikimi 

financiar 

Aranzhimi 

për zbatim 

Buxheti i 

përafërt 

Organizata 

përgjegjëse 

për zbatim 

Koshtovë MSH 

3 Renovimi I të gjitha 

ndërtesave ekzistuese  të 

kujdesit parësor 

shëndetësor 

xxx OO I mesëm DSH, 

MSH 

€200,000 DSH 

4 Furnizim me pajisje 

(teknologjike dhe 

mjekësore) sipas nevojës 

xxx OO I mesëm DSH, 

MSH 

€80,000 DSH 

5.2.4.3. Sigurimi i shërbimeve cilësore dhe efikase në sektorin e mirëqenies sociale 

5.2.4.3.1. Prioritet strategjik për krijimin e banimit social për të gjithë banorët të 

pastrehuar të Komunës. 

  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 mesëm DIEMS € 150,000 DIEMS 

2 Ndërtimi i shtëpisë së re të 

pleqve 

xxx OO I lartë  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 pashfrytëzuar 

për punë sociale në Iliridë 

në qendër për mbrojtjen e 

grave dhe fëmijëve nga 

dhuna familjare 

xx OO I lartë DIEMS € 150,000 DIEMS 

5 Ridestinimi i objektit 

ekzistues shtëpi e pleqve 

në objekt për qëndrim ditor 

për fëmijë me nevoja të 

veçanta 

xx OO I mesëm DIEMS € 130,000 DIEMS 

6 Ndërtimi I banesave të reja 

për banim social për 50 

familje te objekti ekzistues 

për banim social në Shipol, 

Kampi I Luanëve 

xx OO I lartë DIEMS €1,300,000 DIEMS 

7 Rindërtimi i ndërtesave 

ekzistuese për banim social 

te ish-DESI për të strehuar 

50 familje 

xx OO I lartë DIEMS €1,600,000 DIEMS 
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5.2.4.4. Promovimi i aktiviteteve sportive dhe rekreative  

5.2.4.4.1. Prioritet strategjik për krijimin e hapësirave të gjelbra dhe rekreative në 

funksion të të gjitha vendbanimeve dhe krijimi i qasjes në to  

  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 

4 Ndërtimi i terrenit sportiv, 

fushë ndihmëse të futbollit 

në fshatin Koshtovë - 

xxx OO I mesëm DKRS € 45,000 DKRS 

5 Ndërtimi i terrenit sportiv, 

fushë ndihmëse të futbollit 

në lagjen Tavnik-  Iliridë 

xxx OO I mesëm DKRS € 45,000 DKRS 

6 Rregullimi i terreneve 

sportive për disiplina të 

atletikës te liqeni 

xxx OO I mesëm DKRS € 36,000 DKRS 

5.2.4.5. Promovimi i aktiviteteve artistike dhe kulturore 

5.2.4.5.1. Prioritet strategjik për krijimin e hapësirave për zhvillilim e aktiviteteve 

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 mesëm 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 

5.2.4.6. Krijimi i hapësirave të hapura publike në përmbushje të kërkesave të qytetareve 

5.2.4.6.1. Prioritet strategjik për ngritjen e cilësisë së HHP-ve ekzistuese dhe krijimi I 

HHP-ve të reja 

  Përshkrimi i veprimit  Prioriteti  Afati 

kohor i 

zbatimit 

Implikimi 

financiar 

Aranzhimi 

për zbatim 

Buxheti i 

përafërt 

Organizata 

përgjegjëse 

për zbatim 
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  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 shëtitores prej 

urës në qendër të qytetit 

deri te impianti- pikë 

bashkimi i Ibrit me 

Sitnicën 

xxx OO I mesëm DSHPI € 

100,000 

DSHPI 

5.2.4.7. Administratë efikase 

5.2.4.7.1. Prioritet strategjik për ofrimin efiçient të dhërbimeve komunale 

  Përshkrimi i veprimit  Prioriteti  Afati 

kohor i 

zbatimit 

Implikimi 

financiar 

Aranzhimi 

për zbatim 

Buxheti i 

përafërt 

Organizata 

përgjegjëse 

për zbatim 

1 Ndërtimi i Zyrës së 

Gjendjes Civile në Shipol  

xxx OO I ultë DA €20,000 DA 

2 Ndërtimi i Zyrës së 

Gjendjes Civile në Stantrg  

xxx OO I ultë DA €20,000 DA 

5.2.4.8. Sigurimi i sipërfaqeve të mjaftueshme për varreza 

5.2.4.8.1. Prioritet strategjik për sigurimin e sipërfaqeve të mjaftueshme për varreza në të 

gjitha vendbanimet 

  Përshkrimi i veprimit  Prioriteti  Afati 

kohor i 

zbatimit 

Implikimi 

financiar 

Aranzhimi 

për zbatim 

Buxheti i 

përafërt 

Organizata 

përgjegjëse 

për zbatim 

1 Shryrtëzimi i sipërfaqes 

prej 10ha për varreza në 

Lushtë 

xxx OO I ultë DA €20,000 DA 
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5.2.5. Prioritetet strategjike për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore dhe 

natyrore 

5.2.5.1. Përcaktimi i masave mbrojtëse për asetet e trashëgimisë kulturore 

5.2.5.1.1. Prioritet strategjik për përcaktimin e kufijve të perimetrit, zonës mbrojtëse dhe 

sipërfaqes së mbrojtur për asetet e trashëgimisë kulturore në bashkpunim me 

institucionet kompetente  

  Përshkrimi i veprimit  Prioriteti  Afati 

kohor i 

zbatimit 

Implikimi 

financiar 

Aranzhimi 

për zbatim 

Buxheti i 

përafërt 

Organizata 

përgjegjëse 

për zbatim 

1 Hulumtimi dhe studimi 

shkencor i zhvillimit 

historik të qytetit dhe 

vendbanimeve rurale 

xxx OO I mesëm DKRS, 

MKRS, 

QRTKM 

N/A QRTKM 

2 Përcaktimi i kufijve të 

perimetrit dhe zonës 

mbrojtëse për asetet e 

trashëgimisë kulturore - 

arkeologjike 

xxx OO I mesëm DKRS, 

MKRS, 

QRTKM 

N/A QRTKM 

3 Përcaktimi e kufijve të 

perimetrit dhe zonës 

mbrojtëse për asetet e 

trashëgimisë kulturore - 

arkitekturale 

xx OO I mesëm DKRS, 

MKRS, 

QRTKM 

N/A QRTKM 

4 Përcaktimi i kufijve të 

perimetrit dhe zonës 

mbrojtëse për asetet e 

trashëgimisë kulturore - 

peizazhet kulturore 

xx OO I mesëm DKRS, 

MKRS, 

QRTK 

N/A QRTKM 

5 Përcaktimi i sipërfaqeve të 

mbrojtura për asetet e 

trashëgimisë kulturore në 

hartën zonale 

xxx OO I mesëm DKRS, 

MKRS, 

QRTK 

N/A DKRS 

6 Përcaktimi i kushteve të 

veçanta zhvillimore dhe 

ndërtimore për sipërfaqet të 

mbrojtura në hartën zonale 

xxx OO I mesëm DKRS, 

MKRS, 

QRTK 

N/A DKRS 

5.2.5.1.2. Prioritet strategjik për promovimin e trashëgimisë kulturore si dhe aftësimi, 

ngritja e vetëdijes në mbrojtjen e trashëgimisë kulturore në funksion të zhvillimit 

të turizmit  

 Përshkrimi i veprimit  Prioriteti  Afati 

kohor i 

zbatimit 

Implikimi 

financiar 

Aranzhimi 

për zbatim 

Buxheti i 

përafërt 

Organizata 

përgjegjëse 

për zbatim 

1 Hartimi i listës së 

trashëgimisë kulturore në 

xxx OO I mesëm DMM N/A DMM 
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 Përshkrimi i veprimit  Prioriteti  Afati 

kohor i 

zbatimit 

Implikimi 

financiar 

Aranzhimi 

për zbatim 

Buxheti i 

përafërt 

Organizata 

përgjegjëse 

për zbatim 

rrezik dhe programit për 

shpëtimin e tyre. 

2 Përgatitja e Planit të 

Konservimit për asetet e 

trashëgimisë kulturore 

xxx OO I mesëm DMM €60,000 DMM 

 

5.2.5.2. Përcaktimi i masave mbrojtëse për asetet e trashëgimisë natyrore 

5.2.5.2.1. Prioritet strategjik për përcaktimin e kufijve të zonave dhe masave mbrojtëse 

për asetet e trashëgimisë natyrore  

  Përshkrimi i veprimit  Prioriteti  Afati 

kohor i 

zbatimit 

Implikimi 

financiar 

Aranzhimi 

për zbatim 

Buxheti i 

përafërt 

Organizata 

përgjegjëse 

për zbatim 

1 Përcaktimi i sipërfaqeve të 

mbrojtura për asetet e 

trashëgimisë natyrore në 

hartën zonale 

xxx OO I mesëm DMM N/A DMM 

2 Përcaktimi i masave 

mbrojtëse për asetet e 

trashëgimisë natyrore në 

hartën zonale 

xxx OO I mesëm DMM N/A DMM 

5.2.6. Prioritetet strategjike për mbrojtjen e mjedisit 

5.2.6.1. Programet remediate në hapësirat publike dhe private 

5.2.6.1.1. Prioritetet strategjike për menaxhimin e integruar të sistemit të mbeturinave 

  Përshkrimi i veprimit  Priori

teti  

Afati 

kohor i 

zbatimit 

Impliki

mi 

financia

r 

Aranzhimi 

për zbatim 

Buxheti i 

përafërt 

Organizata 

përgjegjëse 

për zbatim 

1 Ndërtimi i fabrikës për 

riciklim 

xxx OO I 

mesëm 

DMM, IP € 250,000 MEA 

2 Zgjerim i sistemit për ndarje 

të mbeturinave në burim dhe 

riciklim  

x O I 

mesëm 

DMM, 

IHMK 

€ 200,000 IHMK 

5.2.6.1.2. Prioritetet strategjike për përmirësimin i cilësisë së ajrit 

  Përshkrimi i veprimit  Priori

teti  

Afati 

kohor i 

zbatimit 

Impliki

mi 

financia

r 

Aranzhimi 

për zbatim 

Buxheti i 

përafërt 

Organizata 

përgjegjëse 

për zbatim 

1 Instalimi i aparaturave për 

matjes së cilësisë së ajrit 

x O I vogël DMM € 40,000 DMM 
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  Përshkrimi i veprimit  Priori

teti  

Afati 

kohor i 

zbatimit 

Impliki

mi 

financia

r 

Aranzhimi 

për zbatim 

Buxheti i 

përafërt 

Organizata 

përgjegjëse 

për zbatim 

2 Planifikimi dhe vendosja e 

barrierave te gjelbërta me 

drunjë me kapacitete 

mjedisore përgjatë perimetrit 

të zonave industriale  

xxx O I vogël DMM € 20,000 DMM 

3 Planifikimi i shiritave të 

gjelbër përgjatë rrugëve 

ekzistuese dhe atyre të cilat 

do të ndërtohen 

xxx O I vogël DMM € 20,000 DMM 

4 Hartimi studimit të 

fizibilitetit dhe ndërtimi i 

sistemit të ngrohjes qendrore 

xx OO I 

mesëm 

DMM €330,000 DMM 

5 Rritja e fondit te gjelbër për 

koke banori duke rritur 

sipërfaqet e gjelbëruara në 

zonën urbane  

xxx OO I vogël DMM € 45,000 DMM 

5.2.6.1.3. Prioritetet strategjike për trajtimin e qenve endacak 

  Përshkrimi i veprimit  Priori

teti  

Afati 

kohor i 

zbatimit 

Impliki

mi 

financia

r 

Aranzhimi 

për zbatim 

Buxheti i 

përafërt 

Organizata 

përgjegjëse 

për zbatim 

1 Ndërtimi i një qendre për 

trajtim të qenve endacak 

xx O I 

mesëm 

DMM € 80,000 DMM 

5.2.6.2. Parandalimi i ndotjes së komponentëve mjedisore 

5.2.6.2.1. Prioritetet strategjike për mbrojtjen, shfrytëzimin e qëndrueshëm dhe 

parandalimin e  ndotjes së resurseve ujore 

  Përshkrimi i veprimit  Priori

teti  

Afati 

kohor i 

zbatimit 

Impliki

mi 

financia

r 

Aranzhimi 

për zbatim 

Buxheti i 

përafërt 

Organizata 

përgjegjëse 

për zbatim 

1 Parandalimi i shfrytëzimit 

ilegal të burimeve ujore me 

prioritet ne zonën e Shalës 

dhe burime te tjera 

xxx O I 

mesëm 

DMM N/A DMM 

2 Ndarja e rrjetit të kanalizimit 

të ujërave te zeza dhe 

atmosferike në vendbanime 

me interes 

xxx O I 

mesëm 

DMM € 120,000 DMM 
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5.2.6.2.2. Prioritetet strategjike për parandalimin e ndotjes së tokës 

  Përshkrimi i veprimit  Priori

teti  

Afati 

kohor i 

zbatimit 

Impliki

mi 

financia

r 

Aranzhimi 

për zbatim 

Buxheti i 

përafërt 

Organizata 

përgjegjëse 

për zbatim 

1 Eliminimi i deponive ilegale  xxx O I vogël DMM € 45,000 DMM 

2 Largimi i deponisë me 

materiale të rrezikshme në 

Parkun Industrial ne 

Mitrovice dhe rivitalizimi i 

kësaj zone 

xxx O I 

mesëm 

DMM € 145,000 DMM 

3 Parandalimi i gërryerjeve të 

dheut përmes masave 

biologjike dhe gjeoteknike 

xxx OOO I 

mesëm 

DMM N/A DMM 

5.2.6.2.3. Prioritetet strategjike për parandalimin e ndotjes së mjedisit nga zhurma 

  Përshkrimi i veprimit  Priori

teti  

Afati 

kohor i 

zbatimit 

Impliki

mi 

financia

r 

Aranzhimi 

për zbatim 

Buxheti i 

përafërt 

Organizata 

përgjegjëse 

për zbatim 

1 Vendosja e matësve të 

zhurmës 

xxx O I vogël DMM € 15,000 DMM 

5.2.6.2.4. Prioritetet strategjike për mbrojtjen e biodiversitetit dhe llojeve organike me 

rendësi 

  Përshkrimi i veprimit  Priori

teti  

Afati 

kohor i 

zbatimit 

Impliki

mi 

financia

r 

Aranzhimi 

për zbatim 

Buxheti i 

përafërt 

Organizata 

përgjegjëse 

për zbatim 

1 Hartimi i planit lokal për 

Biodiversitet 

xxx O I vogël DMM € 35,000 DMM 

5.2.6.2.5. Prioritetet strategjike për parandalimin e rreziqeve, fatkeqësive natyrore dhe 

fatkeqësive tjera 

  Përshkrimi i veprimit  Priori

teti  

Afati 

kohor i 

zbatimit 

Impliki

mi 

financia

r 

Aranzhimi 

për zbatim 

Buxheti i 

përafërt 

Organizata 

përgjegjëse 

për zbatim 

1 Rregullimi i bankinave dhe 

kaskadave për mbrojtjeje nga 

erozioni dhe vërshimet 

xxx O I vogël DMM € 45,000 DMM 

2 Ripyllëzimi i sipërfaqeve 

pyjore përgjatë zonave ku 

janë të rrezikuara nga zjarri, 

si dhe shpatijet e diellosura 

xxx O I vogël DMM € 25,000 DMM 
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  Përshkrimi i veprimit  Priori

teti  

Afati 

kohor i 

zbatimit 

Impliki

mi 

financia

r 

Aranzhimi 

për zbatim 

Buxheti i 

përafërt 

Organizata 

përgjegjëse 

për zbatim 

në Shalë të Bajgorës dhe disa 

fshatra tjerë 

3 Sigurimi i qasjes së 

automjeteve të zjarrfikësve 

deri te zonat e rrezikuara nga 

zjarret dhe vendosja e 

hidrantëve në qytet dhe 

vendbanime  

xx OO I vogël DMM €30,000 DMM 

4 Përgatitja dhe miratimi i 

Planit për matje mikro-

sizmike për tërmete në 

komunën e Mitrovicës së 

Jugut 

xxx OO I vogël DMM € 45,000 DMM 

5.2.7. Prioritetet strategjike për vendbanimet 

5.2.7.1. Zhvillimi i një planifikimi hapësinor kompakt dhe të qëndrueshëm 

5.2.7.1.1. Prioritetet strategjike për zhvillimin kompakt të zonës urbane të Mitrovicës së 

Jugut 

  Përshkrimi i veprimit  Priori

teti  

Afati 

kohor i 

zbatimit 

Impliki

mi 

financia

r 

Aranzhimi 

për zbatim 

Buxheti i 

përafërt 

Organizata 

përgjegjëse 

për zbatim 

1 Dendësimi dhe rizhvillimi i 

parcelave të pa-shfrytëzuara 

në zonën urbane 

xxx OO I 

mesëm 

DPU N/A DPU 

2 Zhvillimi i kontrolluar i 

vendbanimeve përmës Hartës 

Zonale Komunale dhe 

Planeve Rregulluese të 

Hollësishme për zonat e 

përcaktuara  

x O I lartë DPU N/A DPU 

5.2.7.1.2. Prioritetet strategjike për zhvillimin e ekuilibruar të vendbanimeve rurale 

  Përshkrimi i veprimit  Priori

teti  

Afati 

kohor i 

zbatimit 

Impliki

mi 

financia

r 

Aranzhimi 

për zbatim 

Buxheti i 

përafërt 

Organizata 

përgjegjëse 

për zbatim 

1 Dendësimi dhe rizhvillimi i 

parcelave të pa-shfrytëzuara 

në vendbanimet rurale 

xxx OO I 

mesëm 

DPU N/A DPU 

2 Parandalimi i zgjerimit të x O I DPU N/A DPU 
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  Përshkrimi i veprimit  Priori

teti  

Afati 

kohor i 

zbatimit 

Impliki

mi 

financia

r 

Aranzhimi 

për zbatim 

Buxheti i 

përafërt 

Organizata 

përgjegjëse 

për zbatim 

vendbanimeve rurale jashtë 

kufijve ndërtimor  

mesëm 

3 Trajtimi i barabartë për kokë 

banori  në ofrimin e 

infrastrukturës publike dhe 

sociale në mes të lagjeve 

urbane dhe venbanimeve 

rurale 

x O I 

mesëm 

DPU N/A DPU 

5.2.8. Prioritetet strategjike për vendbanimet joformale 

5.2.8.1.1. Prioritetet strategjike për trajtimin e 5 Vendbanimeve Joformale 

  Përshkrimi i veprimit  Priori

teti  

Afati 

kohor i 

zbatimit 

Impliki

mi 

financia

r 

Aranzhimi 

për zbatim 

Buxheti i 

përafërt 

Organizata 

përgjegjëse 

për zbatim 

1 Përgatitja dhe miratimi i 

Planeve Rregulluese të 

Hollësishme për 

vendbanimet joformale  

xxx OO I 

mesëm 

DPU € 200,000 DPU 

2 Rregullimi i aspektit 

pronësor i 5 vendbanimeve 

joformale 

x O I 

mesëm 

DPU N/A DPU 

3 Kompletimi infrastrukturor i 

5 vendbanimeve joformale 

x O I 

mesëm 

DPU € 400,000 DPU 

4 Zbatimi i tërësishëm i 

planeve të veprimit të 

Planeve Rregulluese të 

Hollësishme për 

vendbanimet joformale 

x O I 

mesëm 

DPU N/A DPU 

5.2.8.2. Trajtimi i ndërtimeve pa leje dhe parandalimi i ndërtimeve të reja pa leje 

5.2.8.2.1. Prioritetet strategjike për legalizimin e të gjitha ndërtimeve pa leje 

  Përshkrimi i veprimit  Priori

teti  

Afati 

kohor i 

zbatimit 

Impliki

mi 

financia

r 

Aranzhimi 

për zbatim 

Buxheti i 

përafërt 

Organizata 

përgjegjëse 

për zbatim 

1 Zhvillimi  i inspektimeve të 

ndërtimeve pa leje 

xxx OO I 

mesëm 

DPU N/A DPU 

2 Legalizimi i ndërtimeve pa 

leje përmes lëshimit të 

certifikatave të legalizimit 

xxx OO I 

mesëm 

DPU N/A DPU 
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5.2.9. Prioritetet strategjike për banim 

5.2.9.1.1. Prioritetet strategjike për rritjen e fondit banesor në zonën urbane dhe zonën 

rurale 

  Përshkrimi i veprimit  Priori

teti  

Afati 

kohor i 

zbatimit 

Impliki

mi 

financia

r 

Aranzhimi 

për zbatim 

Buxheti i 

përafërt 

Organizata 

përgjegjëse 

për zbatim 

1 Krijimi i 8000 njësive të reja 

banimi të përhershëm në 

zonën urbane  

xxx OO I 

mesëm 

DPU N/A DPU 

2 Krijimi i 800 njësive të reja  

banimi të përhershëm në 

zonën rurale  

x O I 

mesëm 

DPU N/A DPU 

3 Krijimi i 200 njësive të reja 

banimi të përhershëm për të 

strehuar raste sociale 

xxx OO I 

mesëm 

DPU N/A DPU 

4 Krijimi i 100 njësive të reja 

banimi të përkohshëm në 

zonat turistike  

      

 

5.2.10. Prioritetet strategjike për shfrytëzim të tokës 

5.2.10.1.1. Prioritetet strategjike për zhvillimet hapësinore bazuar në shfrytëzimin e 

planifikuar të tokës 

  Përshkrimi i veprimit  Priori

teti  

Afati 

kohor i 

zbatimit 

Impliki

mi 

financia

r 

Aranzhimi 

për zbatim 

Buxheti i 

përafërt 

Organizata 

përgjegjëse 

për zbatim 

1 Zhvillimi i tërësishëm i 

65.48 ha të destinuar për 

zonën industriale Trepça 

xxx OOO I vogël DPU N/A DPU 

2 Zhvillimi i tërësishëm i 

hapësirave për rivitalizimin e 

infrastrukturës hekurudhore 

Prishtinë – Mitrovicë – 

Leshak 

xxx OOO I vogël DPU N/A DPU 

3 Zhvillimi i tërësishëm i 

sipërfaqeve për zona 

ushtarake në shfrytëzimin e 

planifikuar të tokës. 

xxx OOO I vogël DPU N/A DPU 

4 Ruajtja dhe mbajtja nën 

kontroll i sipërfaqes prej 

2000ha për gjuajtje me 

armatim te rende për  

xxx OOO I vogël DPU N/A DPU 
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  Përshkrimi i veprimit  Priori

teti  

Afati 

kohor i 

zbatimit 

Impliki

mi 

financia

r 

Aranzhimi 

për zbatim 

Buxheti i 

përafërt 

Organizata 

përgjegjëse 

për zbatim 

Forcave të Sigurisë së 

Kosovës, në vendbanimet 

Selac dhe Rrzhanë. 

5 Zhvillimi i tërësishëm i 

sipërfaqeve të planifikuar për 

zgjerimin dhe ndërtimin e 

rrugëve regjionale 

xxx OOO I vogël DPU N/A DPU 

6 Zhvillimi i tërësishëm i 

8.63ha e alokuar për 

infrastrukturën hekurudhore 

Prishtinë – Mitrovicë - 

Leshak. 

xxx OOO I vogël DPU N/A DPU 

7 Sipërfaqe prej 39.74 ha e 

alokuar si Zonë Ushtarake e 

Sigurisë në vendbanimet 

Stantërg, Mazhiq, Stranë. 

xxx OOO I vogël DPU N/A DPU 

8 Sipërfaqe prej 166.21 ha e 

alokuar si Zonë Ushtarake e 

Sigurisë në vendbanimin 

Shupkoc. 

xxx OOO I vogël DPU N/A DPU 

9 Sipërfaqe prej 15.11 ha e 

alokuar si Zonë Ushtarake e 

Sigurisë në Mitrovicë. 

xxx OOO I vogël DPU N/A DPU 

10 Sipërfaqe prej 4.42 ha e 

alokuar si Zonë Ushtarake e 

Sigurisë në Vidomiriq. 

xxx OOO I vogël DPU N/A DPU 

11 Ruajtja dhe mbajtja nën 

kontroll i sipërfaqes prej 

2000ha për gjuajtje me 

armatim te rende për  

Forcave të Sigurisë së 

Kosovës, në vendbanimet 

Selac dhe Rrzhanë. 

xxx OOO I vogël DPU N/A DPU 

12 Shfrytëzimi i 131.43 ha të 

sipërfaqes së planifikuar për 

zonë rekreative-turistike 

konform shfrytëzimit të 

përcaktuar  

xxx OOO I vogël DPU N/A DPU 

13 Shfrytëzimi i 2419ha të 

sipërfaqes së planifikuar për 

zonë banimi konform 

shfrytëzimit të përcaktuar  

xxx OOO I vogël DPU N/A DPU 
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  Përshkrimi i veprimit  Priori

teti  

Afati 

kohor i 

zbatimit 

Impliki

mi 

financia

r 

Aranzhimi 

për zbatim 

Buxheti i 

përafërt 

Organizata 

përgjegjëse 

për zbatim 

14 Shfrytëzimi i 72.84 ha të 

sipërfaqes së planifikuar për 

zonë të shërbimeve konform 

shfrytëzimit të përcaktuar  

xxx OOO I vogël DPU N/A DPU 

15 Shfrytëzimi i 2.06 ha të 

sipërfaqes së planifikuar për 

zonë të mbrojtur 

arkeologjike-historike 

konform shfrytëzimit të 

përcaktuar  

xxx OOO I vogël DPU N/A DPU 

16 Shfrytëzimi i 23.23 ha të 

sipërfaqes së planifikuar për 

zonë-minierë e xeheve 

metaleve konform 

shfrytëzimit të përcaktuar  

xxx OOO I vogël DPU N/A DPU 

17 Shfrytëzimi i 14982.27 ha të 

sipërfaqes së planifikuar për 

zonë bujqësore konform 

shfrytëzimit të përcaktuar  

xxx OOO I vogël DPU N/A DPU 

18 Shfrytëzimi i 14202ha të 

sipërfaqes së planifikuar për 

zonë pyjore konform 

shfrytëzimit të përcaktuar  

xxx OOO I vogël DPU N/A DPU 

19 Shfrytëzimi i 238.18 ha të 

sipërfaqes së planifikuar për 

zonë komerciale konform 

shfrytëzimit të përcaktuar  

xxx OOO I vogël DPU N/A DPU 

20 Shfrytëzimi i 42.22 ha të 

sipërfaqes së planifikuar për 

zonë -minierë sipërfaqësore 

konform shfrytëzimit të 

përcaktuar  

xxx OOO I vogël DPU N/A DPU 

21 Shfrytëzimi i 422.06 ha të 

sipërfaqes së planifikuar për 

zonë e komunikacionit 

transportit konform 

shfrytëzimit të përcaktuar  

xxx OOO I vogël DPU N/A DPU 

22 Shfrytëzimi i 164.04 ha të 

sipërfaqes së planifikuar për 

zonë industriale konform 

shfrytëzimit të përcaktuar  

xxx OOO I vogël DPU N/A DPU 

23 Të sigurohet që zhvillimi i xxx OOO I vogël DPU N/A DPU 
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  Përshkrimi i veprimit  Priori

teti  

Afati 

kohor i 

zbatimit 

Impliki

mi 

financia

r 

Aranzhimi 

për zbatim 

Buxheti i 

përafërt 

Organizata 

përgjegjëse 

për zbatim 

ardhshëm të jetë kompatibil 

me hapësirat e afërta për 

banim 

24 Promovimi i shfrytëzimit të 

përzier në zonat në zhvillim 

apo rizhvillim 

xxx OOO I vogël DPU N/A DPU 

 

5.2.10.2. Shfrytëzimi efikas i tokës për një zhvillim të qëndrueshëm socio-ekonomik dhe mjedisor 

5.2.10.2.1. Prioritetet strategjike për zhvillimin e kontrolluar dhe të qëndrueshëm 

hapësinor përmes kushteve zhvillimore për shfrytëzimet e planifikuara të 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 OO 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 OO 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 

5 Hartimi i Planit 

Rregullues të 

Hollësishëm për Suhadoll 

xx OO 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 OO I vogël DPU €30,000 DPU 

8 Përgatitja e VSM-së për 

Planit Rregullues të 

Hollësishëm për zonën 

xx O I vogël DPU €12,000 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 

turistike Bajgorë 

9 Hartimi i Planit 

Rregullues të 

Hollësishëm për Vinarc 

xx O I vogël DPU €12,000 DPU 

10 Përgatitja e VSM-së për 

Planit Rregullues të 

Hollësishëm për zonën 

turistike Vinarc 

xx O I vogël DPU €12,000 DPU 

 

 

6.  ZBATIMI DHE MONITORIMI  

6.1. Dispozitat për zbatim 

6.1.1. Dispozitat për Zbatim përmbajnë një mekanizëm për monitorimin dhe 

vlerësimin e progresit të komunës drejt arritjes së të gjitha aspekteve 

të planit, në bazë të treguesve të matshëm 

Autoriteti përgjegjës komunal për planifikim dhe menaxhim hapësinor (Drejtoria e Planifikimit dhe 

Urbanizmit). Pas aprovimit të Planit Zhvillimor Komunale në Kuvend Komunal dhe publikimit zyrtar, fillon 

të kryej përgjegjësitë ligjore që ka lidhur për zbatimin e Planit Zhvillimor të Komunës, në ketë drejtim 

Drejtoria e Planifikimit dhe Urbanizmit do filloj me një punë mjaft komplekse dhe të vështirë në 

koordinimin dhe bashkëpunimin me drejtoritë sektoriale brenda komunës. 

Duhet theksuar se zbatimi i Planit Zhvillimor Komunal varet nga shumë faktorë në mënyrë direkt dhe 

indirekte dhe përpos punës brenda sektorëve të komunës, në funksion të krijimit të një sistemi transparent 

dhe të qëndrueshëm, sistem i cili prezanton edhe një nga kërkesat ligjore, duhet punuar edhe me grupet tjera 

të interesit, e cila nuk mund të bëhet pa ngritur edhe cilësinë e informimit dhe komunikimit si dhe fuqizimin 

e faktorëve tjerë.  

Drejtoria e Planifikimit dhe Urbanizmit dhe Ekipi punues në rend të parë zbatimin do e bëjnë në harmoni me 

Planin e Veprimit për Zbatim të Planit Zhvillimor  të Mitrovicës së Jugut, duke punuar Planet e Zbatimit 

Sektorialë të secilës Drejtori të Komunës së Mitrovicës së Jugut. 

Gjatë zbatimit të PZHK përpos autoriteteve lokale dhe qendrore  është e rëndësishme të jenë akterë dhe të 

ftuar edhe organizatat e tjera si kompanitë publike , OJQ, përfaqësuesit e fermerëve,  përfaqësues të 

industrive që kanë ndikim në komunë e më gjërë,  bizneset dhe të tjerët që janë akter kyç dhe të rëndësishëm 

për zbatimin e planit , gjithnjë në pajtim me parimet që dalin nga U.A . MMPH Nr.-11/2015 neni 4.paragrafi 

1.3.  

6.1.1.1. Formimi i ekipit 

Një nga faktorët  fillestar dhe të rëndësishëm të zbatimit të PZHK‐së është krijimi i Ekipit Komunal të 

Mitrovicës së Jugut, ky Ekipi komunal do ketë obligimet për përkrahje në zbatim të PZHK‐së, por edhe për 

monitorimin dhe vlerësimin e zbatimit, në të njëjtën kohë pasi që Komuna e Mitrovicës së Jugut nuk ka Ekip 

edhe për zbatim dhe monitorim të PZHK‐së, ky Ekip duhet ti kryej edhe ato detyra. 

Komuna e Mitrovicës së Jugut në funksion të zbatimit, monitorimit dhe vlerësimit të PZHK‐së, si pjesë e 

këtij dokumenti, e parasheh krijimin e këtij Ekipi, që përpos rëndësisë së madhe në zbatim, do shërbej edhe 
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si një mekanizëm për monitorimin dhe vlerësimin e progresit të komunës drejt arritjes së të gjitha aspekteve 

të planit, në bazë të treguesve të matshëm. 

Ky Ekip Punues duhet të themelohet nga Kryetari i Komunës, i cili bazuar në kompetencat ligjore që ka ose 

e themelon vet ose i propozon Kuvendit të Komunës emërimin e Ekipit Punues për zbatimin e Planit 

Zhvillimor të Mitrovicës së Jugut, si dhe për Monitorim  dhe Raportim lidhur me zbatimin e Planit, për arsye 

praktike Ekipi i njëjtë do ketë obligimet e njëjta edhe për HZK‐në e Mitrovicës së Jugut. 

Në kuadër të vendimit duhet përshkruhet përbërja e Ekipi, detyrat lidhur me zbatimin, monitorimin dhe 

vlerësimin e zbatimit, periudhat e raportimit, kompensimin nëse aplikohet etj. 

Ekipi Punues përbëhet nga përgjegjësit e të gjitha drejtorive,  udhëheqësi i Autoritetit Përgjegjës Komunal 

për Planifikim dhe Menaxhim Hapësinor (Drejtorisë së Urbanizmit) është edhe koordinatori i Ekipit. 

Detyrat e Ekipit janë të koordinoj dhe bashkërendoj aktivitetet, lidhur me përgatitjen e Planeve Vjetore, për 

çdo drejtori brenda komunës së Mitrovicës së Jugut, Planet vjetore duhet përgatitur për Drejtoritë: 

Urbanizëm dhe Planifikim, Ekonomi dhe Financa, Administrata e përgjithshme, Kulturë Rini Sport dhe 

Mërgatë, Arsim, Administrata e përgjithshme, Bujqësi Pylltari dhe Zhvillim Rural, Shëndetësi dhe 

Mirëqenie Sociale, Shërbime Publike Mjedis dhe Emergjencë. 

Është detyrë e secilit përgjegjës që është pjesë e ekipit, nga secila drejtori të kujdesën për këto Plane Vjetore, 

dhe e koordinatorit të Ekipit të kujdeset për planin e drejtorisë për Urbanizëm dhe Planifikim, por në cilësinë 

e koordinatorit dhe si udhëheqës i Ekipit Punues edhe koordinoj dhe ndihmojë edhe planet vjetore të 

drejtorive tjera. 

Detyrë tjetër është që të verifikoj se Planet Vjetore Sektoriale të jenë të bazuara dhe në harmoni me Planin e 

Veprimit për Zbatim nga PZHK‐ja si dhe të: 

 Përcjell, koordinoj dhe bashkërendoj zbatimin praktik të projekteve dhe komponentës hapësinore në baza 

ditore, javore e mujore të punës. 

 Merr edhe shënime për mundësitë, sfidat dhe problemet e zbatimit ashtu që të mundësoj përmirësimin e 

zbatimit në vitin tjetër të radhës. 

 Bashkëpunojnë me anëtarët nga të gjitha drejtoritë komunale, në mënyrë që të organizojnë dhe 

funksionalizojnë sistemin e Zbatimit të Planit si dhe Raportimin.  

 Informojë, nëpërmjet Zyrës për Informim, edhe qytetarët 15 ditë para datës së raportimit në një tubim të 

qytetarëve për gjetjet në procesin e zbatimit të planit, dhe në atë takim kërkon edhe propozimet e 

qytetarëve për masa, zhvillime dhe projekte që, do të mund të futeshin në rishikim të buxhetit dhe KAB, 

përmes: Shpalljeve publike të vendosura në objektet publike, dhe vendet më të frekuentuara brenda 

territorit të komunës, Mediave lokale, Ueb faqes zyrtare të Komunës. 
 

Koordinatori i Ekipit, bashkë me Ekipin ftojnë përfaqësuesit e Drejtorive, që të marrin pjesë në takime për 

t’u konsultuar dhe diskutuar lidhur me zbatimin e planeve, dhe përfaqësuesit e Drejtorive raportojnë për 

zhvillimet, por edhe propozojnë masat e aktiviteteve që i kontribuojnë zbatimit të planeve. 

Konsultime organizohen edhe me kryetar të Këshillave Lokale të Fshatrave, të Vendbanimeve, të Lagjeve 

Urbane dhe përfaqësues të Shoqërisë Civile që të: 

 Kontribuojnë me propozime, sugjerime dhe komente gjatë procesit të zbatimit të planeve për të gjitha 

fushat; 

 Informojnë nëpërmes formave të ndryshme për zhvillimet ilegale në vendbanimet, lagjet urbane dhe 

përgatiten për projekt‐propozimet; 

 Definojnë masat dhe zhvillimet e parapara me plane në periudhën e dëgjimeve publike për buxhet; 

 Zhvillojnë tubimet e rregullta publike;  
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 Zhvillojnë takimet për planifikim strategjik që organizohen nga Komuna, përkatësisht Kuvendi i 

Komunës ose Kryetari. 
 

Së paku një anëtar i Këshillit Lokal të Fshatit, të Vendbanimit apo të Lagjes urbane duhet të jetë person 

kontaktues për Zbatimit të Planit në fshat, vendbanim apo lagje urbane.  

Ky person, mund të jetë personi i cili, me rregulloren për Këshilla të Fshatrave, është përfshirë në grupet 

punuese komunale për planifikim të planit zhvillimore komunal. 

Kryetari i Komunës, duhet që (së paku) të organizojë dy takime në vit me Ekipin Punues. Takimet, duhet të 

mbahen së paku një herë në gjashtë muaj, edhe pse preferohet çdo tre muaj të ketë takime. Për rendin e ditës, 

duhet të konsultohen edhe nëse konsiderohet se raportimi për zhvillimet lidhur me zbatimin e planeve dhe 

përgatitja e raporteve gjashtëmujore dhe njëvjeçare, duhet të jetë pika kryesore.  

Kuvendi i Komunës, mund të kërkojë një opinion nga Ekipi për çështje të caktuara me interes për qytetarët, 

dhe institucionet. 

Procesi i zbatimit mbështet në parimin e Ligjshmërisë sipas të cilit parim, Komunat ushtrojnë kompetencat 

dhe përgjegjësitë e tyre brenda kushtetutës, ligjeve dhe akteve të tjera normative të Republikës së Kosovës. 

Zbatimi i këtij parimi, nënkupton edhe zbatimin e parimit të Transparencës, dhe në këtë mënyrë komunat, 

promovojnë transparencën e organeve Legjislative, Ekzekutive dhe Administrative, duke e rritur 

pjesëmarrjen e qytetarëve në zbatimin e planeve në nivel lokal, dhe duke lehtësuar qasjen publike në 

dokumentet zyrtare të komunës. 

6.1.1.2. Informimi dhe komunikimi në procesin e Zbatimit të PZHK‐së së Mitrovicës së Jugut 

Informimi dhe Komunikimi në procesin e Zbatimit të PZHK‐së së Mitrovicës së Jugut luajnë një rol të 

jashtë zakonshëm, andaj Komuna e Mitrovicës së Jugut dhe aktorët e tjerë relevantë, duhet të kontribuojnë 

ndjeshëm në krijimin e kushteve për zbatimin e Planit Zhvillimor .  

Fusha e informimit dhe e komunikimit ,në funksion të zbatimit të këtij dokumenti, do jetë një mbështetje e 

madhe e drejtuesve të institucioneve, dhe të vet institucioneve komunale. 

Ndërtimi i marrëdhënieve të mira me publikun, do të ndikonte drejtpërdrejt në përmirësimin e praktikave të 

zbatimit të planeve, në përmirësimin e mbledhjes dhe përdorimit të ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore, 

në përdorimin efektiv të aseteve të komunës, në krijimin e një klime miqësore me bizneset, në inkurajimin e 

shoqërisë civile dhe të sektorit privat etj. Nëpërmjet mekanizmave të ndryshëm të buxhetimit me 

pjesëmarrje, do të inkurajohen qytetarët në përfshirjen e tyre në zbatimin e projekteve, objektivave 

qëllimeve dhe përmbajtjeve tjera të PZHK‐së, në vlerësimin e nivelit të shërbimeve publike dhe në rritjen e 

transparencës në përdorimin e fondeve publike. Komuna është e detyruar të zbatoj kuadrin ligjor në lidhje 

me transparencën dhe informimin e publikut, në lidhje me tërë veprimtarinë ekonomiko‐financiare të 

komunës dhe në këtë funksion, plani i informimit dhe i komunikimit do të përmbushte edhe këtë kërkesë, 

nga kuadri ligjor. 

Në vijim, Komuna e Mitrovicës së Jugut do të respektojnë me rigorozitet procedurat ligjore të transparencës 

gjatë zbatimit të Planit Zhvillimor. Plani i informimit dhe i komunikimit, është baza mbi të cilën duhet të 

zhvillohet procesi i zbatimit transparent të PZHK‐së, dhe i sigurimit të përkrahjes së gjerë nga të gjithë 

aktorët në proces të zbatimit. Në këtë drejtim, komuna do t’i shfrytëzoj të gjitha mjetet e informimit dhe të 

komunikimit, për qasje sa më të gjerë dhe të qëndrueshëm në institucione dhe dokumente, aty ku ligjërisht 

është e mundur për publikun dhe aktorët e tjerë relevant.  

Në ketë drejtim në funksion të zbatimit të dokumentit rekomandohet: Të ketë komunikim dhe motivim 

lidhur me strategjinë dhe planin e informimit dhe komunikimit me të gjithë aktorët,  duhet mbahet plani në 

fokus të të gjithëve, botojeni atë dhe bëjeni le të shihet në gazeta, Postoni atë në Ueb faqen tuaj të Internetit 

dhe, Referojuni sa më shpesh që të jetë e mundur në mënyra të ndryshme dokumenteve të planifikimit. Këto 

udhëzime, do të ndihmojnë për të ndërtuar dhe fuqizuar dinamikën e zbatimit të planit. 
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Një udhëzim tjetër i dobishëm në këtë drejtim, është një “Memo vjetore”, dërguar nga Kryetari i Komunës të 

gjithë liderëve të vendbanimeve, shoqatave jo qeveritare, bizneseve, qeverisë qendrore, institucioneve 

publike etj. Kjo memo, i përkujton ata në lidhje me Planin Zhvillimor Komunal aktual dhe me këtë rast nga 

dhe anëtarët e grupeve të tjera të interesit, mund të kërkohen komente dhe sugjerime lidhur me informimin, 

me komunikimin, zbatimin e dokumentit si dhe për çështjet tjera me interes.  

Si shumë me interes për zbatim të Planit konsiderohet analiza, informimi dhe komunikimi adekuat, cilësor 

etj., me të gjithë aktorët dhe veçanërisht, me ata që ndihmuan në hartimin e planit. Njerëzit të cilët kanë 

ndihmuar me inpute, duhet mbajtur të përfshirë në vazhdimësi, përmes fuqizimit të informimit dhe të 

komunikimit, si një komponentë e rëndësishme dhe strategjike e zbatimit. 

6.1.1.3. Bashkëpunimi dhe bashkëveprimi në funksion të zbatimit të planeve 

Përkundër që në Komunën e Mitrovicës së Jugut mund të thuhet lirisht se kishte një proces cilësorë gjatë 

përgatitjes së PZHK‐së në kuptimin e gjithëpërfshirës edhe të zbatimit të ligjit në fuqi, për kundër që 

bashkëpunimi dhe bashkëveprimi në mes të drejtorive gjatë hartimit të dokumentit ishte i mirë, vlerësohet se 

ende ka mjaft shumë hapësirë për informim, bashkëpunim dhe bashkëveprim në mes të drejtorive, sidomos 

sa i përket zbatimit të Planit Zhvillimor  të Komunës. 

Në ketë drejtim, çdo drejtori duhet të jetë e përgatitur që të jetë në funksion të zbatimit të dokumentit, duhet 

të jetë e pajisur me të gjithë mekanizmat dhe mjetet e nevojshme duke filluar: nga posedimi i kopjeve të 

shtypur dhe digjitale të Planit, stafi i secilës drejtori duhet të informohet me përmbajtjen, detyrat, si dhe me 

obligimet që dalin nga PZHK‐ja.  

Drejtoritë, duhet të komunikojnë dhe t’i koordinojnë veprimet për projektet, objektivat qëllimet dhe 

përmbajtjet tjera të PZHK‐së por edhe aktivitetet tjera që janë rezultat i Planit, por edhe të jenë të informuara 

për zhvillimet tjera që janë të veçanta brenda drejtorive, si dhe duhet komunikuar edhe për kufizimet dhe 

mundësitë ligjore nga fushat e tyre kompetente që prekin drejtoritë por, edhe projektet, objektivat, qëllimet 

dhe dimensionin hapësinor të dokumentit. 

Vlerësohet shumë i rëndësishëm krijimi i një sistemi digjital, i cili do të mundësoj komunikimin adekuat, 

azhurnimin e shpejtë dhe cilësor, transparencën në mes të drejtorive, por edhe transparencën ndaj aktorëve të 

tjerë. Një sistem i tillë, e ngritë shkallën e zbatimit (implementimit) të Planit, dhe mundëson informim dhe 

koordinimin efikas, cilësorë, dhe në masë të madhe e ngritë edhe shkallën e zbatimit të detyrave, si dhe 

përgjegjësinë dhe transparencën ndaj të gjithë aktorëve relevant. Krijimi i sistemit të përbashkët të GIS‐it, 

shihet si domosdoshmëri nga që është edhe mundësi shumë më e madhe e informimit dhe e komunikimit të 

shpejtë dhe të saktë në mes të drejtorive. Por, deri sa të krijohet ky sistem, drejtoritë duhet t’i shfrytëzojnë 

mjetet më pak të sofistikuara ose, ato mjete që i kanë në dispozicion. 

Drejtoritë komunale, gjithsesi duhet të vazhdojnë të i shkëmbejnë informatat, të bashkëpunojnë dhe të 

bashkëveprojnë në mënyrë cilësore mes tyre për zbatim të dokumentit. Zbatimi i Planit, i projekteve, 

objektivave, qëllimeve dhe i zhvillimeve të tjera fillon menjëherë pasiqë ato të jenë aprovuar nga Kuvendi 

Komunal, mirëpo për lehtësimin e zbatimit të Planit Zhvillimor Komunal vlerësohet hartimi i planeve të 

punës për çdo drejtori dhe zbatimi i tyre sipas sektorëve përkatës, bazuar edhe në plane të lartpërmendura. 

Këto plane sektoriale, do të prezantohen para Ekipit Punues për Zbatim për tu analizuar, për koordinim të 

aktiviteteve por edhe për të ndihmuar në zbatimin e tyre. Nga fusha e bashkëpunimit dhe e bashkëveprimit 

në mes të gjitha drejtorive, duhet theksuar se një rol të madh dhe strategjik ka Drejtoria e Inspektoratit, ose 

inspektorët e fushave të ndryshme të nivelit komunal. Zbatimi i dokumentit është i lidhur ngushtë edhe me 

punën e inspektorëve të fushave përkatëse. Vlerësohet mjaftë i rëndësishëm dhe duhet bashkëpunuar ngushtë 

për t’i informuar ata me zhvillimet e planifikuara, si dhe për t’i pajisur me harta (të shtypura me përpjesë të 

duhur ose digjitale) adekuate për këto zhvillime, dhe për kufijtë ndërtimor në veçanti, por edhe për zhvillime 

të tjera. 

Kjo bëhet pastaj, edhe për ta funksionalizuar bashkëpunimin dhe bashkëveprimin në mes të drejtorive në 

funksion të zbatimit sa më efikas dhe cilësor të planit. 
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Vlen të theksohet se rolin kryesor në fushën e bashkëpunimit me inspektoratin ose edhe me inspektorët, e 

mbanë Drejtoria e Urbanizmit por, në funksion të zbatimit të planit një rol të rëndësishëm e ka edhe Ekipi 

Punues për Zbatim, si dhe instancat e tjera të nivelit komunal dhe qendror. 

Edhe Drejtoritë tjera komunale të cilat duhet të jenë të informuar për zhvillimet e parapara me plan, sidomos 

duhet të jenë të informuara me projektet konkrete nga plani si dhe për prioritetet afatshkurtra, afatmesme 

dhe afatgjatë, pasi që shumë projekte, zhvillime të parapara me PZHK duhet të jenë pjesë e parashikimet 

buxhetore të trevjeçarit të ardhshëm që njihet si KAB Korniza Afatmesme Buxhetore. Vetëm me futjen e 

këtyre projekteve, objektivave qëllimeve dhe përmbajtjeve tjera të PZHK‐së në kalendarët buxhetor dhe 

aprovimin e tyre në nivelin komunal dhe qendror, jemi një hapë më përpara në zbatimin e tyre. 

Mund të konstatohet se në funksion të zbatimit të Planit Zhvillimor Komunal në ketë rast, por edhe çfarëdo 

dokumenti tjetër, bashkëpunimi dhe bashkëveprimi në mes të drejtorive gjatë zbatimit duhet fuqizohet dhe 

avancohet . 

Bashkëpunimi dhe bashkëveprimi në funksion të zbatimit të planit duhet zgjeruar edhe me gjykatat për disa 

lëndë potenciale,edhe me byrotë projektuese për tu sqaruar për zonat dhe kufijtë ku lejohen ndërtimet ,e në 

ketë vij edhe projektimet edhe shoqëria civile për rolin, rëndësinë por edhe interesat që mbrojnë. 

6.1.1.4. Bashkëpunimi me institucionet e nivelit qendror 

Pasi që PZHK‐ja është dokument multi-sektorial, lirisht mund të themi se edhe kompetencat, përgjegjësitë 

dhe ndikimet janë të ndryshme (si për nga niveli, ashtu edhe për nga fushë veprimtaria), bashkëpunimi në 

mes të institucioneve të caktuara, është njëra ndër shtyllat tjera ku duhet mbështetur për zbatim të PZHK‐së.  

Në këtë drejtim, aktivitetet dhe masat për zbatim, do jenë një bazë e mirë për informim, për komunikim dhe 

për bashkëpunim dhe bashkëveprim drejt zbatimit të PZHK‐së. Dihet fare mirë se, çfarë roli ka MEA‐ja, 

MBPZHR‐ja Ministria e infrastrukturës, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit por edhe ministritë e tjera 

në zbatim dhe në përcjellje të zbatimit të PZHK‐së. 

Është shumë i rëndësishëm bashkëpunimi në mes të niveleve të caktuara për zbatim të PZHK‐së. Dihet se 

ministritë e ndryshme si për shembull MEA‐ja, mundet që edhe të lëshoj leje. Siç thuhet në ligjin për 

planifikim, autoritetet duhet t’i lëshojnë lejen secilit aplikues, derisa propozimi për ndërtim përputhet me 

dispozitat e ligjit të planifikimit, dhe me ligjet e tjera dhe planet zhvillimore komunale dhe hartat Zonale dhe 

dokumentet tjera të planifikimit. Duke i ditur edhe kompetencat për ujin, për Tokën dhe për ajrin që i ka (në 

këtë rast) MEA‐ja, një fuqizim i bashkëpunimit do të ndihmonte shumë në zbatimin e dokumentit. 

Qeveria e vendit, me propozim të MEA‐së ka nxjerr akt të veçantë me të cilin, e rregullon mbikëqyrjen, por 

edhe ndëshkimin dhe marrjen e masave të përcaktuara me ligj të planifikimit. Prandaj, mbikëqyrja e akteve 

të përgjithshme dhe veç e veç, e kushteve dhe e mënyrës së punës të personave të juridik dhe fizik dhe 

marrja e masave është e përcaktuar po me këtë ligj dhe nga ministria nëpërmjet inspektorëve. Në këtë 

drejtim, përpos procesit të nxjerrjes së dokumenteve dhe të akteve të tjera, zbatimin e tyre, si dhe aplikimin e 

procedurave i inspekton MEA. 

Bashkëpunimi, informimi dhe komunikimi është çelësi i zbatimit të PZHK‐së. Një rol të rëndësishëm, e ka 

edhe MBPZHR, e cila është kompetente për zhvillime të qëndrueshme bujqësore por, edhe për zhvillime të 

pyjeve. Në këtë drejtim, edhe mbrojtja e tokës bujqësore, është fushë ku gërshetohen interesat e nivelit lokal 

dhe qendror. Në këtë drejtim, planet për zbatim do të jenë një bazë e mirë për informim, për komunikim dhe 

për bashkëpunim dhe bashkëveprim drejt zbatimit. Fuqizimi i lidhjeve me këtë ministri, është çelës i 

mbrojtjes së tokës bujqësore për çka është i themeluar edhe Inspektorati i Bujqësisë i cili me anë të 

inspektorëve të tij kryen punë inspektuese në fushat e bujqësisë: në tokat bujqësore, në sferën e Pylltarisë 

dhe të Gjuetisë, të mbrojtjes së Bimëve, të Blegtorisë dhe të Peshkatarisë, si dhe të Veterinarisë dhe të 

sigurisë së Ushqimit. Edhe përmes kësaj ministrie si dhe përmes inspektoratit të saj, duhet fuqizuar 

informimin, komunikimin dhe bashkëpunimin dhe bashkëveprimin për mbrojtjen e tokës bujqësore, si dhe të 

fushave të tjera relevante dhe ky, do të konsiderohej si një hap i rëndësishëm drejt zbatimit të PZHK‐së. 
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Pasi që planifikimi është multisektorial, gati të gjitha ministritë dhe të gjitha agjensionet e tjera publike, kanë 

një fushë‐veprimtari, kompetencë dhe ndikim që prekë edhe zbatimin e PZHK‐së. Vlerësohet se, një 

bashkëpunim cilësor duhet krijuar në funksion të zbatimit të PZHK‐së edhe në mes të niveleve, dhe dihet 

mirë se zonat e veçanta arkeologjike, arkitektonike janë fusha për zhvillim të përbashkët, mbrojtje por edhe 

zbatim, njëjtë si edhe një pjesë e madhe e grantëve që vijnë nga niveli qendror. Lirishtë, duhet theksuar se 

cilësia e këtij bashkëpunimi, konsiderohet si mjaft përmbajtjesore për zbatim të PZHK‐së. 

6.1.1.5. Mbështetja administrative 

Komuna e Mitrovicës së Jugut, duhet të ofrojë një mbështetje cilësore administrative për zbatim të 

PZHK‐së, duke e synuar lirimin nga vonesat burokratike dhe duke reaguar me cilësi ndaj vështirësive 

ligjore, duke vendosur afate dhe orare të duhura etj. 

Parashikohet edhe shfrytëzimi i teknologjive, si dhe i aplikimeve online për zhvillime. 

Informimi, komunikimi dhe bashkëpunimi për thjeshtim sa më të madh të procedurave administrative, 

ndikon dukshëm në zbatim të dokumentit. Në këtë drejtim aplikimi online, matja e kohës se për zbatimin e 

projekteve, objektivave dhe qëllimeve janë parametra shumë të rëndësishëm për zbatim por, edhe për 

transparencë në zbatim. 

Për tu mundësuar zbatimi i PZHK‐së, si mbështetje administrative duhet ofrohet mundësia e hartimit të 

Hartës Zonale të Komunës ,më të cilën mund të epen kushtet zhvillimore dhe kushtet ndërtimore, por për 

shkak mos trajtimit në nivel parcele, dhe mundësisë për trajtim jo të barabartë të parcelave dhe pronarëve të 

ndryshëm, në funksion të sigurimit të hapësirave publike, gjelbërimit dhe përmbajtjeve tjera urbane, duhet 

trajtuar edhe me PRRH. 

Kështu mbështetja administrative  përpos transparencës, përgjegjësisë shkon edhe në kompletimin me 

dokumentet tjerë të nevojshëm për zbatim të plotë të PZHK-së. 
 

6.1.2. Monitorimi i Zbatimit të PZHK-së 

Brenda kapitullit Dispozitat për Zbatim, ekipet hartuese të Planit Zhvillimor Komunal të Mitrovicës së Jugut 

kanë sqaruar edhe përgjegjësit dhe kompetencat lidhur me monitorimin e zbatimit të këtij dokumenti. 

Autoriteti përgjegjës komunal për planifikim dhe menaxhim hapësinor (Drejtoria e Urbanizmit) pas 

aprovimit të Planit Zhvillimor  Komunale në Kuvend Komunal, dhe publikimit zyrtar, fillon të kryej 

përgjegjësit ligjore që ka lidhur edhe me monitorimin e zbatimit të Planit Zhvillimor të Komunës, në ketë 

drejtim drejtoria e Urbanizmit do filloj me një punë mjaft komplekse dhe të vështirë në koordinimin dhe 

bashkëpunimin me drejtoritë sektoriale brenda komunës. 

Duhet theksuar se monitorimi i zbatimit të Planit Zhvillimor Komunal është një aktivitet i vazhdueshëm me 

qëllim të sigurimit të informatave në mënyrë të rregullt dhe sistematike, për mes treguesve kuantitativ dhe 

kualitativ të cilët do matin progresin e arritur në zbatimin e PZHK‐së së Mitrovicës së Jugut, me qëllim të 

vlerësimit se a janë arritur rezultateve e planifikuara por edhe identifikuar vështirësitë, sfidat dhe problemet. 

Monitorimi trajton në mënyrë sistematike raportin ndërmjet gjendjes së zbatuar dhe asaj që është planifikuar 

me PZHK por edhe pritjeve bazuar në treguesit e paracaktuar.  

Është mënyra sistematike e mbledhjes dhe e analizës së të dhënave të grumbulluara nga drejtoritë komunale 

dhe burimet tjera/informacionit, në lidhje me zbatimin e planeve sektoriale për të siguruar përmirësim të 

vazhdueshëm të zbatimit. 

Monitorimi, është procesi nëpërmjet të cilit, zbatuesit e Planit Zhvillimor Komunal të Mitrovicës së Jugut do 

të sigurohen që projektet, objektivat, qëllimet janë duke u zbatuar, janë në përputhje me ato të planifikuara 

në PZHK dhe brenda afateve të caktuara. 

Është një përpjekje sistematike për të krahasuar punën në zbatim por edhe performancën e PZHK‐së me dhe 

standardet e caktuara për të vlerësuar nëse, po bëhet progres. Gjithashtu, parashikon dhe marrjen e masave 
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korrigjuese ku ka devijime, parashikimin e vështirësive para se të shfaqen, dhe kryerjen e korrigjimeve të 

nevojshme për ta mbajtur Hartën brenda detyrimeve të tyre. 

Në ketë drejtim mundemi të konstatojmë se mundet të bëhet edhe Anulimi apo shtyrja e zbatimi të 

ndonjë aktiviteti të Planit të Veprimit të PZHK-së për arsyet e caktuara objektive por edhe subjektive 

që janë rezultat i procesit të monitorimit të zbatimit, shtyrja ose anulimi bëhet vetëm  me pëlqimin 

paraprak të Kuvendit të Komunës, dhe nëse  bëhet një vendim për shtyrjen apo anulimin e një 

aktiviteti, Plani i Veprimit do të përditësohet me vendimin e ri, dhe pas përditësimit drejtoritë 

komunale përgatisin Planin Sektorial Vjetor për zbatim të vitit vijues bazuar në Planin e Veprimit të 

përditësuar për Zbatimin e PZHK-së. 

Monitorimi i zbatimit është proces sistematik dhe i vazhdueshëm i mbledhjes dhe analizës së të dhënave, për 

një ndërhyrje të caktuar. 

Monitorimi, vlerëson shkallën sipas të cilës Plani: po zbatohet, në përputhje me planin e Veprimit për zbatim 

të PZHK‐së ose edhe përmbajtjeve tjera të PZHK‐së.  

Bazuar në përvojat e kaluara ekziston nevoja për zhvillimin të një sistemi qëndrueshëm për monitorimin e 

zbatimit të dokumenteve të planifikimit e sidomos PZHK‐së në ketë rast, Komuna e Mitrovicës së Jugut 

është e bindur se përpos një planifikim të qëndrueshëm dhe hartimit të dokumenteve cilësore, po aq është i 

rëndësishëm edhe aplikimi i tij në praktike dhe përkrahja më e madhe që komuna, institucionet dhe sektorët 

e tjerë kompetentë duhet bëjnë është për gjetjen e rrugëve adekuate për zbatim . 

Komuna e Mitrovicës së Jugut e konsideron këtë kapitull si një përpjekje për të ndërtuar një sistem dhe 

koncept të monitorimit dhe vlerësimit të planit në praktikën e përditshme dhe në procesin e planifikimit 

hapësinor. 

Komuna e Mitrovicës së Jugut ka edhe për qëllim që të kontribuojë sa më shumë në orientimin dhe 

profesionalizimin jo vetëm të administratës dhe autoriteteve lokale por dhe të aktorëve të tjerë të përfshirë në 

këtë proces.  

Do të përshkruhen në mënyrë të thjeshtë, të përmbledhur dhe të saktë të gjithë hapat që duhen ndjekur për të 

monitoruar zbatimin e PZHK‐së, dhe njëkohësish të përgatiten raportet e nevojshëm për Kuvendin 

Komunal, MEA‐në dhe që i duhen çdo pale të interesuar për zbatimin e PZHK‐së. 

Monitorimi i zbatimit të PZHK‐së së Mitrovicës së Jugut bëhet në baza ditore, ndërsa Raportimi i 

monitorimit kryhet në intervale kohe të ndryshme: mujore, dy mujore, tre mujore por për qëllime praktike 

më i rëndësishmi është ai gjashtë mujore dhe vjetore, por edhe për çdo vit radhazi, pasi që PZHK‐ja është 

dokument i cili planifikohet për së paku 8 vite, intervalet tjera kohore për raportin e monitorimit mund të 

caktohen varësisht edhe nga zhvillimet brenda drejtorive por edhe asaj që është paraparë me plan zbatimit, 

një raport përmbledhës i monitorimit të zbatimit të PZHK‐së përgatitet nga Ekipi Punues i cili udhëhiqet nga 

koordinatori, e koordinatori raportin përfundimisht e trajton dhe përmbyll brenda Autoritetit përgjegjës 

komunal për planifikim dhe menaxhim hapësinor (Drejtorisë së Urbanizmit), raport i cili prezanton 

Monitorim dhe Vlerësim e zbatimit të PZHKsë, edhe atë në intervale kohore të arsyeshme gjashtë mujore 

për nevoja të brendshme të komunës, dhe vjetore i cili është për nevoja të brendshme të komunës por edhe 

për raportim në MEA. 

Monitorimi i Zbatimit të PZHK‐së bazohet në: Projektet, aktivitetet, masat dhe përmbajtjet tjera të parapara 

në Planin e Veprimit për Zbatimin e PZHK‐së, plan i cili duhet jetë bazë për përgatitjen e planeve vjetore 

sektorial për secilën drejtori në lidhje me zbatimin e PZHK‐së. 

Monitorimi i zbatimit trajton edhe projektet, kushtet, masat dhe përmbajtjet tjera të cilat nuk janë paraparë 

me Planin e Veprimit për Zbatimin e PZHK‐së, rrjedhimisht as me plan vjetor sektorial të zbatimit të 

PZHK‐së, dhe të cilat mundë të konsiderohen si zhvillime të momentit, të pa planifikuara. 
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6.1.2.1. Kush është përgjegjës për monitorimin e zbatimit 

Caktimi i stafit nëpër drejtori dhe i mjeteve për mbledhjen e të dhënave, që mund të ndryshon nga drejtoria 

në drejtori, por edhe nga projektet,  masat dhe aktivitetet që do monitorohen (fillimisht do preferohej që një 

staf i cili është trajnuar për matjen e performancës së Komunës të jetë pjesë e procesit të monitorimit). 

Autoriteti përgjegjës komunal për planifikim dhe menaxhim hapësinor është përgjegjës për monitorimin e 

zbatimit të Planit  të Komunës në koordinim dhe bashkëpunim me drejtoritë përgjegjëse sektoriale të 

komunës. 

Drejtoritë komunale sektoriale brenda komunës së Mitrovicës së Jugut përgatisin raportin monitorues të 

zbatimit të planeve zhvillimore sektoriale në baza vjetore si obligim ligjor dhe sipas nevojës bazuar në 

intervalet e lartpërmendura, Raportet vjetore duhet përgatitur për të gjitha drejtoritë, nga të gjitha këto 

raporte përgatitet Raporti Monitorues i zbatimit të Planit Zhvillimor  të Komunës dhe e dorëzon në 

Kuvendin e Komunës për shqyrtim dhe miratim, pasi të jetë integruar nga autoriteti komunal përgjegjës për 

planifikim dhe menaxhim hapësinor (Drejtoria për Urbanizmit) dhe pas shqyrtimit dhe miratimit të raportit 

nga Kuvendi i Komunës, në baza vjetore dorëzon në Ministri raportin informues për gjendjen e zbatimin të 

Planit Zhvillimor  të Komunës. 

Raportet vjetore të monitorimit të zbatimit përfshijnë rekomandime për veprim (anulim ose shtyrje të ndonjë 

aktiviteti) dhe prezantohen para Kuvendit Komunal, Kryetarit të Komunës dhe Ministrisë me statistika 

financiare, në baza vjetore, së paku për tetë (8) vite. 

Raportet vjetore të monitorimit bazohen në analizat e: 

Informatave bazë: gjatë gjithë procesit duhet sigurohen informata, informatat duhet siguruar në të gjitha 

drejtoritë dhe instancat tjera, këto informata sigurojnë bazë të mirë për analizën dhe vlerësimin e zbatimit të 

PZHK‐së së Mitrovicës së Jugut. 

Raporti vjetore i monitorimit dhe raportet sektoriale bazohen në analizat e këtyre informatave bazë . 
 

Cilët janë treguesit? 

Për të pasur një monitorim të zbatimit të PZHK‐së së Mitrovicës së Jugut duhet siguruar që informatat bazë 

të pasqyrojnë treguesit adekuat për zbatim, ata tregues të cilët do të jenë kuantitativ (numra, përqindje ) dhe 

tregues kualitativ.  

Çdo drejtori bazuar në Planin e Veprimit për Zbatim të PZHK‐së përgatit Planin vjetor sektorial për 

Zbatimin e PZHK‐së, dhe brenda këtij plani duhet definuar edhe treguesit e qartë për monitorimin e zbatimit 

të kushteve, zhvillimeve, të masave ose të projekteve të parapara. 
 

Si i përcaktojmë treguesit për zbatim? 

Duhet të Sigurohemi që ka një pajtim mbi treguesit para aplikimit të tyre (gjatë përgatitjes së planit sektorial 

vjetor për zbatim nga të gjithë amtarët e ekipit). 

 Miratoni treguesit që janë të qartë dhe të kontrollueshëm. 

 Miratoni treguesit që janë të matshëm, të afërt dhe konsistent. 

 Miratoni treguesit që janë të rëndësishëm për kontekstin komunal. 

 Miratoni treguesit që janë të ndjeshëm ndaj kushteve të ndryshueshme, dhe që mund të azhurnohen lehtë. 

 Miratoni tregues që janë të krahasueshëm me programet apo planet tjera. 

 Ndërlidheni monitorimin me ndikimin në mjedis dhe studimet e revidimit. 

 Ndërlidheni monitorimin me auditimet tjera të aktiviteteve të qytetit, zonave rurale, fondit të ndërtimeve, 

etj. 

 Ndërlidhni problemet e zhvillimeve aktuale me sistemin e monitorimit që, të mund të zgjerohet apo 

ndryshohet edhe përdorimi i treguesve. 
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Për ilustrim: 

Nëse në planin vjetor sektorial, bazuar në Planin e Veprimit për Zbatim të PZHK‐së së Mitrovicës së Jugut 

kemi potencuar se për vitin 2019 synohet të ndërtohet rruga e caktuar, treguesi do jetë normal numër dhe në 

fund të vitit bazuar në informatat bazë mund të themi se kemi realizuar komplet rrugën prej 7 km, ose 7000 

m tregues që paraqet të gjitha përmbajtjet e rrugës, të dakorduar kur e kemi krye planin sektorial të zbatimit . 
 

Caktimi i standardeve të monitorimit 

Standardet e monitorimit i përcaktojmë në fazën e planifikimit të monitorimit dhe bëhen me marrëveshje të 

Ekipit Zbatues. 
 

Cila do jetë metodologjia e monitorimit dhe vlerësimit në procesin e Zbatimit të PZHK‐së së 

Mitrovicës së Jugut? 

Duke e trajtuar metodologjinë si tërësinë e metodave që përdoren në procesin e monitorimit dhe vlerësimit të 

Zbatimit të PZHK‐së së Mitrovicës së Jugut në përgjithësi për dokumentin por edhe në fusha të caktuara 

sektoriale. 

Lirisht mundet të thuhet se këto metoda bazohen në Planin e Veprimit për Zbatim të PZHK‐së si dhe në 

Planet Sektoriale për Zbatim ku janë paraparë:  projektet, aktivitetet, masat dhe afatet kohore, kostot 

financiare dhe pritjet nga zbatimi i tyre, thjesht duke krahasuar gjendjen e planifikuar dhe gjendjen e 

realizuar. 

Metoda e cila preferohet të shfrytëzohet është metoda e orientuara në rezultate dhe në gjendjen faktike në 

teren. 

Ekipi punues duhet përdorë metodat statistikore dhe mundet të përdorë edhe metodat tjera sipas nevojës dhe 

përcaktimeve edhe në plan pune për monitorimin dhe vlerësimin e zbatimit. 

Metodologjia e punës do të ndjek hapat e njëjtë të cilat duhet të jenë edhe pjesë e planit të punës për 

monitorimin dhe vlerësimin e zbatimit të PZHK‐së dhe planeve sektoriale, duke ndjekur këta hapa: 

Hapi 1 Identifikimi 

Identifikimi i Qëllimeve, Objektivave,  projekteve, aktiviteteve, masave, afateve kohore, kostove financiare 

të cilat duhet të jenë edhe pjesë e planit të punës për monitorimin dhe vlerësimin e zbatimit të PZHK‐së dhe 

planeve sektoriale të cilat duhet zbatohen gjatë vitit vijues kalendarik. 

Hapi 2 Definimi i treguesve 

Në varësi të asaj se çka është pjesë e planit të veprimit për zbatim të PZHK‐së, dhe planeve sektoriale të 

cilat duhet zbatohen gjatë vitit vijues kalendarik duhet përcaktohen tregues të cilët do të jenë kuantitativ 

(numra, përqindje )dhe tregues kualitativ për më shumë në materialin e lart përmendur : Cilët janë treguesit 

dhe materialet tjera. 

Hapi 3 Përcakto metodat e grumbullimit të të dhënave dhe afatet kohore 

Grumbullimi i të dhënave: 

Grumbullimi i të dhënave bëhet bazuar në formularët e përgatitur për monitorim sipas specifikave të 

zhvillimeve dhe drejtorive. 

Treguesit kuantitativ dhe kualitativ mblidhen në baza ditore , dhe hedhja e tyre në databazë bëhet në baza 

javore; 

Në rast se mund të duket e nevojshme mundë organizohen intervista, pyetësorë dhe metoda tjera të 

grumbullimit të informatave. 

Grumbullimi i informatave bëhet edhe nga burimet tjera pos burimeve zyrtare të komunës. 

Hapi 4 Identifikoni Rolet dhe Përgjegjësitë e Monitorimit dhe Vlerësimit 
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Në kuadër të planit të monitorimit përcaktohen edhe Rolet dhe Përgjegjësitë e Monitorimit dhe Vlerësimit 

për përgjegjësit e drejtorive, stafit brenda secilës drejtori për më shumë shih materialin më lartë :Kush është 

përgjegjës për monitorimin e zbatimit dhe materialet tjera. 

Hapi 5 Krijo një Plan Vlerësimi dhe Format të Raportimit 

Duke konsideruar se të dhënat bazë (treguesit dhe të dhënat tjera) duhet vlerësuar për të konstatuar dhe 

raportuar progresin e zbatimit, duhet hartuar një Plan transparent dhe profesional Vlerësimi dhe Format të 

Raportimit 

Hapi 6 Kompletimi i Raportit dhe raportimi në Kuvend komunale të Mitrovicës së Jugut dhe në MEA 

Kompletimi i Raportit përfundimtar duhet bëhet nga autoriteti kompetent komunal për planifikim dhe 

menaxhim hapësinor duke e integruar dhe strukturuar vlerësimet nga raportet e secilës drejtori lidhur me 

vlerësimin e zbatimit, raport i cili duhet prezantohet në Kuvend komunale të Mitrovicës së Jugut dhe në 

MEA. 

Në bazë të dispozitave ligjoret, Raporti i zbatimit dhe monitorimit të PZHK , pas miratimit të tij në 

Kuvendin e Komunës dorëzohet në MEA, më së largu në kuadrantin e parë të vitit pasues. 

 

6.1.3. Vlerësimi i zbatimit të Planit Zhvillimor të Komunës 

6.1.4. Kuptimi i vlerësimit 

Vlerësimi, do të thotë gjetja e vlerës në përqindje (%) të realizimit të Planit Zhvillimor Komunal dhe cilësisë 

së zbatimit. 

Vlerësimi, thjesht i referohet procedurave të faktit të gjetur, të cilët janë grumbulluar dhe sistemuar gjatë 

procesit të monitorimit. 

Vlerësimi përbëhet nga vlerësimet nëse janë apo jo zhvillimet, masat, aktivitetet, projektet në përputhje me 

rezultatet e planifikuara në Planin e Veprimit për Zbatim të PZHK‐së, Planet sektoriale të Zbatimit dhe me 

standardet e pranuara përgjithësisht profesionale. 

Komuna e Mitrovicës së Jugut do orientohet kryesisht në Vlerësimin e brendshëm i cili është bërë nga stafi I 

komunës, vetë bordi i drejtorëve, kryetari i komunës dhe përfituesit. 

Mirëpo Komuna e Mitrovicës së Jugut mund të angazhoj edhe vlerësim dhe monitorim të jashtëm, ky 

vlerësim mund të bëhet nga një trupi jashtë strukturave të komunës 

6.1.5. Autoritetet kompetente për Zbatim dhe Monitorimin e zbatimit të 

PZHK-së së Mitrovicës së Jugut 

Fillimisht duhet sqaruar se Kuvendi i  Komunës së Mitrovicës së Jugut është përgjegjës për alokimin e 

fondeve për zbatimin e PZHK-së.  

Ekipi punues mundë të angazhohet në përgatitje të Raportit të Monitorimit, ky ekip përbëhet nga 

koordinatori i cili vjen nga autoriteti përgjegjës komunal për planifikim dhe menaxhim hapësinor si dhe nga 

përgjegjësit e drejtorive, më tutje do të sqarohen se kush do përgatit raportin e monitorimit nga organet e 

caktuara duke e kuptuar se ekipi punues do bartë ketë proces. 

Autoriteti përgjegjës komunal për planifikim dhe menaxhim hapësinor, bashkërendon aktivitetet për 

zbatimin e PZHK-së së Mitrovicës së Jugut, Monitorimin e zbatimit të PZHK‐së si dhe përgatitjen e Raportit 

të Monitorimit të zbatimit të PZHK‐së. 

Drejtoritë komunale sektoriale zbatojnë dhe monitorojnë aktivitetet sektoriale përkatëse të tyre sipas  

Procesit të monitorimit dhe vlerësimit në  Planin e  Veprimit, Drejtoritë komunale sektoriale zhvillojnë edhe 

aktivitetet sektoriale përkatëse të tyre lidhur me përgatitjen e Raportit sektorial të Monitorimit të zbatimit të 

PZHK‐së. 
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Komuna e Mitrovicës së Jugut 

Plani Zhvillimor Komunal 

 

Opština Južna Mitrovica  

Opštinski Razvojni Plan 

 

Municipality of South Mitrovica  

Municipal Development Plan 

 
Drejtoritë sektoriale hartojnë dhe dorëzojnë raportet sektoriale vjetore për zbatimin dhe monitorimin e 

PZHK-së tek autoriteti përgjegjës  komunal  për planifikim dhe menaxhim hapësinor. 

Autoriteti përgjegjës  komunal për planifikim dhe menaxhim hapësinor  harton dhe dorëzon raportin vjetor 

ndërsektorial për zbatimin dhe monitorimin e PZHK-së, për miratim tek Kuvendi i Komunës.  

Autoriteti përgjegjës  komunal për planifikim dhe menaxhim hapësinor, dorëzon raportin e miratuar vjetor 

ndërsektorial për zbatimin dhe monitorimin e PZHK-së në Ministri.  

Autoriteti përgjegjës  komunal për planifikim dhe menaxhim hapësinor  siguron se raporti i miratuar vjetor 

ndërsektorial për zbatimin dhe monitorimin e PZHK-së publikohet në faqen e internetit të komunës dhe 

ofrohet në kopje të letrës sipas kërkesës. 

Drejtoritë sektoriale hartojnë dhe dorëzojnë Raportet sektoriale vjetore të Monitorimit të zbatimit të 

PZHK‐së tek autoriteti përgjegjës komunal për planifikim dhe menaxhim hapësinor. 

Autoriteti përgjegjës komunal për planifikim dhe menaxhim hapësinor harton dhe dorëzon raportin vjetor të 

Monitorimit të zbatimit të PZHK‐së, për miratim tek Kuvendi i Komunës. 

Autoriteti përgjegjës komunal për planifikim dhe menaxhim hapësinor, dorëzon raportin e miratuar vjetor të 

Monitorimit të zbatimit të PZHK‐së në Ministri. 

Autoriteti përgjegjës komunal për planifikim dhe menaxhim hapësinor siguron se raporti i miratuar vjetor të 

Monitorimit të zbatimit të PZHK‐së publikohet në faqen e internetit të komunës dhe ofrohet në kopje të 

letrës sipas kërkesës. 

Komuna mund të angazhoj kompani konsulente për kapitullin e monitorimit të zbatimit dhe vlerësimit e cila 

do të përkrahë Ekipin dhe Autoritetet në ketë proces. 

Raportimi nga Ekipi Komunal Monitorim dhe Vlerësim duhet të jetë i atillë që do t’i mbajë drejtuesit e 

komunës të informuar për atë që po ndodh, dhe të sigurojë raportet e progresit në zbatimin e PZHK‐së. 

Ky raportim në lidhje me ecurinë e zbatimit, dhe i bënë ata pjesë të procesit, dhe aty ku mund të hasen 

probleme. Ekipi, duhet të jetë në gjendje për t’i adresuar shqetësimet apo për të propozuar ndryshime të 

mundshme. 

7 .  DISPOZITAT PËRFUNDIMTARE  

7.1.1. Hyrja në fuqi 

 Ky Plan do të hyjë në fuqi 15 ditë pasi që të miratohet nga Kuvendi Komunal, pas vlerësimit të 

ligjshmërisë nga MAPL. 

 

7.1.2. Validiteti/ vlefshmëria 

 Plani është i vlefshëm 8 vjet sipas Ligjit nr. 04/L-174 PH 

 

7.1.3. Vlerësimi 

 PZHK do të vlerësohen rregullisht, p.sh. një herë në vit.  

 Gjithashtu do të konsiderohen zhvillimet aktuale dhe të dhënat demografike të tanishme, nevojat për 

banime dhe zhvillimet ekonomike. Vlerësimet do të përcaktojnë serinë e zbatimit të planeve të veprimit 

dhe strategjive.  

 

Procedura e rregullt e rishikimit është 4 vite pas ditës së miratimit të këtij dokumenti nga Kuvendi Komunal. 

 

 


