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Komuna e Mitrovicës së Jugut 
Opština Juzna Mitrovica – Municipality of Mitrovica South 

 
 

KUVENDI I KOMUNËS SË MITROVICËS SË JUGUT 
Nr. 02-060/01-0010189/22 -1 dt. 16.02.2022 
Mitrovicë 
 
       P R O C E S V E R B A L 

Nga mbledhja e rregullt të Kuvendit të Komunës 
Seanca e 5-të 

  
Koha:     16. 02.2022 ora 10:00 
Vendi:    Salla e mbledhjeve të Kuvendit të Komunës 
Të pranishëm: Anëtarët e Kuvendit: Vesa Broja, Shkëlqim Ibrahimi, Fisnik Suma, Majlinda Kurti, Xhafer 

Preteni, Lavdim Zeneli, Fadil Veseli, Mentor Vinarci, Florina Çitaku, Nazmije Sejdiu, Fisnik Krasniqi, Egzon 
Hamza, Hamdi Hasani, Nafije Rexha, Faruk Mujka, Hysen Muzliukaj, Naser Muja, Kushtrim Zeneli, Jeton Zeneli, 
Ekrem Sadiku, Armend Begu, Shkurta Shosholli Musa, Elidiana Budini Haziri, Erseka Barani, Xhevrije Bahtiri 
Ademi, Xhyljeta Imeri, Flutura Beka Kamberaj, Sevdaim Uka, Gazmend Asllani, Muhamed Hoti, Ardita Aliu, 
Vesel Neziri Jeton Ujkani dhe Gjergj Beka 

Kryetari i Komunës z. Bedri Hamza  
Nënkryetari Arian Tahiri 
Përfaqësues të Shoqërisë Civile  
Mediat  
Mungoi: Armend Agolli 

 
Mbledhjen e hapi dhe kryesoi Kryesuesja e Kuvendit znj. Vesa Broja, i cili fillimisht përshëndeti Kryetarin e 

Komunës, Nënkryetarin e Komunës, anëtarët të Kuvendit, përfaqësuesit e Ministrisë e Pushtetit Lokal të cilët 
monitorojnë përmes teleprezencës, organizatat joqeveritare vendore dhe ndërkombëtare, media dhe të pranishmit 
tjerë. Në vazhdim Kryesuesja e Kuvendit theksoi Në zbatim të nenit 43, të Ligjit Nr. 03/L-040 Për vetëqeverisje 
lokale; nenit 3, paragrafi 1, nënparagrafi 1.2, dhe nenit 5, të Udhëzimit Administrativ (MAPL) Nr. 02/2015 për 
mbajtjen e mbledhjeve të Kuvendit të Komunës; nenit 50, paragrafi 1, nënparagrafi 1.2, dhe nenit 52, paragrafi 1,  
të Statutit të Komunës së Mitrovicës; në cilësinë e Kryesueses së Kuvendit të Komunës kam thirrur mbledhjen e 5-
të të rregullt të Kuvendit të Komunës sipas rendit të ditës së paraparë me thirrje; 

 
1. Betimi i anëtares  të Kuvendit  znj. Nafije Rexha 
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e kaluar 
3. Draft-Buxheti për vitin 2022 dhe parashikimet për vitet 2023-2024 
4. Propozim-vendim për bartjen e pjesës të të hyrave vetanake nga viti 2021 në buxhetin e vitit 2022 
5. Raport nga tubimi i Kryetarit të Komunës me publikun mbajtur më dt. 29.12.2021 
6. Pyetje dhe përgjigje 
 
Kryesuesja e Kuvendit hapi diskutimin për rendin e ditës. 
Faruk Mujka: Draft-buxheti i cili ka ardhur bashkë me material të kuvendit, është i përberë edhe nga të hyrat 

vetanake, ndërsa në dokumentin të cilin e kemi pranuar mbrëmë në e-mail nuk përfshihen të hyrat vetanake. Dua të 
di se për cilin dokument do të diskutojmë sot? 

Kryetari Bedri Hamza: Në Ministrinë e Financave, në Ministrinë e Administratës Publike, procedohet 
dokumenti sipas standardeve dhe kërkesave zyrtare. Ne si KK jemi të obliguar që t’i respektojmë kufijtë sipas 
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Qarkores së pranuar nga Ministria e financave, sepse çdo lëshim që neve mund t’ia bëjmë, ajo do të na kthehet 
mbrapa për shkak se buxheti i Republikës së Kosovës është tashmë veçse i aprovuar dhe është dokument zyrtar, dhe 
çdo ndryshim në strukturë mund të reflektojë në tabelën numër 1 të buxhetit të Kosovës. Arsyeja pse i kam dërguar 
këto dokumente përsëri, ka qenë që të ju japim sa më shumë informata në lidhje me këtë çështje, dhe të mos mbetet 
asgjë pa u diskutuar. Prapë se prapë, ju e dini që në Ministri do të shkoj dokumenti sipas kërkesave të Ministrisë i 
cili do të nxjerrët e që është një sistem. Sot ne kemi propozuar dhe do t’i diskutojmë dy dokumente ndaras që janë, 
buxheti për vitin 2021 dhe dokumenti i dytë është shpërndarja e pjesshme e të hyrës vetanake. Për me sqaruar më 
tej, buxheti dhe dokumentet që do të diskutohen sot, do të jetë buxheti sipas Qarkores apo kufijve të lejuar në 
strukturë dhe total. Këtij buxheti do t’i shtohen edhe te hyrat vetanake të bartura. Përtej kësaj, ky buxhet do të jetë 
edhe më i madh edhe për një pjesë të të hyrës vetanake të bartur të pa shpërndarë e cila pritet të barazohet deri në 
centët e fundit me thesarin e Shtetit. Nëse ne arrijmë që t’a menaxhojmë mirë inkasimin e të hyrave vetanake dhe 
t’a kalojmë planin siç e kemi tash. Vitin e kaluar kjo ka ndodhë, prandaj unë jam shumë optimist që kjo do të 
ndodhë edhe këtë vit. Prandaj ju lutem që në pikën për buxhetin, ju si këshilltar t’a diskutojmë buxhetin sipas 
qarkores dhe nuk mundemi me devijua nga kjo.  

Faruk Mujka: Unë mendoj që nuk ka qenë aspak profesionale që në draft-buxhet të përfshihen edhe të hyrat 
vetanke, sidoqoftë, vonimi i buxhetit ka ndodhur për arsye objektive, ndërsa këtu vazhdimisht keni thënë që kjo po 
ndodh për shkak të borxheve. Ju Kryetar në mbledhjen e kaluar e keni dhënë një premtim që në këtë seancë do të 
sjellini disa dokumente që paraqesin borxhet e Komunës së Mitrovicës, mirëpo unë ato dokumente nuk po i shoh 
sot askund. Kjo i bie që kanë qenë vetëm disa fjalë parazgjedhore.  

Kryetari Bedri Hamza: E para, me qenë gjithçka mbarë e mirë, buxhetin e kishit aprovuar deri më 30 Shtator. 
Dhe kjo ka qenë përgjegjësi e shumicës, kuptohet që pastaj opozita nëse nuk dëshiron, nuk e voton të njëjtin. Sa i 
përket borxheve, po z. Mujka më fal se e kam bërë një gabim që nuk t’i kam thënë të gjitha. Sepse më beso që ka 
ende shumë më shumë, çdo ditë më vijnë të tjera borxhe. Po t’i përmendi disa: 1.5 milion janë urdhra përmbarimore 
në Thesar që i kanë bllokuar llogaritë e buxhetit të Komunës së Mitrovicës; rreth 2.2 miliona janë fatura me 
drejtorinë e financave në Komunën e Mitrovicës; më shumë se 4,000,000 pa llogaritur normën e interesit që është 
8%, që shkon deri në 6,000,000 janë procese në Gjykata; janë Memorandumet e Mirëkuptimit që janë nënshkruar 
me Diakonie dhe asnjëherë nuk janë paguar; është Memorandumi i Mirëkuptimit me MSS që prodhon obligim rreth 
300.000€ dhe asnjëherë nuk është planifikuar të paguhet; është Memorandumi i Mirëkuptimit me Bonevet, keni 
marr obligim që me avans të paguhen, mirëpo nuk është paguar asnjë cent. Për një ditë Komuna e Mitrovicës i ka 
pranuar 22 fletë padi, 20 urdhra përmbarimore të formës së prerë; i ka 27 seanca të caktuara në muajin Shkurt, që 
ka ma shumë seanca se sa ditë pune. Ju z. Mujka kishit pas dëshirë me qenë gjendja ndryshe, edhe unë kisha pas 
dëshirë me qenë ndryshe, mirëpo fatkeqësisht, kjo është gjendja z. Mujka. Nëse ju keni dëshirë që të hapet kjo pikë 
për diskutim, ne jemi të gatshëm që në cilëndo seancë të diskutojmë në detaje këtë çështje. Gjithashtu edhe një 
informatë, vetëm në muajin Dhjetor janë paguar 2,000,000 € ka qenë rrezik potencial që një pjesë e mjeteve prej 
Grantit të shkojë në suficit a në fakt obligimet na kanë mbetur. Borxhet janë këto të prezantuara, janë me emër të 
furnitorëve. Krejt në fund, Memorandumet e Mirëkuptimit me Ministrinë e Ambientit dhe të Planifikimit Hapësinor 
por edhe atë të Infrastrukturës as që i marrin në konsideratë.  

Kryesuesja Vesa Broja: Ashtu siç edhe ka premtuar Kryetari Bedri Hamza në mbledhjen e kaluar, të gjithë juve 
ju është shpërndarë materiali i nevojshëm. Ndërsa sa i përket buxhetit, ju ri-kujtoj z. Mujka se me propozimin e 
kryetarit të atëhershëm vitin e kaluar pra në Shtator, është propozuar të shtyhet buxheti. Kjo është votuar nga pozita 
dhe nga një pjesë e opozitës, ndërsa nga GP i PDK-së nuk është propozua kjo mirëpo as nuk është votuar. 

Faruk Mujka: Mua kjo po më ngjan pak me një lloj viktimizimi, sepse të gjithë e dimë se borxhet i trashëgon 
gjithsecila Qeveri që vjen në pushtet. Në vitin 2013 janë trashëguar 1.6milion € dhe nuk është bërë fjalë kaq shumë 
për borxh. Ne e kemi cekur atë ditë që 2.030, 000€  kanë qenë borxhe  me 31 tetor plus që janë ndërpre procedurat e 
disa pagesave prej tyre kanë qenë 660.000 nga fondi rezervë i keni kthyer mbesin 1milion e 300.000€ pagesat i keni 
bë po edhe nga shpërndarja buxhetore  që ka ardhur për nëntor e dhjetor prej Qeveris i keni edhe ty hyrat vetanake 
1. 3,000,000 €. Normal që ka borxhe edhe në Ministri që se kanë paguar pjesën e tyre por ka borxhe edhe i kanë të 
gjitha komunat është faji edhe i juaji se ju si ministër i financave e keni nënshkruar marrëveshjen me sindikata për 
këto që po i sjellin probleme të gjitha komunave po të shikohet mirë edhe ju e keni lënë Qeverinë me borxhe edhe 
ata munden të flasin dhe të thonë se ne nuk mundemi me punuar se kemi borxhe. Politikisht ju si po veproni është 
në rregull sepse ju i shtyni për shkak të afateve që buxheti nuk kthehet deri në prill ose maj dhe nuk keni kohë mi 
filluar procedurat tenderuese edhe për mi përfundua projektet edhe ju thoni që ky vit shkoj dhe tek qytetarët ju 
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thirreni në ate se nuk mundemi me punuar asgjë për shkak të borxheve kur ne po e dimë që kjo është politik mirëpo 
ju lutem mos na përdorni neve për këso politikash.  

Kryetari Bedri Hamza: Ka një dallim në mes asaj që po thuani ju z. Mujka dhe asaj çfarë po them unë. Unë nuk 
po përmendi emra, vetëm po paraqes fakte dhe po njoftoj se kaq është niveli i borxhit. Dokumentet të cilat ju i keni 
dorëzuar nuk i kanë përfshirë të gjitha obligimet. Nuk e keni paraqitur gjithë nivelin e borxhit që ne po e paraqesim 
sot. Sikur të mos paguhej dhe sikur mos të mobilizoheshin edhe ato mjete të rezervës, nuk kishim diskutuar sot për 
këtë nivel të borxheve, por për një nivel pak më të lartë. Unë e pranoj dhe e njoh kontinuitetin e strukturës, unë i 
njoh punët e mira, i njoh edhe obligimet, por unë bashkë me ekzekutivin po ofroj fakte para kuvendit me gjendjen 
reale. Dhe absolut nuk jam peng i kësaj duke u arsyetuar se neve nuk po mund të punojmë tash në këtë drejtim për 
shkak të situatës. Një informatë për ju z. Mujka, Ministri i Financave asnjëherë nuk ka nënshkruar një kontratë që 
prodhon obligim financiar sa i përket çështjeve sektoriale, në këtë rast nga Ministria e Arsimit dhe Ministria e 
Shëndetësisë. Ato janë dokumente sektoriale të nënshkruara nga dikaster konkret. Kur unë e kam lëshuar Ministrinë 
e Financave, 456,000,000 ka qenë bilanci total, dhe kanë qenë kontrata të ratifikuara në Kuvendin e Kosovës qindra 
– miliona € për shumë projekte lokale dhe nacionale. Ndërsa ju z. Mujka, keni nënshkruar shumë kontrata pa 
disponueshmëri të mjeteve. Po flasim për miliona € dhe këtë që po e them po i referohem raporteve të auditorit. 

Vesel Neziri: Buxheti që na është dërguar, unë nuk e kam pa si një gabim profesional, por si një pasqyrë se ku 
do të shkojmë me të gjitha të hyrat buxhetore që do të barten në këtë vit. Unë dua të i them drejtoreshës së 
Drejtorisë së Arsimit që t’i përgatitë rreth 400.000 € për t’i dhënë për kontrata me të cilat rreth 100 mësimdhënës 
punojnë pa pagesë.  

Kryesuesja hedh në votim rendin e ditëstw paraparw me thirrje:  
Rezultati i votimit: 31 për, 0 kundër dhe 0 abstenime. 
Kryesuesi konstatoi se Kuvendi i Komunës unanimisht miratoi rendin e ditës. 

 
Pika 1 

Kryesuesja ftoi komisionin për verifikimin e mandateve, z. Mentor Vinarci, z. Jeton Zeneli dhe z. 
Muhamed Hoti që të verifikoj mandatin e znj. Nafije Rexha.  

Kryesuesja ftoi për të dhënë betimin anëtaren e re të Kuvendit të Komunës, e cila është emëruar anëtare e 
Kuvendit me vendim përkatës të KQZ-së. 

Kryesuesja ftoi z. Nafije Rexha  për të dhënë betimin. 
Nafije Rexha: Unë, Nafije Rexha, betohem se do t’i kryej me nder, besnikëri, pa anime e me ndërgjegje dhe 

sipas ligjit detyrat dhe do ti ushtroj autorizimet e mia si anëtare e Kuvendit të Komunës së Mitrovicës, në mënyrë 
që të sigurohen kushte për jetë të qetë për të gjithë. 

Duartrokitje. 
Pika 2 

 
Procesverbali nga mbledhja e kaluar u miratua unanimisht. 

 
Pika 3 

Kryesuesja e mbledhjes për ta sqaruar Draft buxhetin për vitin 2022 dhe para shikimet për vitet 2023 dhe 2024, 
fjalën ia kaloi drejtoreshës znj. Igballe Islami së DFZHE-së.  

Drejtoresha znj. IbgalleI slami Draft Buxhetin për vitin 2022 dhe para shikimet për vitet 2023 dhe 2024 e 
arsyetoi në pika të shkurta.  

Fadil Veseli: Nëse shikohet vlera totale 21,000,000 € në shikim të parë duket që është një shumë goxha e 
madhe, dhe secili prej nesh mund të ndjehet pak në dyshim. Mirëpo, nëse e zbërthejmë këtë vlerë atëherë e shohim 
se pak nga pak vijmë deri tek sqarimi se si ka arritur deri te kjo vlerë. Pra, afër 58% e buxhetit, as kryetari, as 
ekzekutivi e as ne nuk kemi qasje fare në atë, sepse ajo përbënë kategorinë paga dhe mëditje. Pra menjëherë 
largohen rreth 11,000,000 €, dhe çfarë mbetet është 10,000,000 €. Me këtë vlerë ngadalë preket interesi i 
qytetarëve. Pra një pjesë e përbëjnë mallrat dhe shërbimet që janë të domosdoshme, pra janë shpenzime fikse. 
Pastaj, vlera 5,000,000 € kur zbërthehet, nëse shifra prej 1.2 mil ka shkuar te përmbaruesi, kjo është shifër që veç e 
shohim ne buxhet e as nuk kemi qasje sepse menjëherë shkon te përmbaruesi. Nëse këtij 5,000,000 € i hiqen edhe 
shpenzimet e drejtorive që i kanë të shumta, atëherë nga gjithë ky buxhet ne mund të flasim për përafërsisht 
2,000,000 € që duhet t’i shpërndajmë në gjithë regjionin e Mitrovicës. Unë po mundohem të jem sa më real dhe t’a 
kuptojmë më qartë gjendjen në të cilën jemi. Tash po e bëjë një krahasim se pse duhet të votohet ky draft-buxhet. 
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Në KPF kjo temë është trajtuar goxha gjatë dhe jemi munduar që t’i prekim të gjitha çështjet. E shohim se kryetari 
aq shumë e ka zvogëluar buxhetin për zyrën e tij, sa që për besë vetëm për kafe për mysafirët që do të ketë nuk e di 
se a do t’i mjaftojnë ato mjete, kjo tregon se si ka filluar nga vetja që të reduktoj aq shume sa është e mundur 
shpenzimet për mallra dhe shërbime. Te investimet kapitale, janë mundur të rritet vlera e investimeve. Pra edhe 
këtu është gjetur një rrugë që investimet e reja të gjejnë vend, në krahasim me draft-buxhetin e mëparshëm që ka 
qenë i propozuar afër 12%, Pastaj, tek QKM-ja, edhe këtu për shkak të prekjes së interesit të qytetarëve janë 
munduar që të rritet shuma për 11%. Unë nuk kam mundur të gjej asnjë zbrazëti në gjithë këtë planifikim dhe 
pajtohem plotësisht. 

Faruk Mujka: Drejtoresha znj. Igballe Islami tha që ju kanë dashtë afër 4-5 muaj që të hartoj këtë buxhet. Unë i 
kam krahasuar buxhetin e muajit Shtator edhe këtë buxhet, dhe në njëfarë mënyre komplet skeleti është i njëjtë. I 
keni larguar një pjesë të projekteve, shumicën në infrastrukturë, mirëpo shumica është e njëjtë. Dhe nuk po e di se 
çfarë keni bërë aty për 5 muaj. Çështja e dytë që dua të theksoj është që as ne si opozitë nuk jemi thirrë që të 
diskutojmë dhe të pyeteshim se a kemi ndonjë ide apo propozim për këtë draft-buxhet. Problemi kryesor me këtë 
buxhet është ajo që e diskutuam më herët, mirëpo duke e shikuar aspektin kryesor ne bazë të kthimit të borxheve, 
ky buxhet po del si i fukarallëkut e nuk ka një prosperitet ekonomik. Ju Kryetar, kur jeni votuar nga qytetarët si një 
ekonomist dhe ekspert, ata të kanë paramenduar që të njëjtën kohë do i mbyllësh borxhet dhe të krijosh hapje të 
perspektivës për rininë e qytetit. Problemi më i madh është se kur i keni larguar projektet infrastrukturore keni 
krijuar një diskriminim territorial e keni hekë komplet projektet nga Shala e kjo nuk është hera e parë që po ndodh. 
Unë i kisha kërkuar vetëm disa sqarime, p.sh. te ndërtimi i QKMF-së që keni dashtë me na ndihmua, e nuk na keni 
ndihmuar, mirëpo, tash qenka vendos deri në vitin 2024 dhe deri atëherë nuk ka asgjë për atë ndërtim. Unë nuk e 
kuptova se tek pylltaria dhe inspekcioni janë dy mirëmbajtje: Mirëmbajtja rutinore 418.000 € ndërsa 343.000 € në 
vitin 2023 dhe 243.000 € në vitin 2024 edhe për dy vite dhe mirëmbajtja investive. Në shërbime publike, në 
infrastrukturë mirëmbajtje investive janë 187.000 € ndërsa në dy vitet e ardhshme janë nga 15.000 €. Pastaj tek 
planifikimi hapësinor, shpenzimet kapitale të ndërtesat e banimit janë 200.000 €, nuk po e di cilat janë ato? Për 
Ibrin dhe Sitnicën e kuptova që njëherë s’ka asgjë gjatë këtij viti. Dhe diçka tjetër që e kish thënë z. Fadil Veseli se 
ai gjithmonë e ka kërkua kështu, rrugët që do të asfaltohen të paraqiten me emër dhe gjatësia e rrugës cila është. 
Mua po më vjen mirë që keni vënë theks në rritjen e buxhetit te arsimi dhe shëndetësia, mirëpo pjesa më e madhe e 
qytetarëve të Komunës nuk do të preket nga ky buxhet. Për atë kërkojmë investime direkte ndërmjet infrastrukturës 
apo zhvillimit ekonomik. Për një qytet si Mitrovica që ballafaqohet me shumë probleme politike e ekonomike, 
duhen shumë zgjidhje dhe zhvillime inovative. Dua të përmend këtu projektin e Bonevet, Bonevet i ka sjell 270.000 
dollar prej ambasadës amerikane dhe për të cilin i falënderoj të gjithë asambleistët sepse është votuar unanimisht, 
por ajo nuk mundi të realizohet për shkak që zgjedhjet ishin afër dhe vjen ndërrimi i politikës. Ndërsa, nuk është 
aspak e vërtetë që nuk është paguar Diakonie, sepse ajo funksionon që nga viti 2012/2013.   

Kryesuesja Vesa Broja: Dje në takim unë e kam përmend këtë çështje që kemi qenë vetë ne anëtarët e GP të 
PDK-së që jemi ankuar se nuk po ftohemi në takime për planifikim të buxhetit. Mirëpo këtë herë unë kam kërkuar 
mirëkuptim nga ana juaj për shkak të kohës të ngushtë që kemi pasur për hartimin e këtij draft-buxheti. Ndërsa për 
draft-buxhetin e ardhshëm besoj që kemi me pas kohën e mjaftueshme të mbajmë takime dhe t’i marrim kërkesat 
dhe propozimet edhe të opozitës. 

Flutura Beka Kamberaj: Unë dhe disa prej kolegeve asamblistë kemi qenë përfaqësues të Kuvendit të 
Mitrovicës edhe në mandatin e kaluar, dhe me rastin e shqyrtimit të draftit buxhetit për vitin 2022 kemi marre 
vendim që miratimin e buxhetit ta shtyjmë pas zgjedhjeve në mënyrë që planifikimi i të hyrave dhe shpenzimeve 
nga kryetari dhe ekzekutivi i ri të bëhet konform programit qeverisës të prezantuar gjatë fushatës elektorale. Ne si 
grup parlamentar i LDK-së e kemi shqyrtuar draft buxhetin e vitit 2022 dhe ty pas parasysh përvojën e gjatë 
institucionale të Kryetarit kemi pas pritje shumë më të mëdha, konsiderojmë se fillimisht draft buxheti i prezantuar 
ka qenë jo profesional sepse nuk ka ndodh ende në historinë e kuvendit të futet në rend të ditës për aprovim buxheti 
me bartje të hyrave nga viti i kaluar pa u aprovuar bartja e hyrave si pikë e veçantë e rendit të ditës. Fillimisht draft 
buxheti ka qene shume i pa strukturuar dhe besoje se për shumicën e kuvendareve ka qene edhe e pa kuptueshme.  

Buxheti i vitit 2022 duke pas parasysh se përcaktohet duke u bazuar ne qarkoren buxhetore dhe kufijtë e 
buxhetit janë të përcaktuar dhe nuk mund të ndryshohen, me Grandin qeveritar (i përgjithshëm, arsim, shëndetësi, 
dhe teatër) në shumë prej 19,000,947 €, ndërkohë që vetëm të hyrat vetanake 2,525,766 € mund ti orientojmë 
varësisht prej prioriteteve të Kryetarit dhe ekzekutivit. Duke pas parasysh se buxheti i këtij viti në total është 
21.526,713 €, që në raport me vitin e kaluar buxheti ishte 20,725,819 € që tregon se komoditeti për investime është 
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më i larte për 800,894 €, ndërkohë që edhe bartja e të hyrave nga viti i kaluar në shumë prej 1,100,000€, gjithsej 
rreth 2,000,000 € komoditet më të lartë.  

Tek Pika 1.1 Përmbledhja është cekur se draft buxheti është dorëzuar me afat mirëpo ka dështuar të aprovohet, 
konsideroje se me shumicë votash drafti është votuar për tu shtyrë në mënyrë që të përshtatet sipas prioriteteve të 
qeverisjes së re, ndërsa nuk ka dështuar për tu aprovuar, përndryshe është votuar nga grupi parlamentar i PDK-së. 

Prioritet e Kryetarit janë në dy kategori shumë të nevojshme për qytetin e Mitrovicës në arsim ku kemi shumë 
shkolla të cilat kanë nevojë për investime për shkak se nuk i përmbushin as për së afërmi kushtet për mbajtjen e 
mësimit dhe shëndetësi ku disa AMF dhe QMF-ja punojnë në kushte shumë të vështira dhe kanë nevojë për 
investime. Mirëpo konsiderojmë se nuk është marrë parasysh aspekti tjetër e zhvillimit ekonomik për çka ka nevojë 
shumë ky qytet ty marrë parasysh se është qyteti i Mitrovicës është qyteti me numrin më të madh të familjeve me 
asistencë sociale në Kosove. Pra, investimet kapitale me qëllim të rregullimit të infrastrukturës për zhvillimin e 
aktiviteteve biznesore përmes se cilës do te ndikohet në gjenerimin e vendeve të reja të punës, mungojnë.  

Planifikimi i të hyrave për vitet e ardhshme është bërë me një rritje të konsiderueshme prej 5.5%, por që do të 
duhet të punohet në rritjen e të hyrave vetanake në shumë shumë më të madhe, sepse duhet të punohet për 
rregullimin e kontratave me bizneset e vendosura në Parkun e biznesit ku ka disa vite që ata nuk ka siguri të 
qëndrimit dhe investimit si dhe nuk paguajnë qira për pronën e shfrytëzuar dhe njëkohësisht prona të tjera 
komunale të cilat janë dhënë në shfrytëzim e prej të cilave nuk inkasohen të hyrat nga shfrytëzimi.   

Prioriteti tjetër i juaj i cekur në draft buxhet është barazia gjinore dhe mbështetja e zyrës për barazi gjinore me 
subvencione ne vlerë prej 10,000 €, në mandatin e kaluar ne si kuvend me vota unanime kemi marrë vendim për 
aprovimin e planit të punës për barazi gjinore për komunën e Mitrovicës për tri vite, që për realizimin e aktiviteteve 
te cilat janë të përfshira në plan për vitin 2022 kapin koston prej 11,200 €, andaj këto mjete të ndara nuk janë të 
mjaftueshme, e sidomos nëse janë planifikuar për ndonjë aktivitet tjetër jashtë planit të punës.  

Tek investimet kapitale rregullimi i rrjetit te kanalizimit, ndërtimi i rrugëve në fshatra si dhe zgjerimi i rrjetit të 
ndriçimit publik do të duhej të ceken emrat e rrugëve, sepse ka qenë një prej kërkesave konstante të kolegëve tanë 
asambleiste nga radhët e PDK-së e që tani po vazhdon ende avazi i vjetër. Konsideroj se “Ilirida”, “Bajri”, 
“Vaganica”, “Ura e Gjakut” si dhe lagjet e tjera të qytetit janë lënë pas dore në rregullimin dhe riparimin e rrugëve 
që është nevojë primare për rregullim të mirëqenës së qytetareve. 

Sa i përket investimeve kapitale në Shalë të Bajgorës përveç mjeteve te ndara për ndërtim të rrugëve në vlere 
prej 65,000 € vetëm në Fshatin Bare si dhe QMF se në Stanterg në vlerë prej 140,000 €, gjithsejtë investimet për 
Shalën e Bajgores janë 205,000 €, në këtë draft buxhet nuk kemi hasur në ndonjë projekt që kontribuon në 
zhvillimin e Shalës së Bajgorës (zhvillimin e turizmit). 

Ndërkohe që fshatit kçiq i Madh i janë ndarë vetëm 50,000 € investime kapitale për ndërtim të rrugëve, një prej 
fshatrave më të mëdha në Kosovë me numrin më të madh të popullsisë e cila nuk është aspak korrekte, sepse ende 
nuk është përfunduar ndriçimi si dhe shumë projekte të cilat kanë mbet pa u përfunduar. 

Fq. 19 tek shpenzimet tek Zyra e Kryetarit, shpenzimet për mallra dhe shërbime të planifikuara për vitin 2022 
nuk janë të kalkuluara si duhet sepse shpenzimet sipas të dhënave në tabelë janë 29,000 € dhe jo 53,000€, që i bie 
se shpenzimet në total për paga mëditje dhe mallra dhe shërbime janë 155,200 €, ndërsa për vitin 2023 nuk kemi 
rënje të shpenzimeve të planifikuara por rritje të shpenzimeve në 156,000€ edhe 159,408€ shpenzimet për mallra 
dhe shërbime për planifikim për vitin 2023 dhe 2024 pra kemi kalkulim të gabuar në tri kolonat.  

Gjithashtu në buxhet do të ishte mirë të planifikohen mjetet për shujtat e punëtorëve të Komunës, për të cilën 
është marr vendim në mandatin e  kaluar, dhe nëse të gjitha punëtorët institucional po i gëzojnë në çfarë do forme 
edhe punëtorët e komunës duhet ti gëzojnë. 

Kryetar sa e mbaj në mendje gjatë fushatës keni premtuar 5 klubeve me të mëdha sportive se do ti ndani nga 
50,000 € në vit subvencione, ndërkohë që në drejtorin e sportit, kulturës dhe rinisë janë ndarë vetëm 125,000€ 
subvencione nuk janë të ndara mjetet sipas premtimeve të dhëna ndërkohë që ku mbeten kategoritë e tjera si rina 
dhe kultura. 

Elediana Budini-Haziri: Unë propozoj që të gjithë ne asamblistët të japim nga 100 € për të paguar kafet e 
kabinetit të Kryetarit, pasi u ankua aq shumë z. Fadil Veseli. Tani propozimi konkret për buxhetin, unë mendoj që 
duhet të ndajmë një shumë të hollash për të shpallur një tender për veterinaritë ekzistuese për trajtimin e qenëve 
endacak në qytet, e kuptoj që ky është një problem edhe nacional, mirëpo unë po bëhem lokaliste, dhe propozoj që 
të marrim masa sa më shpejt në këtë drejtim, ju ftoj që këtë t’a futni si propozim në buxhet. 

Hysen Muzliukaj: Unë i them z. Fadil Veseli se buxheti që është propozuar sot, është i njëjti me atë që ka 
ardhur në Shtator 2021. Pas asaj që tha drejtoresha se janë zvogëluar rreth 1,000,000 € nëpër kode, unë si 
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asambleistë jam i interesuar të di se ku është bërë ky zvogëlim. Tek të hyrat vetanake, unë po dyshoj që po bëhet 
një gabim ku po shkruhet tekstualisht: Certifikatë të lindjes 5.000 € gjë që ne e dimë se është ndryshe, pra brenda 
një viti nuk lëshohen vetëm 5.000 certifikata të lindjes por më shumë se 50.000 kjo besoj është mirë të rregullohet 
me drejtorinë e Financave. Gjithashtu edhe unë mendoj që duhet të rriten subvencionet tek çështjet gjinore, sepse 
besoj që shuma prej 10.000 € është pak, propozoj që të rritet shuma nga 10.000 € në 15.000 €. Pastaj, është një 
pjesë ku thuhet Mirëmbajtja e teknologjisë informative 18.000 €. A ka të bëjë kjo vetëm me drejtorinë e 
administratës, apo për gjithë komunën? Një tjetër vlerë është 35.000 € shërbim, kisha pas dëshirë të di se për çfarë 
është, a i mbulon kjo vlerë edhe shpenzimet e telefonisë mobile? E di që është përmend një borxh tek bursat. Dua të 
pyes drejtoreshën se a janë mjaftueshëm këto mjete që janë ndarë për këtë pjesë, pra edhe për bursistët aktual, për 
bursistët e rinj si dhe për borxhet që ka Komuna? 

Shkurta Shosholli Musa: Më vjen mirë që vërejtjet që kam dhënë në mbledhjen e fundit të KPF-së janë marrë 
parasysh dhe janë pjesë e buxhetit. Ndërsa sot specifikisht do të ndalesha të disa çështje tjera. Fillimisht bëhet fjalë 
tabelën nr. 5 ndërtimi, furnizimi dhe bllokimi i rrjetit të kanalizimit, ku është ndarë  vlerë prej 2000 €, dukë pas 
parasysh që fshati Kçiq i Madh është njëra ndër fshatrat më të mëdha, unë propozoj që një pjesë e këtyre 
investimeve të bëhen në këtë fshat, sidomos në pjesën e kanalizimit ku ka shumë nevojë për investim. Mendoj që 
është një buxhet shumë i varfër që e prek Shalën e Bajgorës, marr parasysh që kjo pjesë është atraksion jo vetëm 
për Mitrovicë por edhe më gjerë. Gjithashtu, ne buxhet nuk po shoh që është paraparë ndërtimi i asnjë rrugë, për më 
tepër ka një numër të konsiderueshëm të rrugëve të cilat kanë filluar të punohen, mirëpo nuk është bërë planifikimi 
buxhetor për to. Në këtë mënyrë doja t’a dija se deri ku ka shkuar gjendja e punimeve të këtyre rrugëve. Ndërsa 
komunikacioni Mitrovicë-Prishtinë vazhdon të jetë i ngarkuar. Kështu, fatkeqësisht rruga nga fshati Frashër 
përdoret si rrugë alternative. Prandaj konsideroj që është e nevojshme që një pjesë e mjeteve të ndahen për 
ndërtimin e trotuareve në fshatin Frashër, në mënyrë që këmbësorëve t’u lehtësohet ecja në ato pjesë. Në fund, në 
draft-buxhetin të cilin ju sot na e keni printuar dhe dorëzuar në tavolinat tona, mungon faqja 17 dhe pikërisht në atë 
faqe janë vërejtjet e mija që i kam dhënë në KPF. 

Xhafer Preteni. Kam një pyetje për drejtoreshën e financave, a është paraparë buxhet i mjaftueshëm për 
renovimin e varrezave të dëshmorëve në Shipol. Sepse nesër është dita e Pavarësisë së Kosovës dhe meritat më të 
mëdha për këtë ditë u takojnë atyre. 

Ekrem Sadiku: Unë e analizova këtë draft-buxhet dhe pash që ka një shpërndarje të kapitaleve. Jam i lumtur që 
në disa dikaster ka një rritje solide të buxhetit. E kam parë që i është dhënë shëndetësisë dhe arsimit, dhe konsideroj 
që kjo është mjaft e qëlluar. Edhe unë jam i vetëdijshëm që të plotësohen të gjitha kërkesat, por ajo që mua më 
shqetëson më së shumti është mungesa e gjithëpërfshirës në këtë buxhet. Më saktësisht, shohim një lloj diskrinimi 
buxhetor për një rajon të caktuar, në këtë rast për Shalën e Bajgorës. Pra unë nuk shoh asnjë projekt të planifikuar, 
përveç një kontratë kornizë që ka qenë më herët në Fshatin Bare. 

Armend Begu: Përveç disa investimeve në rrugica të fshatit Bare, unë nuk pash që është planifikuar ndonjë 
investim kapital në regjionin e Shalës. Investimet kapitale mungojnë në të gjitha fshatrat në këtë regjion. Braktisja e 
këtyre fshatrave po vazhdon edhe më tutje. Pos mungesës se infrastrukturës rrugore, edhe brenda fshatrave nuk ka 
as qasje rrugore, mungojnë ambulantat, ujësjellësi, ndriçimi rrugor, nuk ka as pika grumbulluese etj. Unë e kuptoj 
që nuk është e mundshme të mbulohen të gjitha çështjet përnjëherë. Mirëpo shqetësimi im dhe i të gjithëve është 
braktisja e këtyre fshatrave në mungesë të këtyre gjërave esenciale.  

Jeton Ujkani: Duke vërejtur se ka mungesë të buxhetit dhe nevojat janë shumë të mëdha për qytetin e 
Mitrovicës, unë do të propozoja dy projekte për sigurinë e qytetarëve. Në fshatin Zhabar të Epërm shpesh ka 
aksidente fatale për shkak se mungon trotuari dhe ndriçimi publik. Të njëjtën gjë e kemi edhe me Vinarc të Epërm, 
mungon ndriçimi dhe trotuari, pjesë në të cilën ka qarkullim shumë të madh të komunitetit serbë të cilët vijnë nga 
Zubin Potoku dhe shpejtësia e veturave është marramendëse. 

Vesel Neziri: Po më shqetëson fakti që po përmenden shumë investimet në Shalë të Bajgorës. Unë tash e 8 vite 
kam kërkuar investime në këtë pjesë, gjithmonë kanë hy në buxhet mirëpo asnjëherë nuk janë realizuar. Në këtë 
mënyrë, në këtë draft-buxhet do të isha shumë mirënjohës nëse përfshihen vetëm ato projekte që mund të 
realizohen, jo të planifikohen edhe të tjera të cilat nuk mund t’i realizojmë. Fermerët që kanë mbetur atje është mirë 
që të përkrahen sa më shumë që të jetë e mundur. Ndërsa sa i përket shqetësimit që pati kolegia për qenët endacak, 
jo Mitrovica po as gjithë Kosova nuk do të kenë mundësi të bëjnë grumbullimin e tyre, sepse kjo kosto është shumë 
e lartë.  

Florina Çitaku: Fillimisht më lejoni ta përgëzoj drejtoreshën e Financave dhe stafin e drejtorisë së saj për 
përgatitjen e këtij draft-buxheti. Jam e kënaqur dhe e lumtur që tani po shoh një buxhet më të mirëhartuar se më 



7 
 

parë. Qytetarëve të Mitrovicës tani po u ofrohet mundësia që ta shohin se paraja publike, paraja e tyre, po shkon ne 
destinacionet e duhura. 

Finalizimi i këtij draft-buxheti është për t’u përshëndetur, e them këtë për faktin sepse po vërej se është në 
përputhshmëri me interesat e qytetareve, natyrisht brenda mundësive reale, për aq sa kanë lejuar kufijtë e limituar të 
financimit, duke e pasur parasysh gjendjen në të cilën gjendemi, në borxhe marramendëse të trashëguara, të cilat i 
ulin edhe kufijtë real që janë të përcaktuar me Qarkoren buxhetore. 

Ne vërejmë që plan-programi qeverisës i Kryetarit ton veç se ka filluar së implementuari për së mbari, dhe për 
këtë i jemi mirënjohës. Natyrisht, kjo po arrihet falë profesionalizmit të tij, përvojës institucionale, integritetit dhe si 
me e rëndësishmja falë punës se tij të ndershme dhe me hapa të sigurt. 

Shumë profesionalisht  ekzekutivi të përkrahur nga Kryetari ka vendosur që prioritet ti jap ngritjes së 
investimeve kapitale në Shëndetësi, rritje për 1.676 % dhe në Arsim, rritje për 187 %.  Projektet që do të bëhen në 
Arsim për vitet 2022-2024 kapin vlerën mbi 1.900.000 € dhe disa nga to janë:  

1. Digjitalizimi i  sistemit arsimor – faza 1. Qyteti jonë tani do të ketë një sistem arsimor të digjitalizuar, ku 
janë planifikuar rreth 50,000,00 € për projektin e digjitalizimit. Një benifit ky që do t’u mundësoj prindërve qasjen 
në pjesën administrative të shkollave në rrethana dhe kohë reale, Inventar për institucionet shkollore, Kabinete për 
shkolla, Renovimi i shkollës “Skenderbeu”, Renovimi i shkollës “Arkitekt Sinani”, Furnizimi dhe montimi i 
kalldasëë në shkollën “Harun Beka” Gushavc, edhe pse këtu nuk e kam të qartë pse nuk kërkohet përgjegjësi nga 
operatori që i ka kryer punimet në atë shkollë, Renovimi i objektit të Gjimnazit, Renovimi i SHME “Hasan 
Prishtina”, Ndërtimi i bibliotekës se qytetit, Ndërtimi i Muzeut të qytetit dhe Ndërtimi i Shkollës se Muzikës.                                                                                                                                                                                                                                                   
Në sektorin e shëndetësisë janë ndarë mjete për ngritjen e kapaciteteve mjekësore, shuma e cila është paraparë për 
projektet shëndetësore kap vlerën prej 3.3 milion €. Për dallim nga viti 2021, kur për kategorinë ‘Furnizime 
Mjekësore’ kishin qene te planifikuara vetëm 30.103.00 €, tani në këtë buxhet të 2022-tës janë të planifikuara të 
investohen 534.500 €. Rrjedhimisht kemi ngritje të buxhetit për këtë sektor për 1.676%. Kështu, do të përmirësohet 
gjendja në QKMF dhe në QMF-të dukeshëm, duke pasur parasysh edhe lehtësimin, meqë kishte vrull të punëve, që 
do të behet falë ndërtimit të QMF-se në Koshtovë, asaj në Stan Terg, e duke mos harruar edhe planifikimin prej 2.5 
milionësh qe e kemi për ndërtimin e QKMF-së kryesore që do të realizohet deri në vitin 2024. Te shëndetësia nuk 
mundem pa e përmendur edhe një ndryshim që është shumë pozitiv dhe ju ndihmon në mënyrë direkte qytetarëve 
në këtë kohë kur të gjitha çmimet kanë pësuar rritje, fjala është për furnizime me barna, që në vitin 2022 
planifikohet vlera prej 300,000.00 €, barna këto që qytetaret do t’i marrin falas në institucionet shëndetësore.  

Bazë e përcaktimit të prioriteteve, e qe janë segmenti më i rëndësishëm i hartimit te buxhetit, janë nevojat e 
qytetarëve të komunës sonë, për të ngritur mirëqenien e tyre, prioritet kryesor i këtij buxheti në po vërejmë që janë 
Arsimi dhe Shëndetësia, por po ashtu  shihet qartë se nuk është lënë anash edhe ngritja e përformancës së 
shërbimeve ndaj qytetarëve përmes Digjitalizimi të shërbimeve. 

Komuna jonë, po ashtu, meqë është përgjegjëse për përfshirjen e buxhetimit gjinor, me qëllim të garancës për 
Barazi Gjinore do të ketë një ngritje të Subvencioneve në këtë sektor, nga 3,500 € sa kanë qenë në Buxhetin 
Fillestar të viti 2021 Sektori i Çështjeve Gjinore në vitin 2022 do të ketë 10,000. €, në kategorinë e Subvencioneve 
dhe transferove, rritje e buxhetit për 186 %. 

Ndërtimi, rivitalizimi, riparimi i rrugëve dhe shesheve po ashtu është planifikuar në mënyrën dhe formën e 
duhur. Vlen të theksohet ndërtimi i rrugës “Lah Nimani” dhe “Elvia Qelebia”, për të cilat vetëm në vitin 2022 do të 
investohen 300.000.00€, rruga “Ali Zeneli:, për të cilën janë ndarë mbi 340.000.00 €. Do të kemi po ashtu riparim 
të rrugëve “Shemsi Ahmeti”, “Mbretëresha Teutë” etj.    

Shkëlqim Ibrahimi: Unë ju përgëzoj për punën që e keni bërë në këtë draft-buxhet sepse me të vërtetë është 
bërë një punë shumë mirë. Konsideroj që i vetmi institucion që nuk e pëlqen këtë buxhet është përmbaruesi. 

Xhyljeta Imeri: Së pari ju përgëzoj për planifikimin buxhetor. Ndonëse në parim dukej si një planifikim deri 
diku i drejtë, edhe pse në disa kategori janë zvogëluar shpenzimet, unë kam vërejtjet e mia, kam prit  që Buxheti 
Komunal të reflektoj më shumë në prioritete emergjente të investimeve kapitale në komunën tonë, shumë rrugë që 
kanë nevoja imediate të intervenohet në to nuk janë planifikuara. Pavarësisht disa rritjeve, buxheti ka mangësi në 
përmbushjen e nevojave në arsim e shëndetësi, për parqe e hapësira rekreative, për terrene sportive e hapësira për të 
moshuar. Por duke mirëkuptuar kohën e shkurtër për planifikim të qeverisë së re komunale unë kërkova që në 
Buxhetin e vitit 2022 të realizohen, rrugët si në vijim: “Fazli Barani” të përfundoj rregullimi i rrugës diku 30 m2, 
trotuarit si dhe të bëhet ndriçimi. Në rrugën “Elbasani” të rregullohet rruga dhe të bëhet ndriçimi. Rrugën “Hoxhë 
Hasan Tahsini” e cila lidhë Iliridën me Zhabar të bëhet rregullimi i trotuarit. Rruga “Nuredin Hajzeri”. rruga “Januz 
Osmani” e cila gjendet rreth stadiumit “Adem Jashari”, të bëhet rregullimi i trotuarit  si dhe rregullimin e 
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tërësishëm të rrugës “Rexhep Dedia”. Nga Drejtoria e Arsimit që në shkollën “Aziz Sylejmani”, paralele e ndarë në 
Suhodoll, urgjentisht, të gjendet një zgjidhje për krijimin e një hapësire shtesë, një dhomë mësimi aneks. Gjithashtu 
kërkoj që të ndahen mjete shtesë për stafin arsimor, që çerdhja për fëmijë që pritet të përfundoj këtë vit, të jetë e 
gatshme për vitin e ri shkollor. Jam mirënjohëse që kërkesa ime dhe e koleges në KPF-ë, për rritjen e mjeteve për 
kabinete shkollore është aprovuar, por kërkoj që pajisjet për kabinete shkollore të ndahen sipas nevojës, në shkolla 
fillore dhe të mesme pa dallim fshat apo qytet. Gjithashtu nga Drejtoria e Urbanizmit apo cilit program e shihni të 
arsyeshme, që në hapësirën e zyrave të Fidanishtes ish Hortikultura të cilat po shfrytëzohen për dukuri negative për 
shoqëri, kërkoj të bëhet park rekreativ për fëmijë, të rritur dhe të moshuar, të pajiset me kënd lodrash për fëmijë, 
pajisje sportive për të rinjtë dhe të moshuar. Si dhe çerdhja për fëmijë të është e gatshme për vitin e ri shkollor. Të 
gjitha këto kërkesa besoj që janë të realizueshme sepse nuk kanë kosto të lartë. 

Kushtrim Zeneli: Unë i kam rezervat e mija sa i përket këtij draft-buxheti. Ajo çfarë mua më la përshtypje është 
qasja në raport më Shalën e Bajgorës. Unë propozoj që në këtë draft-buxhet të futet planifikimi për asfaltimin e 
rrugës Mazhiq-Tërrstenë-Rashan. Kjo sepse kjo rrugë është mjaft shumë e frekuentuar nga qytetarët e Mitrovicës 
dhe më intereson pse është heq nga planifikimi pra nga buxheti kur dhe kryetari gjatë gjithë fushatës e ka pasur 
premtim po e përsëris pra unë propozoj që kjo rrugë të futet në planifikim në buxhet. 

Erseka Hasanaj Barani: Ende në këtë mbledhje të Kuvendit nuk kemi një propozim nga drejtoria shëndetësisë 
sa i përket rasteve me Covid dhe subvencionimin e tyre. Në bazë të dokumentit që e kemi marr sot tek raporti i 
obligimeve të papaguara, shihet se në fund të vitit 2021 kanë mbetur edhe 27.000 € detyrime ndaj qytetarëve të cilët 
kanë rezultuar pozitiv me Covid 19 dhe kanë aplikuar në drejtorinë për shëndetësi. Kështu që ndoshta duhet të 
diskutohen këto pika se si mund të realizohet përkrahja për këta qytetarë. Dy çështje tjera që desha me i diskutua 
janë, e para tek inventari dhe mobile në QMF Koshtovë në shumën prej 31.000 €, në bazë të praktikave që ne kemi 
pas, tek qendra Bair 2 e kemi fituar një donacion nga AQM një organizatë zvicerane, për të blerë inventarin e asaj 
qendre e cila ka kushtuar rreth 15.000 €. Kështu që unë kërkoj një propozim konkret nga kjo drejtori për inventar 
dhe mobile në këto QKMF-ja që të lehtësohet puna, tëe largohen 10.000 € nga aty po besoj që 21.000€ janë 
mjaftueshme për inventar dhe mobile në QMF Koshtovë dhe ato 10.000 € të dërgohen tek sektori i diagnostikues 
për digjitalizimin e shërbimeve dhe një softuer i cili do të ua lehtësonte shumë punën të gjithë stafit të diagnostikes 
dhe që qytetarët e Mitrovicës të mund t’i marrin rezultatet e tyre të analizave në formë elektronike. Ndërsa çështja 
tjetër është ndërtimi i QMF-së në Stantërg. Meqenëse tek ky draft-buxhet për vitin 2023 dhe 2024, nuk është ndarë 
shumë, a mendoni se duke i përfillë të gjitha procedurat ligjore dhe me aprovimin e buxhetit, do të mund të kryhet 
brenda këtij viti ndërtimi i kësaj qendre në Stantërg. Edhe çështja tjetër është ajo e pronësisë, të cilën unë e kam 
ngritë si çështje edhe atë ditë, mirëpo për ato nuk kemi dokumente konkrete. Propozoj që këto mjete të planifikohen 
edhe për vitet e tjera, sepse procedurat marrin goxha kohë. Një propozim tjetër është në lidhje më nxehjen në 
Shkollën e Muzikës sepse ka tash e dy javë që nuk funksionon. Propozimi tjetër është për arsimin parafillor, është 
një stazë aty para hyrjes që është në gjendje shumë të keqe. Sipas disa llogarive personale që i kam bërë, rregullimi 
i saj nuk është shumë i kushtueshëm, prandaj ju kisha lutë që t’a keni parasysh këtë çështje sepse është për sigurinë 
e fëmijëve tanë. Tjetër, shkolla Abdullah Shabani, tek ky draft-buxhet nuk po e shoh askund renovimin e objektit së 
bashku me oborrin, besoj që kjo duhet te llogaritet dhe hyj në buxhet sepse me të vërtetë është në gjendje shumë të 
keqe. 

Hamdi Hasani: Kërkesat që do t’i paraqes sot nuk janë aspak luksoze, mirëpo pa të cilat rrezikohet direkt 
shëndeti dhe siguria e fëmijëve, flas për një komunitet prej 2.500 banorëve dhe për një shkollë ku janë 350 nxënës 
dhe ju lutem që ta futni në buxhet një trotuar sepse në atë rrugë frekuentojnë 350 nxënës dhe i ekspozohen rrezikut, 
në atë rrugë dhe deri më sot kanë vdekë 20 fëmijë. Faleminderit që keni parapa QMF për Koshtovë që është çështje 
jetike për banorët sepse atje me vite qytetarët e Koshtovës nuk munden me marr shërbimet elementare 
shëndetësore. 

Xhevrije Bahtiri-Ademi: Unë kam një pyetje për Kryetarin. Në këtë draft-buxhet nuk e pash planifikimin për 
urën që lidh fshatrat Zhabar dhe Suhodoll, mjetet kanë qenë të ndara, mirëpo planifikimin e tyre tash nuk po e shoh. 
Ndërsa kërkesat janë: siç e dimë Fshati Gushavc dhe Qendra e Mitrovicës janë larg vetëm 4 km dhe që një pjesë e 
fshatit shtrihet në mes të dy kodrinave, aty rruga është rregulluar, mirëpo në një pjesë të rrugës aty mungon 
ndriçimi. Dhe kërkesa tjetër ka të bëjë me një pjesë ku është cek vetëm përshkrimi Punime në Gjimnazin “Frang 
Bardhi” mirëpo vlera nuk ishte cekur. Në këtë shkollë është e rregulluar ngrohja mirëpo salla e edukatës fizike nuk 
është me ngrohje. Kështu që kisha pas shumë dëshire nëse me mjetet që janë planifikua të i epet ngrohjes së kësaj 
salle. 
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Gjergj Beka: Në koordinim me Këshillin e Fshatit Kqiq i Madh propozoj ndërtimin e një lapidari për martirët e 
vrarë gjatë luftës në vitet 1998 – 1999.  

Nafije Rexha: Të njëjtat çështje që unë vazhdimisht i kam ngrit gjatë viteve të kaluara, sot po i dëgjoj nga 
opozita si kërkesa të tyre. Kështu që më vjen shumë mirë që më këtë draft-buxhet është vënë theks i veçantë në 
arsim dhe shëndetësi.  

Naser  Muja: Desha të ndërlidhem tek pjesa e infrastrukturës pasi që kam qenë drejtor për 4 vite rresht, kanë 
qenë disa projekte në fazën e përzgjedhjes së operatorëve, dhe qytetarët shpesh kur më takojnë më pyesin se pse 
nuk kanë vazhduar ato projekte, është fjala për rrugën Broboniq-Rashan dhe një pjesë e Vaganicës; pastaj ka qenë 
rruga për Maxherë dhe rruga për Fshatin Lisicë. Gjithashtu, tek pika ku thuhet rregullimi dhe riparimi i rrugës në 
lagjen “Mbretëresha Teutë” do të ishte shumë mirë nëse ka mundësi të përfshihet edhe rruga nga Ura e Gjakut deri 
në Shipol. Sepse me të vërtetë është në gjendje të mjerueshme. 

Fadil Veseli: Ju vetëm po e shihni që punët të cilat ju nuk i keni kryer tash janë bartë si planifikim në këtë draft-
buxhet. 

Sevadimi Uka: Fjala është për dy pika që janë propozuar në këtë draft-buxhet, ne jemi të vetëdijshëm që 
Komuna e Mitrovicës nuk ka shumë atraksion për momentin, fjala është për një urë ndërlidhëse që është menduar të 
ndërtohet tek Liqeni Akumulues, dhe do të ishte mirë për zhvillimin e biznesit në atë anë si dhe do të rriste 
atraksionin për qytetarët e Mitrovicës. Gjithashtu është i nevojshëm ndërtimi edhe i një ure në lokacionin Kçiq i 
Madh – Shupkovc, në mënyrë që të lehtësohet puna e bujqve në atë pjesë. Konsideroj që fshati Kçiq i Madh 
meriton një mbështetje më të madh me një buxhet më të lartë, sepse tash po e shoh që është goxha i ulët. 

Kryetari Bedri Hamza: Më lejoni t’i falënderoj të gjithë këshilltarët e Kuvendit Komunal të Mitrovicës për të 
gjitha propozimet e dhëna. Mendoj që kam qenë pjesë e proceseve buxhetore me dhjetëra herë, mirëpo po ju them 
sinqerisht që jam krenar që jam sot bashkë me ju këtu, duke bërë këtë planifikim. Për mua do të ishte më e lehtë 
nëse do të isha përballë me Kritika më të qëndrueshme, me kërkesa më të arsyeshme, por besoj që kam bërë 
përpjekje të i mbaj evidencat e sakta, dhe nuk e di se cila është më prioritet se tjetra. Gjatë gjithë përvojës time e 
kam parë se gjithmonë ka diskrepancë në mes nevojave dhe mundësive për financim. Dhe puna më e mirë është kur 
të gjithë të pa kënaqurit i trajton në mënyrë të barabartë, sepse nëse i dëgjon e kupton që ka nevojë për më shumë 
investime në qytet, më shumë investime në fshatra, mirëpo mundësitë financiare kanë qenë këto.  

Më lejoni që në mënyrë telegrafike të provoj të ju sqaroj se si e kemi vlerësuar buxhetin. Kemi filluar me 
pjesën e të hyrave, e kemi respektu qarkoren buxhetore sepse kemi qenë të obliguar, dhe brenda të hyrave reale, ne 
është dashtë të planifikojmë shpenzimet. do bëj përpjekje të shpjegoj që neve kemi marr në konsideratë obligimet 
kontraktuale, sepse duhet të zbatohen. Kur flas për buxhetin e vitit paraprak, flas për atë të vitit 2021 dhe jo për 
draftin. Më lejoni të ju premtoj se siç kam bërë edhe më parë na planifikimet buxhetore, edhe tash e tutje gjithmonë 
do të ju kontaktoj dhe do të takohemi paraprakisht, dhe së bashku do të realizojmë planin buxhetor sepse ky nuk 
është buxhet i pozitës, por i të gjithë qytetarëve të Mitrovicës. Kthimi i borxheve, kemi mundur të planifikojmë 
ndryshe, e dimë, edhe tek fondi i bashkëfinancimit nga donatorët e jashtëm dhe të brendshëm, mbi 1,000,000 € të 
shpërndahen në projekte dhe të themi se kemi ndarë më shumë fonde në Shalë apo Kçiq. Mirëpo realisht, siç ka 
ndodhur edhe në të kaluarën, po ndodh edhe këtë vit, ku do të kemi dy momente të ndryshme në mes asaj se çfarë 
është planifikuar buxheti dhe asaj se çfarë është realizuar buxheti. Ju lutem të krahasojmë kur të diskutojmë 
raportin vjetor për ekzekutimin e buxhetit për Komunën e Mitrovicës, se çfarë është planifikuar për vitin 2021 dhe 
ku janë shpenzuar mjetet. Sepse, p.sh. nëse del se mbi 4,000,000 € janë ekzekutuar përmes urdhrave përmbarimore, 
këtu del se ka një shpërputhje të madhe. Ne të gjithë e pamë se ka kërkesa për investime për secilën pjesë të 
territorit të Mitrovicës, tek mirëmbajtja rutinore nënkupton mirëmbajtjen verore dhe dimërore të rrugëve, ndërsa tek 
mirëmbajtja investime edhe për shkak se nesër auditori mundet me na e shkruar si keq-menaxhim, ma tepër ka të 
bëjë tek këto çështjet kapitale si mbyllja e gropave, e çështje të tilla. Ne kemi kontratë që të hyrat për pagesën e 
mbeturinave për ekonomi familjare ka marr përgjegjësi Kuvendi i Komunës. Mendoj që ju kanë bërë dy të këqija 
Kuvendit të Komunës dhe disa të këqija Ndërmarrjes. E para, Komuna e Mitrovicës mbledh më pak sesa që paguan. 
Dhe e dyta, kjo çështje nuk është trajtuar profesionalisht, për shkak se këto nuk janë të hyra vetanake, por janë të 
hyra të dedikuara. Sipas bisedave që kemi pas ndërmarrja po supozon se numri i ekonomive familjare është më i 
madh, dhe mendon që mund të grumbulloj të hyra më shumë se që merr. Unë këtë do t’a diskutoj bashkë me ju se si 
trajtohet vitet në vijim.  

Sa i përket lumenjve Ibri dhe Sitnica, e din ish-drejtori z. Muja që për këtë vit është një situatë goxha 
komplekse. E para, Ministria e linjës nuk dëshiron të respektoj Memorandumin e Mirëkuptimit që vet e ka 
nënshkruar, pavarësisht cili Ministër e ka nënshkruar. Dhe e dyta, Ministria i ka disa borxhe. Dhe ne tash jemi në 
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dilemë, nëse Ministria dëshiron të mos paguaj obligimet që i ka me Memorandum të Mirëkuptimit, është shumë 
logjike dhe korrekte, që të paktën ata të vazhdojnë të bëjnë investime sipas buxhetit që është aprovuar nga deputetët 
e Kuvendit të Republikës së Kosovës. Kontratave ju ka skaduar afati kohor, a do të shpallin procedura të reja të 
prokurimit, a do të kërkojnë tek ne detajet teknike, kjo është një çështje goxha me dilema. Mirëpo unë frikësohem 
shumë se as që do të paguhen obligimet nga Memorandumi i Mirëkuptimit dhe as nuk do të sjellën kontratat, dhe 
ekziston rreziku që në fund të vitit ato mjete të ri-destinohen ose të shkojnë në suficit. Nëse ata investojnë këtë vit, 
ne kemi planifikuar që në vitet e ardhshme kemi ndarë mjete për këto projekte.  

Jam shumë i lumtur që kemi bashkëpunim me MSS, edhe me Diakonie dhe me Bonevet, mirëpo problem është 
se nuk janë kryer obligimet. Nëse shihet memorandumi me Bonevet thotë se Komuna e Mitrovicës merr obligim të 
paguaj avans dhe pala tjetër të filloj veprimtarinë brenda një muaji, asnjëra s’kanë ndodhur, unë mendoj se kjo 
kontratë duhet të shikohet nga aspekti legal se a është në fuqi apo jo ende. Pastaj kontrata me Diakonie, është një 
periudhë e gjatë kohorë që nuk janë kryer obligimet.  

Z. Beka-Kamberaj, sa i përket tek bartjes së e të hyrave, unë e di që zakonisht kjo ka ndodhur në një periudhë 
më të vonshme, arsyeja është kjo, e para, se buxheti real është buxheti sipas qarkores buxhetore plus të hyrat e 
bartura, të hyrat e bartura shtohen si çdo vit tjetër, Dhe buxheti i saktë për shëndetësi është nga pozicionet që janë 
pjesë e qarkores buxhetore por plus edhe të hyrat e bartura. e dyta, nëse e bëjmë bartjen e të hyrave në Gusht, 
periudha e realizmit të tyre është shumë e shkurtë. Unë kam qenë shumë instistues dhe kërkues që kjo gjendje me u 
prezentu në Kuvend që sa më herët të vazhdohet me procedura, kisha pas dëshirë me e ulë nivelin e debateve se sa 
kafe janë pirë nga kabinetet e kaluara e sa tash.  

Te asistenca sociale, nëse e keni vërejt një diçka që ka ndodhur, ndihmat kanë qenë të koncentruara në tri 
vende, te zyra e kryetarit, te zyra e drejtorisë së mirëqenies sociale dhe drejtorisë se shëndetësisë, pra gjithsej 3 
komisione, ka ekzistuar dhe ende ekziston rreziku potencial që ndoshta dikush të përfitoj në tre vende, e dikush në 
asnjë. Unë nuk pretendoj që ky është propozim perfekt unë e di që ka nevoje edhe për më shumë korrigjime, mirëpo 
ne e shohim një progres në këtë pjesë dhe ne jemi koncetruar që mjetet do të jepen të gjitha familjeve që janë me 
asistencë sociale në llogari, jo përmes pakove ushqimore. Nëse neve na paraqet dikush te përmbaruesi, ne duhet të i 
lusim të gjitha veprimtaritë e mundshme, dhe të i japim të gjitha lehtësimet e mundshme në mënyrë që ai të kryej 
pagesën e tatimit në pronë dhe obligimet e tjera ndaj Komunës. Mirëpo nuk mundemi me pas miliona € borxh dhe 
dikush të paguaj vetëm aq sa është në vullnetin e tij.  

Sa i përket barazisë gjinore, tash planifikimi është 10.000 € ndërsa u kërkua që të shtohen edhe 5.000 €, mirëpo 
unë po ju premtoj që do të rritet fondi edhe për 10.000 € total pra herën tjetër kur para jush të sjellët buxheti, kjo do 
të reflektohet.  

Te shujtat, janë dy gjëra. E para: cila është baza legale.? çdo pagesë që i bëhet një të punësuari, pavarësisht a i 
bëhet me mjete monetare apo në natyrë, mallra dhe shërbime, konsiderohet si pagë. Dhe ne duhet t’a gjejmë se cila 
është baza legale e kësaj, dhe e dyta, cilat janë mundësitë financiare për këtë vit, dhe në fund e treta, unë pres që 
këtë vit të aprovohet Ligji i Pagave për krejt Kosovën dhe këto çështje të adresohen brenda këtij Ligji. 

 Subvencione në sport, këto i kemi premtuar dhe të njëjtat janë reflektuar në buxhet, sepse investimi në sport, 
rini dhe kulturë, është investim e jo shpenzim.  

Tek çështja e qenëve endacak, unë mendoj që është mirë që ekziston një debat dhe një projekt për zgjidhje në 
nivel nacional, unë do të jem në komunikim më të gjithë Ministrat e Ministrive të linjës, në mënyrë që kjo çështje të 
adresohet sa më shpejte.  

Znj. Shosholli ka ngritur çështjen e rrugëve dhe troturave më shumë të drejtë, e njëjta u ngrit si çështje edhe nga 
Hamdiu dhe disa të tjerë, sepse këtu po flasim për sigurinë e nxënësve. Rruga Tërstenë-Rashan, jam i bindur që 
kemi me investua shume shpejtë edhe rruga do të rregullohet. Tek hortikultura duhet të trajtohet ajo pjesë.  

Znj. Imeri i ngriti disa çështje, dhe unë jam i njoftuar me gjendjen e këtyre rrugëve, kështu që pajtohem edhe 
unë që nuk kanë kosto të pa përballueshme. Tek hortikultura duhet të trajtohet ajo pjesë.  

Sa i përket asaj që tha znj. Erseka në lidhje me vendimin për Covid, unë mendoj që gjendja me covid tashmë ka 
ndërruar, prandaj konsideroj që duhet të shfuqizohet ai vendim sepse ka filluar të shfuqizohet nga shumë komuna 
dhe me të vërtetë neve po na prodhon shumë obligime financiare. Pastaj, te çështja e ambulantes është mirë nëse 
mundet të pajiset nga ndonjë donacion, mirëpo thënë të drejtën këto donacione mua më duken goxha punë veresi. 
Nuk mundemi realisht të mendojmë që të ndërtohet ambullanta pa i pasur pajisjet. Nëse ne arrijmë që të sigurojmë 
pajisjet përmes donatorëve unë do t’a sjell këtë shumë këtu para jush dhe do t’a ri-destinojmë për diku tjetër. Për 
ambulanten në Stan Tërg, neve kemi bërë shkresë Ndërmarrjes Trepça, unë pres të kemi mirëkuptim nga ana e tyre 
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që të na e japin në shfrytëzim një hapësirë në përputhje me legjislacionin në fuqi, ku ne do të ndërtojmë 
ambullantën.  

Sa i përket çështjes së nxemjes së shkollave, shkolla e muzikës ka nxehje, te shkolla Abdullah Shabani jemi në 
rrugë goxha të mirë të sigurojmë një donacion për një fushë sporti, ndërsa sa i përket renovimit të shkollës kjo 
duhet të bisedohet me Ministrinë e linjës sepse me aq sa jam i informuar objekti i shkollës është aq i vjetër sa 
paraqet edhe një lloj rreziku.  

Znj. Bahtiri-Ademi, fatkeqësisht e kemi humbur donacionin e Demosit, ju kam shkruar shkresë, kam bërë lutje 
që të vazhdohet koha, mirëpo nuk ka pas asnjë përgjigje pozitive për shkak se jemi vonuar, dhe kjo ka qenë 
donacion dhe mjetet kanë qenë të afatizuara në kohë, d.m.th mjetet e Demosit rreth 400.000 € që kanë qenë të 
dedikuara për ndërtimin e urës tek liqeni për të lidhur të dy anët e liqenit, janë humbur dhe ne mbi bazën e shkresës 
zyrtare kemi qenë të detyruar t’ia kthejmë donatorit. Mirëpo, ky projekt do të ndodhë, a do të bëhet përmes 
donatorëve apo përmes mjeteve tonave, është çështje që do t’a shohim në vazhdim. Te Gjimnazi, përveç ngrohjes 
së sallës, unë mendoj që aty duhen edhe tjera investime kapitale.  

Gjergji dha një kërkesë që është e pranueshme, dhe do t’a bëjmë sepse unë pres që ne të kemi tejkalim të të 
hyrave vetanake të planifikuara. Nëse arrijmë t'a tejkalojmë në afatin e duhur kohor i kemi dy mundësi, të kërkojmë 
që të na lejohet të i shfrytëzojmë këtë vit, nëse një pjesë mbetet, sigurisht mbetet për vitin tjetër.  

Të investimet në Shalë, po do të ketë investime në bujqësi, po do të rregullohet edhe ambulanta në Vllahi, edhe 
në Zabërgj, do të ndërtohet edhe në Stantërg, për mua është kënaqësi të diskutojmë së bashku njërën ndër çështjet 
kryesore të Qytetit të Mitrovicës, dhe ju falënderoj shumë të gjithëve.  

Faruk Mujka: Unë të gjitha sqarimet i mora, përveç të drejtoria e urbanizimit, mirëpo e lëjmë këtë për herën 
tjetër. Gjithsesi u përmend dy tre fakte, sa kam qenë unë në ekzekutiv. Tërstena është njëri ndër fshatrat që më së 
shumti ka përfituar, pajtohem që rruga kryesore është e defektueshme dhe kërkon investim. Sa i përket çështjes për 
qentë endacak, ne kemi provuar por na është thënë që kjo tashmë është përgjegjësi e komunave, dhe gjithsecila 
komunë duhet të vendos vet për të, unë asnjëherë nuk pajtohem që është qyteti më i varfër, ndoshta ka më shumë 
raste sociale, mirëpo asnjëherë qyteti më i varfër në Kosovë. Në buxhet nuk e pash a janë të përfshira shpenzimet e 
varrimit, tek fondi rezervë ka qenë e kaluar edhe në Ministri instalimi i atij obeliskut të vjetër që ka qenë përballë 
Raiffaisen Bank është aprovuar, mirëpo nuk e pash në buxhet. Kështu që po besoj që edhe për këtë do të gjeni vend. 
Sa i përket buxhetit, ne nuk jemi për të bërë politikë e as për të shantazhuar Kryetarin me buxhet e posaçërisht tash. 
Ju kryetar e keni marr votën nga qytetari dhe pikërisht atyre do t’i jepni përgjegjësi.  

Meqenëse nuk ka të tjerë të lajmëruar për diskutim Kryesuesja hedh në votim Draft Buxhetin për vitin 2022 dhe 
parashikimet për vitet 2023-2024.  

Rezultati i votimit  29 - për, 0 - kundër dhe 0 - abstenime.  
Kryesuesja e konstatoi të miratuar Buxhetin për vitin 2022 dhe parashikimet për vitet 2023-2024. 

 
Pika 4 
 

Kryesuesja e mbledhjes, hapi diskutimin. 
Flutura Bekaj-Kamberi: Bartja e të hyrave bëhet kryesisht për qëllime ose edhe për projekte aktive të cilat kanë 

qenë të votuara në mandatin e kaluar ose do të thotë edhe për projekte të tjera të cilat nuk kanë filluar. Kështu që ne 
e kemi urën tek liqeni siç e përmendi më herët edhe kolegu im që është një pjesë shumë atraktive për tërheqjen e 
turizmit, kish qenë shumë mirë që bartja e të hyrave të jetë konkretisht për projektin i cili ka qenë i planifikuar me 
buxhetin e vitit të kaluar, e që nuk është realizuar. Dhe njëkohësisht do të thotë ura e fshatit Kçiq i Madh që 
lehtëson qarkullimin e qytetarëve të fshatrave përreth.  

Faruk Mujka: Të hyrat vetanake janë të hyra të cilat mblidhen nga qytetarët e Mitrovicës, prej tatimit në pronë 
dhe disa shërbime të tjera me legjistlaturë është e përcaktuar që ato duhet të ju kthehen prapë qytetarëve, siç tha 
edhe kolegëja ose edhe në projekte të cilat janë të projektuara, por më së shumti përmes infrastrukturës. Pra thjeshtë 
që këto të hyrat vetanake të kthehen në investime që mund t’i përdorin qytetarët. Fatkeqësisht në këtë projektim 
prej 1,100,000 €, 300.000€ janë subvencione, 100.000€ janë mallra dhe shërbime ndërsa 700.000 € janë borxhe. 
Unë mendoj që kjo nuk është e mirë, dhe i kam rezervat e mija që nuk e përmbushin atë për çka janë të destinuara. 

Kryetari Bedri Hamza: Bartjen e të hyrave vetanake e definon neni 9, pika 6 e ligjit të buxhetit. Në të kaluarën 
nuk ka pas fleksibilitet sa i përket shpërndarjes së të hyrave vetanake sepse kryesisht ka qenë e dedikuar edhe e 
përcaktuar që të shkoj në investime kapitale, duke pas parasysh që komunat janë ndodhur në vështirësi sidomos te 
pjesa e shpenzimeve operative, viteve të fundit është lejuar me ligj që të hyrën vetanake komunat kanë të drejtë t’a 
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përdorin sipas nevojave të tyre. Për më tepër nuk po krijojmë precedent, vitin e kaluar, me propozimin e ekzekutivit 
të kaluar, i nënshkruar nga drejtori i atëhershëm z. Gashi, dhe në emër të Kryetarit të atëhershëm z. Bahtiri, thotë: 
edhe në paga edhe në mallra dhe shërbime, edhe në shërbime komunale, subvencione dhe transfere si dhe investime 
kapitale. 350.000€ në subvencione, 163.000€ mallra dhe shërbime, 167.000€ investime kapitale. Nëse flasim se 
qysh i kthehen taksat qytetarit, këto mund të kthehen edhe në mallra dhe shërbime pra, ligjërisht jemi në rregull.  

Faruk Mujka: Ne këtë diskutim e kemi pasur edhe me auditorin e jashtëm. Por neve na është thënë që kjo është 
keq menaxhim. 

Hysen Muzliukaj: A mundem të di se pse nuk po e bëjmë bartjen e plotë? A kemi ndonjë projekt tjetër, pra t’a 
dim se pse vetëm një pjesë po bartet? 

Kryetar Bedri Hamza: Janë dy arsye, e para, duhet të ekzistoj një barazim i saktë në mes thesarit dhe 
evidencave tona, në mënyrë që të bartet e hyra në tërësi, sepse në momentin që ka ndonjë shpërputhje, atëherë 
menjëherë dalin probleme. Është bërë bartja për rreth 90% e mjeteve.  

Meqenëse nuk ka të lajmëruar të tjerë për diskutim Kryesuesja hedh në votim Propozim vendimin për bartjen e 
pjesës të të hyrave vetanake nga viti 2021 në buxhetin e vitit 2022. 

Rezultati i votimit  27 - për, 0 - kundër dhe 0 - abstenime.  
Kryesuesja e konstatoi të miratuar Vendimin për bartjen e pjesës të të hyrave vetanake nga viti 2021 në 

buxhetin e vitit 2022. 
 

Pika 5 
Kryesuesja e Kuvendit, sa i përket  Raportit nga tubimi i kryetarit të Komunës me publikun me datë 29.12.2021 

kjo është votuar në KPF, dhe tash është vetëm si informatë për asamblistët e tjerë, mirëpo nëse ka dikush për të 
diskutuar e hap diskutimin. 

Meqenëse nuk ka për të diskutuar askush atëherë kalojmë në pikën e radhës. 
 

Pika 6 
 

Kryesuesja e Kuvendit: Meqenëse nuk ka pyetje mbledhjen e shpalli të mbyllur. 
 

 
 
Mbledhja përfundoi punimet në ora 13:09 min. 
   
 
Mitrovicë                       Procesmbajtës:                                        Kryesuesja e Kuvendit 
16.02.2022                      _______________                                    ________________ 

Afërdita MAXHUNI                              Vesa BROJA  
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Parathënie 

 

Komuna e Mitrovicës Jugore është njësi administrative në pjesën veriore të Kosovës. Komuna e 

Mitrovicës shtrihet në fushën në mes të lumenjve Ibër, Sitnicë dhe Lushtë. Qyteti i Mitrovicës është një 

nga shtatë qendrat më të mëdha në Kosovë me 71.601 banorë sipas statistikave të vitit 2011. Mitrovica 

është një ndër komunat me densitet të lartë të popullsisë (208 banorë për kilometër katrorë) dhe  

radhitet e teta si komuna me numrin më të madh të diasporës.  

Buxheti i planifikuar i Komunës së Mitrovicës për vitin 2022 është 22.6 milionë euro, i ndarë në 

57.99%  në paga dhe mëditje, 21.32% investime kapitale, 15.47% mallra dhe shërbime, 2.96% 

subvencione dhe transfere dhe 2.27% shpenzime komunale.  

Në administratën komunale të Mitrovicës janë të punësuar 298 shërbyes civil, apo një shërbyes 

për 231 banorë. Nga numri i përgjithshëm i të punësuarve në shërbimin civil në Mitrovicë, 122 

janë gra e vajza apo 41% e shërbyesve civil. 

Në Komunën e Mitrovicës janë aktive 4,178 biznese. 

 

 

 

 

 

 



Republika e Kosovës 
Republika Kosova – Republic of Kosovo 

Komuna e Mitrovicës së Jugut 

Opština Južna Mitrovica – Municipality of Mitrovica South 

Adresa: Rr."Bedri Gjinaj",40 000 Mitrovicë – Kosovë 
Tel:080019400 (pa pagesë); tel: 028 532 104 dhe 028 515 366; 

E-mail:komuna.mitrovice@rks-gov.net; web: www.kk.rks-gov.net/mitroviceejugut 

6 

 

Hyrje 

 

Plani i punës paraqet prioritetet kryesore qeverisëse për vitin 2022 si dhe njëkohësisht liston të 

gjitha detyrat dhe përgjegjësitë e parapara ligjore, institucionale dhe organizative. Plani i punës 

është zhvilluar në bazë të prioriteteve qeverisëse 2022-2025 dhe kërkesave të qytetarëve.  

Kryetari i Komunës është organi më i lartë ekzekutiv i Komunës i cili e udhëheqë Ekzekutivin e 

Komunës dhe administratën e saj dhe mbikëqyrë administrimin financiar të Komunës.  Kryetari i 

ushtron detyrat dhe funksionet të përcaktuara me nenin 58 të Ligjit Nr. 03/L-040 për 

vetëqeverisje lokale, me nenin 48 të Statutit të Komunës dhe aktet e tjera ligjore dhe nënligjore.  

Nënkryetari i Komunës i ndihmon Kryetarit në ushtrimin e funksioneve ekzekutive të përditshme 

dhe vepron në emër të Kryetarit në mungesë të tij.  

Nënkryetari i Komunës për komunitete i ndihmon Kryetarit duke i ofruar këshilla dhe udhëzime 

për çështjet që  kanë të bëjnë me komunitetet pakicë. 

Plani i punës së zyrës së kryetarit paraqet prioritetet kryesore për vitin 2022, ndërsa plani i 

zbërthyer mund të gjendet në planet e punës së drejtorive përkatëse me objektiva dhe aktivitete 

specifike, të publikuara në faqen zyrtare të Komunës së Mitrovicës së Jugut. 

 

 

 

 

 



Republika e Kosovës 
Republika Kosova – Republic of Kosovo 

Komuna e Mitrovicës së Jugut 

Opština Južna Mitrovica – Municipality of Mitrovica South 

Adresa: Rr."Bedri Gjinaj",40 000 Mitrovicë – Kosovë 
Tel:080019400 (pa pagesë); tel: 028 532 104 dhe 028 515 366; 

E-mail:komuna.mitrovice@rks-gov.net; web: www.kk.rks-gov.net/mitroviceejugut 

7 

Prioritetet e programit qeverisës 2022 – 2025 

 

1. Zhvillimi i qëndrueshëm ekonomik dhe punësimi; 

2. Arsimi, kultura, rinia e sporti 

3. Shëndetësia dhe mirëqenia sociale 

4. Digjitalizimi, administrata transparente dhe efikase 

5. Zhvillimi rural, mjedisi dhe turizmi 

6. Zhvillimi urban, shërbimet publike, infrastruktura dhe emergjencat 

Bazuar në këtë program, kemi marrë besimin qytetar për implementimin e tij në periudhën 2022 

– 2025 

Parimet e qeverisjes lokale 2022-2025 

 

 Pjesëmarrje e gjerë për qeverisje të mirë 

Pjesëmarrja e grave dhe burrave, të moshuarve dhe të rinjve në proceset vendimmarrëse është 

synimi kryesor i qeverisjes së mirë në Komunën e Mitrovicës së Jugut. Të gjithë që dëshirojnë të 

kontribuojë në dhënien e ideve, pjesëmarrjen aktive në proceset institucionale mund ta bëjë këtë, 

nëpërmjet mënyrave të drejtpërdrejta, duke qenë në të vërtetë pjesë e procesit të vendimmarrjes 

ose përmes dhënies së mendimeve përfaqësuesve të tyre. 

 Qeverisje lokale efektive dhe efikase 

Qeverisja lokale e cila zbaton objektivat e premtuara dhe bën më të mirën e mundshme të 

kapacitetit njerëzor, burimeve dhe kohës në dispozicion për të siguruar rezultatet më të mira të 

mundshme për komunitetin, duke vlerësuar punët dhe angazhimin në intervale të rregullta 

përmes sistemit të menaxhimit të performancës. 
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 Përgjegjshmëria 

Qeverisja lokale e cila përpiqet gjithmonë t'i shërbejë nevojave të gjithë komunitetit, shërbimet 

publike të cilat duhet ofruar në kohë, si dhe përgjigje sa më të shpejtë kërkesave dhe ankesave të 

qytetarëve. 

 Llogaridhënia 

Të gjithë vendim-marrësit individ apo kolektiv, marrin përgjegjësinë për veprimet e tyre. 

Përgjegjësia e tyre zbatohet me masa efektive kundër keqadministrimit dhe kundër veprimeve të 

organeve të qeverisjes lokale që shkelin të drejtat. 

 Respektim i sundimit të ligjit 

Qeverisja e mirë lokale e cila zbaton ligjet, respekton vendimet gjyqësore dhe juridike. Interesi 

publik do të jetë përpara interesit individual. 

 Qeverisje lokale kompetente 

Zyrtarët publik kompetentë, dhe investim të nevojshëm e të vazhdueshëm në ngritje të 

kapaciteteve, përmes trajnimeve profesionale, që të siguroj rezultatet e pritshme.  

 Menaxhimi i shëndoshë financiar 

Planet vjetore të buxhetit zhvillohen në konsultim me publikun. Procedurat e prokurimit bëhen 

me maturi, duke vlerësuar nevojat, kërkesat dhe të ardhurat. Shërbimet publike jenë të 

përballueshme dhe tarifat për to nuk duhet të tejkalojnë koston e shërbimit të ofruar. Shpenzimet 

llogariten dhe vlerësohen me profesionalizëm të lartë. 

 Të drejtat e njeriut dhe diversiteti 

Brenda sferës së ndikimit të institucioneve lokale, të drejtat e njeriut respektohen, mbrohen dhe 

zbatohen, ndërsa luftohet diskriminimi për çfarëdo arsye. Zyrtarët publik respektojnë të drejtat 



Republika e Kosovës 
Republika Kosova – Republic of Kosovo 

Komuna e Mitrovicës së Jugut 

Opština Južna Mitrovica – Municipality of Mitrovica South 

Adresa: Rr."Bedri Gjinaj",40 000 Mitrovicë – Kosovë 
Tel:080019400 (pa pagesë); tel: 028 532 104 dhe 028 515 366; 

E-mail:komuna.mitrovice@rks-gov.net; web: www.kk.rks-gov.net/mitroviceejugut 

9 

dhe liritë e secilit qytetar, pa dallim. Diversiteti kulturor trajtohet si një pasuri dhe qeverisja 

lokale bën përpjekje për t'u identifikuar me të. Zonat e pazhvilluara integrohen në vazhdimësi. 

 Transparente 

Qeverisje e hapur me qasje në të gjitha dokumentet publike, vetëm në rast se ato janë të 

klasifikuara me ligj. Informacionet mbi vendimet, zbatimin e politikave dhe rezultatet e 

aktiviteteve të komunës, do të jenë në dispozicion të publikut. Qytetari do të ketë mundësi që të 

ndjekë zhvillimet në komunë dhe të kontribuojë në mënyrë efektive në punën e institucioneve 

lokale. 

 Qeverisje inovative dhe e hapur ndaj ndryshimeve 

Krijimi i një klimë e favorshme për të arritur rezultate sa më të mira, ndërsa idetë e reja janë të 

mirëpritura për t’u bërë realitet. Gjithmonë kërkohen teknologji dhe zgjidhje të reja dhe efikase. 

 Zhvillimi i qëndrueshëm 

Vendimet merren me qëllim të kërkimit të përmirësimeve afatgjata, ndërsa nevojat e gjeneratave 

të ardhshme merren parasysh në politikat aktuale. Kostot, problemet dhe tensionet e vendimeve 

të sotme nuk duhet të jenë barrë që transferohet tek gjeneratat e ardhshme. 
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Prioritetet kryesore për vitin 2022 

 Fillimi i ndërtimit të rrugës Ali Zeneli 

 Fillimi i ndërtimit të rrugës Lah Nimani dhe Evlia Qelebia 

 Rregullimi dhe riparimi i rrugës Mbretëresha Teutë 

 Rregullimi, revitalizimi i shesheve të qytetit 

 Ndërtimi i AMF-së në Koshtovë 

 Ndërtimi i AMF-së në Stan Tërg 

 Pajisja me barna dhe pajisje speciale mjekësore, për të gjitha institucionet mjekësore 

 Renovimi i palestrës Sportive  

 Rritja e subvencioneve për Kulturë, Rini, Sport dhe Bujqësi 

 Renovimi i shkollave fillore dhe të mesme 

 Pajisja e shkollave me kabinete 

 Fillimi i digjitalizimit të sistemit arsimor 

 Makineri/pajisje për pastrimin e Liqenit 

 Rregullimi i qasjes për personat me aftësi të kufizuara në institucionet lokale 

 Digjitalizimi i sistemit të pritjes në radhë për qytetarët 

 Funksionalizimi dhe shtimi i e-kioskave. 

 Renovimi i objektit të Komunës 

 Digjitalizimi i Komunës përmes Sistemit Elektronik për Menaxhimin Komunal 

 Blerja e kamionëve dhe pasjeve për fikjen e zjarrit për njësitin e zjarrfikësve. 

 Ngritja dhe mirëmbajtja e hapësirave gjelbëruese 

 Zgjerimi i rrjetit të ndriçimit publik 

 Zgjerimi dhe mirëmbajtja e rrjetit të kanalizimit 

 Zgjerimi dhe  mirëmbajtja e rrjetit të ujësjellësit, stacionit të pompimit. 

 Asfaltimi dhe riparimi i rrugëve 

 Ndërtimi i rrugëve në fshatin Kçiq, Bare, Vërrnicë  

 Rregullimi i shtëpisë së peshkatarëve 

 Rregullimi i hapësirave në treg 
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 Blerja e kiosqeve në shesh 

 Inventarizimi i QMF-ve dhe AMF-ve 

Sfidat kryesore për vitin 2022 

Viti i parë i qeverisjes pa dyshim ka sfidat e veta si në aspektin organizativ edhe në atë financiar. 

Sfidat për vitin 2022: 

 Buxheti i pa aprovuar i cili vështirëson realizimin e projekteve të parapara për vitin 2022; 

 Borxhet e Komunës së Mitrovicës; 

  Kontrata aktive (47 kontrata, prej tyre 42 kontrata kornizë dhe 5 kontrata 1 vjeçare); 

 Memorandume bashkëpunimi me nivelin qendror dhe lokal të cilat nuk janë respektuar sipas 

afateve ligjore dhe barra financiare i bartet Komunës së Mitrovicës; 

 Mungesa e burimeve të mjaftueshme njerëzore dhe profesionale; 

Organizimi dhe përbërja e Zyrës së Kryetarit të Komunës 

 

Në kuadër të Zyrës së Kryetarit do të funksionojnë këto njësi organizative të cilat për punën e 

tyre i përgjigjen drejtpërdrejt Kryetarit të Komunës:  

 Kabineti i Kryetarit të Komunës; 

 Zyra e Personelit; 

 Zyra për Informim; 

 Zyra Ligjore; 

 Avokati Publik Komunal; 

 Sekretaria e Kuvendit të Komunës; 

 Njësia e Auditimit të Brendshëm; 

 Zyra Komunale për Kthim dhe Komunitete; 
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Kabineti i Kryetarit të Komunës 

 

Në kuadër të Kabinetit të Kryetarit, si detyra dhe përgjegjës kryesore janë:  

 Harton plan-programin e punës së protokollit të Kryetarit; 

 Përgatitë takimet e Kryetarit me personalitete nga vendi dhe jashtë; 

 Përpilon programin e vizitës së Kryetarit në vend dhe jashtë; 

 Organizon ceremonialet zyrtare të Kryetarit; 

 Përcjell dhe pret Kryetarin në vendkalimet kufitare; 

 Koordinon punët e protokollit me stafin tjetër në kabinet; 

 Kryen edhe detyra tjera sipas kërkesës së Kryetarit.     

Zyra e personelit 

Zyra e personelit  kryen detyrat dhe përgjegjësitë si në vijim: 

 Harton politikat e personelit në Komunë në përputhje me dispozitat që e rregullojnë 

shërbimin civil; 

 Bashkërendon planifikimin e burimeve njerëzore dhe administrimin e punësimit; 

 Është përgjegjës për zbatimin e standardeve dhe procedurave për klasifikimin e vendeve të 

punës në shërbimin civil, në përputhje me legjislacionin për shërbimin civil.   

 Koordinon dhe mbikëqyrë punët dhe aktivitetet që kanë të bëjnë me menaxhimin e 

personelit, lidhur me të drejtat dhe detyrat,  përgjegjësitë në zbatimin e detyrave punuese dhe 

funksionimin e kodit të mirësjelljes; 

 Udhëheqë, motivon dhe zhvillon ekipin e personelit duke përfshirë edhe trajnimet, për të 

dhënë shërbime sa më cilësore; 

 Udhëheqë me të gjitha procedurat e shërbimit civil dhe siguron që ato të jenë në harmoni me 

rregullat e shërbimit civil; 

 Është përgjegjës që të lidhet në mënyrë elektronike me Regjistrin Qendror të Nëpunësve 

Civil dhe të sigurojë përditësimin e rregullt të dhënave të nëpunësve civil.   
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 Kujdeset për të drejtat e të punësuarve në shërbimin civil, në pajtim me dispozitat që janë në 

fuqi, e që e rregullojnë marrëdhënien e punës; 

 Lëshon vërtetime për punëtorët e organeve të administratës komunale, në përputhje me 

dispozitat që rregullojnë procedurën administrative për realizimin e të drejtave të punëtorëve 

nga marrëdhënia e punës; 

 Kujdeset për komunikimin efektiv dhe bashkëpunimin me të gjitha funksionet në Komunë, 

në lidhje me burimet njerëzore; 

 Është përgjegjëse për përkrahjen e nëpunësve në periudhën provuese, caktimin e trajnimeve, 

respektimin e procedurave dhe afateve të vlerësimit të rezultateve në punë dhe konfirmim të 

nëpunësit nga eprori, si dhe këshillimin e eprorëve gjatë gjithë procedurës së periudhës 

provuese;  

 Mban regjistrat elektronik dhe fizik për të gjithë nëpunësit civil; 

 Shërben si sekretari për komisionin disiplinor dhe atë të ankesave; 

 Kujdeset për respektimin e Kodit të Mirësjelljes së nëpunësve civil; 

 Ndihmon drejtorët dhe të gjithë mbikëqyrësit në vlerësimin vjetor të nëpunësve. 

 

Objektivat kryesore të zyrës së personelit për vitin 2022 

 Hartimi i Planit të Personelit për të gjitha kategoritë e Zyrtarëve Publik. 

 Evidentimi i nëpunësve të cilët arrijnë moshën e pensionimit sipas Ligjit nr. 06/L-114 për 

Zyrtarët Publik, si dhe Ligjit nr.03/L-212 të Punës. 

 Hartimi i planit të trajnimit për zhvillimin profesional të personelin, ekzistues përmes 

trajnimeve në fusha të caktuara për vitin 2022.      

 Sigurimi dhe identifikimin i nevojave për trajnimin dhe arsimimin e burimeve njerëzore 

 Mbajtja aktive e Komisioneve; 1. Komisioni për Shqyrtimin e Ankesave dhe Kontesteve për 

nëpunësit e shërbimit publik, si dhe 2. Komisionit Disiplinor. 

 Menaxhimi i dosjeve të personelit, në mënyrë fizike, dhe në atë elektronike SIMBNJ. 
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 Hartimi i të gjitha akteve nënligjore për Zyrtarin Kryesor Administrativ, që kanë të bëjnë me 

të drejtat dhe detyrimet që burojnë nga marrëdhënia e punës për të gjithë zyrtarët publikë, si 

dhe për funksionarët publikë. 

 Procedimi i pagave. 

 Menaxhimi i vijueshmërisë në punë përmes sistemit elektronik, për të gjithë nëpunësit në 

Institucion. 

 Pranimi i të gjitha shkresave, si; kërkesa, ankesa e të tjera, të cilat i janë drejtuar Njësisë për 

Menaxhimin e Burimeve Njerëzore 

 Përgatitja e raporteve periodike për Ministrinë e Punëve të Brendshme, Departamenti për 

Menaxhimin e Zyrtarëve Publik. 

Zyra për Informim 

 Zyra për informim do të jetë përgjegjëse veçanërisht për këto detyra: 

 Kujdeset për takimet e drejtpërdrejta të Kryetarit të Komunës, brenda dhe jashtë Komunës; 

 Përcjell mbledhjet e Këshillit të Drejtorëve, të komiteteve dhe të Kuvendit të Komunës; 

 Koordinon ndërlidhjen me shtypin vendor dhe atë ndërkombëtar përkitazi me çështjet që 

kanë të bëjnë me veprimtarinë e Kryetarit të Komunës dhe të gjitha organeve tjera drejtorëve 

të drejtorive dhe zyrave të tjera; 

 Koordinon zhvillimin dhe zbatimin e fushave komunale për komunikim me publikun; 

 Kujdeset për mirëmbajtjen dhe futjen e të dhënave në ueb-faqen zyrtare të Komunës; 

 Ofron informacione dhe informata për politikat e zhvillimit të Komunës; 

 Mbikëqyre zbatimin e Strategjisë për komunikim me qytetarë dhe administron Kodin e 

mirësjelljes të zyrtarëve për komunikim, për të mbajtur standarde të larta etike për zyrtarët 

për komunikim; 

 Siguron transparencë dhe qasje publike për punën e drejtorëve të Administratës Komunale, të 

institucioneve arsimore dhe shëndetësore dhe të ndërmarrjeve publike lokale, duke u ofruar 

informata dhe dokumente qytetarëve dhe mediave; 
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 Informon publikun për vendimet e marra nga ana e Kuvendit, me anë të konferencave dhe 

lëshimit të kumtesave për shtyp; 

 Mban lidhje me shtypin lokal dhe mediat elektronike, për çështjet që i takojnë organeve të 

Komunës; 

 Siguron informacione brenda Komunës, është në bashkëpunim të përhershëm me drejtorët e 

drejtorive dhe shërbyesit civilë të punësuar në drejtoritë e Administratës; 

 Bën shoqërimin e përfaqësuesve të mediave brenda Komunës dhe regjistron deklaratat e 

zyrtarëve komunal dhënë përfaqësuesve të mediave; 

 Përgatitë fletëpalosje, buletin, broshura etj; 

 Seleksionon dhe arkivon shkrimet e gazetave që kanë të bëjnë me Komunën. 

 

Objektivat kryesore të zyrës së informimit për vitin 2022   

 Zbatimi efikas i Planit të Veprimit për Transparencë 2019-2023; 

 Transmetimi i seancave të Kuvendit të Komunës nëpërmjet Ueb Faqes të Komunës dhe 

kanalit në YouTube; 

 Aplikimi i formave të reja/inovative të takimeve dhe konsultimeve publike në përputhje me 

Doracakun për Standardet Minimale për Organizimin e Konsultimeve Publike; 

 Organizimi i dëgjimeve buxhetore në përputhje me tiparet dhe karakteristikat e audiencave;    

 Takime të formateve bashkëkohore me organizatat e shoqërisë civile;  

 Përdorim i shtuar i mediave të reja dhe platformave sociale në funksion të informimit, 

komunikimit dhe promovimit të aktiviteteve të komunës; 

 Përgatitja dhe transmetimi televiziv mbi ngjarjet më të rëndësishme në komunë përmes 

marrëveshjeve kontraktuale me televizionin lokal; 

 Organizimi i konferencave për shtyp për prezantimin e raporteve periodike të Kryetarit të 

Komunës;  

 Publikimi i informatave për të drejtat e qytetarëve për qasje në dokumentet publike dhe 

shpërndarja përmes kanaleve në dispozicion të komunës; 
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Zyra Ligjore 

Zyra ligjore do të jetë përgjegjëse veçanërisht për këto detyra: 

 Ofron ndihmë juridike, shërbime, këshillime dhe bashkëpunon me drejtori, zyra dhe sektorë 

të Komunës së Mitrovicës dhe institucionet e arsimit, shëndetësisë dhe ndërmarrjeve 

komunale të cilat menaxhohen nga Komuna e Mitrovicës; 

 Shqyrton të gjitha projekt-rregulloret që propozuesi ia dërgon për miratim Kryetarit duke 

garantuar pajtueshmëri me dispozitat ligjore dhe statutare; 

 Konsulton dhe bën harmonizimin paraprak të propozim-vendimeve dhe akteve tjera që i 

propozohen Komitetit për Politikë dhe Financa dhe Kuvendit të Komunës për miratim; 

 Kujdeset për ruajtjen e dokumentacionit të zyrës ligjore dhe bën shtypjen e të gjitha 

materialeve dhe akteve të tjera nga fushëveprimi i kësaj zyre; 

 Bashkëpunon me zyrtarët e drejtorive dhe iu ndihmon atyre në hartimin e materialeve të 

caktuara; 

 Zyra ligjore kryen edhe punë tjera sipas kërkesës së Kryetarit të Komunës. 

 

Objektivat kryesore të zyrës ligjore për vitin 2022   

 Shqyrtimi i lëndëve të cilat i drejtohen Zyrës Ligjore dhe dhënia e mendimeve profesionale 

në harmoni me dispozitat ligjore në fuqi. 

 Hartimi i shkresave sipas kërkesës së Kryetarit, përveç rasteve kur me ligj është paraparë që e 

njëjta të përgatitet dhe është përgjegjësi e ndonjërës drejtori. 

 Harmonizimi i akteve të komunës me aktet ligjore dhe nënligjore të cilat janë të miratuara 

nga niveli qendror, në bashkëpunim me drejtoritë komunale. 

 Ofrimi i këshillave profesionale për Drejtorët e Drejtorive dhe stafin e tyre, institucionet 

vartëse të komunës, Ndërmarrjet Publike Komunale, etj. 

 Pjesëmarrja në takime dhe grupe punuese të ndryshme që kanë të bëjnë me çështje juridike, 

dhe dhënia e kontributit në hartimin e akteve të ndryshme të komunës. 
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Avokati Publik Komunal 

Avokatit Publik komunal do të jetë përgjegjës veçanërisht për këto detyra: 

 Përfaqëson dhe mbron interesin e Komunës dhe të institucioneve që financohen nga 

Komuna, në procedurën civile,  penale,  përmbaruese dhe administrative në gjykatat e vendit 

në të gjitha nivelet; 

 Ndërmerr të gjitha veprimet procedurale për mbrojtjen e interesit pasuror dhe juridik të 

Komunës, në përputhje me përgjegjësitë e përcaktuara me ligj; 

 Kryen edhe punë të tjera si përfaqësues juridik i Komunës nga rrethi i përgjegjësive që janë 

përcaktuar me Ligjin e avokaturës publike; 

 

Objektivat kryesore të avokatit publik komunale për vitin 2022 

 Mirëmbajtja e regjistrit elektronik të seancave të caktuara; 

 Pjesëmarrja në seancat gjyqësore sipas ftesave të pranuara nga gjykata; 

 Përgatitja e lëndës për të marrë pjesë në seancë gjyqësore;  

 Përgatitja paraprake e materialit për mbrojtje dhe përpunimi i provave materiale për dorëzim. 

 Sigurimi i të dhënave dhe dokumentacionit nga drejtoritë përkatëse; 

 Kujdesi ndaj afateve ligjore dhe gjyqësore; 

 Konsultimet të rregullta mbi bazën e përgjegjësisë së deleguar; 

 Takime informuese për lëndë dhe procedurën e caktuar; 

 Pranimi i shkresave gjyqësore, regjistrimi i shkresave dhe vendosja e shkresave në lëndë të 

referuara. 

Njësia e Auditimit të Brendshëm 

Njësia e Auditimit të Brendshëm do të jetë përgjegjëse veçanërisht për këto detyra: 

 Menaxhimi dhe mbikëqyrja e personelit dhe veprimtarive të NJAB-së; 

 Siguron shfrytëzimin produktiv, ekonomik dhe efikas të burimeve të NJAB-së; 
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 Siguron zbatimin adekuat dhe respektimin e ligjeve, rregulloreve, politikave, udhëzimeve 

dhe doracakëve; 

 Siguron përgatitjen dhe dorëzimin me kohë të planeve të caktuara; 

 Organizon, kryen dhe mbikëqyrë ushtrimin e të gjitha aktiviteteve të auditimit të brendshëm 

të ndërmarrë nga NJAB, si dhe dorëzimin e rezultateve të auditimit para Komisionit të 

auditimit të organizatave buxhetore, apo ndërmarrjes autonome publike; 

 Përgatitë dhe dorëzon raporte tremujore dhe vjetore mbi të gjitha aktivitete e auditimit të 

NJAB-së te Komisioni i auditimit, i organizatës buxhetore apo ndërmarrjes autonome 

publike; 

 Kryen auditime të brendshme në pajtim me rregullat, politikat, doracakët, udhëzimet dhe 

standardet profesionale të nxjerra nga Ministria; 

 Merr dhe shqyrton pa kufizim të gjitha të dhënat teknike, ekonomike dhe financiare, si dhe 

informatat e dokumentit në posedim ose kontroll të subjektit të sektorit publik nën auditim; 

 Kopjon të dhënat, informatat apo dokumentet e tilla për qëllime të auditimit të brendshëm, 

dhe siguron që kopjet në fjalë të jenë origjinale ose të vërtetuara; 

 Kërkon nga cilido zyrtar, punonjës, këshilltar ose kontraktues i subjektit të sektorit publik 

nën auditim, që të ofrojë dëshmi fizike, shënime ose dëshmi gojore, ose informata të tjera 

mbi çështjet që kanë të bëjnë me auditimin, ose mbi aktivitet që janë në auditim; 

 Ka qasje pa pengesë në stabilimentet e subjektit të sektorit publik nën auditim, dhe verifikon 

, vlerëson vlerat materiale dhe monetare të subjektit të sektorit publik, në pajtim me rregullat 

dhe legjislacionin; 

 Propozon masat që duhet të ndërmerren nga subjekti përkatës; 

 Merr informata të certifikuara nga Thesari, BPK-së dhe cilado organizatë publike apo private 

në lidhje me xhirollogarinë aktuale apo të mbyllur. Për punën e vet i përgjigjet Kryetarit të 

Komunës. 

 

Objektivat kryesore të njësisë së auditimit të brendshëm për vitin 2022   

 Vlerësimi i mjedisit të kontrollit dhe ndarja e të drejtave, detyrave dhe përgjegjësive. 
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 Funksionimi i sistemit të kontrolleve të brendshme në të gjitha nivelet e Komunës dhe 

përmirësimi  i tyre në vazhdimësi  në bazë të nevojave të reja. 

 Menaxhimi dhe analiza  e rrezikut dhe vlerësimi i tij nga menaxhmenti i Komunës. 

 Auditimi i  sistemeve me rrezikshmëri të lartë, të mesëm dhe të ultë në Komunë. 

Zyra Komunale për Kthim dhe Komunitete 

Zyra Komunale për Kthim dhe Komunitete do të jetë përgjegjëse veçanërisht për këto detyra: 

 Zyra bashkërendon dhe ofron këshilla për organet përkatëse të degës ekzekutive dhe 

përfaqësuese të Komunës, dhe ka përgjegjësi të: 

 Promovojë dhe mbrojë të drejtat e komuniteteve dhe pjesëtarëve të tyre; 

 Promovojë dhe mbrojë qasje të barabartë të gjitha komuniteteve në shërbimet publike; 

 Bashkërendojë procesin e kthimit dhe të promovojë krijimin e kushteve për kthim dhe ri-

integrim të personave të zhvendosur dhe të riatdhesuar në Komunë; 

 Përgatitë plan-veprimet përkatëse në pajtueshmëri me Qeverinë dhe prioritetet komunale, për 

t’i ndihmuar Komunës në përmbushjen e obligimeve të veta në lidhje me procesin e kthimit 

dhe të ri-integrimit; 

 Identifikon nevojat parësore të komuniteteve jo-shumicë, zhvillon, siguron dhe monitoron 

zbatimin e projekteve që avancojnë të drejtat e komuniteteve, qasjen e komuniteteve në 

shërbimet publike, si dhe krijimin e kushteve për kthim dhe ri-integrim të qëndrueshëm; 

 Bashkërendon të gjitha aktivitetet me institucionet komunale dhe me qeverinë qendrore, por 

duke mos u kufizuar, Zyrën e Kryeministrit (ZKM), Ministrinë për Komunitete dhe Kthim 

(MKK), Ministrinë për Administrim të Pushtetit Lokal (MAPL), Ministrinë për Punë të 

Brendshme (MPB) dhe Ministrinë për Punë dhe Mirëqenie Sociale (MPMS). 

 Mbikëqyre dhe u dorëzon raporte të rregullta Kryetarit të Komunës dhe Kuvendit të 

Komunës dhe institucioneve të qeverisë qendrore për progresin e arritur në fushën e të 

drejtave të komuniteteve, qasjes së tyre të barabartë në shërbimet komunale, kthim, 

riatdhesim dhe ri-integrim; 



Republika e Kosovës 
Republika Kosova – Republic of Kosovo 

Komuna e Mitrovicës së Jugut 

Opština Južna Mitrovica – Municipality of Mitrovica South 

Adresa: Rr."Bedri Gjinaj",40 000 Mitrovicë – Kosovë 
Tel:080019400 (pa pagesë); tel: 028 532 104 dhe 028 515 366; 

E-mail:komuna.mitrovice@rks-gov.net; web: www.kk.rks-gov.net/mitroviceejugut 

20 

 Në pajtim me legjislacionin në fuqi për mbrojtjen e të dhënave personale, Zyra mirëmban për 

qëllime statistikore dhe të politikave, të dhëna elektronike (një bazë të dhënave) për 

kategoritë e personave nën kujdesin e saj, përfshirë personat e që u takojnë komuniteteve jo-

shumicë, refugjatët, personat e zhvendosur, të kthyerit  vullnetarë dhe jo vullnetarë. Këto 

baza të dhënave duhet të jenë në përputhje me bazën e të dhënave të MKK-së, MPMS-së dhe 

MPB-së. Zyra po ashtu mbledh të dhëna në lidhje me personat që kthehen nga vendet e tjera 

në mënyrë vullnetare ose jo vullnetare; 

 

Objektivat kryesore të zyrës për kthim dhe komunitete për vitin 2022   

 Angazhimi në promovimin dhe respektimin e të drejtave të komunitetit 

 Ofrimi i qasjes në shërbimet publike 

 Kthimi i personave të zhvendosur jashtë dhe brenda vendit si dhe riatdhesimin e personave 

nga vendet e treta. 

 Sigurimi i akomodimit për familjet në nevoje nga komunitetet, pagesa e qeras deri 12 

muajve, shpërndarja e pakove ushqimore higjienike, medikamente, renovim të shtëpive, 

asistence dimërore etj. 

 Regjistrimi në data bazën e MPB-së i personave të kthyer nga shtetet e ndryshme. 

 Për mundësi e kthimit, zhvendosjes ne vendin e origjinës 

 Informimi dhe ndihma e personave të zhvendosur brenda vendit dhe shteteve të regjionit. 
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Drejtoria e Administratës së Përgjithshme 

Drejtoria e Administratës së Përgjithshme, në mbështetje të dispozitave ligjore, nënligjore, 

statutare dhe të rregulloreve komunale, ushtron autorizimet dhe  përgjegjësitë si në vijim: 

 

 Zbatimin e dispozitave ligjore në organet e administratës komunale; 

 Planifikimin e buxhetit të drejtorisë dhe kujdesin për menaxhimin optimal të tij; 

 Shërbimet që kanë të bëjnë me fushën e logjistikës dhe funksionimin e saj, ku përfshihet 

menaxhimi i parkut të automjeteve, kujdesi për mirëmbajtjen e automjeteve zyrtare, 

furnizimi me derivate etj; 

 Sigurimi i lektorimit dhe përkthimit të materialeve të organeve të Komunës në gjuhët zyrtare; 

 Regjistrimi dhe mbajtja e evidencës së materialit zyrtar, që pranohet dhe dorëzohet nga 

depoja e Komunës; 

 Ofrimi i komunikimit korrekt me qytetarë, vënia në dispozicion të qytetarëve të kërkesave, t’i 

këshillojë dhe jep ndihmë juridike – administrative për mënyrën e plotësimit të kërkesave, 

regjistrimi i të gjitha kërkesave të palëve, raportimi për lëndët e kryera gjatë secilit muaj, 

arkivimi i lëndës arkivore dhe kujdesi për ruajtjen e saj; 

 Kujdesi për shërbimet postare, shërbimet e sigurimit dhe mirëmbajtës së objekteve; 

 Mirëmbajtja e pajisjeve të teknologjisë informative etj; 

 Shërbimet e gjendjes civile që përfshijnë statusin civil të qytetarëve; 

  Regjistrimin e  të lindurve, të kurorëzuarve dhe të vdekurve; 

 Lëshimin e certifikatave që dëshmojnë gjendjen civile të qytetarit, duke përfshirë edhe 

certifikatën e vendbanimit, si dhe ndërrimin e emrit personal; 

 Vërtetimin e origjinalitetit të dokumenteve të ndryshme; 

 Shërbimet që kanë të bëjnë me organizimin e qytetarëve nëpër lagje, fshatra, zyre të vendit, si 

dhe në bashkësi lokale; 

 Është përgjegjëse për vlerësimin dhe sigurimin e përputhshmërisë së politikave, legjislacionit 

dhe aktiviteteve të Komunës, me standardet e larta për të drejtat e njeriut, duke ofruar 

këshilla dhe rekomandime organeve të Komunës dhe qytetarëve lidhur me të drejtat e njeriut; 
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 Sigurimin e barazisë së qytetarëve në realizimin e të drejtave dhe obligimeve të përcaktuara 

me ligj. 

 

Organizimi i Drejtorisë së Administratës së Përgjithshme 

Në  kuadër të drejtorisë së  administratës së përgjithshme, funksionojnë këta sektorë dhe njësi:  

1. Sektori i Gjendjes Civile; 

2. Sektori i Punëve të Përbashkëta; 

3. Qendra për Shërbime të Qytetarëve; 

4. Njësia për të Drejtat e Njeriut; 

5. Njësia për Teknologji Informative.  

 

Sektori i  Gjendjes Civile 

 Mbajtja dhe ruajtja e librave amëz të lindurve, martuarve dhe vdekurve; 

 Regjistrimi i të porsalindurve në LAL; 

 Regjistrimi i të vdekurve në LAV; 

 Kurorëzimi i martesave brenda dhe jashtë Komunës dhe regjistrimi në LAM; 

 Ndryshimi dhe përmirësimi i emrit personal sipas kërkesës së palës; 

 Lëshon certifikatat (për faktet që mbajnë evidencë sipas detyrës zyrtare): certifikatat e 

lindjeve, jete, statusit martesor, martese, vendbanimit, vdekjes, bashkësisë familjare, 

shtetësisë, dhe deklaratën për mbajtjen e familjes; 

 Zhvillon procedurën për fitimin dhe humbjen e shtetësisë; 

 Të gjitha punët e tjera të bazuara në kompetencat e deleguara nga pushteti qendror. 
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Qëllimi/Objektivat Aktivitetet/Detyrat 

1. Përditësimi dhe  administrimi i 

regjistrave themeltar ne forma 

elektronike dhe fizike. 

Përditësimi dhe administrimi i 

Regjistrit qendror te gjendjes civile 

dhe përditësimi,  dhe administrimi i 

librave të veçantë 

I .Ve1ifikimi i qytetareve ne regjistrin themeltare 

elektronik dhe unifikimi i te dhënave dhe  shënimeve  me 

regjistrit  themeltar fizik. 

Mirëmbajtja dhe kujdesi i regjistrave themeltar fizik 

dhe elektronik dhe te 

dokumenteve te arkivuara. 

Përditësimi i shënimeve dhe regjistrimi i shtetasve ne 

regjistrin themeltar dhe 

qendror, 

Përditësimi dhe regjistrimi i qytetareve sipas nenit 31 dhe 

32 të ligjit për gjendjen civile. 

Përditësimi dhe regjistrimi ne regjistrin themeltar dhe 

qendror te vendbanimit dhe 

vendqëndrimit, 

Ri regjistr1mi(Rikonstruksioni) i qytetarëve qe dëshmojnë 

qe kane qene te regjistruar me pare ne regjistrin 

themeltarë. 

Regjistrimi i shtetasve te huaj ne regjistrin qendror, 

Regjistrimi i personave tip natyralizuar sipas vendimit te MPB-

se, 
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2.Perdorimi  dhe  respektimi  i 

akteve ligjore dhe nënligjore ne 

mënyre te drejte dhe te sakte. 

Përdorimi dhe zbatimi i ligjeve që kanë të bëjnë me gjendjen 

civile, 

Përdorimi dhe zbatimi i udhëzimeve  administrative që 

rregullojnë gjendjen civile, 

Zbatimi i udhëzuesve dhe manualeve qe kane të bëjnë me 

procedurat e regjistrimeve dhe lëshimit të certifikatave te  

gjendjes civile, 

3. Përdorimi dhe zbatimi i rregulloreve dhe manualeve që 

kane të bëjnë me aplikacionin e gjendjes civile, 

3.Regjistrimi i fakteve të 

gjendjes civile, shtypja , ruajtja 

dhe arkivimi i akteve dhe 

dokumenteve të tjera. 

1. Regjistrimi i fakteve të gjendjes civile (lindje, martesa, 

vdekje etj.) 

2. Regjistrimet e mëvonshme në baze te vendimeve, 

3. Regjistrimet   e veçanta(speciale), 

4. Kompletimi dhe ruajtja e dosjeve që kanë të bëjnë me 

regjistrimet e fakteve të 

gjendjes civile, 

5. Shtypja dhe arkivimi i akteve  t ë  lindjeve, martesave d he 

vdekjeve, 

6. Gjenerimi i numrit personal, 

7. Regjistrimi i  fëmijëve të adoptuar në bazë te 

vendimit  të gjykatës, 

8. Regjistrim1 i personale të natyralizuar në bazë të 

vendimeve të MPB-së. 

9. Nxjerrja e vendimeve për korrigjime, ndërrime dhe 

regjistrime me vonesë. 

4. Zbatimi i vendimeve për 1 .Zbatimi I vendimeve për ndryshimin dhe korrigjimin e 



Republika e Kosovës 
Republika Kosova – Republic of Kosovo 

Komuna e Mitrovicës së Jugut 

Opština Južna Mitrovica – Municipality of Mitrovica South 

Adresa: Rr."Bedri Gjinaj",40 000 Mitrovicë – Kosovë 
Tel:080019400 (pa pagesë); tel: 028 532 104 dhe 028 515 366; 

E-mail:komuna.mitrovice@rks-gov.net; web: www.kk.rks-gov.net/mitroviceejugut 

25 

ndërrimin, korrigjimin e te 

dhënave personale në mënyrë 

efikase në regjistrin elektronik 

dhe në librat fizik si dhe ruajtja 

dhe arkivimi i këtyre 

dokumenteve ne regjistrator. 

të dhënave personale dhe 

shënimeve të më vonshme ne librin fizik. 

2. Përcjellja e vendimeve për ndryshime dhe korrigjime 

te të dhënave personale ne 

regjistrin themeltar dhe qendror. 

3. Zbatimi i Aktgjykimeve të gjykatës për shkurorëzim,  

4. .Zbatimi i vendimeve për regjistrim, ndërrim, 

korrigjim,  

5. 5.Zbatimi  i raportit policor  për  dokumentet  e 

humbura, 

6. Zbatimi i deklaratës për kthimin e mbiemrit, 

7. Zbatimi i deklaratës së Atësisë Amësisë 

8. Zbatimi i vendimit të gjykatës mbi themelimin e 

adoptimit 

 

Sektori i Punëve të Përbashkëta  

 Vërtetimin e origjinalitetit të dokumenteve të ndryshme; 

 Lëshon kopje të lëndëve arkivore për qytetarë dhe subjektet tjera në harmoni me ligjet në 

fuqi; 

 Bënë pranimin dhe arkivimin e lëndëve të përfunduara nga ana e drejtorive përkatëse dhe të 

njëjtat i arkivon në depon arkivore të Komunës, ose drejtpërdrejti në arkivimin ndër 

komunal;  

 Kryen edhe detyrat tjera që lidhen me arkivimin dhe lëndën arkivore në pajtim me ligjin; 

 Shërbimet që kanë të bëjnë me fushën e logjistikës dhe funksionimin e saj; 

 Menaxhimi i parkut të automjeteve; 

 Organizon transportin e zyrtarëve komunal në përputhje me agjendat zyrtare; 

 Kujdesi për mirëmbajtjen, servisimin dhe regjistrimin e automjeteve zyrtare; 

 Furnizimi me derivate dhe përcjellja e shpenzimeve ditore, mujore dhe vjetore; 
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 Regjistrimi dhe mbajtja e evidencës së materialit zyrtar, që pranohet dhe dorëzohet nga 

depoja e Komunës; 

 Kujdeset për furnizimin me material të nevojshëm për organet e administratës, duke mbajtur 

evidencën e nevojshëm në librin e evidencës së shpenzimeve; 

 Kujdeset për shërbimet postare, dorëzimin dhe ekspeditivin e shkresave zyrtare; 

 Kujdeset për ruajtjen e objektit dhe autoparkut; 

 Kujdeset për mirëmbajtjen e objektit, riparimin e pjesëve të prishura, ndërrimin e tyre, si dhe 

mirëmbajtjen e aparateve për nxehje, ujësjellësit, kanalizimit dhe instalimeve të rrymës; 

 Kryen shërbimet e fotokopjimit të materialit sipas nevojave të organeve komunale; 

 Kujdesi për centralin telefonik, shpërndarja e thirrjeve përmes centralit telefonik, 

mirëmbajtjen e aparaturës telefonike dhe riparimin e tyre. 

 

Nr Objektivat Aktivitetet Bartësit e aktiviteteve 

1 

Zbatimi i ligjit, kontratës 

së punës dhe  detyrave 

sipas përshkrimit të 

vendit të punës. 

 

 

Identifikimi i nevojave 

për trajnimin e zyrtareve. 

Identifikimi dhe 

propozimi për rekrutimin 

e stafit të ri kur mbeten 

Organizimi, mbikëqyrja, ndarja e 

punëve, vlerësimi, përgatitja e raporteve 

për punën e sektorit në përgjithësi dhe 

atë individuale të secilit për organin 

mbikëqyrës-Drejtorin. 

 

 

 

Trajnimi i zyrtarit në sistemin e 

menaxhimit të E- pasuria në kuadër të 

Shefi i Sektorit 
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pozita të lira. 

 

Implementimi i sistemit 

të brendshëm përmes 

intranetit të zyrës së 

furnizimit me drejtorit 

komunale për pranim-

dorëzimin e kërkesave 

blerje-furnizim me 

mallra. 

programit E-Qeverisja.   

 

 

Zyrtari i furnizimit në 

bashkëpunim me  zyrën 

e TIK-ut 

2 

Ngritja e cilësisë, 

efikasitetit dhe 

efektivitetit në punë dhe 

llogaridhënia. Raportimi 

në baza ditore ,javore,  

mujore dhe vjetore 

Ndërtimi i raporteve ndër 

njerëzore 

Ofrimi i shërbimeve për 

të gjithë, pa dallime mbi  

të çfarëdo baze. 

Kontaktimi i furnitorëve për furnizim 

me artikuj sipas cilësisë dhe vlerave të 

përcaktuara me kontratë, 

Kontrollimi i mallit, cilësia dhe sasia të 

përcaktuara sipas kërkesës 

 

Zyrtari për furnizim 

3 

Pranim-dorëzimi i 

kërkesave për 

blerje ,lëshim dhe pranim 

të mallit nga ana e 

organeve komunale dhe 

Regjistrimi në librin e faturave hyrëse. 

 Protokollimi i lëndëve sipas arritjes, 

klasifikimi dhe ruajtja fizike e lëndëve 

Zyrtari i furnizimit për 

futjen e të dhënave në 

programin E-pasuria 

dhe depoisti 
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procedimi tek operatoret 

ekonomik duke u 

kujdesur në zbatimin e 

përpiktë të kontratës. 

në regjistrator. 

Kontimi i hyrje daljeve të mallit. 

futja e të dhënave dhe  ruajtja e tyre 

elektronike në sistemin e menaxhimit të 

E- pasuria në kuadër të programit E-

Qeverisja 

4 

Ngritja e cilësisë, 

efikasitetit dhe 

efektivitetit në punë dhe 

llogaridhënia. Raportimi 

në baza ditore ,javore,  

mujore dhe vjetore 

Verifikimi  për pensionist që janë në 

jetë për rregullimin e pensionit jashtë 

shtetit, lajmërimi,                        ç 

‘lajmërimi i vendqëndrimit,  certifikata 

të gjendjes ekonomike, certifikata 

mbajtës të familjes. 

Zyrtari për verifikimin 

e dokumenteve 

5 

Shtëpiaku: Ngritja e 

përformancës dhe ruajtjen 

më  të mirë të pasurisë së 

komunës, uljen e 

shpenzimeve të 

mirëmbajtjes. Ngritja e 

efikasitetit dhe 

efektivitetit në punë. 

mirëmbajtja e objektit dhe hapësirave 

për rreth tij, Sanimi i prishjeve të 

shkaktuara në rrjetin e ujësjellësit, të 

kanalizimit, në pastrimin e pesetave, 

rrjetit elektrik, ngrohja qendrore,  

mirëmbajtja dhe kontrollimi i tyre, 

riparime të vazhdueshme në nyjat 

sanitare në objektin e komunës dhe në 

zyrat e vendit, riparimi i tavolinave , 

karrikave drerëve dhe dritareve etj. 

Shtëpiaku 

6 

 fotokopjim i materialit për shërbime të 

kuvendit dhe organeve të tij. Bën 

mirëmbajtjen-pastrimin në kontinuitet të 

fotokopjeve si dhe bën riparimin e 

Zyrtari 
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Qendra për Shërbime të Qytetarëve 

 Është përgjegjëse për qytetarët dhe bizneset; 

 Pranon kërkesat dhe ankesat e kompletuara nga qytetaret dhe subjektet tjera;  

 Përcjellë kërkesat e kompletuara në drejtoritë përgjegjëse për shqyrtim dhe vendosje; 

 Komunikon në mënyrë korrekte dhe transparente; 

 Njofton qytetarët me informacionet e nevojshme lidhur me kushtet, procedurat 

administrative, ligjore, afatet kohore të paraqitjes dhe trajtimit të kërkesave dhe parashtresave 

të qytetarëve; 

 Njoftimet, si në formën klasike ashtu edhe përmes formës elektronike (internetit); 

 Ofron shërbime të gjendjes civile, tatimit në pronë, regjistrimin e bizneseve, shërbimet 

kadastrale, përmes pranimit të kërkesave; 

prishjeve të vogla. 

  

Shpërndarja e postes sipas destinacionit 

në adresa të përcaktuara nga dërguesi 

përmes librit të dërgesave, në kohën dhe 

vendin e duhur, duke u kujdesur në 

veçanti në ruajtjen e afateve ligjore.  

 

Mirëmbajtja e kamerave të vëzhgimit, 

ndërrimi dhe riparimi i tyre, 

administrimi i acessit në përcjelljen e 

zhvillimeve brenda dhe jashtë  

hapësirave të objektit të komunës, 

vëzhgimi i hyrje-daljeve. 

 

 

 

Korrieri 

 

 

 

Zyrtari i kamerave 
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 Përgatitë dhe vënë në dispozicion broshura dhe fletëpalosje informative për qytetarët si dhe i 

publikon në ueb-faqen zyrtare; 

 Këshillon dhe jep ndihma juridike për mënyrën e plotësimit të kërkesave dhe parashtresave; 

 Pranon dhe regjistron kërkesat dhe parashtresat; 

 Mban dosje, statistika të parashtresave dhe kërkesave të paraqitura nga qytetarët; 

 Shtyp librin e protokollit për kërkesat / parashtresat nga sistemi CMS/CSC; 

 Vëzhgon reagimin e qytetarëve dhe zyrtarëve të Komunës ndaj shërbimeve që ofron Qendra 

edhe përmes forumit dhe B-logut në ueb; 

 Shërbimet të tjera sipas detyrave të ngarkuara nga udhëheqësi i drejtpërdrejtë; 

 Lexon dhe përcjell lëndët e paraqitura përmes platformës CMS dhe CSC; 

 Përcjell në mënyrë elektronike lëndët tek drejtoritë përkatëse dhe merr përgjigjen; 

 Mundëson qasjen unike për qytetarët dhe bizneset përmes internetit dhe informimin e tyre 

lidhur me procedimin e lëndëve përmes internetit; 

 Protokollon në shkrimore me numër unik të protokollit përmes sistemit të softuerit. 

 

Njësia për të Drejtat e Njeriut dhe Barazi Gjinore 

Koordinon dhe mbikëqyrë të gjitha aktivitetet që promovojnë barazinë gjinore në Komunë; 

 Kontribuon në formulimin e planeve dhe të politikave brenda Komunës, që ndërlidhen me 

barazinë ligjore; 

 Merr pjesë në panelin për rekrutimin e shërbyesve civilë në Komunë, për të siguruar 

respektimin e të drejtës gjinore; 

 Mbanë statistikë – bazë të shënimeve dhe i analizon ato nga perspektiva gjinore; 

 Harton programe dhe projekte për të përmirësuar përfaqësimin gjinor në Shërbimin Civilë 

në Komunë, duke përfshirë avancimin e pozitës së gruas në struktura të larta të Shërbimit 

Civil; 

 Merr pjesë në hartimin e akteve të nxjerra nga Komuna, duke siguruar që aktet të jenë në 

pajtim me parimet themelore të drejtave të njeriut, respektivisht të grave; 



Republika e Kosovës 
Republika Kosova – Republic of Kosovo 

Komuna e Mitrovicës së Jugut 

Opština Južna Mitrovica – Municipality of Mitrovica South 

Adresa: Rr."Bedri Gjinaj",40 000 Mitrovicë – Kosovë 
Tel:080019400 (pa pagesë); tel: 028 532 104 dhe 028 515 366; 

E-mail:komuna.mitrovice@rks-gov.net; web: www.kk.rks-gov.net/mitroviceejugut 

31 

 Bashkëpunon me të gjitha strukturat e nivelit lokal, për të promovuar, avancuar dhe mbrojtur 

të drejtat e grave; 

 Ndihmon dhe përkrah trajnimet e organizuara, që kanë për qëllim ngritjen e vetëdijes për 

avancimin e barazisë gjinore në Komunë; 

 Këshillon dhe udhëzon organet e Komunës, lidhur me çështjet gjinore dhe respektimin e të 

drejtave të grave;  

 Ndërmerr të gjitha masat e nevojshme lidhur me mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave të 

njeriut në nivel komunal, së bashku me zyrtarët tjerë të rekrutuar përbrenda Komunës; 

 Monitoron përputhshmërinë e respektimit të standardeve për të drejtat e njeriut në fushën: 

mundësitë e barabarta, kundër diskriminimit, barazia gjinore, të drejtat e fëmijëve, personat 

me aftësi të kufizuar, të drejtat e komuniteteve, përdorimin e gjuhëve dhe antitrafikimi me 

qenie njerëzore; 

 Këshillon për hartimin dhe monitorimin e zbatimit të politikave, rregulloreve dhe 

udhëzimeve të nxjerra nga Kuvendi i Komunës, konform standardeve për të drejtat e njeriut 

dhe legjislacioni vendor; 

 Monitoron aktivitetet e Komunës dhe në të njëjtën kohë, këshillon Kryetarin e Komunës 

lidhur me çështjet e të drejtave të njeriut; 

 Harton dhe zhvillon planet e veprimit, identifikon nevojat për ngritjen e kapaciteteve dhe 

planifikon buxhetin për zbatimin e aktiviteteve të NJDNJK-së; 

 Raporton në baza mujore, tremujore dhe gjashtë mujore, sipas kërkesës së Kryetarit të 

Komunës; 

 Zbaton ligjet, planet dhe strategjitë e miratuara nga Qeveria dhe Kuvendi i Kosovës; 

 Bashkëpunon dhe koordinon me aktivitetet, strukturat e nivelit komunal dhe OJQ – të, në 

sferën e mbrojtjes dhe promovimin e të drejtave të njeriut; 

 Bashkëpunon, me qëllim të realizimit të përgjegjësive, me institucionet dhe agjencitë, duke 

përfshirë edhe institucionin e Avokatit të Popullit në Kosovë; 

 Përfaqëson Komunën në takimet që kanë të bëjnë me çështje gjinore; 
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 Bashkëpunon me zyrtaren/in për barazi gjinore në MAPL dhe me Zyrën për Barazi Gjinore 

të Kosovës dhe me njësitet për të drejtat e njeriut; 

 Merr pjesë në koordinimin e OJQ–ve lokale dhe ndërkombëtare dhe punon drejt zhvillimit 

dhe avancimit të çështjeve gjinore; 

 Përgatitë raporte javore, mujore dhe vjetore mbi çështjet gjinore, e që janë në kompetencë të 

Komunës. 

 

Nr. Qëllimi i përgjithshëm Aktiviteti Stafi përgjegjës Afati  

1. Të rriten përmbushjet e 

përgjegjësive të 

komunës ndaj çështjes 

së largimit të fëmijëve 

nga rruga. 

a) Duke përdorur 

bazën e të dhënave të 

krijuar për largimin e 

hershëm të fëmijëve 

nga shkolla, të 

identifikohen rastet e 

braktisjes se hershme 

dhe atyre që janë në 

rrugë. 

b) Krijimi i grupit 

punues me të gjithë 

aktorët përgjegjës për 

dizajnimin e 

“veprimit pozitiv” në 

mënyrë që të 

korrigjohet fenomeni 

i fëmijëve në rrugë. 

NJDNJ, Drejtoria e 

Arsimit drejtoret e 

arsimit dhe 

drejtoret e 

shkollave. 

Pune kontinuale 

2. 8 - Marsi Organizimi i një 

tryeze për nder te 

Zyrtarja për Barazi Mars 
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Ditës Ndërkombëtare 

të Gruas 

Gjinore. 

3.  18 prilli dita kundër 

braktisjes së fëmijëve 

Aktivitete te 

ndryshme, broshura, 

tryeza, debate.  

NJDNJ Prill 

4. 9 Maj Dita e Evropës Aktivitete të 

ndryshme kulturore, 

sportive 

NJDNJ 9 Maj 

5. 15 Maj Dita 

Ndërkombëtare e 

familjes, javës së gruas. 

Aktivitete të 

ndryshme, tryeza 

Zyrtarja për Barazi 

Gjinore 

15 Maj 

6.  1 Qershori Dita 

Ndërkombëtare e 

Fëmijëve 

Shpallja e tregimit 

më të mirë për të 

drejtat e fëmijëve në 

shkolla fillore                              

NJDNJ dhe  

Asambleja e 

fëmijëve te 

komunës. 

Qershor 

7.  Puna  dhe mirëqenia 

Sociale  

Rritja e pjesëmarrjes së 

grave ne tregun e punës  

Ndërtimi i politikave 

dhe skemave për 

mbështetjen e grave me 

probleme sociale. 

Prezantimi i LBGJ 

dhe programeve për 

fuqizimin  e femrave  

Programe të trajnimit 

dhe ritrajnimit për ti 

përgatitë  për tregun 

e punës 

Njësiti për të drejtat 

e njeriut  

D. për Shëndetësi 

dhe mirëqenie 

Sociale 

Qendra për pune 

sociale  

Zyra komunale për 

punësim, Komiteti 

Pune kontinuale  
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për Barazi Gjinore,  

OJQ-lokale 

8.  Ekskursion me gratë 

kryefamiljare, të 

dëshmorëve, të 

pagjeturve 

Bashkëpunimi dhe 

koordinimi i punëve 

me  OJQ e grave,  

Shoqatën e Familjen 

të dëshmoreve, 

shoqatën e të 

pagjeturve 

ZBGJ Shoqata e 

familjes së  

dëshmorëve, 

Shoqata e te 

pagjeturve.  

Korrik 

9.  Komunitetet Trajnime, seminare 

multietnike, 

ekskursion 

multietnik, vizita ne 

qendrat shkollore, 

organizimi i debateve 

aktivitete sportive 

NJDNJ, Zyrtari për 

komunitete 

Pune kontinuale 

10. 16 Tetori dita e 

personave me aftësi te 

kufizuara 

Punësimi i personave 

me aftësi të kufizuara 

për periudhë të 

caktuar në KK 

Kryetari i 

Komunës, NJDNJ 

Tetor 

11. 25- Nëntor, Dita kundër 

dhunës 

Shënimi i ditës 

ndërkombëtare 

kundër dhunës ndaj 

gruas dhe dhunës në 

familje 

ZBGJ, Komiteti për 

Barazi Gjinore, 

Policia, Qendra për 

Punë Sociale. 

Nëntor 
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Njësia për Teknologji Informative 

Njësia për teknologji informative është përgjegjëse për këto detyra: 

 Kujdesi për pajisjet e teknologjisë informative; 

 Kujdeset për servisimin e pajisjeve dhe mirëmbajtjen e tyre; 

 Ndihmon nëpunësit për hapjen dhe përdorimin e programeve kompjuterike. 

 

Nr Objektivat Aktivitetet 
Bartësit e 

aktiviteteve 

1 

Menaxhon dhe mirëmban 

rrjetin , dhe proceseve te 

qeverisjes elektronike ne 

administratën e komunës . 

1.1. Menaxhon rrjetin ne objekt te 

komunës 

1.2. Menaxhon rrjetin ne DKRS 

1.3. Menaxhon rrjetin ne disa 

Zyrtaret për TI 

12.  1 Dhjetor Dita  kundër 

SIDES 

Organizimi i 

debateve, neper 

shkolla  

NJDNJ Dhjetor 

13. 03- dhjetor Dita e 

Ndërkombëtare e 

Personave me aftësi te 

kufizuar 

Organizimi i 

debateve takime, 

hulumtime. 

NJDNJ Dhjetor 

14. 10- Dhjetor Dita e të 

drejtave të njeriut 

Organizime dhe 

aktivitete te 

ndryshme 

NJDNJ Dhjetor 

15. Kujdesi për PAK Personat me aftësi te 

kufizuara 

Handakosi NJDNJ Dhjetor 
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institucione tjera shtetërore 

2 Planifikon, dizajnon , integron 

, siguron (bazat e te dhënave ), 

barte , freskon , menaxhon dhe 

mbështet sistemet dhe kërkesat 

ne fushën e TI-se. 

2.1. Bënë planifikimin e buxhetit te 

sektorit, dizajnon dhe bënë ruajtjen e 

data bazave 

2.2. Freskon te dhënat 

2.3. Menaxhon dhe mbështetë kërkesat 

e zyrtarëve ne fushën e IT-së 

Zyrtaret për TI 

3 Udhëheq dhe koordinon 

procesin e freskimet dhe 

përpunimit te mëtutjeshëm te 

strategjisë ne nivel komunal 

me investimet ne e-Qeverisje , 

ne përputhje me nevojat dhe 

kërkesat e institucioneve 

komunale .Menaxhon dhe 

udhëheq me pajisjet e 

teleprezences . 

3.1. Planifikon dhe koordinon punët në 

harmoni me e-qeverisjen 

3.2. Ka strategji te investimeve ne 

përputhje me nevojat dhe kërkesat e 

institucionit 

3.3. Menaxhon pajisjet ne sallën e 

kuvendit dhe ne sallën e mediave, dhe 

menaxhon pajisjen e teleprezences. 

Zyrtaret për TI 

4 Ndihmon ne implementimin e 

proceseve te e-shërbimeve dhe 

aplikacioneve ne komune 

si:(Intraneti, Ueb-faqja, e-

pasuria, GJC, Arka, etj.)Dhe te 

zhvilloj shërbimet e e-

qeverisjes ne institucionet 

komunale si dhe trajnon dhe 

mbështet  stafin ne përdorimin 

4.1. Mirëmban aplikacionin e 

Intranetit, krijon llogari te reja dhe 

bane ndryshime sipas kërkesave 

4.2. Mirëmban Aplikacionin të tjera si 

dhe arkës elektronike krijon llogari te 

reja dhe bane ndryshime sipas 

kërkesave 

4.3. Trajnon stafin dhe mbështetë në 

Zyrtaret për TI 
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e aplikacioneve. implementimin e këtyre aplikacioneve 

5 Siguron dhe mbron te gjitha te 

dhënat qe ruhen ne serverët e 

komunës , menaxhon me 

llogarit zyrtare dhe krijon te 

reja. 

5.1. Është kujdesur për dhomën e 

serverëve dhe sigurinë e 

dokumentacionit 

5.2. Ka kryer punën me sukses te 

hapjes se e-mailave zyrtar për të gjitha 

kërkesat e tyre  

5.3. Freskon dhe ruan shënimet nga 

Outlook-u për lirimin  e hapësirës 

 

Zyrtaret për TI 
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Drejtoria e Shëndetësisë 

Drejtoria e Shëndetësi do të jetë përgjegjëse për performancën e detyrave si në vijim: 

 Është përgjegjëse për sigurimin dhe zbatimin e  kujdesit parësor shëndetësor si dhe 

përcjelljen e gjendjes shëndetësore në Komunë, në pajtim me dispozitat ligjore; 

 Inspektimin e qendrave private të përkujdesit parësor shëndetësor; 

 organizon dhe zbaton  mbikëqyrjes profesionale dhe juridike të shëndetësisë primare; 

 Planifikon dhe menaxhon buxhetin e bazuar ne nevojat lokale, duke u mbështetur në 

udhëzimet e Ministrisë së Shëndetësisë; 

 Kujdesin shëndetësor mendor të bazuar në bashkësi;  

 Mbikëqyrë situatat në raste të epidemive në nivel komunal; 

 Kujdeset për cilësinë e ujit të pijshëm dhe artikujve Higjenik; 

 Vlerësimin e nevojave lokale për shëndetësinë primare; 

 Vendosjen e objektivave për kujdesin primar shëndetësor; 

 Zbaton dispozitat ligjore dhe rregulloret komunale në fushën e shëndetësisë primare; 

 Zbaton normat, standardet e infrastrukturës dhe burimeve njerëzore të miratuara nga MSH-ja; 

 Përcaktimi i prioriteteve lokale dhe objektivave në bazë të informatave, konform strategjisë 

së kujdesit parësor shëndetësor; 

 Mbikëqyrë dhe koordinon Qendrën Kryesore të Mjekësisë Familjare; 

 Zbaton vendimet e Kryetarit dhe vendimet e Kuvendit; 

 Ushtron edhe kompetencat tjera që dalin nga ligjet e veçanta, Statuti i Komunës, akte 

nënligjore dhe të deleguara nga pushteti qendror.  

 

Organizimi i Drejtorisë së Shëndetësisë 

Drejtoria e Shëndetësi  detyrat dhe përgjegjësit e veta i ushtron përmes: 

1. Qendrës Kryesore të Mjekësisë Familjare; 

2. Sektorin për punë financiare, juridiko - administrative dhe mjekësore. 
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Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare 

Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare është përgjegjëse për këto detyra: 

 Zbaton normat, standardet e infrastrukturës dhe burimeve njerëzore të miratuara nga MSH-ja; 

 Në kuadër të sistemit të QKMF veprojnë QMF dhe AMF të cilat kryejnë shërbime të kujdesit 

parësor shëndetësor; 

 Ruajtjen dhe përparimin e shëndetit publik, parandalimi, mjekimi, shërimi dhe rehabilitimi që 

kanë të bëjë me sëmundje çrregullime dhe me lëndime; 

 Edukimin shëndetësor, imunizimi dhe vaksinimi; 

 Përcaktimi i diagnozës fillestare dhe kujdesi elementar shëndetësor përfshire edhe ndërhyrjet 

e vogla kirurgjike; 

 Promovimi i shëndetit oral dhe kujdesi themelor stomatologjik; 

 Zbulimi i hershëm i sëmundjeve ngjitëse; 

 Kryerja e shërbimeve specialistike dhe diagnostike, analizave laboratorike dhe 

rëntgenologjike në kujdesin parësor shëndetësor; 

 Koncepti i mjekësisë familjare konsiston që banorëve të Komunës t’u ofrojë kujdes 

shëndetësor gjithëpërfshirës, të bazuar në të dhënat shkencore përmes caktimit të mjekut 

familjar, i cili do të jetë portë hyrëse për pacientët në sistemin shëndetësor; 

 Qendra  Kryesore e Mjekësisë Familjare udhëhiqet nga Drejtori i QKMF-së; 

 Drejtori i QKMF-së zgjidhet dhe shkarkohet në pajtim me dispozitat ligjore; 

 Për kryerjen e punëve drejtori i QKMF-së i raporton drejtorit të drejtorisë për shëndetësi. 

 

Sektori për punë financiare, juridiko-administrative dhe mjekësore 

Punët në kuadër të këtij sektori do të përcaktohen sipas formularit për përshkrimin e detyrave të 

punës të përcaktuar nga ministria përkatëse. 
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Nr 

Plani Strategjik 

Qëllimet/Objektivat 

Aktivitetet 

Gjasat dhe 

rreziqet 
Përgjegjësit Afati kohor Buxheti 

1. 
Përgatitja e raportit të punës 

për vitin 2021 

Gjasat reale për 

ta përpiluar 
DSH 

01-15 

Janar 2022 
- 

2. 

Krijimi dhe sigurimi i një 

politike kyçe të mbikëqyrjes 

dhe të monitorimit mbi punën 

dhe aktivitetet e QKMF-së, me 

qëllim të zbatimit të ligjit të 

shëndetësisë të Kosovës, 

akteve nënligjore dhe 

strategjisë sektoriale. 

Gjasat reale për 

ta zbatuar 
DSH 

Janar 

- 

Dhjetor 

- 

2022 

 

 

 

 

- 

 

 

3. 

Krijimi dhe zhvillimi i 

marrëdhënieve të mira me 

donatorët, OJQ-të e ndryshme  

dhe me partnerët tjerë të 

interesuar për të ndihmuar 

zhvillimin dhe avancimin e 

shërbimeve shëndetësore. 

Gjasat reale për 

ti zbatuar 

projektet të 

ndryshme në 

partneritet 

DSH 

&  

OJQ-të 

& 

DONATORT 

Janar 

- 

Dhjetor 

- 

2022 

- 

4. 

Ndihma momentale me mjete 

financiare personave qe vuajnë 

nga sëmundjet e ndryshme  

Gjasat reale për 

ta zbatuar 
DSH 

Janar 

- 

Dhjetor 

- 

2022 

40,000.0

0 

5. Harton akte normative si dhe Gjasat reale për DSH Janar - 
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aktet tjera juridike të cilat dalin 

nga fushë veprimtaria e 

drejtorisë  në bazë të 

procedurave të përcaktuara 

sipas legjislacionit në fuqi 

ta zbatuar - 

Dhjetor 

- 

2022 

6.  

Hartimi i paramasave dhe 

parallogarive (specifikave dhe 

kërkesat)për investimet 

kapitale dhe realizimi tyre 

Gjasat reale për 

ta zbatuar 

DSH 

DPU 

DP 

Shkurt 

- 

Tetor 

- 

2022 

0.00 

7. 

Bashkëpunon dhe komunikon 

me njësitë tjera brenda dhe 

jashtë institucionit 

Gjasat reale për 

ta zbatuar 

DSH 

DPU 

DP 

Janar 

- 

Dhjetor 

- 

2022 

- 

8. 
Planifikimi i buxhetit për DSH 

për vitet 2023, 2024 dhe 2025 

Planifikimi 

buxhetor bëhet 

në bashkëpunim 

me DSH, QKMF 

DSH 

QKMF  

DBF 

15 maj -

31shtator  

2022 

- 

9. 

Vizitat të rregullta në QKMF, 

QMF, AMF, qëllimi i së cilave 

ka për rrjedhojë vënien në pah 

të dukurive dhe zhvillimeve që  

karakterizojnë natyrën e punës. 

Ky proces do të 

realizohet sipas 

orarit të  vizitave 

të rregullta nëpër 

pikat 

shëndetësore. 

DSH 

QKMF 

QMF 

AMF 

 

 

Gjatë tërë vitit - 

10. 

Bashkëpunim permanent me 

grupin e trajnerëve për edukim 

te vazhdueshëm infermiereor. 

Programin 

ekzistues 

vazhdon, sipas 

DSH 

QKMF 

Janar 

- 

Dhjetor  

- 
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nevojës do të 

inkorporohen 

dhe module tjera 

si p sh: moduli 

mbi edukimin 

seksual te 

adoleshentë. 

- 

2022 

11. 

Bashkëpunimi me grupin e 

trajnuesve të QKMF-së në 

organizimin e  ligjëratave 

nëpër shkollat e mesme me 

qëllim të sensibilizimi të 

adoleshenteve mbi edukatën 

seksuale, Hiv AIDS, higjiena 

orale, përdorimi i drogave, etj. 

Kjo ligjëratë do 

të mbahet nëpër 

shkollat e 

mesme dhe do të 

realizohet në 

bashkëpunim me 

Drejtorinë e 

Arsimit. 

DSH 

QKMF 

DKA 

Janar - Dhjetor 

2022 - 

12. 

Bashkëpunimi i vazhdueshëm 

me stafin menaxhues – 

Kryeinfermierin e QKMF-së. 

Takime të 

rregullta me 

kryeinfermierët 

me qëllim të 

zbatimit të 

strategjisë 

politike në 

Kujdesit Parësor 

Shëndetësor si 

dhe evidentimin 

e problemeve që 

mund të na 

kanosen. 

DSH 

QKMF 

Janar 

- 

Dhjetor  

- 

2022 

- 
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13. 

Takimet e rregullta me 

menaxhmentin e QKMF-se, 

dhe shefat e sektorëve. 

Marrja e 

vendimeve për 

çështje të 

ndryshimeve si 

dhe  përcjellja e 

zbatimit të tyre. 

DSH 

QKMF 

Gjatë vitit 

2022 
- 

14. 
Kthimi i përgjigjeve dhe futja  

ne sistemin e Intranetit 

Gjasat reale për 

ta zbatuar 
DSH 

Janar 

- 

Dhjetor 

- 

2022 

- 

15. 

Konsultimi me palët që kanë 

takim me drejtorin dhe e 

njoftoj atë paraprakisht. 

Shpjegimi i 

procedurave 

administrative 

për palët që kanë 

të bëjnë me 

kërkesat, ankesat 

sugjerimet ndaj 

DSH-së. 

DSH Gjatë tërë vitit 

 

 

 

 

- 

 

 

16. Rishikim të planit të punës 
Rishikim të 

planit të punës DSH 

Qershor  

2022 
- 

17. 
Hartimi i planit te punës për 

vitin 2023 

Gjasat reale për 

ta përpiluar 
DSH Dhjetor 2022 - 
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Drejtoria e Arsimit 

Drejtoria e Arsimit do të jetë përgjegjëse për kryerjen e detyrave si në vijim: 

 Menaxhimi dhe koordinimi  i arsimit parashkollor, fillor të mesëm të ultë dhe të mesëm të 

lartë në Komunë; 

 Punësimi i mësimdhënësve dhe personelit tjetër të shkollave në pajtueshmëri me procedurat 

ligjore të rekrutimit, përzgjedhjes dhe punësimit të punësuarve publik; 

 Zgjedhja e drejtorëve dhe zëvendës drejtorëve të institucioneve në pajtueshmëri me 

procedurat ligjore për rekrutim dhe kriteret ligjore të përcaktuara nga MASHT- i;  

 Planifikimi dhe koordinimi i zhvillimit të arsimit parashkollor, fillor dhe të mesëm në 

Komunë në konsultim me MASHT- in dhe komunat tjera; 

 Mbikëqyrja  e të gjitha institucioneve arsimore (parashkollore, fillore, të mesme të ultë dhe të 

lartë) në nivel komune; 

 Regjistrimi dhe pranimi i nxënësve në pajtim me respektimin e parimeve të mos 

diskriminimit; 

 Regjistrimi i të dhënave për nxënës, sipas formularit të miratuar nga MASHT në harmoni me 

ligjin; 

 Nxitë barazinë në mundësitë për të ndjekur arsimin parashkollor, arsimin e  obliguar, dhe të 

mesëm në Komunë; 

 Regjistrimi, inspektimi i shëndetit publik dhe sigurisë si dhe licencimi i institucioneve 

arsimore parashkollore në pajtim me ligjin; 

 Respektimi dhe afirmimi i të drejtave të komuniteteve dhe anëtarëve të tyre; 

 Identifikimi i nevojave për aftësim profesional të drejtorëve dhe mësimdhënësve dhe 

realizimi i tyre në bashkëpunim me zyrën Rajonale të Inspektimit, në pajtim me  ligjet 

aplikative; 

 Përgatitja, miratimi dhe implementimi i Rregullores së punës për shkollat, duke përfshirë 

Kodin e Mirësjelljes për stafin udhëheqës, mësimdhënësit, personelin tjetër dhe nxënësit si 

dhe masat disiplinore;  

 Merr vendim për ankesat ndaj organeve drejtuese të institucioneve arsimore të parapara me 

ligj; 
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 Organizimin e transportit të sigurt dhe të efektshëm për nxënësit që ndjekin shkollimin e 

obligueshëm; 

 Propozon rregulloret për sjelljen dhe disiplinën e nxënësve në çdo institucion arsimor, pasi të 

ketë marrë më parë propozimet e Këshillit të shkollës dhe komentet e drejtorëve për këto 

rregullore; 

 Propozon rregulloren për organizimin e ekskursioneve të nxënësve, organizimin e 

mbrëmjeve të maturës dhe rregullore tjera nga fusha e arsimit në nivel komunal; 

 Në marrëveshje me MASHT-in, miraton rregulloret për themelimin shkrirjen, ndarjen dhe 

mbylljen e institucioneve arsimore me fonde publike të niveleve 0, 1, 2 dhe 3 në Komunë; 

 Nxitë bashkëpunimin midis mësimdhënësve, prindërve, nxënësve dhe institucioneve 

arsimore si dhe midis institucioneve arsimore dhe familjes; 

 Bashkëpunon me drejtoritë tjera të arsimit të komunave tjera në projekte  të  përbashkëta 

arsimore, në përdorimin e përbashkët të burimeve fizike dhe njerëzore, si dhe caktimin e 

fondeve për projekte dhe qëllime të tilla; 

 Kujdeset për mirëmbajtjen dhe renovimin e ndërtesave dhe pajisjeve të institucioneve 

arsimore me fonde publike si dhe bënë sigurimin e dispozitave për mirëmbajtje të 

shërbimeve mbështetëse për mirëqenien fizike të nxënësve, duke përfshirë ujin e freskët, 

ambiente banjash dhe shërbime shëndetësore; 

 Merr masa për të siguruar që ambienti rrethues urban apo rural, në të cilin është e vendosur 

shkolla, është në përputhje me të drejtën e nxënësve për të pasur një mjedis të sigurt  në 

oborrin e shkollës; 

 Arritja e objektivave të shëndetit publik, në bashkëpunim me MASHT-in nëpërmjet 

aktiviteteve shkollore dhe jashtëshkollore, duke përfshirë programe për sigurinë në rrugë, 

fusha, të nxisë shtimin e shëndetit për të shmangur përhapjen e sëmundjeve ngjitëse si dhe 

aksione kundër duhanit dhe formave të abuzimit me drogë; 

 Shqyrton vazhdimisht masat e marra për realizimin e arsimit special, në realizimin e kësaj 

detyre në atë masë që është e nevojshme ose e dëshirueshme, drejtoria konsultohet me 

MASHT-in dhe drejtoritë tjera Komunale për koordinimin e arsimit të fëmijëve që kanë 

nevojë për arsim special; 
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 Bënë vlerësimin e nevojave speciale, siç përcaktohet me ligj; 

 Propozimi për themelimin e shërbimit këshillimor dhe shëndetësor për nevojat speciale; 

 Ushtron edhe kompetenca tjera të cilat i bartën në bazë të ligjit ose nga pushteti qendror. 

 

Organizimi i Drejtorisë për Arsim 

Funksionimi Drejtorisë së Arsimit do të bazohet në këta sektorë:  

1. Sektori i arsimit; 

2. Sektori i administratës dhe financave. 

  

Sektori i Arsimit 

 Mbikëqyrja e procesit arsimor në pajtim me udhëzimet e caktuara nga MASHT; 

 Në bashkëpunim me MASHT-në planifikon zhvillimin e arsimit parashkollor, fillor dhe të 

mesëm në nivel komune; 

 Identifikon nevojat e mësimdhënësve dhe të drejtorëve të shkollave për zhvillimin dhe 

avancimin profesional të tyre; 

 Kujdeset për trajnimin, zhvillimin dhe aftësimin e mësimdhënësve dhe stafit tjetër 

profesional në pajtim me udhëzimet, parimet dhe standardet e shpallura nga MASHT-i; 

 Propozimi për arsim special për nxënës dhe dhënia e vlerësimit profesional; 

 Organizimin dhe nxitjen e barazisë në mundësinë për të ndjekur arsimin parashkollor, fillor 

dhe të mesëm në nivel të Komunës; 

 Respektimin dhe nxitjen e të drejtave të komuniteteve dhe anëtarëve të tyre në fushën e 

arsimit në përgjithësi; 

 Nxitjen dhe harmonizimin e bashkëpunimit midis mësimdhënësve, prindërve, nxënësve dhe 

institucioneve arsimore; 

 Mbledhjen, përpunimin dhe sistemimin e të dhënave për nxënësit në nivel komune, të cilat 

regjistrohen sipas një formati të miratuar nga MASHT-ja; 

 Siguron përfshirjen e të gjithë fëmijëve në institucionet e arsimit si dhe harton plane për 

përfshirjen e të gjithë semimaturantëve në arsimin e mesëm të lartë; 
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 Përgatitë  propozim-rregulloret për funksionimin e shkollave në pajtim me Ligjin e Arsimit 

para universitar; 

 Mbledhja e të dhënave për shkollat e tri niveleve; 

 Bashkëpunon me ZRI me qëllim të kontrollit dhe vlerësimit të punës në institucione arsimore 

të Komunës; 

 Përcjellë dhe vlerëson punën edukativo-arsimore të mësimdhënësve dhe jep sugjerime me 

qëllim të përmirësimit të procesit edukativo-arsimor dhe reformave në arsim. 

 

Sektori i Administratës dhe Financave 

 Planifikimi dhe administrimi i buxhetit vjetor për të gjitha institucionet arsimore në nivel 

komune në mënyrë të efektshme; 

 Kujdeset për menaxhimin e pagave të gjithë personelit të punësuar në institucionet arsimore; 

 Pagesa e stafit udhëheqës, stafit profesional dhe personelit tjetër të punësuar në institucionet 

arsimore të Komunës; 

 Përgatit shpërndarjen e buxhetit nëpër shkolla në bazë të numrit të nxënësve, prioriteteve dhe 

kritereve tjera;  

 Kontrollon shpenzimet e shkollave duke përgatitë raporte të rregullta për buxhetin; 

 Kujdeset që përzgjedhja dhe punësimi i personelit në institucionet arsimore të bëhet mbi 

bazën e kritereve profesionale të mbështetura në ligj; 

 Pjesëmarrja në përzgjedhjen e drejtorëve të institucioneve arsimore në bashkëpunim me 

MASHT-in; 

 Përgatitja e pushimeve lokale të shkollës, në përputhje me ligjin përkatës dhe miratimin e 

rregullave të shkollës;  

 Propozon rregulloret për sjelljen dhe disiplinën e nxënësve në çdo institucion arsimor, pasi të 

ketë marrë më parë propozimet e këshillit të shkollës dhe komentet e drejtorëve për këto 

rregullore; 

 Planifikon adaptimet, renovimet dhe ndërtimet e reja të objekteve shkollore, duke u bazuar 

në kërkesat e komunitetit, analizave dhe të dhënave nga terreni; 
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 Kujdeset  për  mirëmbajtjen teknike të gjitha objekteve shkollore në Komunë, infrastrukturën 

dhe pajisjet e institucioneve arsimore; 

 Harton projekte sipas nevojës për ndërtimin dhe riparimin e objekteve shkollore dhe 

hapësirave të jashtme shkollore; 

 Përkujdeset për hartimin vjetor të raportit ku përfshihen gjendjen statistikore e inventarit të 

shkollave dhe gjendja fizike e objekteve shkollore: 

 Mbikëqyrja e  kryerjes së punëve teknike nëpër shkolla; 

 Marrjen e masave për të siguruar përdorimin pa pagesë të ndërtesave dhe ambienteve 

shkollore në nivel komune nga personeli arsimor dhe stafi mbështetës i institucioneve 

arsimore për qëllime të aftësimit profesional të tyre; 

 Sigurimin dhe respektimin e dispozitave për mirëmbajtjen e shërbimeve mbështetëse për 

mirëqenien fizike të nxënësve, duke përfshirë furnizimin me ujë, tualete, nxehje dhe 

shërbime tjera. 

 

 

 

Nr 

 

Objektivat 

Koha e 

implementi

mit  

 

Aktivitetet e planifikuara 

 

Bartësit e 

Aktiviteteve 

1. Finalizimi i 

Procedurës(Dokumentit) për 

Menaxhimin e Shpenzimeve 

Publike në Institucione 

Arsimore 

TM3  Planifikimi dhe ekzekutimi i 

të gjitha aktiviteteve në 

institucione arsimore, nga 

buxheti i Komunës së 

Mitrovicës. 

Sektori për 

Administratë 

dhe Financave 

 

2. 

 Menaxhimi efikas i Buxhetit në 

DKA dhe Institucione Arsimore 

parauniversitare 

TM2-TM4  Kursimet Buxhetore dhe 

klasifikim me i drejt i 

shpenzimeve 

Sektori për 

Administratë 

dhe Financave 

3. Rritja e kontrollit të brendshëm, 

në veçanti për menaxhimin e 

TM2-TM4  Raportimi i shpenzimit detaj 

të kontratave 

 

Drejtoria 
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Kontratave  Identifikimi i të gjitha 

stoqeve të shkollave nga 

furnizimet me lëndë djegëse 

 Identifikimi i nevojave për 

furnizime me lëndë djegëse 

nga komisioni ekspert 

Komunale e 

Arsimit 

4. Unifikimi i dokumenteve dhe 

raporteve brenda Drejtorisë së 

Arsimit 

TM2-TM3  Krijimi i një forme standarde 

për kërkesa dhe raporte të 

Shkollave 

Drejtoria 

Komunale e 

Arsimit 

5. Riorganizimi dhe 

funksionalizimi i strukturës 

organizative të DKA 

TM2-TM4  Organogrami i ri 

 Plotësimi i stafit në DKA 

 Krijimi i kushteve optimale 

për punë 

DKA  

Njësia e 

burimeve 

njerëzore 

6. Plotësimi i vendeve të punës 

nëpër Shkolla  

TM1-TM4  Plotësimi i vendeve të lira 

dhe ofrimi i kapaciteteve të 

plota të mësimdhënësve 

DKA 

Zyra e 

Personelit 

7. Ngritja e cilësisë profesionale në 

të gjitha nivelet e arsimit para 

universitar në Komunën e 

Mitrovicës 

 

TM1-TM4 

 Trajnimi i mësimdhënësve 

 Infrastruktura në objekte 

shkollore 

 Digjitalizimi i sistemit 

Arsimor 

 Ngritja e kapaciteteve të 

mësimdhënësve 

 

Drejtoria 

Komunale e 

Arsimit 
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Drejtoria e Financave dhe Zhvillimit Ekonomik 

Drejtoria e Financave dhe Zhvillimit Ekonomik do të jetë përgjegjëse për performancën e 

detyrave si në vijim: 

 Hartimin e rregulloreve komunale për çështje financiare; 

 Ndihmon Kryetarin e Komunës në përgatitjen e projekt-buxhetit; 

 Mbajtjen e llogarive dhe raporteve financiare vjetore; 

 Menaxhimin e thesarit nën mbikëqyrjen e Kryetarit të Komunës; 

 Mbikëqyrjen dhe monitorimin e sistemeve dhe procedurave për ekzekutimin e buxhetit; 

 Realizimin e procedurave dhe raporteve të kontabilitetit; 

 Dhënien e këshillave profesionale nga fusha e buxhetit organeve komunale; 

 Përcjelljen e aktiviteteve të subjekteve ekonomik të biznesit, hulumtimin dhe dhënien e 

udhëzimeve të nevojshme profesionale; 

 Regjistrimin dhe licencimin e bizneseve; 

 Dhënien e udhëzimeve dhe këshillave në lidhje me bizneset e reja; 

 Bashkëpunimin dhe koordinimin e aktiviteteve me MF-in dhe institucionet tjera rreth 

grandeve, transfereve, planifikimit vjetor dhe afatmesëm; 

 Hartimin e planit për zhvillim të qëndrueshëm ekonomik të Komunës; 

 Hartimin e planeve konkrete për zhvillimin e industrisë zejtare; 

 Hartimin e planit për shfrytëzimin e burimeve ekonomike që janë brenda Komunës; 

 Krijimin e kushteve të qëndrueshme për zhvillimin e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme. 

 

Organizimi i Drejtorisë e Financave dhe Zhvillimit Ekonomik 

Në  kuadër të kësaj drejtorie do të funksionojnë këta sektorë: 

1. Sektori i Financave; 

2. Sektori i Buxhetit; 

3. Sektori i Zhvillimit Ekonomik; 

4. Sektori i Tatimit në Pronë. 
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Sektori i Financave 

 Kujdeset për shfrytëzimin  racional të gjitha mjeteve të  shpenzuara tek të gjithë shfrytëzuesit 

buxhetor si dhe të organizatave e ndërmarrjeve publike me interes të veçantë për Komunën e 

Mitrovicës; 

 Kujdeset që punët rreth burimit dhe shfrytëzimit të mjeteve, të kryhen drejt dhe sipas 

dispozitave ligjore dhe procedurave financiare; 

 Përpilon raporte dhe analiza financiare; 

 Kujdeset për aplikimin e drejtë të rregullave të cilat e rregullojnë afarizmin material- 

financiar; 

 Përcjell rrjedhën e pagesave furnitorëve sipas përparësisë kohore; 

 Kryen procedimin e pagesave në nivel komune ne free-balance; 

 Verifikon urdhër-obligimin e pagesave - UOP-në dhe kontrollon a është regjistruar zotimi ne 

sistem; 

 Verifikon nënshkrimet e deponuara nga zyrtaret përkatës të autorizuar; 

 Kontrollon kodin ekonomik të shpenzimit dhe verifikon a përputhet me kopjen fizike; 

 Verifikon pranimin e mallrave ose shërbimeve përmes raportit të pranimit; 

 Kontrollon sasinë në faturë me sasinë në urdhrin e blerjes – UB.  

 

Sektori i Buxhetit 

 Përgatitja dhe zhvillimi i buxhetit, kornizës  afatmesme të shpenzimeve dhe raportet 

periodike; 

 Bënë planin dinamik të realizimit të projekteve dhe bartjen e mjeteve për zërat buxhetor;  

 Bënë planifikimin e pasqyrës së rrjedhjes së parasë së gatshme; 

 I ofron këshilla profesionale organeve komunale për menaxhimin e buxhetit; 

 Përgatitja e raportit përfundimtar (pasqyrat financiare); 

 Kontrollimin e shfrytëzimit të mjeteve buxhetore sipas destinimit të gjithë shfrytëzuesve të 

mjeteve buxhetore; 
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 Përpilon llogaritë vjetore të buxhetit. Përgatitë propozime për rebalanc dhe merr pjesë në 

përpilimin e projekt-propozimeve për planet buxhetore vjetore si dhe në hartimin e planit 

buxhetor.  

Muaji Aktivitetet 

Detyrat 

Përshkrimi i punëve Rezultati i pritur Afati Kohor 

 

 

 

 

 

 

 

Janar 

 

Të Hyrat 

Vetanake 

Alokimet e THV nga muaji 

Dhjetor 2021 

Barazimet me Drejtoritë 

Komunale 

Barazimet me Thesar/MFPT 

Raportimi i THV 

Njoftimi mbi procesin 

e barazimit dhe 

realizimit të Planit 

Vjetor 2020 të 

inkasimit të të hyrave 

vetanake. 

…09.01.2022 

Arka Barazimi i Arkës (Dorëzimi i 

mjeteve në bankë dhe 

verifikimi i gjendjes në 

SIMFK) dhe identifikimi i të 

gjitha avanseve të hapura nga 

viti paraprak. 

Raport detaj i 

pagesave të realizuara 

në Arkën e Komunës 

dhe mbyllja e 

PettyCash në 

përputhje me 

instruksionet nga 

MFPT. 

…09.01.2022 

Pasuria  Azhurimi i regjistrit të 

Pasurisë Komunale mbi/nën 

1000 Euro, për të gjitha 

Drejtoritë. 

 

Azhurimi i regjistrit të 

invetarit duke u bazuar në 

raportin e Komisionit për 

Evidentim të Invetarit i 

emëruar nga ZKA. 

Raport detaj i 

regjistrimit të Pasurisë 

…09.01.2022 
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Azhurimi i regjistriit të 

vlerësimi dhe zhvlerësimit të 

Pasurisë Komunale duke u 

bazuar në raportin e 

Komisionit për vlerësim dhe 

zhvlerësim të pasurisë të 

emëruar nga ZKA. 

LOGO Regjistrimi i hyrjeve dhe 

daljeve si dhe raportimi i të 

gjitha lëndëve (Faturave) nga 

programi i kontabilitetit 

LOGO gjatë muajit paraprak, 

për Komunën e Mitrovicës. 

Barazimet me Thesar/MFPT 

Analiza financiare e 

pranimit dhe 

ekzekutimit të lëndëve 

në SBF. 

…10.01.2022 

Takimi 

fillestar  

Takimi me zyrtarët e SBF 

për të identifikuar kërkesat, 

detyrat dhe obligimet e tyre 

për vitin 2022. 

 

Organizimi punëve 

për vitin 2022  

11.01.2022 

Ndryshimet 

në Paga 

Përgatitja e formularëve për 

ndryshimet në Paga dhe 

dorëzimi i tyre në Divizionin 

e Pagave të Ministrisë së 

Financave. 

Ekzekutimi i pagave 

me të gjitha 

ndryshimet ligjore dhe 

sipas kërkesave të 

pranuara. 

…12.01.2022 

Pushimet 

Vjetore 

Planifikimi i pushimit vjetor 

për vitin 2022 nga zyrtarët e 

SFB. 

Mungesat e zyrtarëve 

të mos ndikojnë në 

kryerjen e detyrave 

dhe obligimeve në 

…15.01.2022 
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SBF 

Raporti 

Vjetor 

Mbledhja e raporteve nga 

zyrtarët e sektorit për punët e 

përfunduara gjatë muajit 

dhjetor 2021. Përgatitjen e 

Raportit të punës për muajin 

dhjetor dhe RAPORTIT 

VJETOR 2021 

Raportimi te Drejtori i 

DFZHE për të gjitha 

aktivitete e kryera në 

SBF gjatë vitit 2021. 

…15.01.2022 

Obligimet e 

Papaguara 

Asistimi në përgatitjen 

raporti të obligimeve të 

papaguara dhe bartja e tyre 

nga viti 2021 në vitin 2022 

sipas katgorive ekonomike 

dhe programeve buxhetore. 

Identifkimi i rreziqeve nga 

moskryerja e obligimeve 

ndaj OE. 

Raportimi i 

obligimeve (faturave) 

të papaguara të 

Komunës së 

Mitrovicës 

Forcimi i Kontrollit të 

Brendshem 

 

…15.01.2022 

Qasja në 

SIMFK 

Përgatitja e kërkesave për 

qasje në SIMFK.  

Njoftimi i organizatës 

buxhetore me të gjithë 

zyrtarët që do të kenë 

qasje në SIMFK. 

…31.01.2022 

Pasqyrat 

Vjetore 

Financiare 

Asistimi te Zyrtari Kryesor 

Financiar për përgatitjen e 

Pasqyrave Vjetore Financiare 

për vitin 2021. 

 

Vërtetësia e plotë e të 

dhënave të ofruara nga 

zyrtarët komunal për 

PVF. 

…31.01.2022 

Miratimi/Ref

uzimi i 

kërkesave 

Raporti detaj për të gjitha 

kërkesat e drejtorive tjera : 

Të Miratuara dhe të 

Analiza e miratimit 

dhe refuzimit të 

lëndëve 

…31.01.2022 
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Refuzuara / Përveç faturave 

Për vitin 2021 

 

Alokimi i 

Buxhetit 

Njoftimi i të gjitha Drejtorive 

dhe Tri niveleve të Arsimit 

mbi Alokimin e Buxhetit për 

TM1. 

 

Informimi në kohë 

mbi alokimet 

buxhetore nga të gjitha 

fondet burimore 

Janar 

Donacionet  

Participimet 

Azhurimi i listës së 

Donacionete/Participimeve 

për vitin paraprak dhe 

procedimi i kërkesës në MF 

për bartjen e mjeteve të 

pashpenzuara. 

Bartja e mjeteve të 

pashpenzuara nga 

projektet e 

papërfunduara gjatë 

vitit 2021 

Janar 

Plani i 

Rrjedhës së 

parasë 

Përgatitja e CashFlow duke u 

bazuar në ndarjet buxhetore 

të ligjit të Buxhetit 2022 dhe 

prioritetet e Drejtorive. 

Alokimet e mjeteve në 

baza periodike në 

përputhje me 

prioritetet e 

përcaktuara. 

Janar 

Zotimet Raport detaj i kërkesave të 

proceduara në MFPT për 

anulim të zotimeve gjatë vitit 

2021. Raport i zotimeve për 

pagesat elektronike të 

proceduara në MFPT. 

Shpalosje e raportit 

analitik të zotimit të 

mjeteve në nivel të 

Komunës. 

Janar 

Kthimi i 

mjeteve 

Raport detaj i pagesave të 

kthyera nga Thesari/MFPT 

gjatë vitit 2021  

Shpalosje e raportit të 

kthimit të lëndëve dhe 

forcimi i kontrollit të 

brendshëm. 

Janar 
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Pagesat e 

dyfishta 

Raport detaj i pagesave të 

dyfishta të 

proceduara/identifikuara 

gjatë vitit 2021. 

Raport i mjeteve nga OE për 

pagesat e dyfishta të 

identifikuara gjatë vitit 2021. 

Forcimi i Kontrollit të 

Brendshëm 

Identifikimi i 

rreziqeve te 

procedimit të 

pagesave. 

Janar 

Pagesat e 

ekzekutuara 

nga 

Thesari/MF 

përmes PP 

dhe Nenit 

39.2 

Raporti detaj i pagesave nga 

Thesari/MFPT dhe analiza 

financiare mbi ekzekutimin e 

buxhetit përmes pagesave 

direkte. 

Forcimi i Kontrollit të 

Brendshëm Financiar 

Ngritja e nivelit të 

komunikimit me 

Avokatin e Komunës 

Janar 

Vlerësimi i 

Stafit 

Vlerësimi i stafit sipas 

kritereve të përcaktuara me 

Rregullore, për punët punët e 

realizuara gjatë vitit 2021 

Performanca e stafit të 

SBF 

Janar 

 

 

 

 

 

 

Shkurt   

Raporti i 

punës  

Janar 2022 

Mbledhja e raporteve të 

punës nga zyrtarët e SBF dhe 

përgatitja e Raportit Mujor 

për Drejtorin e DFZHE 

Krahasimi i punëve në 

raport me planin dhe 

raportimi i tyre  

…05.02.2022 

LOGO Regjistrimi i hyrjeve dhe 

daljeve si dhe raportimi i të 

gjitha lëndëve (Faturave) nga 

programi i kontabilitetit 

LOGO gjatë muajit paraprak, 

për Komunën e Mitrovicës. 

Barazimet me Thesar/MFPT 

Analiza financiare e 

pranimit dhe 

ekzekutimit të lëndëve 

në SBF. 

…10.02.2022 
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Ndryshimet 

në Paga 

Përgatitja e formularëve për 

ndryshimet në Paga dhe 

dorëzimi i tyre në Divizionin 

e Pagave të Ministrisë së 

Financave. 

Ekzekutimi i pagave 

me të gjitha 

ndryshimet ligjore dhe 

sipas kërkesave të 

pranuara. 

…12.02.2022 

Raporti 

Financiar 

Janar-

Dhjetor 2021 

Përgatitja e Raportit të 

Brendshëm Financiar për 

realizimin e Buxhetit 

Komunal gjatë vitit 2021. 

 

Analiza financiare e 

ekzekutimit të 

buxhetit në krahasim 

me planifikimin e tij 

…15.02.2022 

Obligimet e 

Papaguara 

Asistimi në përgatitjen e 

obligimeve të papaguara deri 

fund të muajit Janar 2022 

Raportimi i 

obligimeve (faturave) 

të papaguara të 

Komunës së 

Mitrovicës 

…15.02.2022 

Të Hyrat 

Vetanake 

Alokimet e THV nga muaji 

Janar  

Barazimet me Arkën e 

Komunës 

Barazimet me Drejtoritë 

Komunale 

Barazimet me Thesar/MFPT 

Raportimi i THV 

Njoftimi mbi procesin 

e barazimit dhe 

realizimit të Planit 

Vjetor 2022 të 

inkasimit të hyrave 

vetanake. 

Shkurt 

 

 

 

 

 

 

Raporti i 

punës Shkurt 

2022 

Mbledhja e raporteve të 

punës nga zyrtarët e SBF dhe 

përgatitja e Raportit Mujor 

për Drejtorin e DFZHE 

Krahasimi i punëve në 

raport me planin dhe 

raportimi i tyre  

…05.03.2022 

LOGO Regjistrimi i hyrjeve dhe 

daljeve si dhe raportimi i të 

Analiza financiare e 

pranimit dhe 

…10.03.2022 
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Mars 

 

gjitha lëndëve (Faturave) nga 

programi i kontabilitetit 

LOGO gjatë muajit paraprak, 

për Komunën e Mitrovicës. 

Barazimet me Thesar/MFPT 

ekzekutimit të lëndëve 

në SBF. 

Ndryshimet 

në Paga 

Përgatitja e formularëve për 

ndryshimet në Paga dhe 

dorëzimi i tyre në Divizionin 

e Pagave të Ministrisë së 

Financave. 

Ekzekutimi i pagave 

me të gjitha 

ndryshimet ligjore dhe 

sipas kërkesave të 

pranuara. 

..12.03.2022 

Obligimet e 

Papaguara 

Asistimi në përgatitjen e 

obligimeve të papaguara deri 

fund të muajit Shkurt . 

Raportimi i 

obligimeve (faturave) 

të papaguara të 

Komunës së 

Mitrovicës 

…15.03.2022 

Tarifat për 

Biznese 

Faturimi dhe ngarkesa e 

bizneseve me tarifa 

komunale, sipas rregulloreve 

për taksa, tarifa dhe gjobave 

komunale.  

Mbledhja e borxheve 

nga taksapaguesit për 

ushtrimin e 

veprimtarisë biznesore 

duke përdorur edhe 

mbledhjen e detyruar 

…31.03.2022 

Të hyrat 

Vetanake 22 

Përgatitja e raporti për 

mbetjen e të hyrave vetanake 

të pa shpenzuara gjatë vitit 

2021 dhe procedimi i tij. 

 

Alokimi i të hyrave 

vetanake të pa 

shpenzuara gjatë vitit 

2021. 

…31.03.2022 

Të Hyrat 

Vetanake 

Alokimet e THV nga muaji 

Shkurt 

Barazimet me Arkën e 

Njoftimi mbi procesin 

e barazimit dhe 

realizimit të Planit 

Mars 
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Komunës 

Barazimet me Drejtoritë 

Komunale 

Barazimet me Thesar/MFPT 

Raportimi i THV 

Vjetor 2022 të 

inkasimit të hyrave 

vetanake. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prill  

Raporti i 

punës  Mars  

Mbledhja e raporteve të 

punës nga zyrtarët e SBF dhe 

përgatitja e Raportit Mujor 

për Drejtorin e DFZHE 

Krahasimi i punëve në 

raport me planin dhe 

raportimi i tyre  

…05.04.2022 

Rishikimi i 

Planit Vjetor 

të Punës 

Organizimi i takimit për të 

rishikuar PVP dhe për të 

analizuar implementimin e tij 

dhe ndryshimet e nevojshme. 

Realizimi i Planit 

Vjetor të Punës. 

    09.04.2022 

LOGO Regjistrimi i hyrjeve dhe 

daljeve si dhe raportimi i të 

gjitha lëndëve (Faturave) nga 

programi i kontabilitetit 

LOGO gjatë muajit paraprak, 

për Komunën e Mitrovicës. 

Barazimet me Thesar/MFPT 

Analiza financiare e 

pranimit dhe 

ekzekutimit të lëndëve 

në SBF. 

…10.04.2022 

Raport mbi 

faturat e 

pranuara  

TM1 2022 

Raport mbi faturat e pranuara 

nga Drejtoria për Financa 

dhe Zhvillim Ekonomik. 

Analiza mbi punët dhe 

shërbimet e pranuara 

nga DFZHE dha 

krahasimi i tyre 

…10.04.2022 

Ndryshimet 

në Paga 

Përgatitja e formularëve për 

ndryshimet në Paga dhe 

dorëzimi i tyre në Divizionin 

e Pagave të Ministrisë së 

Financave. 

Ekzekutimi i pagave 

me të gjitha 

ndryshimet ligjore dhe 

sipas kërkesave të 

pranuara. 

…12.04.2022 
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Obligimet e 

Papaguara 

Asistimi në përgatitjen e 

obligimeve të papaguara deri 

fund të muajit Mars  

Raportimi i 

obligimeve (faturave) 

të papaguara të 

Komunës së 

Mitrovicës 

…15.04.2022 

Miratimi/Ref

uzimi i 

kërkesave 

Raporti detaj për të gjitha 

kërkesat e drejtorive tjera : 

Të Miratuara dhe të 

Refuzuara / Përveç faturave 

Për TM1 

Analiza e miratimit 

dhe refuzimit të 

lëndëve 

…30.04.2022 

Alokimi i 

Buxhetit 

Njoftimi i të gjitha Drejtorive 

dhe Tri niveleve të Arsimit 

mbi Alokimin e Buxhetit për 

TM2. 

 

Informimi në kohë 

mbi alokimet 

buxhetore nga të gjitha 

fondet burimore 

Prill 

Raporti 

Financiar  

Përgatitja e Raportit të 

Brendshëm Financiar për 

realizimin e Buxhetit 

Komunal gjatë periudhës 

Janar – Mars 2022. 

Analiza financiare e 

ekzekutimit të 

buxhetit në krahasim 

me planifikimin e tij 

Prill 

Pagesat e 

ekzekutuara 

nga 

Thesari/MF 

përmes PP 

dhe Nenit 

39.2 

Raporti detaj i pagesave nga 

Thesari/MFPT dhe analiza 

financiare mbi ekzekutimin e 

buxhetit përmes pagesave 

direkte për TM1. 

Forcimi i Kontrollit të 

Brendshëm Financiar 

Ngritja e nivelit të 

komunikimit me 

Avokatin e Komunës 

Prill 

Të Hyrat 

Vetanake 

Alokimet e THV nga muaji 

Mars 

Njoftimi mbi procesin 

e barazimit dhe 

Prill 
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Barazimet me Arkën e 

Komunës 

Barazimet me Drejtoritë 

Komunale 

Barazimet me Thesar/MFPT 

Raportimi i THV 

realizimit të Planit 

Vjetor 2022 të 

inkasimit të hyrave 

vetanake. 

Maj   Raporti i 

punës     

Prill 2022 

Mbledhja e raporteve të 

punës nga zyrtarët e SBF dhe 

përgatitja e Raportit Mujor 

për Drejtorin e DFZHE 

Krahasimi i punëve në 

raport me planin dhe 

raportimi i tyre  

…05.05.2022 

LOGO Regjistrimi i hyrjeve dhe 

daljeve si dhe raportimi i të 

gjitha lëndëve (Faturave) nga 

programi i kontabilitetit 

LOGO gjatë muajit paraprak, 

për Komunën e Mitrovicës. 

Barazimet me Thesar/MFPT 

Analiza financiare e 

pranimit dhe 

ekzekutimit të lëndëve 

në SBF. 

…10.05.2022 

Ndryshimet 

në Paga 

Përgatitja e formularëve për 

ndryshimet në Paga dhe 

dorëzimi i tyre në Divizionin 

e Pagave të Ministrisë së 

Financave. 

Ekzekutimi i pagave 

me të gjitha 

ndryshimet ligjore dhe 

sipas kërkesave të 

pranuara. 

…12.05.2022 

Obligimet e 

Papaguara 

Asistimi në përgatitjen e 

obligimeve të papaguara deri 

fund të muajit Prill 2022 

 

Raportimi i 

obligimeve (faturave) 

të papaguara të 

Komunës së 

Mitrovicës 

…15.05.2022 

Qarkorja 

Buxhetore 

Asistimi në përgatitjen e 

kufijve fillestar të Buxhetit 

Njoftimi i Drejtorive 

Komunale me kufijtë 

…30.05.2022 
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2023/01 2023 - 2025 

 

fillestar buxhetore 

2023-2025 

Të Hyrat 

Vetanake 

Alokimet e THV nga muaji 

Prill 

Barazimet me Arkën e 

Komunës 

Barazimet me Drejtoritë 

Komunale 

Barazimet me Thesar/MFPT 

Raportimi i THV 

Njoftimi mbi procesin 

e barazimit dhe 

realizimit të Planit 

Vjetor 2022 të 

inkasimit të hyrave 

vetanake. 

Maj 

 

 

 

 

 

 

Qershor 

 

Raporti i 

punës     

Maj 2022 

Mbledhja e raporteve të 

punës nga zyrtarët e SBF dhe 

përgatitja e Raportit Mujor 

për Drejtorin e DFZHE 

Krahasimi i punëve në 

raport me planin dhe 

raportimi i tyre  

…05.06.2022 

LOGO Regjistrimi i hyrjeve dhe 

daljeve si dhe raportimi i të 

gjitha lëndëve (Faturave) nga 

programi i kontabilitetit 

LOGO gjatë muajit paraprak, 

për Komunën e Mitrovicës. 

Barazimet me Thesar/MFPT 

Analiza financiare e 

pranimit dhe 

ekzekutimit të lëndëve 

në SBF. 

…10.06.2022 

Ndryshimet 

në Paga 

Përgatitja e formularëve për 

ndryshimet në Paga dhe 

dorëzimi i tyre në Divizionin 

e Pagave të Ministrisë së 

Financave. 

Ekzekutimi i pagave 

me të gjitha 

ndryshimet ligjore dhe 

sipas kërkesave të 

pranuara. 

 

...12.06.2022 

Obligimet e 

Papaguara 

Asistimi në përgatitjen e 

obligimeve të papaguara deri 

Raportimi i 

obligimeve (faturave) 

…15.06.2022 
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fund të muajit Maj 2022 të papaguara të 

Komunës së 

Mitrovicës 

Korniza 

Afatmesme 

Buxhetore 

Asistimi në përgatitjen e 

KAB Komunal dhe 

përcaktimi i nevojave të 

shpenzimeve sipas 

kategorive ekonomike për 

vitin 2023 dhe vlerësimet për 

2024 dhe 2025. 

Identifikimi i kufijve 

buxhetore për 

kategoritë ekonomike 

buxhetore 2023-2025. 

…30.06.2022 

Dorëzimi MF 

Të Hyrat 

Vetanake 

Alokimet e THV nga muaji 

Maj 

Barazimet me Arkën e 

Komunës 

Barazimet me Drejtoritë 

Komunale 

Barazimet me Thesar/MFPT 

Raportimi i THV 

Njoftimi mbi procesin 

e barazimit dhe 

realizimit të Planit 

Vjetor 2022 të 

inkasimit të hyrave 

vetanake. 

Qershor 

 

 

 

 

 

 

 

Korrik  

Rishikimi i 

Planit Vjetor 

të Punës 

Organizimi i takimit për të 

rishikuar PVP dhe për të 

analizuar implementimin e tij 

dhe ndryshimet e nevojshme. 

Analize - Realizimi i 

Planit Vjetor të Punës. 

01.07.2022 

Raporti i 

punës    

Qershor 2022 

Mbledhja e raporteve të 

punës nga zyrtarët e SBF dhe 

përgatitja e Raportit Mujor 

për Drejtorin e DFZHE 

 

Krahasimi i punëve në 

raport me planin dhe 

raportimi i tyre  

…05.07.2022 

LOGO Regjistrimi i hyrjeve dhe 

daljeve si dhe raportimi i të 

Analiza financiare e 

pranimit dhe 

…10.07.2022 
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gjitha lëndëve (Faturave) nga 

programi i kontabilitetit 

LOGO gjatë muajit paraprak, 

për Komunën e Mitrovicës. 

Barazimet me Thesar/MF 

ekzekutimit të lëndëve 

në SBF. 

Raport mbi 

faturat e 

pranuara  

TM2 2022 

Raport mbi faturat e pranuara 

nga Drejtoria për Financa 

dhe Zhvillim Ekonomik. 

Analiza mbi punët dhe 

shërbimet e pranuara 

nga DFZHE dha 

krahasimi i tyre 

…10.07.2022 

Ndryshimet 

në Paga 

Përgatitja e formularëve për 

ndryshimet në Paga dhe 

dorëzimi i tyre në Divizionin 

e Pagave të Ministrisë së 

Financave. 

Ekzekutimi i pagave 

me të gjitha 

ndryshimet ligjore dhe 

sipas kërkesave të 

pranuara. 

...12.07.2022 

Obligimet e 

Papaguara 

Asistimi në përgatitjen e 

obligimeve të papaguara deri 

fund të muajit Qershor 2022 

 

Raportimi i 

obligimeve (faturave) 

të papaguara të 

Komunës së 

Mitrovicës 

…15.07.2022 

Qarkorja 

Buxhetore 

2023/02 

Asistimi në përgatitjen e 

kufijve fillestar të Buxhetit 

2023 sipas QB 2023/02 

Njoftimi i Drejtorive 

Komunale me kufijtë 

final sipas kategorive 

ekonomike buxhetore 

2023-2025 

Korrik 

Dëgjimet 

Buxhetore 

me qytetarë 

Organizimi i dëgjimeve 

buxhetore me qytetarë në 

kuadër të procesit të 

planifikimit të Buxhetit 

2023-2025, në KK dhe në 

Identifikimi i 

kërkesave financiare 

të qytetarëve për vitin 

2023. 

Korrik 
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terren. 

 

Raporti mbi 

Dëgjimet 

Buxhetore  

me qytetarë 

Filtrimi i kërkesave të 

qytetarëve gjatë dëgjimeve 

buxhetore, eliminimi i 

kërkesave të përsëritura dhe 

Përgatitja e Raportit mbi 

dëgjimet buxhetore me 

qytetarë 

Përmbledhja e 

kërkesave të 

qytetarëve dhe 

njoftimi i Kryetarit të 

Komunës përmes 

raportit me shkrim 

…23.07.2022 

Miratimi/Ref

uzimi i 

kërkesave 

Raporti detaj për të gjitha 

kërkesat e drejtorive tjera : 

Të Miratuara dhe të 

Refuzuara / Përveç faturave 

Për TM2 

Analiza e miratimit 

dhe refuzimit të 

lëndëve 

…31.07.2022 

Alokimi i 

Buxhetit 

Njoftimi i të gjitha Drejtorive 

dhe Tri niveleve të Arsimit 

mbi Alokimin e Buxhetit për 

TM3. 

 

Informimi në kohë 

mbi alokimet 

buxhetore nga të gjitha 

fondet burimore 

Korrik 

Raporti 

Financiar  

Përgatitja e Raportit të 

Brendshëm Financiar për 

realizimin e Buxhetit 

Komunal gjatë periudhës 

Janar – Qershor 2022. 

Analiza financiare e 

ekzekutimit të 

buxhetit në krahasim 

me planifikimin e tij 

Korrik 

Pagesat e 

ekzekutuara 

nga 

Thesari/MF 

përmes PP 

Raporti detaj i pagesave nga 

Thesari/MFPT dhe analiza 

financiare mbi ekzekutimin e 

buxhetit përmes pagesave 

direkte për TM2. 

Forcimi i Kontrollit të 

Brendshëm Financiar 

Ngritja e nivelit të 

komunikimit me 

Avokatin e Komunës 

Korrik 
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dhe Nenit 

39.2 

Pagesat e 

dyfishta 

Raport detaj i pagesave të 

dyfishta të 

proceduara/identifikuara 

gjatë TM1 dhe TM2 2022. 

Raport i mjeteve nga OE për 

pagesat e dyfishta të 

identifikuara gjatë vitit 2022. 

Forcimi i Kontrollit të 

Brendshëm 

Identifikimi i 

rreziqeve te 

procedimit të 

pagesave. 

Korrik 

Të Hyrat 

Vetanake 

Alokimet e THV nga muaji 

Qershor 

Barazimet me Arkën e 

Komunës 

Barazimet me Drejtoritë 

Komunale 

Barazimet me Thesar/MFPT 

Raportimi i THV 

Njoftimi mbi procesin 

e barazimit dhe 

realizimit të Planit 

Vjetor 2022 të 

inkasimit të hyrave 

vetanake. 

Korrik 

Gusht Raporti i 

punës    

Korrik 2022 

Mbledhja e raporteve të 

punës nga zyrtarët e SBF dhe 

përgatitja e Raportit Mujor 

për Drejtorin e DFZHE 

 

Krahasimi i punëve në 

raport me planin dhe 

raportimi i tyre  

…05.08.2022 

LOGO Regjistrimi i hyrjeve dhe 

daljeve si dhe raportimi i të 

gjitha lëndëve (Faturave) nga 

programi i kontabilitetit 

LOGO gjatë muajit paraprak, 

për Komunën e Mitrovicës. 

Barazimet me Thesar/MFPT 

Analiza financiare e 

pranimit dhe 

ekzekutimit të lëndëve 

në SBF. 

…10.08.2022 



Republika e Kosovës 
Republika Kosova – Republic of Kosovo 

Komuna e Mitrovicës së Jugut 

Opština Južna Mitrovica – Municipality of Mitrovica South 

Adresa: Rr."Bedri Gjinaj",40 000 Mitrovicë – Kosovë 
Tel:080019400 (pa pagesë); tel: 028 532 104 dhe 028 515 366; 

E-mail:komuna.mitrovice@rks-gov.net; web: www.kk.rks-gov.net/mitroviceejugut 

67 

Ndryshimet 

në Paga 

Përgatitja e formularëve për 

ndryshimet në Paga dhe 

dorëzimi i tyre në Divizionin 

e Pagave të Ministrisë së 

Financave. 

Ekzekutimi i pagave 

me të gjitha 

ndryshimet ligjore dhe 

sipas kërkesave të 

pranuara. 

...12.08.2022 

Obligimet e 

Papaguara 

Asistimi në përgatitjen e 

obligimeve të papaguara deri 

fund të muajit Korrik 2022 

Raportimi i 

obligimeve (faturave) 

të papaguara të 

Komunës së 

Mitrovicës 

…15.08.2022 

Dëgjimet 

Buxhetore 

me Drejtor të 

Drejtorive  

Organizimi i Dëgjimeve 

Buxhetore me Drejtorët 

Komunal për Buxhetin 2023-

2025, duke i njoftuar me 

kufijtë final Buxhetore për 

vitet pasuese. 

Finalizimi i Draft-

Buxhetit 2023-2025 

Gusht 

Buxheti 2023-

2025 

Finalizimi i Draft-Buxhetit 

2023-2025 dhe procedimi te 

Kryetari i Komunës 

 

Aprovimi i Draft-

Buxhetit 2023-2025 

nga ZKA 

Gusht 

Të Hyrat 

Vetanake 

Alokimet e THV nga muaji 

Korrik  

Barazimet me Arkën e 

Komunës 

Barazimet me Drejtoritë 

Komunale 

Barazimet me Thesar/MFPT 

Raportimi i THV 

Njoftimi mbi procesin 

e barazimit dhe 

realizimit të Planit 

Vjetor 2022 të 

inkasimit të hyrave 

vetanake. 

Gusht 

Shtator Raporti i Mbledhja e raporteve të Krahasimi i punëve në …05.09.2022 
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punës    

Gusht 2022 

punës nga zyrtarët e SBF dhe 

përgatitja e Raportit Mujor 

për Drejtorin e DFZHE 

raport me planin dhe 

raportimi i tyre  

LOGO Regjistrimi i hyrjeve dhe 

daljeve si dhe raportimi i të 

gjitha lëndëve (Faturave) nga 

programi i kontabilitetit 

LOGO gjatë muajit paraprak, 

për Komunën e Mitrovicës. 

Barazimet me Thesar/MFPT 

Analiza financiare e 

pranimit dhe 

ekzekutimit të lëndëve 

në SBF. 

…10.09.2022 

Ndryshimet 

në Paga 

Përgatitja e formularëve për 

ndryshimet në Paga dhe 

dorëzimi i tyre në Divizionin 

e Pagave të Ministrisë së 

Financave. 

Ekzekutimi i pagave 

me të gjitha 

ndryshimet ligjore dhe 

sipas kërkesave të 

pranuara. 

...12.09.2022 

Obligimet e 

Papaguara 

Asistimi në përgatitjen e 

obligimeve të papaguara deri 

fund të muajit Gusht 2022 

 

Raportimi i 

obligimeve (faturave) 

të papaguara të 

Komunës së 

Mitrovicës 

…15.09.2022 

Buxheti 2023-

2025 

Regjistrimi i të dhënave në 

sistemin BDMS dhe PIP 

 

Dorëzimi i Buxhetit në 

Departamentin e Buxhetit në 

Ministrinë e Financave 

 

Finalizimi i Buxhetit 

2023-2025 

25.09.2022 

 

30.09.2022 

Të Hyrat 

Vetanake 

Alokimet e THV nga muaji 

Gusht 

Njoftimi mbi procesin 

e barazimit dhe 

Shtator 
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Barazimet me Arkën e 

Komunës 

Barazimet me Drejtoritë 

Komunale 

Barazimet me Thesar/MFPT 

Raportimi i THV 

realizimit të Planit 

Vjetor 2022 të 

inkasimit të hyrave 

vetanake. 

Tetor Rishikimi i 

Planit Vjetor 

të Punës 

Organizimi i takimit për të 

rishikuar PVP dhe për të 

analizuar implementimin e tij 

dhe ndryshimet e nevojshme. 

 

Realizimi i Planit 

Vjetor të Punës. 

01.10.2022 

Raporti i 

punës    

Shtator 2022 

Mbledhja e raporteve të 

punës nga zyrtarët e SBF dhe 

përgatitja e Raportit Mujor 

për Drejtorin e DFZHE 

 

Krahasimi i punëve në 

raport me planin dhe 

raportimi i tyre  

…05.10.2022 

LOGO Regjistrimi i hyrjeve dhe 

daljeve si dhe raportimi i të 

gjitha lëndëve (Faturave) nga 

programi i kontabilitetit 

LOGO gjatë muajit paraprak, 

për Komunën e Mitrovicës. 

Barazimet me Thesar/MFPT 

Analiza financiare e 

pranimit dhe 

ekzekutimit të lëndëve 

në SBF. 

…10.10.2022 

Raport mbi 

faturat e 

pranuara  

TM3 2022 

Raport mbi faturat e pranuara 

nga Drejtoria për Financa 

dhe Zhvillim Ekonomik. 

Analiza mbi punët dhe 

shërbimet e pranuara 

nga DFZHE dha 

krahasimi i tyre 

…10.10.2022 

Ndryshimet 

në Paga 

Përgatitja e formularëve për 

ndryshimet në Paga dhe 

Ekzekutimi i pagave 

me të gjitha 

...12.10.2022 
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dorëzimi i tyre në Divizionin 

e Pagave të Ministrisë së 

Financave. 

ndryshimet ligjore dhe 

sipas kërkesave të 

pranuara. 

Obligimet e 

Papaguara 

Asistimi në përgatitjen e 

obligimeve të papaguara deri 

fund të muajit Shtator 2022 

Raportimi i 

obligimeve (faturave) 

të papaguara të 

Komunës së 

Mitrovicës 

…15.10.2022 

Miratimi/Ref

uzimi i 

kërkesave 

Raporti detaj për të gjitha 

kërkesat e drejtorive tjera : 

Të Miratuara dhe të 

Refuzuara / Përveç faturave 

Për TM3 

Analiza e miratimit 

dhe refuzimit të 

lëndëve 

…31.10.2022 

Mbyllja e 

Afatit të 

Zotimeve 

Njoftimi paraprak i 

Drejtorive Komunale për 

mbylljen e afatit të zotimeve 

për kategorinë ekonomike të 

Investimeve Kapitale. 

 

Efikasiteti i zotimit të 

mjeteve 

31.10.2022 

Alokimi i 

Buxhetit 

Njoftimi i të gjitha Drejtorive 

dhe tre nivelet e Arsimit mbi 

Alokimin e Buxhetit për 

TM4. 

Informimi në kohë 

mbi alokimet 

buxhetore nga të gjitha 

fondet burimore 

Tetor 

Raporti 

Financiar  

Përgatitja e Raportit të 

Brendshëm Financiar për 

realizimin e Buxhetit 

Komunal gjatë periudhës 

Janar – Shtator 2022. 

Analiza financiare e 

ekzekutimit të 

buxhetit në krahasim 

me planifikimin e tij 

Tetor 

Pagesat e Raporti detaj i pagesave nga Forcimi i Kontrollit të Tetor 
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ekzekutuara 

nga 

Thesari/MF 

përmes PP 

dhe Nenit 

39.2 

Thesari/MF dhe analiza 

financiare mbi ekzekutimin e 

buxhetit përmes pagesave 

direkte për TM3. 

Brendshëm Financiar 

Ngritja e nivelit të 

komunikimit me 

Avokatin e Komunës 

Të Hyrat 

Vetanake 

Alokimet e THV nga muaji 

Shtator 

Barazimet me Arkën e 

Komunës 

Barazimet me Drejtoritë 

Komunale 

Barazimet me Thesar/MFPT 

Raportimi i THV 

Njoftimi mbi procesin 

e barazimit dhe 

realizimit të Planit 

Vjetor 2022 të 

inkasimit të hyrave 

vetanake. 

Tetor 

Nëntor Raporti i 

punës    Tetor 

2022 

Mbledhja e raporteve të 

punës nga zyrtarët e SBF dhe 

përgatitja e Raportit Mujor 

për Drejtorin e DFZHE 

 

Krahasimi i punëve në 

raport me planin dhe 

raportimi i tyre  

…05.11.2022 

LOGO Regjistrimi i hyrjeve dhe 

daljeve si dhe raportimi i të 

gjitha lëndëve (Faturave) nga 

programi i kontabilitetit 

LOGO gjatë muajit paraprak, 

për Komunën e Mitrovicës. 

Barazimet me Thesar/MFPT 

Analiza financiare e 

pranimit dhe 

ekzekutimit të lëndëve 

në SBF. 

…10.11.2022 

Ndryshimet 

në Paga 

Përgatitja e formularëve për 

ndryshimet në Paga dhe 

dorëzimi i tyre në Divizionin 

Ekzekutimi i pagave 

me të gjitha 

ndryshimet ligjore dhe 

...12.11.2022 



Republika e Kosovës 
Republika Kosova – Republic of Kosovo 

Komuna e Mitrovicës së Jugut 

Opština Južna Mitrovica – Municipality of Mitrovica South 

Adresa: Rr."Bedri Gjinaj",40 000 Mitrovicë – Kosovë 
Tel:080019400 (pa pagesë); tel: 028 532 104 dhe 028 515 366; 

E-mail:komuna.mitrovice@rks-gov.net; web: www.kk.rks-gov.net/mitroviceejugut 

72 

e Pagave të Ministrisë së 

Financave. 

sipas kërkesave të 

pranuara. 

Obligimet e 

Papaguara 

Asistimi në përgatitjen e 

obligimeve të papaguara deri 

fund të muajit Tetor 2022 

Raportimi i 

obligimeve (faturave) 

të papaguara të 

Komunës së 

Mitrovicës 

…15.11.2022 

Të Hyrat 

Vetanake 

Alokimet e THV nga muaji 

Tetor 

Barazimet me Arkën e 

Komunës 

Barazimet me Drejtoritë 

Komunale 

Barazimet me Thesar/MFPT 

Raportimi i THV 

Njoftimi mbi procesin 

e barazimit dhe 

realizimit të Planit 

Vjetor 2022 të 

inkasimit të hyrave 

vetanake. 

Nëntor 

Mbyllja e 

Afatit të 

Zotimeve 

Njoftimi paraprak i 

Drejtorive Komunale për 

mbylljen e afatit të zotimeve 

për kategorinë ekonomike të 

Mallrave dhe Shërbimeve. 

Efikasiteti i zotimit të 

mjeteve 

26.11.2022 

Dhjetor Raporti i 

punës    

Nëntor 2022 

Mbledhja e raporteve të 

punës nga zyrtarët e SBF dhe 

përgatitja e Raportit Mujor 

për Drejtorin e DFZHE 

 

Krahasimi i punëve në 

raport me planin dhe 

raportimi i tyre  

…05.12.2022 

LOGO Regjistrimi i hyrjeve dhe 

daljeve si dhe raportimi i të 

gjitha lëndëve (Faturave) nga 

programi i kontabilitetit 

Analiza financiare e 

pranimit dhe 

ekzekutimit të lëndëve 

në SBF. 

…10.12.2022 
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LOGO gjatë muajit paraprak, 

për Komunën e Mitrovicës. 

Barazimet me Thesar/MFPT 

Ndryshimet 

në Paga 

Përgatitja e formularëve për 

ndryshimet në Paga dhe 

dorëzimi i tyre në Divizionin 

e Pagave të Ministrisë së 

Financave. 

Ekzekutimi i pagave 

me të gjitha 

ndryshimet ligjore dhe 

sipas kërkesave të 

pranuara. 

...12.12.2022 

Mbyllja e 

afatit të 

Zotimeve 

Njoftimi paraprak i 

Drejtorive Komunale për 

mbylljen e afatit të gjitha 

zotimeve për vitin 2022 

(përveç avanseve) 

Efikasiteti i zotimit të 

mjeteve 

12.12.2022 

Obligimet e 

Papaguara 

Asistimi në përgatitjen e 

obligimeve të papaguara deri 

fund të muajit Nëntor 2022 

Raportimi i 

obligimeve (faturave) 

të papaguara të 

Komunës së 

Mitrovicës 

…15.12.2022 

Mbyllja e 

afatit të 

Zotimeve 

Njoftimi paraprak i 

Drejtorive Komunale për 

mbylljen e afatit të zotimeve 

për avanset e udhëtimeve 

zyrtare dhe parave të imta. 

Efikasiteti i zotimit të 

mjeteve 

24.12.2022 

Mbyllja e 

vitit fiskal 

Njoftimi paraprak i 

Drejtorive Komunale për 

mbylljen e afatit të 

ekzekutimit të pagesave për 

vitin 2022. 

Efikasiteti i 

ekzekutimit të 

pagesave 

24.12.2022 

Takimi Organizimi i takimit Analiza e realizimit të 24.12.2022 
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përmbyllës  përmbyllës të stafit SBF 

 

Planit Vjetor 2022  

Plani Vjetor i 

Punës 2022 

Mbledhja e PVP të zyrtarëve 

SBF dhe përgatitja e Planit 

Vjetor 2023 

Përgatitja për vitin 

fiskal 2023 

31.12.2022 

Barazimi i 

Arkës 

Barazimi final i Arkës 

Komunale 

 

Raportimi mbi 

barazimet 2022. 

Raporti përgatitet nga 

komisioni që formohet 

nga ZKA. 

31.12.2022 

 

Sektori i Zhvillimit Ekonomik 

 Harton politikat e zhvillimit ekonomik për Komunën; 

 Bashkëpunon me organet tjera komunale me qëllim të informimit për plane zhvillimore; 

 Bën analiza që shërbejnë si bazë për planet zhvillimore; 

 Cakton dhe propozon prioritetet e zhvillimit në fusha të ndryshme; 

 Organizon ekipe të ekspertëve të ndryshëm për hartim të planit të zhvillimit ekonomik në 

nivel komune dhe hartimin e projekteve kapitale për përfitimin e donacioneve; 

 Harton strategjinë e zhvillimit të përgjithshëm afatmesëm dhe afatgjatë për Komunën; 

 Bashkëpunon me organet relevante në nivelin lokal dhe atë qendror;  

 Bashkëpunon me ekspertë të fushave të ndryshme që ofrojnë përvoja të ndryshme në 

zhvillim; 

 Jep këshilla me interes për ekonominë private – reale; 

 Merr pjesë në seminare – promovime të karakterit zhvillimor; 

 Kryen edhe punët tjera në fushën e zhvillimit ekonomik. 
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Sektori i Tatimit në Pronë 

 Përgatitë formularët e regjistrimit të tatimit në pronë; 

 Përgatitë dhe kryen futjen e të dhënave ne sistem elektronik sipas formuluarve për faturim; 

 Kujdeset për regjistrimin e pronave të reja në kompjuter, obligimeve, kamatave dhe 

pagesave; 

 Pranon ankesat për tatim në pronë dhe i dorëzon Bordit të Ankesave; 

 Kujdeset për përmirësimin e të dhënave në bazë të vendimit të Bordit të Ankesave; 

 Lëshon vërtetime dhe certifikata sipas kërkesave të qytetarëve për tatimin në pronë; 

 Përgatitë raporte për drejtorin dhe Departamentin e Tatimit në Pronë në nivelin qendror; 

 Është përgjegjës për kryerjen e punëve me sukses në bazë të dispozitave ligjore.  

 

Nr. AKTIVITETI PLANIFIKIMI 

I 

REALIZIMIT 

BARTËSI I 

AKTIVITETEVE 

KOMENTE 

 

1. 

Përgatitja e Raporti vjetor 

për vitin 2021 

Muaji Janar Sektori i Tatimit në 

Pronë, Shefi i Tatimit 

në pronë 

Raporti vjetor për 

Inkasimit e 

tatimit në pronë 

dhe Borxhet e 

mbetura  

2. Qasja ne Shtypjen dhe 

shpërndarja e faturave 

tatimore mbi tatimin në 

pronë   

Muaji Janar- 

Mars 

Sektori i Tatimit në 

Pronë 
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3. 

Përgatitja e listës se 

Obliguesve të mëdhenj   

Muaji Janar-

Shkurt 

 

Sektori i Tatimit në 

Pronë, Zyrtari i 

Inkasimit 

 

 

4. Dërgimi i vërejtjeve për 

obliguesit mbi 300 euro 

Muaji Mars-

Prill 

Zyrtari i Inkasimit  

 

 

 

  5. 

Përgatitja e lendeve e për ti 

dërguar në përmbarim 

Muaji Qershor-

Shtator 

Sektori i tatimit në 

pronë, Shefi i TP dhe 

Zyrtari i Inkasimit  

 

6. Verifikimi i 30% të 

objekteve të regjistruara 

tatimore 

Muaji Prill-

Nëntor 

Sektori i tatimit në 

pronë, Grupet e 

Anketimit  

 

 

7. 

 

Regjistrimi i Objekteve të 

reja Tatimore  

Muaji Janar-

Dhjetor 

Sektori i tatimit në 

pronë, Grupet e 

Anketimit 

 

 

8. 

Raporte mujor e mbi 

inkasimin e obligimeve 

tatimore 

Muaji Janar-

Dhjetor 

Shefi i Sektorit të 

Tatimit në Pronë 
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9. 

Lëshimi i faturave dhe 

verifikimi i gjendjes 

Muaji Janar- 

Dhjetor 

Sektori i tatimit në 

pronë, Operatoret 

Sipas kërkesave 

të qytetarëve 

 

10. 

Lëshimi i vërtetimit dhe 

certifikatave të pronave 

Muaji Janar-

Dhjetor 

Sektori i tatimit në 

pronë, Operatoret 

Sipas kërkesave 

të qytetarëve 

 

11. 

 

Trajtimi i Ankesave  

Muaji Janar-

Dhjetor 

Sektori i tatimit në 

pronë, Komiteti i 

Ankesave  

Sipas kërkesave 

të qytetarëve 
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Drejtoria e Planifikimit dhe Urbanizmit 

Drejtoria e Planifikimit dhe Urbanizmit do të jetë përgjegjëse për performancën e detyrave si në 

vijim: 

 Planifikon zhvillimin hapësinor dhe urbanistik, përcjellë dhe studion zhvillimin hapësinor të 

Komunës. (sipas metodologjisë bashkëkohore); 

 Harton programe, planin zhvillimor të Komunës, planin zhvillimor urban, dhe Planet 

rregulluese urbane të vendbanimeve dhe tërësive tjera; 

 Në procesin e hartimit të planeve hapësinore, bashkëpunon dhe sinkronizohet me të gjitha 

subjektet pjesëmarrëse në planifikimin dhe zhvillimin e qytetit dhe Komunës;  

 Përgatit plane të detajuara urbanistike, projektet urbanistiko arkitektonike për lagje dhe tërësi 

të caktuara të qytetit dhe Komunës; 

 Harton programe-detyra projektuese me ndihmën e ekspertëve të përzgjedhur për 

organizimin e konkurseve  urbanistiko – arkitektonike në nivel vendor dhe ndërkombëtar; 

 Përgatit dhe ofron informacione bazë dhe dokumente për përgatitjen, miratimin apo 

ndryshimin e planeve hapësinore, urbanistike, rregulluese dhe planeve të detajuara të qytetit 

dhe të Komunës; 

 Përcakton kushtet urbanistike dhe arkitektonike për hartimin e dokumentacioneve investivo-

teknike për ndërtimin e objekteve lidhur me realizimin e projekteve kryesore urbanistike dhe 

zgjedhjet e tyre arkitektonike;  

 Propozon dhe miraton kriteret për vendosjen e objekteve të përkohshme, pajisjeve dhe 

elementeve mikro-urbane në territorin e qytetit dhe Komunës; 

 Jep pëlqime për ndërtimin e objekteve të rëndësisë lokale dhe zhvillimeve të tjera; 

 Organizon dhe kontrollon dokumentacionin teknik;  

 Organizon dhe cakton grupin profesional për mbikëqyrje , pranime teknike të         objekteve 

ndërtimore dhe shërbime tjera përkatëse;  

 Lëshon vërtetime për gjendjen e objekteve të ekzekutuara; 

 Konstaton dhe delegon informatat për objektet e ndërtuara në mospërputhje me ligjet 

ndërtimore, standardet dhe dokumentacionet urbanistike në fuqi; 

 Jep leje për përdorimin e objekteve të përfunduara;  
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 Bashkëpunon me subjektet përkatëse komunale në fushën e rregullimit të tokës ndërtimore;  

 Propozon krijimin e zonave të tokës së ndërtimit dhe përpunon lokacionet për   dhënien  e 

tokës për shfrytëzim;   

 Përgatit propozimet e rregulloreve dhe akteve tjera nga lëmi i ndërtimit, 

planifikimit, projektimit dhe rregullimit hapësinor;  

 Udhëzon dhe orienton subjektet nga fusha e ndërtimit, bashkëpunon me subjektet udhëheqëse 

dhe personat juridik nga fusha e ndërtimit, ofron të dhënat dhe informata të tjera bazike 

profesionale të nevojshme, për punën e udhëheqjes komunale; 

 Koordinon dhe kryen punët procedurale nga lëmi i ndërtimit; 

 Harton projekt programin për vlerësimin e gjendjes ekzistuese të tokës ndërtimore të 

Komunës;  

 Propozon dhe zbaton programin e veçantë për rregullimin e gjendjes ekzistuese të tokës 

ndërtimore të Komunës;  

 Organizon dhe trajnon grupet profesionale dhe kapacitetet njerëzore për procedurën e 

legalizimit. Organizon dhe cakton grupin profesional për pranimin dhe shqyrtimin e 

kërkesave (dokumentacioneve) për legalizim; 

 Organizon dhe cakton grupin profesional për vlerësimin e objekteve ilegale; 

 Konstaton dhe delegon informatat për objektet e ndërtuara në mospërputhje me ligjet 

ndërtimore, standardet, dokumentacionet urbanistike në fuqi dhe veçmas me rregulloren dhe 

manualin për legalizim;  

 Shqyrton – harton programe për ndërtimin e infrastrukturës dhe objekteve kapitale në tërësitë  

hapësinore ilegale; 

 Bashkëpunon me subjektet përkatëse komunale në fushën e rregullimit të tokës   ndërtimore 

dhe me të gjitha subjektet tjera përkatëse; 

 Koordinon dhe kryen punët procedurale nga lëmi i ndërtimeve ilegale;  

 Kryen detyra të tjera në pajtim me dispozitat ligjore,  akte nënligjore dhe rregullore 

komunale dhe të deleguara. 

 

 



Republika e Kosovës 
Republika Kosova – Republic of Kosovo 

Komuna e Mitrovicës së Jugut 

Opština Južna Mitrovica – Municipality of Mitrovica South 

Adresa: Rr."Bedri Gjinaj",40 000 Mitrovicë – Kosovë 
Tel:080019400 (pa pagesë); tel: 028 532 104 dhe 028 515 366; 

E-mail:komuna.mitrovice@rks-gov.net; web: www.kk.rks-gov.net/mitroviceejugut 

80 

Organizimi i Drejtorisë së Planifikimit dhe Urbanizmit 

Në  kuadër të  kësaj drejtorie do të funksionojnë këta sektorë:  

1. Sektori i Planifikimit; 

2. Sektori i Urbanizmit. 

 

Sektori i Planifikimit 

 Koordinon punët në hartimin e Planeve të Rregullimit për lagjet urbane dhe jashtë urbane të 

hapësirës, me organet dhe subjektet e specializuara që merren me planifikimin dhe 

rregullimin e hapësirës;  

 Mbledh, përpunon dhe plotëson dokumentacionin e zhvillimit hapësinor, në harmoni me 

Ligjin për planifikimin hapësinor dhe dispozitat tjera të nxjerra në bazë të tij;  

 Përcjellë planifikimin urbanistik, projektimin dhe merret me zbatimin e tyre; 

 Propozon dhe zbaton rregullativën ligjore nga lëmi i planifikimit hapësinor: planit zhvillimor 

të Komunës, planit zhvillimor urban, planit rregullues urban, si dhe rregullativën nga lëmi i 

ndërtimeve investive; 

 Është kompetente për dhënien e lejeve për shfrytëzimin e sipërfaqeve publike, para lokaleve 

afariste, duke përfshirë hapësirat publike për vendosjen e tavolinave dhe karrigeve para 

dyqaneve të pavarura që ushtrojnë veprimtari hoteliere, foltoret publike, vendosja e 

gjeneratorëve statik, stendat lëvizëse për shitjen e librave, frigoriferëve për  akullore dhe pije 

freskuese, si dhe veprimtaritë tjera të lejuara në bazë të Ligjit, udhëzimit administrativ dhe 

rregulloreve komunale; 

 Është kompetente për dhënien e lejeve për pano reklamuese, bilborda, reklama ndriçuese,  

city-lightave etj.; 

 Angazhohet në Komisionin për kontrollim teknik të punëve të ndërtimit, punëve teknike rreth 

ndriçimit publik dhe mirëmbajtjen e rrjetit publik dhe sinjalizimit; 

 Mban evidencë  dhe shënime për objekte të  djegura apo të shkatërruara gjatë luftës; 

 Angazhohet në mënyrë aktive në procesin e mbikëqyrjes profesionale gjatë ekzekutimit të 

punimeve të ndërtimit, rindërtimit, si dhe pranimit teknik të objekteve në bazë të Ligjit për 

ndërtimin. 
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Sektori i Urbanizmit 

 Shqyrton kërkesat për lëshimin e lejeve ndërtimore, përcakton kushtet urbanistike për 

zbatimin e planit hapësinor, planit urbanistik, planit të rregullimit, planit të parcelimit, vijës 

së rregullimit dhe ndërtimit; 

 Jep shënimet mbi madhësinë dhe destinimim e parcelave të caktuara ndërtimore apo 

kompleksit të tokës dhe karakteristikat e parashtruara të ndërtimit; 

 Përcakton pozitën e vijës së rregullimit dhe ndërtimit të objekteve të reja, pozitën e objekteve 

fqinjë, llojin dhe përmbajtjen e kapaciteteve të objekteve të planifikuara; 

 Kushtet për projektimin dhe ndërtimin e rrugëve, sipërfaqeve të gjelbëruara, kushtet për 

projektimin e objekteve të infrastrukturës komunale; 

 Kontrollon dokumentacionin teknik në harmoni me ligjet ndërtimore, standardet,  

dokumentacionet urbanistike në fuqi, si dhe me rregulloren dhe manualin për legalizim;  

 Përcakton kushtet për konservimin dhe ruajtjen e objekteve me vlera të posaçme (invalidëve, 

fëmijëve etj) dhe kushtet tjera për rastet e caktuara që janë me rëndësi për projektimin 

ndërtimin dhe shfrytëzimin e objekteve dhe hapësirave të planifikuara; 

 Zbaton programet e sektorëve të tjerë të Administratës Komunale në fushën e ndërtimit të 

infrastrukturës dhe objekteve kapitale si dhe rregulloret komunale nga përgjegjësia e kësaj 

drejtorie; 

 Përcakton lokacionet dhe kushtet urbanistike - teknike për vendosjen e objekteve të karakterit 

të përkohshëm dhe përhershëm; 

 Është pjesë aktive në procedurat e planifikimit të hapësirës dhe rregullimit të tokës 

ndërtimore, planeve dhe programeve nga kjo lëmi;  

 I koordinon punët e Komunës rreth përgatitjes dhe hartimit të planeve hapësinore, 

urbanistike, planeve të rregullimit dhe planeve tjera; 

 Mban evidentimin e të gjitha lejeve të lëshuara.  
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Me qëllim të arritjes së objektivave institucionale, dhe për të siguruar se Komuna e Mitrovicës së 

Jugut funksionon në përputhje me kërkesat ligjore dhe sipas praktikave më të mira, Drejtoria e 

Planifikimit dhe Urbanizmit , për vitin 2022, ka në prioritet realizimin e këtyre objektivave: 

 

Nr. Objektivat Koha e 

implementi

mit  

Aktivitetet e planifikuara Partnerët 

1. Do të vazhdohet me 

procedurat për Hartim të 

Hartës Zonale të 

Komunës sipas Ligjit  

për Planifikim 

Hapësinor 

T4 

 

 Të pajiset me 

Pëlqimin në MIA 

 

2. Lejet për shfrytëzimin e 

sipërfaqeve publike 

T1   

3. Trajnimi i Stafit  T1  QGIS  

4. Trajnimet profesionale 

të stafit. 

T4   

5. Përgatitja dhe propozimi 

i lokacioneve për 

objekte të karakterit të 

përgjithshëm. 

T4  UN-HABITATIN, 

MIA – në 

 

6. Shqyrtimi i kërkesave 

dhe udhëheqja e 

procedurës komplete për 

T4  Vazhdimi i procedurës 

për pajisje me leje 

ndërtimi për objektet e 

Ndërtuara nga 
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Leje Ndërtimi. donatorë vendorë dhe 

ndërkombëtar. 

7. Trajtimi i Ndërtimeve 

Pa Leje – Legalizimet 

Gjatë tërë 

vitit 2022 

Shqyrtimi i Lëndeve  

8.  Hartimin e Programit 

trevjeçar të banimit. 

T2  Formimi i Komisionit 

për Hartim PTB 

 Marrja e Pëlqimit nga 

Ministria  MMPHI 

 Konfirmimi nga K.P.F 

 Miratimi nga Kuvendi 

 

9. Planifikimi i Buxhetit të 

Drejtorisë së DPU të 

korrespondoj me 

realizim 

Përgjatë 

tërë vitit 

fiskal 

 Realizim i të gjitha 

kategoritë Ekonomike  

 

11 Rregullorja për 

përcaktimin e 

proceduarave të dhenjes 

në shfrytëzim me pak se 

një vit të      Pronës 

Komunale                             

T3-T4  Formomi i Komisionit 

për Hartim të 

Rregullores 

 Konfirmimi i nga 

DFZHE  

 Miratimi nga Kuvendi 

 

12 Vendimi për 

përcaktimin e Qeras në 

Lagjen Frashër 

T2  Hartimi i Propozim 

Vendimit  

 Konfirmimi i nga 

DFZHE  

 Miratimi nga Kuvendi 

 

13 Themelimi i Sektorit 

Banimit 

Përgjatë 

tërë Vitit 

 Procedurat e Miratimit 

Kuvendit  

 

 Realizimi i Investimeve Përgjatë  Të gjitha Projektet  
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Kapitale tërë Vitit  Kapitale të Drejtorisë 

14. Planifikimi i të hyrave 

vetanake të tejkaloj 

realizimin  

Përgjatë 

tërë vitin 

fiskal 

  

11. Inkasimi i të hyrave 

vetanake nga borgjet e 

akumuluara  

T4  Me procedurat e 

përmbaruesit Privat  

 

12. Kontratave për 

Përfituesit Në  Frashër  

 

T3 

 Përpilimi i Kontratave KEDS-i, PTK-ja, 

Ujësjellësi 

Rajonal, 

“UNITETI 
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Drejtoria për Shërbime Publike dhe Infrastrukturë 

Drejtoria për Shërbime Publike dhe Infrastrukturë do të jetë përgjegjëse për performancën e 

detyrave si në vijim: 

 Planifikimin dhe menaxhimin e investimeve kapitale në infrastrukturën publike; 

 Përcakton dhe mbikëqyrë ofrimin e shërbimeve publike lokale, duke përfshirë furnizimin me 

ujë, rrjetin e ujësjellësit dhe kanalizimit dhe përpunimin e ujërave të zeza dhe trajtimin e 

mbeturinave; 

 Organizon mirëmbajtjen verore dhe dimërore, pastrimin e rrugëve dhe trotuareve të qytetit 

dhe rrugëve lokale; 

 Sigurimin e mirëmbajtjes se parqeve, hapësirave publike dhe varrezave; 

 Funksionimin e tregjeve; 

 Koordinon aktivitetet dhe jep pëlqimin për veprimtarinë e transportit publik të udhëtarëve 

dhe mallrave, me kompanitë publike dhe shoqatat e taksistëve individual dhe operatorëve 

juridik sipas rregulloreve; 

 Cakton linjat dhe rendin e udhëtimit për transportin publik të udhëtarëve; 

 Bën menaxhimin e shërbimit “Merimangë”, sipas rregullores, si dhe organizon procedurat 

për ankand publik për automjetet e konfiskuara, që kalojnë afatin e paraparë me ligj; 

 Siguron sinjalizimin vertikal dhe horizontal të rrugëve ekzistuese dhe rregullon 

komunikacionin në qytet; 

 Bën mbylljen e rrugëve për shfrytëzimin e tyre në raste të veçanta( festa shtetërore, punë të 

veçanta në interes të shtetit dhe Komunës dhe punë të ngjashme); 

 Bashkëpunon me kompanitë që ofrojnë shërbime rreth përcaktimit të çmimeve të ujit, të 

lidhjeve, ndërhyrjeve teknike dhe mbikëqyrjen e orarit të reduktimeve; 

 Kujdeset për  riparimin dhe mirëmbajtje e ashensorëve; 

 Është përgjegjëse për ndriçimin publik; 

 Merr pjesë në komisionin për pranim teknik të punëve të kryera – ndriçimin publik, 

mirëmbajtjen e rrjetit publik dhe sinjalizimin; 

 Bën konsultimet me nivelin qendror për ndërtimin, riparimin e shenjave apo ndryshimin e 

rrugëve ndër-komunale që ndikojnë në Komunë; 
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 Është kompetente për lëshimin e lejeve që i përkasin Komunës për vendosjen e pengesave 

rrugore (policë të shtrirë); 

 Ushtron kompetencat tjera të përcaktuara me ligjet tjera me statut, aktet nënligjore  të 

deleguara nga pushteti qendror. 

 

Organizimi i Drejtorisë së Shërbimeve Publike dhe Infrastrukturës 

Në  kuadër të drejtorisë për  Shërbime Publike dhe Infrastrukturë do të funksionojnë këta 

sektorë:  

1. Sektori i Shërbime Publike; 

2. Sektori i Infrastrukturës. 

 

Sektori i Shërbimeve Publike 

 Zgjerimin dhe mirëmbajtjen e sipërfaqeve të gjelbëruara; 

 Zgjerimin dhe mirëmbajtjen e rrjetit të ndriçimit publik; 

 Planifikimin dhe ndërtimin e parqeve dhe shesheve të Komunës; 

 Menaxhimin, kontrollimin dhe pastrimin e të gjitha shesheve që i përkasin Komunës; 

 Ndërtimin e rrjetit të ujësjellësit; 

 Ndërtimin dhe mirëmbajtjen e rrjeteve të kanalizimit atmosferik dhe ujërave të zeza; 

 Mbikëqyrë punët e ndërmarrjeve publike; 

 Rregullim të trafikut dhe transportit urban; 

 Mirëmbajtjen e pastërtisë së qytetit (fshirje-larja); 

 Shenjëzimi horizontal e vertikal i komunikacionit publik; 

 Kujdeset për mirëmbajtjen e autoparkingjeve publike.  

 

Sektori i Infrastrukturës 

 Planifikimin e investimeve kapitale në ndërtim; 

 Përpilon paramasa dhe parallogari lidhur me investimet kapitale; 

 Riparimin dhe mirëmbajtjen e rrugëve publike; 
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 Ndërtimin e rrugëve lokale në participim me qytetarët; 

 Zbatimi dhe monitorimi i projekteve të ndryshme varësisht nga kërkesat e drejtorive 

komunale. 

 

Prioritetet kryesore të drejtorisë për vitin 2022: 

Ndërtimi i infrastrukturës rrugore në qytete dhe në fshatra 

-Asfaltimi i rrugëve, kubëzimi i rrugëve, ndërtimi i trotuareve riparimi i rrugëve dhe ndërtimi i 

rrugëve me zhavor. 

Përmirësimi i gjendjes së furnizimit me ujë të qytetarëve dhe gjendja e kanalizimeve  

-Ndërtimi i sistemeve dhe rrjeteve të reja të ujësjellësve, ndërtimi i rrjeteve të reja të kanalizimit të 

ujërave të zeza dhe riparimi i rrjeteve të kanalizimeve atmosferike dhe fekale. 

Përmirësimi i fondit të sipërfaqeve të gjelbëruara 

-Ndërtimi i shesheve, ndërtimi i parqeve, ngritja e sipërfaqeve të reja të gjelbëruara. 

Zgjerimi i rrjetit të ndriçimit publik 

-Përmirësimi i gjendjes së sinjalizimit, rregullimi i trafikut dhe transporti publik, përmirësimi i 

shërbimeve komunale,-mirëmbajtja verore dhe dimërore e rrugëve, mirëmbajtja e sipërfaqeve të 

gjelbëruara, 

-Mirëmbajtja e rrjetit të ndriçimit publik, mirëmbajtja e rrjetit të kanalizimit të ujërave të zeza. 
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PLANIFIKIMI I PROJETEVE KAPITALE PËR VITET 2022-2023-2024 

PROJEKTET KAPITALE 

2022 2023 2024 

   

1,855,000.00  

   

3,554,000.00  

    

2,060,000.00  

1  
Ndërtimi ,furnizimi dhe debllokimi i rrjetit te 

kanalizimit 

         

100,000.00  

         

100,000.00  

         

200,000.00  

 2 Ndërtimi i rrugëve në fshatin Vërrnicë  
            

40,000.00  

                            

-    

                            

-    

 3 Ndërtimi i rrugëve në fshatin Bare 
            

65,000.00  

                            

-    

                            

-    

 4 Ndërtimi i rrugëve në fshatin Kqiq 
            

50,000.00  

                            

-    

                            

-    

 5 Hartimi i projekteve per Investime Kapitale  
         

100,000.00  

            

70,000.00  

         

150,000.00  

 6 
Ngritja dhe mirembajtja e hapësirave 

Gjelbruese 

            

40,000.00  

         

150,000.00  

         

200,000.00  

 7 Zgjerimi i rrjetit te ndriqimit publik 
            

70,000.00  

            

90,000.00  

         

140,000.00  

 8 Shenjëzimi i rrugeve  
            

50,000.00  

            

50,000.00  

            

60,000.00  

 9 Asfaltimi,rregullimi dhe riparimi i rrugeve  
         

100,000.00  

         

150,000.00  

         

350,000.00  
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 10 
Ndertimi i rrjetit te ujesjellesve,stacionit te 

pompimit  

            

50,000.00  

         

100,000.00  

         

120,000.00  

 11 
Ndertimi dhe riparimi i rrugeve dhe trotuareve 

ne qytet 

            

80,000.00  

         

100,000.00  

         

260,000.00  

 12 
Furnizimi,vendosja dhe mirembajtja e 

semaforeve  

            

50,000.00  

            

60,000.00  

         

120,000.00  

 13 Ndërtimi i rrugës Ali Zeneli 
         

340,000.00  

         

560,000.00  

                            

-    

14 
Rregullimi, riparimi i rrugës Mbretëresha 

Teutë 

         

170,000.00  

                            

-    

                            

-    

15 
Ndërtimi i sistemit Automatik të Hidrantit në 

Qytet 
30,000.00   

16 Rregullimi, rivitalizimi i shesheve të qytetit 
         

150,000.00  

                            

-    

         

160,000.00  

17 Paisje pë pastrimin e Liqenit 50’000.00   

18 
Ndërtimi i rrugës Lah Nimani dhe Elvia 

Qelebia 

         

300,000.00  

         

594,000.00  

                            

-    

19 
Pjerrtësore për Personat me aftësi të kufizuar 

në institucione 
20,000.00   

20 Rregullimi, riparimi i rrugës Shemsi Ahmeti 
                            

-    

         

250,000.00  

                            

-    

 21 Rregullimi i shtratit të lumit Ibër 
                            

-    

         

520,000.00  

                            

-    
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 22 Rregullimi i shtratit të lumit Sitnica 
                            

-    

         

540,000.00  

         

300,000.00  

 23 
Infrastukturë në Zonën Ekonomike 

                            

-    

         

220,000.00  

                            

-    
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Drejtoria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural 

Drejtoria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural do të jetë përgjegjëse për performancën e detyrave si 

në vijim: 

 Në bashkëpunim me ministrinë përkatës dhe institucionet tjera relevante dhe në përputhje me 

objektivat e politikes bujqësore dhe zhvillimit rural harton plane dhe  programe për zhvillim 

të bujqësisë në nivel Komunal; 

 Përcjell dhe koordinon zbatimin e ligjeve në lëmin e bujqësisë duke përfshirë prodhimtarinë 

bimore, blegtorale, resurset natyrore, dhe merr pjesë aktive në hartimin e programeve-

politikave zhvillimore për zonat rurale;  

 Nxitë dhe inkurajon fermerët për të investuar në rritjen e kapacitete të tyre bujqësore; 

 Planifikimin, zhvillimin dhe kujdesin permanent të shfrytëzimit së tokës bujqësore për 

nevojat dhe interesat e Komunës; 

 Propozimin dhe hartimin e politikave komunale të zhvillimit së bujqësisë, blegtorisë, 

hortikulturës dhe agroturizmit; 

 Mbledh, përgatit dhe shpërndan tek fermerët dhe industria agro-përpunuese  informacionet 

për bujqësi dhe zhvillim rurale  nëpërmjet zyrës; 

 Siguron mbajtjen e statistikave bujqësore mbi sipërfaqet bujqësore, prodhimtarinë bujqësore, 

fondin blegtoral, mekanizmin bujqësor, kapacitetet përpunuese të prodhimeve bujqësore, 

tregjet etj. 

 Angazhime në krijimin  dhe zbatimin e programeve - politikave  për mbrojtjen e shëndetit të 

kafshëve shtëpiake, në kuadër të programeve kombëtare; 

 Bashkëpunim dhe koordinim i punëve me të gjitha organizatat që zhvillojnë dhe ndihmojnë 

aktivitetet bujqësore dhe mjedisore si dhe ofron asistence për fermerë për të aplikuar në 

grante të MBPZHR dhe ne organizata te ndryshme; 

 Ndërrimin e përkohshëm ose të përhershëm të destinimit të tokës bujqësore në bashkëpunim 

me organin kompetent për planifikim hapësinor; 

 Ndihmon në gjenerimin e të ardhurave në zonat rurale përmes aktiviteteve bujqësore; 

 Përmirësimi i jetës së popullatës në zonat rurale; 

 Prezanton teknika moderne të shërbimeve këshillimore në zonat rurale;  
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 Zhvillimi i agroturizmit rural në nivel komune. 

 

Organizimi i Drejtorisë për Bujqësi dhe Zhvillim Rural 

Në  kuadër të Drejtorisë së  Bujqësisë dhe Zhvillimit  Rural do të funksionojnë këta sektorë: 

1. Sektori i Bujqësisë; 

2. Sektori i Zhvillimit Rural. 

 

Sektori i Bujqësisë 

 Përpilon, implementon dhe monitoron projekte të ndryshme në bujqësi; 

 Mban evidencë për tokat bujqësore, llojet dhe sipërfaqet me kultura bujqësore, llojet 

kategoritë dhe numrin e krerëve të kafshëve shtëpiake, shoqëritë e bletëve etj;  

 Analizon potencialin e fermerëve, nevojat dhe mundësitë e zhvillimit të mëtejmë të tyre, 

rekomandon masat adekuate dhe hulumton mundësitë për mbështetje profesionale, 

administrative dhe materiale; 

 Organizon seminare, këshillime dhe trajnime me qellim të ofrimit të njohurive profesionale 

për fermerë; 

 Ndërmerr masa për mbrojtjen e prodhimtarisë bujqësore nga fatkeqësitë elementare 

(vërshimet, breshëritë, pandemitë etj); 

 Në rast fatkeqësie elementare bënë vlerësimin e dëmit dhe propozon rekomandime për masat 

e mëtejme; 

 Propozimin dhe hartimin e politikave komunale të zhvillimit të bujqësisë, blegtorisë, 

pemëtarisë, hortikulturës dhe agroturizmit; 

 Mbrojtjen e kafshëve shtëpiake dhe bimëve bujqësore; 

 Ndërrimin e përkohshëm ose të përhershëm të destinimit të tokës bujqësore në bashkëpunim 

me organin kompetent për planifikim hapësinor; 

 Mbrojtja dhe shfrytëzimi i qëndrueshëm i tokës bujqësore. 
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Sektori i Zhvillimit Rural 

 Planifikimi i zhvillimit rural; 

 Përgatit raporte dhe informacione mbi ecurinë e zhvillimit rural dhe performancës  së 

shërbimeve këshillimor; 

 Në përputhje me procedurat e miratuara, koordinon identifikimin dhe implementimin 

projekte ne zonat rurale; 

 Ndihmon gjenerimin e të ardhurave rurale përmes aktiviteteve në bujqësi dhe punësimit në 

fermë, si dhe zhvillimit të financave rurale dhe mikrobizneseve; 

 Ndihmon në  përmirësimin e  jetës në zonat rurale dhe infrastrukturës rurale;  

 Ndihmon në gjenerimin e të ardhurave në zonat rurale përmes aktiviteteve bujqësore; 

 Përmirësimi i jetës së popullatës në zonat rurale; 

 Prezanton teknika moderne të shërbimeve këshillimore në zonat rurale; 

 Mbështet zhvillimin e agroturizmit rural.  

 

Nr

. 

Objektivat Koha e 

implementi

mit  

Aktivitetet e planifikuara Partnerët 

1.   Hartimi i të   gjitha 

propoz im,  vendimeve,  

përgjigjeve në  kërkesa,  

marrëveshjeve  të 

mirëkuptimit dhe 

bashkëpunimit etj. 

TM1-TM4  Hartimi i të gjitha akteve në 

kohë të duhur sipas 

shqyrtimit të kërkesave në 

afat brenda kornizave 

ligjore;  

 Zbatimi i Ligjit për Tokën 

Bujqësore duke bërë 

ndërlidhje me zbatimin e 

Ligjit për Planifikimin 

Hapësinor, Ligjit për Mjedis, 

Ligjit për Ndërtim dhe Ligjin 

për Trajtimin e ndërtimeve 

Drejtoria për 

Bujqësi dhe   

Zhvillim 

Rural/Kryetari

 i    

Komunës 
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ilegale ; 

 Zbatimi i ligjeve dhe 

rregulloreve tjera për bujqësi 

dhe zhvillim rural etj. 

2. Përgatitja e planeve, 

projekteve, aktiviteteve 

dhe raporteve për 

Drejtorinë e Bujqësisë 

dhe Zhvillimit Rural 

TM1-TM4  Hartimi i propozim -

projekteve të parapara në 

buxhetin e vitit 2021; 

 Rexhistrimi i fermerëve  në 

sistemin e identifikimit dhe 

regjistrimit të fermave në 

EFR; 

 Aplikimi i fermerëve për 

subvencione të shpallura nga 

MBPZHR për  mbjelljet 

vjeshtore dhe digjitalizimi 

me ELPIS  i sipërfaqeve të 

kultivuara;     

 Monitorimi i punës së 

thertores; 

 Angazhimet në Programin e 

Shërbimeve   Këshillimore të 

MBPZHR për fermerë; 

 Angazhimet në programet e 

Statistikave Bujqësore të 

MBPZHR dhe DBRZH etj. 

Drejtoria për 

Bujqësi dhe   

Zhvillim 

Rural/Kryetari

 i  

Komunës/  

Drejtoritë  

përkatëse/  

MBPZHR 

3. Përgatitja e planeve , 

projekteve , aktiviteteve 

dhe raporteve 

TM1-TM4  Bashkëpunimi me OJQ 

rreth realizimit te 

projekteve në zonat rurale 

Drejtoria për 

Bujqësi dhe 

Zhvillim Rural 
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; 

 Përcjellja e korrje –

shirjeve ; 

 Planifikimi i mbjelljeve 

vjeshtore ; 

 Mbajtja e trajnimeve me 

fermer ; 

 Organizimi I trajnimeve 

për  fermer ; 

 Hartimi i raportit komunal 

mbi korrje –shirjet , 

bazuar në rregulloren 

komunale të korrje- 

shirjeve; 

 Aplikimi I fermerëve për 

subvencione të shpallura 

nga MBPZHR për 

bujqësi; 

Kryetari i 

Komunës  

Drejtoritë 

përkatëse  

Partnerët tanë 

4. 

 

 

 

 

 

Implementimi  i 

projekteve  

(subvencionet) nga 

buxheti i DBZHR 

TM2 Strategjia komunale për Bujqësi 

dhe zhvillim të turizmit malore. 

 (shërbime kontraktuale) 

Drejtoria për 

Bujqësi dhe 

Zhvillim Rural 

Kryetari I 

Komunës  

Drejtoritë 

përkatëse  

TM1 – TM4  Subvencionimi I fermerëve të 

cilët kanë pësuar dëme gjatë 

vitit 

TM2-TM4  Subvencionimi dhe furnizimi 

i fermerëve me serra të tipi 

tunel 
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TM4  Subvencionimi I fermerëve 

me fidane te arrave dhe 

lajthive dhe me sistem të 

ujitjes në pemëtari 

Partnerët tanë 

 

TM3 -TM4  Subvencionimi i Panairit të 

produkteve bujqësore vendore 

TM1-TM4 

 

 Subvencionimi i transportit 

për fermerët që bartin 

qumështin e tyre nga zonat e 

thella rurale  

TM3-TM4  Subvencionimi i fermerëve 

me mekanizim bujqësor 

  TM1-TM2  Subvencionimi i fermerëve 

me pleh artificial 

 

TM2-TM3  Subvencionimi i sektorit te 

bletarisë 

TM1-TM4  Mbarsim Artificial 

TM1  Subvencionim me moto 

kultivator dhe freza. 

Bashkëfinancim me IRK 

TM1-TM4  Fuqizimi i te rinjve dhe grave 

te zonave rurale për përfshirje 

ne bujqësi dhe përpunim te 

ushqimit. Bashkëfinancim me 

IADK 

TM3-TM4  Subvencionimi i fermerëve 

me pula vojse 
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5 .Implementimi i 

projekteve nga buxheti 

MBPZH. 

TM1-TM4  

 Subvencione për kafshë të 

imëta  

 Subvencione për pemë 

 Subvencione për perime  

 Subvencione për lopë 

qumështore 

 Grante për ngritjen e 

shtallave dhe infrastrukturës 

përcjellës në shtallë (lopëve, 

deleve dhe dhive) 

 Grante për ngritjen e serrave 

komerciale 

 Grante për ngritjen e 

pemëtoreve të reja 

 Grante për mekanizim 

bujqësorë 

 Grante për zhvillim rural etj 

Drejtoria për   

Bujqësi dhe  

Zhvillim 

Rural/MBPZH

R. 

6 Promovimi TM1-TM4  Panairi i prodhimeve 

vendore 

 Panairi “Unë konsumoj 

produkte vendore, Po ti”? 

 Panairi i “Shpeztarisë” 

Drejtoria për   

Bujqësi dhe  

Zhvillim Rural. 
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    Panairi “Dita e Mjaltit” 

 Hartimi i broshurave 

 Hartimi i fllajerave 

 Vizita studimore jashtë dhe 

brenda vendit  

 Organizimi i konferencave 

 Organizimi i tryezave 

 Prezantimi i raportit vjetorë 

etj 
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Drejtoria e Inspekcionit  

Drejtoria e Inspekcionit do të jetë përgjegjëse për performancën e detyrave si në vijim: 

 Mbikëqyrjen dhe aplikimin e ligjeve dhe akteve tjera ligjore në fushën e ndërtimit, tregut, 

sanitarisë, veterinarisë, bujqësisë, mbrojtjes së ambientit, trafikut urban-komunikacionit, 

hidroekonomisë, rrugëve etj; 

 Implementimin e praktikave të inspekcionit të tregut duke përfshirë shitjen ilegale të mirave 

materiale, afatin e përdorimit të artikujve, ushtrimin e biznesit në pajtueshmëri me orarin e 

punës; 

 Të sigurojë mbrojtjen efektive të konsumatorit, fillimisht përmes inspektimit të artikujve 

ushqimor, mishit, shpezëve dhe prodhimeve të qumështit; 

 Të sigurojë standarde të larta në lëmin e mbrojtjes së ambientit, kushteve sanitare dhe 

higjienës publike ku përfshihen: inspektimi i cilësisë së ujit dhe metodat e hedhjes së 

mbeturinave; 

 Mbikëqyrë implementimin e Planit Zhvillimor të Komunës (PZHK), planeve zhvillimore 

urbane (PZHU), planeve rregulluese urbane (PRRU), kushtet e lokacionit dhe të ndërtimit, 

përkatësisht të rikonstruimit të objekteve industriale, të objekteve për prodhim dhe qarkullim 

të mallrave, të ndërtesave banesore dhe ndërtesave tjera, të varrezave, objekteve për furnizim 

me ujë, objekteve të komunikacionit; 

 Të zbatojë inspektimin në lëmin e ndërtimit dhe rindërtimit, për të siguruar pajtueshmërinë 

me rregullat e ndërtimit dhe planifikimit, me theks të posaçëm në ndërtimin ilegal; 

 Të sigurojë inspektimin në lëmin e shërbimeve komunale, me theks të veçantë në transportin 

publik, duke inspektuar shërbimet e autobusëve, lejet e taksive dhe objektet transportuese 

publike; 

 Ekzekuton vendimet, përcjell, evidenton dhe ndërmerr masa ligjore ndaj subjekteve-

operatorëve që kryejnë veprimtari joligjore nga kompetenca e kësaj Drejtorie; 

 Përgatitë aksione konkrete për eliminimin e të metave që paraqiten në raste konkrete në 

bashkëveprim me organet tjera kompetente si dhe bashkëvepron me subjektet shtetërore si: 

policia, gjykata, prokuroria, etj.; 
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 Të kryejë detyrat dhe përgjegjësitë në bashkëpunim të ngushtë me drejtoritë tjera të 

Komunës. 

Organizimi i Drejtorisë së Inspekcionit 

Drejtoria e Inspekcionit fushëveprimin e vet e ushtron përmes këtyre sektorëve:  

1. Sektori i Inspekcionit të Tregut; 

2. Sektori i Inspekcionit të Ndërtimit; 

3. Sektori i Inspekcionit të Shërbimeve Komunale dhe Transportit Rrugor; 

4. Sektori i Inspekcionit Sanitar dhe Veterinarisë. 

 

Inspekcioni i Tregut 

 Kontrollimin e objekteve tregtare, industriale dhe depove; 

 Kontrollimin e  vendeve të punës dhe objektet tjera në të cilat produktet vihen në shërbim; 

 Organizime dhe kontrollime të rastit; 

 Kërkimin e të gjitha informatave të nevojshme në përputhje me ligjin dhe me aktet 

nënligjore të kësaj fushe; 

 Përcjelljen e çmimeve të artikujve, dhënien e bllokut paragon dhe të faturave të tregtisë me 

pakicë dhe shumicë; 

 Organizimin, kontrollimin dhe respektimit e orarit të punës nga bizneset afariste, kontrolli 

mbi të dhënat e prejardhjes së mallit, kontrolli i vulosjes (zhigosjes) së peshoreve, 

kontrollimi i librave tregtare të shit-blerjes; 

 Kontrollimin dhe respektimin e obligimit të subjekteve afariste për vendosjen e 

mbishkrimit të firmës në lokalet e tyre; 

 Përcjelljen e subjekteve afariste që kanë sjellje monopoliste, për të mos lejuar 

konkurrencën jo lojale në tregti; 

 Konfiskimin e mallit, në përputhje me dispozitat e ligjit dhe të rregullores mbi tregtinë, në 

rastet kur: malli është pa dokumentacion përcjellës, pa faturë, pa fletë dërgesë, apo pa bllok 

paragon, pa numër të regjistrimit të biznesit dhe të blerësit, pa regjistrimin e faturës në 

librat e tregtisë dhe kur subjekti afarist nuk ka leje pune; 
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 Zbatimin e të gjitha masave ndëshkuese të parapara me ligj, të inkasojë mjetet nga dënimet 

e shqiptuara në vendin e ngjarjes, të ushtrojë fletëparaqitje për kundërvajtje, të ushtrojë 

edhe detyra tjera të parapara me ligj dhe me akte tjera nënligjore. 

 

Inspekcioni i Ndërtimit 

 Inspektimin e ndërtimeve, instalimeve, renovimeve, zgjerimeve, ndryshimeve, shndërrimeve 

si dhe inspektimin e rrënimit të çfarëdo ndërtese apo strukture, përjashtuar punët e 

zakonshme për mirëmbajtjen e ndërtesave për të cilat nuk nevojitet leje ndërtimi; 

 Inspektimi i kushteve urbanistike-teknike; 

 Inspektimi i dokumentacionit teknik (projektet e ndërtimit, lejet e ndërtimit, inspektimi i 

lejeve të përdorimit të objekteve); 

 Mbikëqyrja e rrënimit të objekteve të ndërtuara pa leje, përpilimi i procesverbaleve dhe 

dhënia e vendimit për ndërprerjen e punëve ndërtimore; 

 Ushtron fletëparaqitje, kur vlerëson se ka shkelje të dispozitave kundërvajtës dhe të ligjit 

penal; 

 Inspekton kushtet dhe masat e sigurisë që kanë të bëjnë me sigurimin e objektit dhe të 

objekteve tjera përreth, si dhe masat për sigurinë e komunikacionit përreth këtyre objekteve; 

 vërtetimi i dokumenteve burimore, të cilat investitori duhet t’i këtë në dispozicion në vend 

ndërtim, në përputhshmëri me ligjin; 

 Përpilimi i procesverbaleve për gjendjen e punimeve në vend ndërtim, për respektimin ose 

mosrespektimin e kushteve të përcaktuara për ndërtim, cilësinë e punimeve dhe të materialit 

ndërtimor; 

 Marrja e vendimeve për ndërprerjen (pezullimin) e punimeve, deri në evitimin e 

parregullsive tekniko – procedurale; 

 Kryen edhe punë të tjera të përcaktuara me ligj dhe me rregulloret e Komunës. 
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Inspekcioni i Shërbimeve Komunale dhe Transportit Rrugor  

 Mbikëqyrin dhe parandalon keqpërdorimin e ujit të pijshëm për larjen e rrugëve, sipërfaqeve 

publike, autolarje, mbushjen e puseve, ujitjen e kopshteve, etj; 

 Mbikëqyrin ndërhyrjen (prerjen) e rrugëve publike pa leje, të trotuareve dhe të sipërfaqeve 

tjera publike dhe merr masa adekuate ligjore; 

 Mbikëqyrin mirëmbajtjen e rrugëve, trotuareve, shesheve, parqeve, varrezave, tregut të 

gjelbër, terreneve sportive dhe sipërfaqeve tjera publike, mbikëqyrin hedhjen e mbeturinave 

jashtë vendeve të caktuara, mbikëqyrin zbrazjen pa leje të materialeve (rërës, dheut, të 

materialit tjetër ndërtimor) që pengojnë qarkullimin e lirë të qytetarëve; 

 Mbikëqyrin ekspozimin e mallrave jashtë lokaleve afariste, ndalimin e shfrytëzimit 

(vendosjes) pa leje të hapësirave publike, mbikëqyrin vënien e mbishkrimeve, reklamave, 

vitrinave, objekteve publike dhe higjienike, hoteliere, sallave publike (WC-të); 

 Mbikëqyrin e vënies së panove dhe të reklamave; 

 Mbikëqyrin zbatimin e dispozitave ligjore nga lëmi i komunikacionit të mjeteve motorike në 

qarkullimin publik; 

 Mbikëqyrin kontrollimin dhe marrjen e masave të parapara ligjore kundër transporteve 

ilegale dhe të atyre që nuk respektojnë orarin e përcaktuar nga organi kompetent; 

 Kryejnë punë të tjera të ngjashme të përcaktuara me ligj dhe me rregulloret e Komunës. 

 

Nr

. 

Objektivat Koha e 

implementi

mit  

Aktivitetet e planifikuara Partnerët 

1. Inspektime për 

shfrytëzimin e 

hapësirave publike. 

 - Vendosja konform 

ligjeve për mbishkrimet, 

panot dhe tabelat 

 1.1 Kontrolle inspektuese në 

teren. për lirimin e 

hapësirave publike. 

 1.2 Padisja me leje nga 

organet Komunale për 

shfrytëzim te hapësirave 

 

KRM.UNITETI 

Policia e 

Kosovës. 
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reklamuese. publike 

1.3 Kontrolle inspektuese në 

teren për pastërtinë  e qytetit. 

2. Inspektime për 

Ndalimin dhe 

Parandalimi i 

ndërtimeve pa leje  

Kontrollimi i lejeve të 

ndërtimit . 

Inspektimi dhe lëshimi i 

certifikatës të përdorimit 

  2.1 Ndalimi i ndërtimeve të 

objektet banesore  afariste  

(kolektive) objekteve afariste, 

i infrastrukturës pa leje, 

ujësjellësi, kanalizimet rrugët 

etj; 

 2.2 Mbikëqyrja e objekteve te 

vjetra që paraqesin rrezik për 

vetërrënim  

2.3 Rrënimi i objekteve pa 

leje si dhe Plotësimi i 

kushteve teknike-

eksploatuese. 

 

 

Drejtoria e 

Urbanizmit, 

 OJQ-të , Policinë 

e Kosovës  dhe 

MMPPHI 

 

 

  

 

3. Inspektimi i të gjitha  

operatorëve  të 

transportit rrugor taksi, 

të transportit rrugor 

urban dhe urban-

periferik 

 3.1. Padisja me rendin e  

udhëtimit, dhe respektimi i 

rendit të udhëtimit, dhe paisja 

me leje  parkingu. 

3.2 Padisja e udhëtarëve me 

bileta.. 

 

Bashkëpunim 

me  Policinë  e 

Kosovës etj. 

4. Mbikëqyrja e tregut te 

Brendshëm 

 4.1 Mbrojtja e Konsumatorit.  

4.2 Vendosja e çmimeve dhe 

verifikimi i çmimit të 

deklaruar, paisja me kupona 

 

MINT, Policia e 

Kosovës, 

inspeksioni i 

ndërtimit, 
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fiskal, respektimi  i 

garancioneve, kontrollimi i 

karakteristikave të 

produkteve, si dhe dhënia e 

Pëlqimeve. 

Sanitare etj. 
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Drejtoria e Mbrojtjes dhe Shpëtimit 

Drejtoria e Mbrojtjes dhe Shpëtimit në kuadër të fushe veprimtarisë së vet përfshinë: 

 Harton planin për mbrojtje dhe shpëtim nga fatkeqësitë natyrore dhe nga fatkeqësitë e tjera, 

në pajtim me udhëzimet administrative të organit kompetent qeveritar; 

 Vlerëson rrezikshmërinë, duke u bazuar në të dhënat faktike për planifikim, ndërmerr masa 

parandaluese për pengimin, zvogëlimin dhe eliminimin e pasojave nga fatkeqësitë natyrore 

dhe nga fatkeqësitë e tjera; 

 Organizon formimin e njësive për mbrojtje dhe shpëtim nga fatkeqësitë natyrore dhe nga 

fatkeqësitë e tjera, si dhe kryen plotësimin e tyre me obligues dhe kompleton ato me mjete 

adekuate për veprim në raste të fatkeqësive natyrore dhe fatkeqësive të tjera; 

 Përgatit programet për aftësim, në pajtim me organin qeveritar; 

 Kujdeset për sigurimin dhe mirëmbajtjen e rezervave të mjeteve materiale për raste të 

fatkeqësive natyrore dhe të fatkeqësive të tjera; 

 Organizon funksionimin e sistemit të vështrimit, lajmërimit dhe alarmimit; 

 Kryen edhe punë të tjera nga lëmi i mbrojtjes dhe shpëtimit nga fatkeqësitë natyrore dhe nga 

fatkeqësitë e tjera, në bashkëpunim me organet kompetente komunale dhe qeveritare; 

 Bashkëpunon me shërbimet emergjente: Forcën e Sigurisë së Kosovës, Policinë e Kosovës, 

Shërbimin Emergjent Mjekësorë, Shërbimin për Zjarrfikës dhe Shpëtim, KFOR-in, Policinë e 

EULEX-it, Kryqin e Kuq të Kosovës dhe me OJQ-të përkatëse. 

 

Organizimi i Drejtorisë së Mbrojtjes dhe Shpëtimit 

Në kuadër të drejtorisë së  Mbrojtjes dhe Shpëtimit do të funksionojnë këta sektorë: 

1. Sektori i Parandalimit dhe Gatishmërisë; 

2. Sektori i Reagimit dhe Rimëkëmbjes; 

3. Shërbimi Zjarrfikës dhe i Shpëtimit. 
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Sektori i Parandalimit dhe Gatishmërisë 

 Menaxhimi i programeve të destinuara për zvogëlimin e humbjeve në njerëz, në të mira 

materiale dhe mjedis; 

 Zhvillimi i projekteve dhe programeve për identifikimin, vlerësimin dhe zvogëlimin e 

rreziqeve permanente ndaj njerëzve, të mirave materiale dhe mjedisit; 

 Kujdes për hartimin e planeve të parandalimit ndaj të gjitha rreziqeve të identifikuara; 

 Të kujdeset për hartimin e planeve të vijimësisë së qeverisjes në koordinim me institucionet 

përkatëse; 

 Të vendos standarde dhe procedura për nivelin përkatës të gatishmërisë emergjente; 

 Të kujdeset për zhvillimin dhe menaxhimin e programeve të destinuara për gatishmërinë 

emergjente; 

 Të koordinoj rishikimin e rezultateve të politikave të gatishmërisë së përgjithshme 

emergjente; 

 Të kujdeset për ndërtimin dhe fuqizimin e kapacitetit të agjencive të nivelit lokal dhe të 

sektorit privat në lëmin e parandalimit, mbrojtjes, reagimit dhe rimëkëmbjes nga fatkeqësitë 

natyrore, teknologjike dhe të shkaktuara nga faktori njeri; 

 Zbatimi i detyrave tjera të caktuara nga mbikëqyrësi i drejtpërdrejtë. 

 

Sektori i  Reagimit dhe Rimëkëmbjes 

 Të udhëheq, drejtojë dhe zhvillojë aktivitetet e sektorit dhe të sigurojë përmbushjen e 

objektivave strategjike të drejtorisë; 

 Të sigurojë dhe koordinojë të gjitha operacionet emergjente dhe planet e veprimit gjatë 

fatkeqësive natyrore dhe fatkeqësive tjera; 

 Të sigurojë që menaxhimi emergjent është pjesë integrale e Sistemit të Integruar të 

Menaxhimit të Emergjencave në Kosovë; 

 Të kujdeset që Ekipi i Reagimit Emergjent të sigurojë raportin e shpejtë të gjendjes dhe 

vlerësimin preliminar të dëmeve; 
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 Të ndërtojë dhe mbajë partneritet të fortë me strukturat emergjente publike, vullnetare dhe të 

sektorit privat; 

 Të ndërmerr projekte kërkimore brenda Sistemit të Integruar të Menaxhimit Emergjent dhe 

me institucionet tjera përkatëse, lidhur me çështjet e reagimit emergjent në nivel lokal. 

 

Shërbimi Zjarrfikës dhe i Shpëtimit  

 Menaxhimin e Shërbimit Zjarrfikës dhe Shpëtimit në territorin e Komunës; 

 Merr pjesë në hartimin e Planit të Mbrojtjes nga zjarri në Komunë; 

 Zbatimin e standardeve dhe legjislacionit për mbrojtjen nga zjarri, zjarrfikjen dhe shpëtimin, 

organizimin, aktivitetet, shtrirjen, pajisjen, personelin për SHZSH në nivelin komunal; 

 Përkujdeset për investime kapitale me pajisje teknike për këtë shërbim; 

 Edukimin dhe trajnimin e zyrtarëve të këtij sektori; 

 Formimi dhe zhvillimi i bibliotekës zjarrfikëse në kuadër të SHZSH; 

 Të mbështesë planifikimin e buxhetit në Komunë për mbrojtje nga zjarri; 

 Të koordinojë bashkëpunimin me Sektorin për parandalim dhe gatishmëri dhe Sektorin e 

reagimit; 

 Të bashkëpunojë me drejtoritë dhe sektorët tjera në çështjet e mbrojtjes nga zjarri; 

 Të përgatisë trajnime dhe ushtrime praktike për zjarrfikësit dhe shërbimet vullnetare 

zjarrfikëse. 

 

Nr. Emërtimi i detyrave/ aktiviteteve 

të planifikuara 

Objektivat 

Bartësi i 

detyrës/ 

aktiviteteve 

Bashkëpunimi 

me 

Koha e 

realizimit 

 

01 Hartimi i Plan-programit të punës së 

DMSH-së për vitin 2022 

 

DMSH 

Sektorët e 

DMSH 
Janar 
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Nr. Emërtimi i detyrave/ aktiviteteve 

të planifikuara 

Objektivat 

Bartësi i 

detyrës/ 

aktiviteteve 

Bashkëpunimi 

me 

Koha e 

realizimit 

 

02 Përpilimi i raportit vjetor të punës për vitin 

2021 
DMSH 

Sektorët e 

DMSH 
Janar 

03 

Ndërmarrja e masave të menjëhershme në 

ofrimin e ndihmës me rastin e shfaqjes së 

fatkeqësive elementare dhe aksidenteve. 

 

DMSH 

Shërbimet 

Emergjente 

NJPZSH, SHM, 

PK-ës, FSK-ës, 

etj 

Janar- Dhjetor 

 

 

04 Konstatimi dhe evidentimi i dëmeve të 

shkaktuara nga fatkeqësitë natyrore dhe 

ndërmarrja e masave adekuate për sanimin 

e gjendjes 

DMSH Drejtorit tjera Janar- Dhjetor 

05 Planifikimi i masave për mbrojtje, shpëtim 

dhe ndihmë në rast të fatkeqësive natyrore 

dhe fatkeqësive tjera. 

DMSH  Janar- Dhjetor 

06 Azhurnimi  i Planeve për mbrojtje, shpëtim 

dhe ndihmë 
DMSH 

Sektorët e 

DMSH 
Janar- Dhjetor 

 07 
Përpunimi i Planit për Mbrojtje nga Zjarri DMSH 

Sektorët e 

DMSH 
Janar- Dhjetor 

08 

Rishikimi - Vlerësimi i rrezikshmërisë nga 

Fatkeqësitë Natyrore dhe Fatkeqësitë Tjera 
DMSH 

 

Subjektet 

relevante 

Janar- Dhjetor 
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Nr. Emërtimi i detyrave/ aktiviteteve 

të planifikuara 

Objektivat 

Bartësi i 

detyrës/ 

aktiviteteve 

Bashkëpunimi 

me 

Koha e 

realizimit 

 

09 Harmonizimi dhe përditësimi i planeve të 

reagimit emergjent me institucionet, 

ndërmarrjet dhe organizatat e tjera 

përkatëse të komunës në fushën e 

gatishmërisë emergjente. 

DMSH 

Subjektet 

relevante 

 

Janar- Dhjetor 

10 Vlerësimi i dëmeve të shkaktuara nga 

fatkeqësitë natyrore dhe fatkeqësitë 

Tjera. 

DMSH Drejtorit tjera Janar- Dhjetor 

11 Formimi i Qendrës Operative Emergjente 

Lokale për Mbrojtje dhe Shpëtim nga 

Fatkeqësitë Natyrore dhe Fatkeqësitë Tjera 

DMSH  

Janar- Shkurt 

 

12 Themelimi i njësive për intervenime të 

përgjithshme në nivel komune 
DMSH  

Janar- Dhjetor 

 

13 Përcaktimi i një objekti për Depo dhe 

angazhimi për krijimin e rezervave 

materiale për çështje emergjente. 

DMSH 

Subjektet 

relevante 

 

Janar-  Dhjetor 

14 Sensibilizimi i popullatës për mbrojtjen 

personale dhe reciproke për pengimin dhe 

zvogëlimin e pasojave nga të gjitha 

fatkeqësitë (natyrore, teknike etj.) 

DMSH 

Përfaqësuesit e  

Bashkësive 

lokale dhe 

Shërbimet  

Janar- Dhjetor 
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Nr. Emërtimi i detyrave/ aktiviteteve 

të planifikuara 

Objektivat 

Bartësi i 

detyrës/ 

aktiviteteve 

Bashkëpunimi 

me 

Koha e 

realizimit 

 

informative të 

shkruara dhe e 

elektronike 

15 

Organizimi i mbajtjes së ushtrimit më 

temën: Shpëtimi dhe evakuimi i nxënësve 

dhe personelit të një shkolle fillore, në 

situatën emergjente nga zjarri dhe tërmeti 

DMSH 

Drejtoria e 

Arsimit, Policia 

e Kosovës, 

Shërbimi 

Medicinal, 

Personeli i 

shkollës dhe 

NJPZSH 

Tetor 

 

16 Koordinimi i punëve rreth dhënies së 

pëlqimeve në dokumentacion investivo –

teknik dhe në lokacion,  respektimi i 

standardeve për raste emergjente. 

DMSH 
Komisionin 

adekuatë 
Janar- Dhjetor 

17 
Angazhimi në Këshillin Komunal për 

Siguri në Bashkësi 

Drejtori-

DMSH 

Kryetarin e 

Komunës, 

anëtarët e KKSB 

Janar - Dhjetor 

18 Evidentimi koordinimi dhe propozimi  i 

punëve dhe aktiviteteve, për eliminimin e 

pikave emergjente të cilat paraqesin rrezik  

në territorin e komunës 

DMSH Drejtorit tjera Janar -Dhjetor 
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Nr. Emërtimi i detyrave/ aktiviteteve 

të planifikuara 

Objektivat 

Bartësi i 

detyrës/ 

aktiviteteve 

Bashkëpunimi 

me 

Koha e 

realizimit 

 

19 Koordinimi i punëve dhe aktiviteteve dhe 

Menaxhimi  i strehimoreve 
DMSH Drejtorit tjera Janar -Dhjetor 

20 

Puna dhe aktivitetet me subjektet komunale 

rreth zbatimit të Ligjit për mbrojtjen kundër 

Zjarrit 

DMSH 

-Subjektet 

relevante të 

involvuara sipas 

Ligjit për 

Mbrojtje  Nga 

Zjarri 

Janar -Dhjetor 

21 

 

Ngritja e nivelit të gatishmërisë emergjente 

në komunë 
DMSH 

Drejtorit dhe 

institucionet 

tjera të komunës 

Janar- Dhjetor 

22 

Vetëdijesimi i qytetarëve – nxënësve të 

shkollave përmes ligjëratave nga lamia e 

mbrojtjes nga zjarri 

DMSH 

NPZSH,                              

Drejtoria e 

Arsimit, 

 

Prill- Maj 

 

 

23 Përpilimi i raporteve dhe informatave të 

ndryshme nga lëmi i Mbrojtjes dhe 

Shpëtimit 

DMSH 
Sektorët e 

DMSH 
Janar- Dhjetor 

24 Planifikimi, evidentimi dhe sistemimi i 

resurseve njerëzore dhe mjeteve materialo- 

teknike , për nevoja emergjente 

DMSH 

Institucionet, 

kompanitë 

publike dhe 

Janar- Dhjetor 
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Nr. Emërtimi i detyrave/ aktiviteteve 

të planifikuara 

Objektivat 

Bartësi i 

detyrës/ 

aktiviteteve 

Bashkëpunimi 

me 

Koha e 

realizimit 

 

private. 

25 Koordinimi i punëve dhe aktiviteteve të 

rregullta në mes të Shërbimeve Emergjente 

 

DMSH 

Shërbimet 

Emergjente 

NJPZSH, PK-ës, 

FSK-ës, etj. 

Janar- Dhjetor 

26 

Alarmimi dhe informimi i publikut  për 

rreziqet e mundshme dhe dhënien e 

udhëzimeve për mbrojtje, shpëtim dhe 

ndihmë 

DMSH 

Subjektet 

komunale, 

lokale, 

përfaqësuesit e 

fshatrave, 

QOER 112 

Janar- Dhjetor 

 

 

27 

Ripërtëritja e licencës për frekuenca të 

telekomunikimit (nëse nuk është bërë) 

DMSH 

Ministrin e 

punëve te 

brendshme 

(MPB) 

Janar- Dhjetor 

28 Sigurimi i Dhomës emergjente (Qendra 

Operative Emergjente) dhe pajisja e saj me 

mjete të sofistikuara tel komunikuese. 

DMSH  Janar- Dhjetor 

29 Mbajtja e evidencës së kërkesave dhe 

informatave të pranuara dhe shpërndarjes së 

DMSH  Janar- Dhjetor 
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Nr. Emërtimi i detyrave/ aktiviteteve 

të planifikuara 

Objektivat 

Bartësi i 

detyrës/ 

aktiviteteve 

Bashkëpunimi 

me 

Koha e 

realizimit 

 

tyre. 

30 Kontrollimi-inspektimi i institucioneve të 

larta arsimore, shkollave të mesme dhe 

fillore në komunë në sferën e mbrojtjes nga 

zjarri 

DMSH 

Zyrtaret e 

Preventivës- 

Inspektorët 

Janar- Dhjetor 

31 Kontrollimi dhe inspektimi i 

objekteve tregtare dhe sportive në komunë 

në sferën e mbrojtjes nga zjarri 

DMSH 

Zyrtaret e 

Preventivës- 

Inspektorët 

Maj 

 

32  

Kontrollimi i objekteve bujqësore si dhe 

përcjellja e përgatitjeve të fushatës së korrje 

shirjeve në komunë në sferën e mbrojtjes 

nga zjarri 

DMSH 

Zyrtaret e 

Preventivës- 

Inspektorët 

Qershor- 

Shtator 

 

33  

Kontrollimi i objekteve të shtëpisë së 

shëndetit, ambulancave dhe Spitalit 

në sferën e mbrojtjes nga zjarri 

 

DMSH 

Zyrtaret e 

Preventivës- 

Inspektorët 

 

Tetor 
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Nr. Emërtimi i detyrave/ aktiviteteve 

të planifikuara 

Objektivat 

Bartësi i 

detyrës/ 

aktiviteteve 

Bashkëpunimi 

me 

Koha e 

realizimit 

 

34 Planifikimi i pjesëmarrjes së zyrtarëve të 

DMSH-së, në seminare, trajnime dhe 

punëtori me qëllim të ngritjes së nivelit 

profesional në realizimin e detyrave. 

DMSH 

AME/MPB 

 

Janar- Dhjetor 

 

35 Pranimi dhe regjistrimi i lëndëve, 

distriboimi dhe arkivimi i tyre përmes 

internetit dhe njoftimi i palëve me vendimet 

e miratuara. 

DMSH  Janar- Dhjetor 

36 Kontaktet permanente në relacionin DMSH 

dhe AME/MPB të Kosovës 
DMSH 

AME/MPB të 

Kosovës 
Janar- Dhjetor 
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Drejtoria e Kulturës, Rinis dhe Sportit 

Drejtoria e Kulturës, Rinis dhe Sport do të jetë përgjegjëse për performancën e detyrave dhe 

përgjegjësive si në vijim: 

 Hartimin e planit për mbështetjen kulturore, sportive dhe rinore; 

 udhëheqja me resurset lokale kulturore, rinore dhe sportive; 

 udhëheqja me Teatrin, Bibliotekën e Qytetit, Muzeun e Qytetit, Qendrën e Kulturës, 

Palestrën e sporteve dhe hapësirat tjera përcjellëse;  

 Organizon dhe shënon data me rëndësi historike kur kërkohet; 

 Organizon debate për zhvillim dhe avancim të kulturës, rinisë dhe sportit; 

 Grumbullon shënime faktike mbi të arriturat në  kulturë, rini dhe sport; 

 Bashkëpunon ngushtë dhe të raporton për punën e vetë Kryetarit të Komunës; 

 Bashkëpunon me nivelin qendror nga fushë veprimtaria përkatëse dhe këshilltarët nga këto 

fusha; 

 Bënë regjistrimin e grupeve, klubeve, ansambleve etj;  

 Mbështetja e aktiviteteve kulturore, rinore dhe sportive; 

 Bashkëpunon me qytete tjera, për të mundësuar një integrim të mirëfilltë dhe këmbim 

përvojash si dhe me OJQ, e organizata të tjera vendore e ndërkombëtare; 

 Përkrahë dhe të ndihmon asociacione, klub dhe shoqata në aktivitetet e tyre; 

 Përkrah, mbështet dhe mbikëqyrë punën dhe funksionimin e Qendrës Rinore në përputhje me 

ligjin;  

 Ofron institucionet e veta në shërbim të përgjithshëm të qytetarëve (me veprimtaritë primare 

që kryejnë ato, por në raste emergjente dhe veprimtari të tjera); 

 Të nxisë investitorët dhe të kërkojë fonde shtesë;  

 Organizon anketa, seminare e trajnime të ndryshme, kyçje të rinjve kosovarë në aktualitete 

rinore, evropiane e botërore; 

 Ushtron edhe kompetenca tjera që do t’i përcaktohen me ligj ose që delegohen nga pushteti 

qendror. 
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Organizimi i Drejtorisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit 

Në  kuadër të kësaj drejtorie do të funksionojnë këta sektorë: 

1. Sektori i Kulturës; 

2. Sektori i Rinisë; 

3. Sektori i Sportit. 

 

Kjo drejtori udhëheqë, menaxhon dhe mbikëqyrë institucionet e kulturës, rinisë dhe sportit si në 

vijim: 

 Bibliotekën e Qytetit “Latif Berisha”; 

 Muzeun e Qytetit; 

 Qendrën e Kulturës “Rexhep Mitrovica”; 

 Teatrin Profesionist të Qytetit; 

 Palestrën e Sporteve “Minatori”. 

 

Sektori i Kulturës 

 Harton dhe zbaton politika zhvillimore në fushën e trashëgimisë kulturore, të  artit skenik-

muzikor, arteve pamore, botimeve dhe bibliotekarin; 

 Mbështet, orienton, koordinon dhe ndjek ecurinë e zbatimit të projekteve kulturore dhe 

artistike të ideuara nga institucionet vartëse të tij; 

  Monitoron drejtpërdrejt veprimtarinë kulturore dhe artistike të institucioneve në varësi të 

DKRS-së, si produkt i politikave të saja kulturore, zhvillimore dhe integruese; 

 Në bashkëpunim me institucionet vartëse të tij, në vazhdimësi përgatitë materiale në zbatim 

të ligjeve në fuqi, dhe përcjellë reformat ligjore kohore; 

 Nxitë dhe motivon krijimtarinë artistike të brezit të ri për përfshirjen e tyre në jetën artistike 

kulturore të Komunës dhe më gjerë; 

 Kryen edhe punë dhe detyra tjera në përputhje me dispozitat tjera ligjore, statutare dhe akteve 

tjera komunale. 
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Sektori i Rinisë  

 Zbaton strategjinë dhe planin e punës për Sektorin e Rinisë në kuadër të buxhetit të DKRS-së 

dhe në konsultim me Këshillin e Veprimit Rinor Lokal (KVRL); 

 Bashkërendon dhe bashkëpunon me sektorë tjerë administrative, me organizatat joqeveritare 

për të përparuar zhvillimin dhe zbatimin koherent dhe efikas të politikave dhe resurseve të 

rinisë në çështjet që kanë të bëjnë me: trajnimin për vende të punës dhe për shërbime 

zenitorë, sportin dhe veprimtaritë rekreative, programet e këmbimit rajonal dhe 

ndërkombëtar, shëndetësinë dhe arsimin, drejtësinë për të miturit, si dhe përparimin e të 

drejtave të rinisë dhe të njeriut; 

 Nxit formimin e klubeve, grupeve dhe shoqatave rinore në Komunë, si dhe mbikëqyrë 

zhvillimin e tyre duke inkurajuar vendimmarrjen demokratike dhe pjesëmarrjen dhe 

konsultimin e gjerë në të gjitha nivelet siç janë klubet, grupet dhe shoqatat; 

 Inkurajon mbështetjen financiare dhe mbështet aktivitete tjera për Sektorin e Rinisë. 

 Të organizojë debate, seminare dhe konferenca për zhvillim dhe avancim të rinisë; 

 Kryen edhe detyra dhe punë tjera në përputhje me dispozitat tjera ligjore, statutare dhe akteve 

tjera komunale. 

Sektori i Sportit  

 Harton dhe zbaton politika zhvillimore në fushën e sportit dhe rekreacionit; 

 Mbështet, orienton, koordinon dhe ndjek ecurinë e zbatimit të projekteve sportive të ideuara 

nga institucionet sportive, klubet dhe shoqatat sportive; 

 Monitoron drejtpërdrejt veprimtarinë sportive dhe rekreative të institucioneve në varësi të 

DKRS-së; 

 Ndihmon, nxitë dhe motivon klubet, shoqatat sportive dhe sportistet e dalluar në arritjen e 

synimeve. 
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Me qëllim të arritjes së objektivave institucionale, dhe për të siguruar se Komuna e Mitrovicës së 

Jugut funksionon në përputhje me kërkesat ligjore dhe sipas praktikave më të mira, Drejtoria e 

Kulturës, Rinisë dhe Sportit, për vitin 2022, ka në prioritet realizimin e këtyre objektivave: 

Nr

. 

Objektivat Koha e 

implementi

mit  

Aktivitetet e 

planifikuara 

Partnerët 

1. Organizimi i 

manifestimit të 17 

Shkurtit 

Shkurt 2022 Planifikimi i të gjitha 

aktiviteteve të 

Manifestimit. 

Të gjitha njësitë 

institucionet vartëse të 

Dkrs dhe Ojq kulturore 

dhe Sportive 

2. Hapja e thirrjeve për 

ndarjen e 

subvencioneve   

TM1-TM4  Planifikimi i 

thirrjeve 

 Formimi i 

komisioneve 

 Vlerësimi i 

projekteve 

 Publikimi i 

rezultateve 

Ojq-të lokale dhe klubet 

sportive  

3. Harmonizimi i 

rregulloreve të 

brendshme komunale 

TM1-TM3   Rregullorja mbi 

kriteret e dhënies në 

shfrytëzim të 

hapësirave publike 

 Harmonizimi i 

rregullores 

Nr.04/2017 me 

rregulloren 

komunale 

Të gjitha njësitë 

institucionale 
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4. Unifikimi i 

dokumenteve dhe 

raporteve brenda 

Drejtorisë për 

Kulturë, Rini dhe 

Sport 

TM1  Udhëzues me të 

gjitha dokumentet 

për dosjet e 

dokumenteve 

brenda  

Drejtoria e Kulturës, 

Rinisë dhe Sporteve  

5. Renovimi i 

Hapësirave të DKRS 

dhe ofrimi i 

hapësirave për të 

rinjtë e qytetit pa 

dallim (qendër 

inkubuese për të 

rinjtë) 

TM2 – TM4  Skanimi i gjendjes 

dhe përgatitja e 

paramasës dhe 

parallogarisë për 

hapësirat ne DKRS 

 Përgatitja e dosjes 

për tenderim 

DKRS 

DFZHE 

dhe Drejtoria e 

Prokurimit 

6. Renovimi i Palestrës 

Sportive 

TM2-TM4  Skanimi i gjendjes 

dhe përgatitja e 

paramasës dhe 

parallogarisë për 

hapësirat ne DKRS 

 Përgatitja e dosjes 

për tenderim 

DKRS 

DFZHE 

Drejtoria  E Prokurimit 

7. Plotësimi i stafit në 

institucionet vartëse 

të Dkrs (drejtorët e 

institucioneve) 

TM2-TM4  Konkursi për staf 

në pozitat e lira 

brenda Drejtorisë së 

DKRS 

(institucioneve 

vartëse) 

DKRS 

DFZHE 

Zyra e Personelit 
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 Ndarja e detyra dhe 

përgjegjësive në 

përputhje me 

rregulloret dhe 

ligjet në fuqi. 

8. Plotësimi i stafit të 

Dkrs(Udhëheqësit e 

sektorëve) 

TM1 - TM4  Konkursi për staf 

në pozitat e lira 

brenda Drejtorisë së 

DKRS 

(institucioneve 

vartëse) 

 Ndarja e detyra dhe 

përgjegjësive në 

përputhje me 

rregulloret dhe 

ligjet në fuqi. 

DKRS 

DFZHE 

Zyra e Personelit 

9. Plani i punës për 

vitin 2023 

TM4 

(jo më vonë 

se 1 dhjetor 

2022) 

Planifikimi paraprak i 

të gjitha aktiviteteve të 

DKRS. 

Dkrs dhe Institucionet 

vartëse të Dkrs 
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Drejtoria e Prokurimit 

Drejtoria e Prokurimit do të jetë përgjegjëse për ushtrimin e detyrave dhe përgjegjësive si në 

vijim: 

 Të zbatoj ligjin dhe legjislacionin dytësor të Prokurimit Publik; 

 Te sigurojë që prokurimet publike të zhvillohen në mënyrën efikase, efektive, transparente 

dhe më të drejtë të shfrytëzimit të fondeve dhe burimeve publike; 

 Të sigurojë integritetin dhe përgjegjësinë e personave që kryejnë ose janë të përfshirë në një 

aktivitet të prokurimit publik; 

 Të promovojë trajtim të barabartë dhe një treg të hapur të prokurimit dhe krijimin e një 

kulture institucionale për organet publike të bazuara në profesionalizëm dhe të pandikuara 

nga interesat personale: 

 Te zbatojë rregullat e prokurimit publik të cilat tashmë janë të bazuara mbi parimet e 

transparencës, konkurrencës dhe trajtimit të barabartë jo-diskriminues. 

 Zhvillimin e transparencës si instrumentin më të rëndësishëm të kontrollit që duhet përdorur 

në mënyrë qe puna e institucioneve të përcillet nga jashtë: 

 Mban evidencë për tërë procesin e prokurimit, prej fillimit deri në dhënien e kontratës:  

 T'i ofroje palës së interesuar qasje të drejtpërdrejtë në të gjitha të dhënat, lidhur me një 

aktivitet të prokurimit, përveç informatave sekrete afariste; 

 Me kërkesën e cilitdo person, t'i siguron qasje të menjëhershme dhe të arsyeshme personit të 

tillë të interesuar që të ketë qasje në të dhënat mbi aktivitetin e prokurimit 10 (dhjetë) ditë pas 

përfundimit të një aktiviteti të prokurimit, me përjashtim të informatave sekrete afariste të 

kërkuara nga vetë operatori ekonomik; 

 Kujdeset që gjatë ushtrimit të aktiviteteve të prokurimit të inkurajojë konkurrencën dhe të 

respektojë barazinë e pjesëmarrësve në procesin e prokurimit publik. 

 Të realizon kërkesat e drejtorive në pajtim me planifikimin e prokurimit 

 Hartimin e planit të prokurimit për Komunën e Mitrovicës 

 Raporton te Kryetari i Komunës në mënyrë periodike për punën e drejtorisë 
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 Ndihmon dhe sipas nevojës përgatitë harmonizimin e Rregulloreve komunale që ndërlidhen 

me Ligjin e Prokurimit Publik. 

 

Organizimi i Drejtorisë së Prokurimit 

Në kundër të drejtorisë se Prokurimit do të funksionojnë këta sektorë: 

1. Sektori i Procedurave; 

2. Sektori i Menaxhimit të Kontratave. 

 

Sektori i Procedurave 

 Pranimi dhe realizimi i kërkesave nga drejtoritë; 

 Përcaktimi i procedurës; 

 Përgatitjen e njoftimeve për KRPP dhe shtyp: 

 Përgatitjen dhe dorëzimin e dosjeve të tenderit; 

 Komunikimi me shkrim me palët; 

 Organizimi dhe zhvillimi i proceseve te hapjes dhe vlerësimit, si dhe përgatitja e raporteve. 

 

Sektori i Menaxhimit të Kontratave 

 Përgatitja e planifikimit të prokurimit bazuar në planifikimin e drejtorive dhe buxhetit; 

 Hulumtimi i tregut përkatësisht i paramasës para përcaktimit të vlerës dhe procedurës; 

 Kompletimi i lëndëve të prokurimit për të cilat është kryer vlerësimi; 

 Përgatitja e kontratave në pajtim me ofertën e shpërblyer; 

 Koordinimi i menaxhimit të kontratave me Komisionet mbikëqyrëse; 

 Përgatitja e raporteve të prokurimit për KRPP dhe për Menaxhimet; 

 Pranimi i kërkesave të palëve dhe përgjigja në to brenda afateve të parapara me ligj; 

 Pranimi i faturave, raporteve të mbikëqyrjes dhe procedimi për pagesë; 

 Pranimi i mallrave me kontrata furnizimi. 
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Me qëllim të arritjes së objektivave institucionale, dhe për të siguruar se Komuna e Mitrovicës së 

Jugut funksionon në përputhje me kërkesat ligjore dhe sipas praktikave më të mira, Drejtoria e 

Prokurimit, për vitin 2022, ka në prioritet realizimin e këtyre objektivave: 

Nr

. 

Objektivat Koha e 

implementi

mit  

Aktivitetet e planifikuara Partnerët 

1. Planifikimi final i 

prokurimit 

15 ditë pas 

aprovimit të 

buxhetit 

Planifikimi i të gjitha 

aktiviteteve të prokurimit. 

 Mallrat, punët dhe 

shërbimet e 

parashikuara të cilat do 

të prokurohen gjatë vitit 

fiskal;  

 Datën e parashikuar të 

fillimit të procedurës; 

dhe  

 Vlerën e parashikuar të 

kontratës.  

Të gjitha njësitë 

kërkuese brenda 

Komunës së 

Mitrovicës së Jugut 

2. Trajnimi i stafit të 

zyrës së Prokurimit  

TM1-TM4 Trajnimi në modulin: 

 Moduli i E-Prokurimit 

 Module të tjera sipas 

nevojës 

IKAP, KRPP dhe 

institucione të 

specializuara në 

fushën e prokurimit 

publik. 

3. Trajnimi i 

menaxhereve të 

kontratave 

TM1 Trajnimi në modulin: 

 Menaxhimi i projekteve 

përmes E-prokurimit 

IKAP dhe KRPP 
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4. Unifikimi i 

dokumenteve dhe 

raporteve brenda 

Drejtorisë së 

Prokurimit 

TM1  Punëtori për unifikimin 

e dokumenteve dhe 

raporteve të Drejtorisë 

së Prokurimit në KK 

Mitrovicë 

 Udhëzues me të gjitha 

dokumentet për dosjet e 

dokumenteve brenda 

Drejtorisë së Prokurimit 

Drejtoria e 

Prokurimit dhe 

ekspertë të fushës 

5. Aktivizimi i sektorit të 

për menaxhimin e 

kontratave 

TM1 – TM4  Konkursi për staf në 

pozitat e lira brenda 

Drejtorisë së Prokurimit 

 Ndarja e detyra dhe 

përgjegjësive në 

përputhje me rregulloret 

dhe ligjet në fuqi. 

Njësia e burimeve 

njerëzore 

6. Rritja e cilësisë së 

menaxhimit të 

brendshëm të 

kontratave 

TM4  Krijimi i softuerit për 

menaxhimin e 

brendshëm të kontratave 

 Trajnimi i stafit për 

përdorimin e softuerit. 

DFZHE 

Zyra e IT 

7. Krijimi i 

bashkëpunimit mes 

Drejtorisë së 

Prokurimit dhe njësive 

kërkuese 

TM1-TM4  Takimet te rregullta 

mujore me menaxher te 

kontratave dhe zyrave 

kërkuese. 

 Raporte të rregullta të 

menaxherëve të 

kontratave 

Njësitë kërkuese 

dhe menaxheret e 

kontratave 
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8. Rritja e transparencës 

në prokurimin publik 

TM1 - 

TM4 

 Raporte të rregullta 3 

mujore, 6 mujore dhe 

vjetore, për realizimin e 

prokurimeve 

 Publikim i te gjitha 

kontratave të 

nënshkruara 

 Bashkëpunim me OJQ 

vendore dhe 

ndërkombëtare 

 Publikimi i të arriturave 

brenda vitit 2022 

Zyra e informimit, 

OJQ vendore dhe 

ndërkombëtare 

9. Planifikimi paraprak i 

prokurimit 2023 

TM4 

(jo më 

vonë se 1 

dhjetor 

2022) 

Planifikimi paraprak i të 

gjitha aktiviteteve të 

prokurimit. 

 Mallrat, punët dhe 

shërbimet e 

parashikuara të cilat do 

të prokurohen gjatë vitit 

fiskal 2023;  

Të gjitha njësitë 

kërkuese brenda 

Komunës së 

Mitrovicës së Jugut 
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Drejtoria e Mbrojtjes së Mjedisit 

Drejtorisë e Mbrojtjes së Mjedisit do të jetë përgjegjëse për performancën e detyrave si në vijim: 

 Angazhohet për zvogëlimin gradual të ndotjes, degradimit dhe dëmit mjedisor, si dhe 

zvogëlimin ose ndalimin e atyre aspekteve ekonomike dhe të aktiviteteve të tjera që përbëjnë 

rrezik të madh për shëndetin e njeriut dhe mjedisin;  

 Angazhohet në mbrojtjen e biodiversitetit, duke tentuar arritjen e balancit ekologjik në 

territorin e Komunës dhe më gjerë;  

 Kujdeset për mbikëqyrjen për shfrytëzimin racional dhe të qëndrueshëm të burimeve 

natyrore dhe të tokës prodhuese si dhe mbrojtjen e akumulimeve gjenetike të natyrës;  

 Harton programin dhe bën mbikëqyrjen e pamjeve të vlefshme të natyrës, propozon  zonat e 

reja për  mbrojtje, mbron dhe bënë rehabilitimin e diversitetit dhe vlerave kulturore dhe 

estetike të peizazhit;  

 Hartimin e masave të arsyeshme për mbrojtjen e mjedisit në mënyrë që të jenë në përputhje 

me zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik, në pajtim me ligj, aktet tjera të nxjerra ligjore e 

nënligjore; 

 Hartimin e masave që kanë për qëllim kontrollin e nivelit të zhurmës në territorin e 

Komunës; 

 Sigurojnë qasje të pa penguara  në informata mjedisore dhe të mundësojnë     

 pjesëmarrjen e publikut; 

 Harton dhe zbaton Planin Lokal për veprim në Mjedis (PLVM), Rregulloren Komunale për 

Mjedis; 

 Propozon masat për monitorimin e cilësisë, mbrojtjen dhe ruajtjen e ujit, ajrit, tokës dhe 

natyrën e zonës së Komunës dhe siguron zbatimin e tyre;  

 Përkujdeset për zbatimin e masave për mbrojtje nga efektet e dëmshme të ujërave; 

 Bën mbikëqyrjen dhe inspektimin e administrimit të qëndrueshëm me vlerat natyrore si: ajri, 

uji, toka, pyjet, lëndët minerale etj.  Të mirat natyrore publike si: hapësirat e gjelbëruara, 

brigjet e lumenjve si dhe vlerat e veçanta si: gjeodiversiteti, biodiversiteti dhe bota e egër 

bimore dhe shtazore; 
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 Harton Planin për Menaxhimin e Mbeturinave; 

 Bën mbikëqyrjen  dhe mbrojtjen e popullatës nga helmimi me plumb dhe metale të rënda dhe 

aplikon programe remediate; 

 Bën mbikëqyrjen dhe kontrollimin e kushteve të sigurisë së jetës dhe shëndetit të njerëzve, në 

vend ndërtim dhe rreth tij, gjatë zhvillimit të punimeve;  

 Përgatit programin për uljen e nivelit të ndotjes së mjedisit dhe propozon projekte për 

mbrojtjen e mjedisit në bashkëpunim me MMPH, institucione të tjera dhe donatorë; 

 Ofron leje mjedisore dhe pëlqime mjedisore  

 Organizon aktivitete të rregullta dhe vizita në terrene pyjore, në lidhje me planet operative 

vjetore 

 Vendos kontakte me APK-në në nivel regjional, lidhur me menaxhimin  e pyjeve dhe tokave 

pyjore; 

 Bashkëvepron me inspektoret e tregut komunal dhe inpsektoret nga niveli qendror, lidhur me 

kontrollimin dhe qarkullimin e masës drunore e cila vihet në qarkullim; 

 Bënë kontrollimin e prerjeve sipas licencave të aprovuara më parë, tërheqjes së 

asortimenteve dhe transportit të tyre të terreneve të përcaktuara nga planet vjetore 

operacionale; 

 Harton të dhëna ditore, javore dhe mujore për sortimentet e prodhuara ne te gjitha fazat, në 

shfrytëzimin e pyjeve dhe te njëjtat i dorëzon shërbimin përkatës në drejtori; 

 Kontrollon mbledhjen e prodhimeve jodrusore, këpurdhave , bimëve mjekuese, farave, të 

drunjve të rrezuar, të dëmtuar, të sëmur etj. 

 Monitoron përmes  rojeve të pyllit gjendjen ditore të rajoneve pyjore, ushtrojnë të drejtat 

ligjore ndaj personave fizik dhe juridik lidhur me dëmet që i shkaktohen pyjeve; 

 Jep pëlqim për mbrojtjen e hapësirave pyjore, konform planeve  të Komunës; 

 Kryen veprimet procedurale administrative nga përgjegjësia e drejtorisë, sipas Rregulloreve 

të Kuvendit të Komunës, si dhe punët tjera të caktuara nga Kryetari i Komunës; 
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Organizimi i Drejtorisë së Mbrojtjes së Mjedisit  

Në  kuadër të kësaj drejtorie do të funksionojnë këta sektorë: 

1.Sektori i Mbrojtjes së Mjedisit; 

2.Sektori i Pylltarisë. 

 

Sektori i Mbrojtjes së Mjedisit 

 Planifikimin, zhvillimin dhe kujdesin permanent të ndotjes së mjedisit për nevojat dhe 

interesat e Komunës; 

 Mban shënime të cilat përfshijnë të dhënat për të gjitha aktivitetet, aplikimet për leje 

mjedisore komunale, licenca dhe autorizime tjera mjedisore;  

 Ndërmerr masa për ruajtjen e ujërave sipërfaqësore dhe të atyre nëntokësore nga ndotësit, si 

dhe për caktimin e burimeve dhe të sasisë së ujërave;  

 Propozon dhe harton politika komunale për trajtimin e ajrit, ujit, tokës, biodiversitetit,  

menaxhimin e mbeturinave, zhurmës, ngjyrave; 

 Pastrimin, mirëmbajtjen, rregullimin dhe mbrojtjen e lumenjve: Ibri, Sitnica, Trepça dhe 

Lushta; 

 Harton raporte për VMN (Vlerësimi i ndikimit në mjedis); 

 Propozon dhe harton rregullore për mjedisin dhe planin lokal të mbrojtës së mjedisit dhe 

angazhohet në mënyrë të vazhdueshme për mbrojtjen dhe zbatimin e tyre; 

 Kujdesi për trajtimin e ujërave të zeza dhe mbeturinave të ngurta, ngritja e sipërfaqeve të 

gjelbëruara dhe mbrojtja e atyre ekzistuese, vetëdijesimi i popullatës;  

 Evidenton, fokuson burimet dhe rrugët e ekspozimit të ndotjeve; 

 Monitorimi i gjelbërimit dhe kontrolli i vazhdueshëm i gjendjes së drunjve në hapësira 

urbane; 

 Harton plane, koordinon dhe bashkëvepron veprimet me institucionet tjera relevante për 

mënjanimin e mbetjeve Industriale dhe Medicinale; 

 Planifikimin, zgjerimin, mirëmbajtjen dhe mbrojtjen e hapësirave të gjelbëruara publike siç 

janë: parku i qytetit, oazat dhe hapësirat tjera publike; 
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 Koordinimin me shkollat, shoqërinë civile, që të ofrojnë informata publike dhe publicitet për 

çështjet që kanë të bëjnë me mjedisin; 

 Harton planin aksionar për mbrojtjen e shëndetit. 

 

Sektori i Pyjeve 

 Organizon aktivitete të rregullta dhe vizita në terrene pyjore, në lidhje me planet operative 

vjetore; 

 Vendos kontakte me APK-në në nivel regjional, lidhur me menaxhimin e pyjeve dhe tokave 

pyjore; 

 Bashkëvepron me inspektorët e Tregut Komunal dhe inspektorët nga niveli qendror, lidhur 

me kontrollimin dhe qarkullimin e masës drunore e cila vihet në qarkullim; 

 Bënë kontrollimin e prerjeve sipas licencave të aprovuara më parë, tërheqjes së 

asortimenteve dhe transportit të tyre të terreneve të përcaktuara nga planet vjetore 

operacionale; 

 Harton të dhëna ditore, javore dhe mujore për sortimentet e prodhuara në të gjitha fazat, në 

shfrytëzimin e pyjeve dhe të njëjtat i dorëzon në shërbimin përkatës në drejtori; 

 Kontrollon mbledhjen e prodhimeve jodrusore, kërpudhave , bimëve mjekuese, farave, të 

drunjve të rrezuar, të dëmtuar, të sëmur etj.; 

 Monitoron përmes rojeve të pyllit gjendjen ditore të rajoneve pyjore, ushtrojnë të drejtat 

ligjore ndaj personave fizik dhe juridik lidhur me dëmet që i shkaktohen pyjeve.  

 

Me qëllim të arritjes së objektivave institucionale, dhe për të siguruar se Komuna e Mitrovicës së 

Jugut funksionon në përputhje me kërkesat ligjore dhe sipas praktikave më të mira, Drejtoria e 

Mjedisit dhe Pyjeve, për vitin 2022, ka në prioritet realizimin e këtyre objektivave: 
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N

r. 

Objektivat Koha e 

implementim

it  

Aktivitetet e planifikuara Partnerët 

1. Procedimi për Miratimin 

në Kuvend i PLVM- 

Plani Lokal i Veprimit në 

Mjedis 

TM1  Procedimi sipas procedurave 

të parapara ligjore në Kuvend 

DMMP 

2. Procedimi për Miratimin 

në Kuvend i Planit Lokal 

për Menaxhimin e 

Mbeturinave 

TM1  Procedimi sipas procedurave 

të parapara ligjore në Kuvend 

DMMP 

3. Monitorimi i sistemit të 

grumbullimit të 

mbeturinave në tërë 

territorin administrativ të 

Komunës 

TM1-TM4  Stafi i DMMP në periudhë të 

rregulltë monitoron ofrimin e 

shërbimeve për qytetarët; 

 Raportimi në MMPH dhe GIZ 

DMMP 

4. Raport Vjetor për 

MMPH-në për 

Mbeturina 2022 

TM1  Zbatimi sipas procedurave të 

parapara. 

DMMP/UNIT

ET 

5. Pranimi i kërkesave për 

prerje të pyjeve private 

TM1 – TM4  Palët dorëzojnë kërkesa në 

përputhje me ligjin dhe stafi i 

drejtorisë ju përgjigjet 

konform autorizimeve ligjore 

Sektori i 

Pyjeve/DMMP 

6. Parandalimi i qarkullimit 

ilegal të masës drunore 

TM1-TM4  Monitorimi i rajoneve pyjore, 

tregjeve , akseve rrugore , 

zbatimi i masave ligjore. 

DMMP/Policia 

e Kosovës 
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7. Amendamentin e  

Rregullores Komunale 

për Menaxhimin e 

Mbeturinave 

TM2  Procedimi sipas procedurave 

të parapara ligjore në Kuvend 

DMMP 

8. Mbrojtja e pyjeve nga 

prerësit, uzurpuesit 

ilegal, zjarri, erozioni, 

sëmundjet e ndryshme, 

mbrojtja e florës dhe 

faunës d.m.th. mbrojtja e 

rendit pyjor. 

TM1 - TM4  Monitorimi i vazhdueshëm i 

terreneve pyjore  

DMMP 

APK 

Policia e 

Kosovës 

 

9. Monitorimi i cilësisë së 

ajrit, ujit dhe tokës 

TM1 - TM4  Kontrolli i sistemeve 

monitoruese 

DMMP 

10. Regjistrimi i gjendjes së 

pyjeve në terrene pyjore 

TM3  Monitorimi i rajoneve pyjore, 

zbatimi i masave ligjore dhe 

vlerësimi i dëmeve 

DMMP 

11. Rregullimi i pikave të 

kontejnerëve 

TM2  Prokurimi dhe kontraktimi  DMMP 

12. Monitorimi i Shërbimeve 

të grumbullimit të 

mbeturinave 

TM1-TM4  Kontraktimi dhe Monitorimi DMMP 

13. Inkasimi i taksës për 

mbeturina 

TM1-TM4  Inkasimi i taksës mujore për 

mbeturina  

DMMP 

14. Aplikimi për Leje 

Mjedisore Komunale 

TM1-TM4  Aplikimi në përputhje me 

U.A 01/2017 për Dhënien e 

Lejes Mjedisore Komunale 

DMMP 
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Drejtoria e Gjeodezisë, Kadastrit dhe Pronës 

Drejtoria e Gjeodezisë, Kadastrit dhe Pronës do të jetë përgjegjëse për performancën e detyrave 

si në vijim: 

 Është përgjegjëse për zhvillimin dhe organizimin e kapaciteteve kadastrale, rrjetën referuese 

homogjene, për sigurimin e Hartave Orto–Foto, rikonstruimin e informatave kadastrale në 

formë digjitale, modelin e sistemit informativ mbi tokën dhe pronën;  

 Bënë vlerësimin e pronës sipas kritereve dhe standardeve dhe rregulloreve në fuqi;  

 Sigurimi i zotërimit të tokës, reduktimin e kontesteve për tokën;  

 Përmirësimin e transferimit të tokës, menaxhimi i tokës shtetërore dhe efikasiteti në taksimin 

e tokave;  

 Planifikimi i rrjetit me pika të reja kontrolluese dhe themelimi i pikave të reja kontrolluese; 

 Digjitalizimi i pikave poligonale dhe trigonometrike, vektorizimi i planeve të skanuara 

(ngastrave dhe zonave kadastrale);  

 Azhurnimi i pjesës grafike në bazë të dokumenteve dhe matjeve të reja dhe transformimi me 

parametrat e dhëna për transformim;  

 Shërbimet e mirëmbajtjes së klasifikimit dhe kulturave të tokës;  

 Ndarjen e ngastrave dhe shënimi i kufijve në rastin e eksproprijimit dhe kryen procedurat 

rreth eksproprijimit të tokës; 

 Inspektimin e sipërfaqes së ndërtesave dhe përpunimi i skicave të ndarjeve për ndërtesa dhe 

banesa; 

 Regjistrimin e pronës së paluajtshme dhe regjistrimin e tokës komunale;  

 zhvillon procedurat e regjistrimit sipas detyrës zyrtare dhe zhvillon procedurat e regjistrimit 

sipas kërkesës së palëve;  

 Bën korrigjimin e regjistrit sipas procedurave dhe zbaton të gjitha dispozitat pozitive në fuqi 

lidhur me regjistrimin e pronës; 

 Azhurnimi e pronës në bazë të dokumenteve të verifikuara dhe shënimeve të tjera nga 

dokumentacioni arkivor, azhurnimi i regjistrit të ndërrimeve të mjeteve nga terreni;  
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 Kryen procedurat rreth transaksioneve të pronës publike dhe kryen procedurat e blerjes dhe 

shitjes së pronës për Komunën; 

 Shqyrton dhe kryen procedurat administrative, për kthimin e tokës pronarëve të mëparshëm;  

 Mbron pronën komunale - publike nga uzurpimet dhe udhëheq procedurat lidhur me këtë 

çështje;  

 Bën vërtetimin dhe zbaton shitblerjen e pasurisë së patundshme;  

 Bën regjistrimin e ndërtesave kolektive dhe organizon mirëmbajtjen e pjesëve të përbashkëta 

të ndërtesave kolektive;  

 Udhëheq me kadastrën etazh të banesave dhe menaxhon me banesat dhe objektet të tjera të 

Komunës dhe mbanë evidencën për to; 

 Kryen procedurat për vërtetimin e transaksioneve dhe regjistrimin e tyre në librat etazh;  

 Përgatitë specifikacione, propozime për tender,  për kryerjen e punëve që bëjnë pjesë në 

sferën e drejtorisë  

 Propozon tarifat për shërbimet që ofron; 

 Ushtron kompetenca të tjera të parapara me ligj, të deleguara nga pushteti qendror. 

 

Organizimi i Drejtorisë së Gjeodezisë, Kadastrit dhe Pronës 

Në  kuadër të Drejtorisë së Gjeodezisë, Kadastrit dhe Pronës do të funksionojnë këta sektorë: 

1. Sektori i Gjeodezisë; 

2. Sektori i Kadastrit; 

3. Sektori i Pronës. 

Sektori i Gjeodezisë 

 Shërbimet e mirëmbajtjes së klasifikimit dhe kulturave të tokës;  

 Ndarja e parcelave; 

 Bashkimin e parcelave sipas kërkesës se palëve, sipas ligjit; 

 Përpunimi i skicave të ndarjeve për ndërtesa dhe banesa;  

 Rilevimi i sipërfaqes së ndërtesave; 
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 Përsëritja e kufijve të parcelës;  

 Shënimi i kufijve në rastin e eksproprijimit;  

 Identifikimi i parcelave dhe objekteve kadastrale;  

 Dhënia e shënimeve për kompanitë private të licencuara – Koordinata Kosova ref01, 

situacine, plane, etj.; 

 Punët tjera gjeodezike; 

 Aktvendime dhe konkluzione lidhur me kërkesat e palëve. 

 

Nr

. 

Objektivat-Projektet Zona 

Kadastrale 

Burimi i 

Projektit 

Mbikëqyrësi Zbatuesi 

1. Komosacioni 1. Frashër, 

2. Kçiq i Madh, 

3. Koshtovë, 

4. Vinarcë i 

Poshtëm 

Qeveria e 

Republikës së 

Kosovës 

Agjencia 

Kadastrale e 

Kosovës 

DGjKP – 

Kompania 

gjeodete 

2. Rindërtimi i Zonave 

Kadastrale 

1. Mitrovicë Agjencia 

Kadastrale e 

Kosovës 

Agjencia 

Kadastrale e 

Kosovës 

DGjKP – 

Kompania 

gjeodete 

3. Të tjera     

 

Sektori i Kadastrit 

 Themelon regjistrim mbi pronën e paluajtshmërisë;  

 Zhvillon procedurat e regjistrimit sipas detyrës zyrtare;  

 Zhvillon procedurat e regjistrimit sipas kërkesës së palëve; 

 Bën korrigjimin e regjistrit sipas procedurave; 

 Zbaton të gjitha dispozitat pozitive në fuqi lidhur me regjistrimin e pronës;  

 Azhurnimi i pronës në bazë të dokumenteve të verifikuara dhe shënimeve të tjera nga 

dokumentacioni arkivor;  
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 Azhurnimi i regjistrit të ndërrimeve të mjeteve nga tereni;  

 Regjistrimin e të gjitha kontratave nga Gjykata si (shitblerjet, faljet, kontrata mbi   ndërrimin 

e palujatshmërive, kontrata mbi mbajtjen e përjetshme, servitutet, regjistrimin e qirambajtjes 

për kohë të caktuar sipas ligjit si dhe qirambajtjeve; 

 Lëshon vendime dhe certifikata sipas Ligjit mbi kadastrin dhe udhëzimeve administrative për 

kadastër; 

 Aktvendime dhe konkluzione lidhur me kërkesat e palëve; 

 Koordinon punët dhe zbaton udhëzimet e Agjensionit Kadastral të Kosovës.  

 

Nr. Objektivat Procedura Burimi Mbikëqyrësi Zbatuesi 

1. Rexhistrimi i ndërrimeve 

kadastrale në SIKTK 

E rregullt Legjislacion

i në fuqi 

Agjencia 

Kadastrale e 

Kosovës 

DGjKP 

2. Rexhistrimi i hipotekave dhe 

ngarkesave tjera në SIKTK. 

E rregullt Legjislacion

i në fuqi 

Agjencia 

Kadastrale e 

Kosovës 

DGjKP 

3. Rexhistrimi   i kadastrit 

etazhor në SIKTK. 

E rregullt Legjislacion

i në fuqi 

Agjencia 

Kadastrale e 

Kosovës 

DGjKP 

4. Harmonizimi i të dhënave 

grafike me atë tekstuale   

E rregullt Legjislacion

i në fuqi 

Agjencia 

Kadastrale e 

Kosovës 

DGjKP 

5. Verifikimin dhe azhurimi i  

dokumentacioni kadastral   

E rregullt Legjislacion

i në fuqi 

Agjencia 

Kadastrale e 

Kosovës 

DGjKP 

6. Të tjera     
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Sektori i Pronës 

 Zhvillon procedurat e shpronësimit të tokave në pronësi private për interesat e përgjithshme 

shoqërore; 

 Zhvillon procedurat deksproprijimit gjegjësisht nulimit të aktvendimeve të plotfuqishme 

rreth shpronësimit në rastet kur plotësohen kushtet ligjore; 

 Kujdeset për mbrojtjen e të dhënave pronësore, ku bartës i së drejtës së shfrytëzimit është 

Komuna; 

 Udhëheqja e procedurës administrative lidhur me uzurpimet arbitrare; 

 Mbanë evidencë për lëndët e uzurpimeve; 

 Kujdeset për procedurat konform ligjeve në fuqi; 

 Zhvillon administrimin e provave të prezantuara nga palët; 

 Zhvillimi i procedurave të ekzekutimit; 

 Aktvendime dhe konkluzione lidhur me kërkesat e palëve. 

 

Nr. Objektivat Procedura Burimi Mbikëqyrësi Zbatuesi 

1. Shpronësimi E rregullt Legjislacioni 

në fuqi, 

Vendimi i 

Kuvendit 

Komunal 

Kryetari i 

Komunës, 

Kuvendi Komunal 

DGjKP 

2. Uzurpimet E rregullt Legjislacioni 

në fuqi 

Kryetari i Komunës 

 

DGjKP 

3. Të hyrat e qerasë 

nga shfrytëzimi i 

tokës komunale 

dhe mbledhje e 

borgjeve 

paraprake. 

E rregullt Legjislacioni 

në fuqi, 

Vendimi i 

Kuvendit 

Komunal, 

Kontrata e 

dhënies në 

Kryetari i 

Komunës, 

Kuvendi Komunal 

DGjKP 



Republika e Kosovës 
Republika Kosova – Republic of Kosovo 

Komuna e Mitrovicës së Jugut 

Opština Južna Mitrovica – Municipality of Mitrovica South 

Adresa: Rr."Bedri Gjinaj",40 000 Mitrovicë – Kosovë 
Tel:080019400 (pa pagesë); tel: 028 532 104 dhe 028 515 366; 

E-mail:komuna.mitrovice@rks-gov.net; web: www.kk.rks-gov.net/mitroviceejugut 

137 

shfrytëzim të 

pronës 

komunale 

4. Të tjera     
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Drejtoria e Integrimeve Evropiane dhe Mirëqenies Sociale 

Drejtoria e Integrimeve Evropiane dhe Mirëqenies Sociale do të jetë përgjegjëse për 

performancën e detyrave si në vijim: 

a. Siguron realizimin (implementimin) e planit të veprimit për partneritet evropian (PVPE) ;për 

veprimet që ndërlidhen me Komunë dhe raporton sipas kërkesave të MAPL-së; 

b. Koordinon aktivitet e Komunës, të cilat janë të ndërlidhura me implementimin e PVPE –së; 

c. Mbikëqyrë aktivitetet e drejtorive që burojnë nga PVPE, si dhe dokumentet tjera strategjike 

të MAPL-së dhe Qeverisë së Kosovës; 

d. Mbikëqyrë hartimin e rregulloreve komunale, për të siguruar se ato të jenë në përputhje me 

standardet evropiane; 

e. Raporton rregullisht te Kryetari i Komunës për aktivitetet e drejtorive dhe në MIE 

f. Përgatit materiale të nevojshme për nevojat e Komunës, për çështjet që lidhen me integrimet 

evropiane; 

g. Hulumton programe të ndryshme të asistencës së BE–së, që ofrojnë mbështetje për qeverisje 

dhe zhvillim lokal; 

h. Ofron këshilla në lidhje me çështjet evropiane, sipas nevojës në Komunë; 

i. Bashkëpunon me Divizionin për Integrime Evropiane në MAPL dhe në çështjet e përafrimit 

me legjislacionin e BE–së; 

j. Zhvillimin e planit strehimor për territorin e Komunës; 

k. Sigurimin e ofrimit të shërbimeve sociale dhe familjare brenda territorit, sipas standardeve të 

përcaktuara nga MPMS; 

l. Përkujdesjen e vazhdueshme për qytetarët e zhvendosur në territorin e Komunës; 

m. Përkujdesjen e vazhdueshme ndaj familjeve të dëshmorëve, invalidëve dhe veteranëve të 

Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës dhe anëtarëve të familjeve të tyre që e kanë këtë status, 

familjeve të zhdukurve, Shoqatën e Hendikos-it, Shoqatën e Shurdhmemecëve dhe Shoqatën 

e të Verbërve, me qëllim të realizimit të drejtave dhe benificioneve të posaçme, që janë në 

kompetencë të Komunës. 
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Organizimi i Drejtorisë për Integrime Evropiane dhe Mirëqenie Sociale 

Në kuadër të Drejtorisë së Integrimeve Evropiane dhe Mirëqenies Sociale do të funksionojnë 

këta sektorë:  

1. Sektori i Integrimeve Evropiane; 

2. Sektori i Mirëqenies Sociale; 

3. Sektori për Përkujdesjen ndaj Familjarëve të Dëshmorëve, Invalidëve të Luftës, Veteranëve 

dhe Viktimave Civile; 

Kjo drejtori gjithashtu udhëheqë dhe mbikëqyrë Qendrën për Punë Sociale, veprimtaria e të cilës 

do të rregullohet me statut. 

Sektori i Integrimeve Evropiane 

Sektori i Integrimeve Evropiane do të jetë përgjegjëse veçanërisht për këto detyra: 

 Merret me monitorimin raportimin dhe promovimin e Implementimit të kritereve të 

Komisionit Evropian/Bashkimit Evropian; 

 Ka përgjegjësinë në përmbledhjen e projekteve të përgjithshme të Komunës së Mitrovicës, 

duke shërbyer si adresë unike/kontakti për donatorët e ndryshëm në bashkëpunim me 

Kryetarin e Komunës; 

 Ka kompetencat zyrtare në organizimin dhe koordinimin e proceseve integruese dhe të tjera 

me shoqërinë civile, OJQ-të.  

 

Sektori i Mirëqenies Sociale 

Sektori i Mirëqenies Sociale do të jetë përgjegjëse veçanërisht për këto detyra:          

 Strehimi për rastet sociale; 

 Ndihma ushqimore momentale për raste sociale; 

 Ndihma në renovimin sipërfaqësor të shtëpive për rastet sociale; 
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 Kryen punë dhe detyra tjera në mbështetje të dispozitave ligjore, statusore dhe akteve 

komunale. 

OBJEKTIVAT REALIZIMI I 

OBJEKTIVAVE 

PLANIFIKIMI I 

REALIZIMIT 

PLANIFIKIMI I 

BUXHETIT 

     VËREJTJE 

Projektet për 

ndihma për rastet 

sociale emergjente 

Nga mjetet e 

buxhetit komunal, 

subvencionet dhe 

donacionet; 

Janar – Dhjetor  

2022 

    Përfitues, rastet në 

nevojë  sociale 

emergjente.  

Projektet për 

ndihma me pako 

ushqimore dhe 

higjienike 

Nga mjetet e 

OJQ-të dhe 

donator të 

ndryshëm.  

Janar – Dhjetor 

2022 

 

 € Përfitues 

rastet/familjet në 

nevojë sociale me 

përparësi gratë 

kryefamiljare, 

personat pa 

përkujdesje 

familjare, etj. 

Ndihmë me mjete 

financiare OJQ të  

dalura nga Lufta 

dhe tjera etj. 

Nga mjetet e 

buxhetit komunal, 

subvencionet dhe 

donacionet 

Janar – Dhjetor 

2022 

 € Përfitues, familjet në 

nevojë sociale për 

ndihmë në 

meremetim-renovim 

të shtëpive. 

Pagesa e Qirasë Nga mjetet e 

buxhetit komunal, 

subvencionet dhe 

donacionet 

Janar – Dhjetor 

2022 

 

 € Do të përfitojnë 

rastet më të rënda 

sociale emergjente 

të cilat e kanë të pa 

zgjidhur çështjen e 
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banimit/strehimit. 

Bashkëpunimi i 

Drejtorisë për 

Integrime 

Evropiane dhe 

Mirëqenie Sociale 

(DIEMS) me 

Organizatat 

qeveritare dhe jo-

qeveritare 

DIEMS 

MPMS 

dhe Organizata jo 

Qeveritare etj. 

Janar – Dhjetor 

2022 

 

 

 

 

Përfitues, 

rastet/familjet në 

nevojë sociale, si 

dhe rastet 

emergjente do të 

ndihmohen sipas 

mundësive në 

dispozicion.  

Bashkëpunimi dhe 

menaxhimi i 

Qendrës për Punë 

Sociale (QPS). 

 

DIEMS 

MPMS 

Janar - Dhjetor 

2022 

 

 

 Do të mbikëqyret 

mbarëvajtja e punës 

së QPS – ës, do të 

bashkëpunohet me 

QPS-ën  dhe 

Ministrinë e Punës 

dhe Mirëqenies 

Sociale (MPMS) me 

qëllim të ofrimit të 

shërbimeve sociale 

sa më cilësore. 

Pranimet dhe 

shqyrtimi i 

kërkesave më 

shkrim nga palët 

dhe shoqatat 

Zyrtaret e sektorit 

për Mirëqenie 

Sociale dhe 

Strehim 

 

Janar–Dhjetor 

2022 

 Të kthehen 

përgjigjet e 

kërkesave të 

parashtruara në afati 

e paraparë me ligj 
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Angazhimin në  

ndërtimin e një 

objekti për banim 

social 

Qeveria e 

Kosovës 

Komuna e 

Mitrovicës 

Janar – Dhjetor 

2022 

 

 

Sipas përcaktimit 

të kostos 

buxhetore  nga  

Qeveria e 

Republikës së 

Kosovës dhe 

Komuna e 

Mitrovicës 

Zgjidhjen e çështjes 

së strehimit/banimit 

për rastet/familjet e 

strehuara në 

Strehimoren e 

Përkohshme 

Kolektive (SPK) 

DES në Mitrovicë, 

dhe rastet/familjet 

nevojë sociale . 

Angazhimin për 

ndërtimin e 

shtëpive për 

rastet/familjet në 

nevojë sociale për 

strehim 

DIEMS 

Donatorët 

OJQ-ët 

Etj. 

Janar – Dhjetor 

2022 

 

 

Me  marrëveshje 

me partnerët 

bashkëpunues. 

Përfitues, 

rastet/familjet në 

nevojë sociale të 

cilat nuk e kanë të 

zgjidhur çështjen e 

banimit/strehimit etj. 

Angazhimin për 

mbylljen e 

Strehimores 

Kolektive ,,DES” 

në Mitrovicë. 

DIEMS 

Donatorët 

OJQ-ët 

Etj. 

Janar – Dhjetor 

2022 

 

Me partnerët 

bashkëpunues. 

 

Pagesat e 

shpenzimeve të  

Varrimit 

Komuna e 

Mitrovicës 

DIEMS 

Janar - Dhjetor 

2022 

 

 

 € Mbulimin e 

shpenzimeve të 

varrimit për rastet e 

vdekjeve në 

komunën e 

Mitrovicës, si dhe 
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Sektori për Përkujdesjen ndaj Familjarëve të Dëshmorëve, Invalidëve të Luftës, 

Veteranëve dhe Viktimave Civile (DIVC) 

Sektori për Sektori për Përkujdesjen ndaj Familjarëve të Dëshmorëve, Invalidëve të Luftës, 

Veteranëve dhe Viktimave Civile  do të jetë përgjegjës veçanërisht për këto detyra: 

  Tretmanin e familjeve të DIVC dhe çështjen e të zhdukurve, 

  Shoqatën e Handikos-it, 

  Shoqatën e të Verbërve dhe  

  Shoqatën e Shurdhmemecëve. 

 

fshatrave shqiptar të 

komunës së 

Leposaviqit, Zubin 

Potokut dhe 

Zveçanit. 

OBJEKTIVAT REALIZIMI I 

OBJEKTIVAVE 

PLANIFIKIMI I 

REALIZIMIT 

PLANIFIKIMI 

I BUXHETIT 

        VREJTJE 

Kompletimi dhe 

verifikimi i 

lëndëve dhe 

regjistrave për 

këto kategori 

 

Zyrtaret e sektorit 

 

Janar–Dhjetor 

2022 

 

 

 

Të kompletohen dhe 

verifikohen regjistrat 

dhe lëndët për këto 

kategori 

Lëshimi  i 

vërtetimeve për 

Zyrtaret e sektorit Janar–Dhjetor  Të lëshohen vërtetime 

sipas kërkesave të 
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këto kategori 2022 palëve, bazuar në 

ligjin për këto kategori 

Bashkëpunim me 

Departamenti për 

DIVC pranë 

MPMS 

 

 

Zyrtaret e sektorit 

 

 

Janar–Dhjetor 

2022 

 

 

 

Të ketë bashkëpunim 

dhe koordinim të 

punëve për të përcjell 

numrin e përfituesve 

të pensioneve - 

benificioneve 

Bashkëpunim me 

KKN dhe DML 

Komisionin 

Qeveritar për të 

zhdukur 

 

 

Zyrtaret e sektorit 

  

 

Janar–Dhjetor 

2022 

 

 

 

 

Të ketë koordinim të 

punëve në hulumtimin 

e fatit të te zhdukurve 

 

Përvjetorit e 

rënies së 

dëshmorëve dhe 

dita e të 

zhdukurve 

        Zyrtaret 

        Shoqatat 

        Familjaret 

Janar–Dhjetor 

2022 

 

 

Të përgatiten 

ceremonitë për ditën e 

dëshmorëve dhe  të 

zhdukurve në nivel 

qendror dhe lokal.   

Bashkëpunim me 

shoqatën dhe 

familjaret e të 

zhdukurve dhe 

mbështetja e tyre 

       

       Zyrtaret 

       Shoqata 

       Familjaret 

 

Janar–Dhjetor 

2022 

 Të ndihmohen më 

rastin e rivarrimit të 

personave të 

identifikuar si dhe 

ndihmesa në forma 

tjera 

Bashkëpunim me Zyrtaret e sektorit Janar–Dhjetor  Të ndihmohen 
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shoqatat e dala 

nga lufta, dhe 

OJQ të tjera, 

mbështetja  e 

projekteve këtyre 

kategorive sipas 

kërkesave dhe 

mundësive 

2022 nevojtaret e këtyre 

kategorive në forma të 

ndryshme 

Vizitat familjeve 

të këtyre 

kategorive  

 

Zyrtaret e sektorit  

 

Janar–Dhjetor 

2022 

 

 

 

Të vizitohen herë pas 

herë familjet e këtyre 

kategorive, që të 

njihemi më për se 

afërmi me brengat e 

tyre 

Hulumtimi dhe 

kërkimi i 

donatorëve 

 

Zyrtaret e sektorit 

 

Janar–Dhjetor 

2022 

 

 

 

 

Të shihet mundësia e 

gjetjes se donatorëve 

që të ndihmohen këto 

kategori në 

përmirësimin e 

gjendjes sociale dhe të 

banimit 

Bashkëpunim me 

shoqatën e 

Handikosit, 

Sindrom Down, 

të Verbërve, 

Shurdhmemec 

 

Zyrtaret e sektorit 

 

 

 

Janar–Dhjetor 

2022 

 

 

 

Të ketë bashkëpunim 

dhe koordinim të 

punëve për tu 

ndihmuar personave 
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dhe përkrahja e 

tyre  

 me aftësi të kufizuara 

Pranimet dhe 

shqyrtimi i 

kërkesave më 

shkrim nga palët 

dhe shoqatat 

 

 

Zyrtaret e sektorit 

 

 

Janar–Dhjetor 

2022 

 Tu epet përgjigja 

kërkesave të 

parashtruara në afati e 

paraparë me ligj 
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Parathënie nga Kryetari i Komunës 

 

Të nderuar qytetarë të Komunës së Mitrovicës,  

 

Plani Komunal për Menaxhim të Mbeturinave, përveçse si obligim ligjor njëherësh e konfirmon zotimin tonë 

në këtë fushë për Komunën tonë. Qëllimi kryesor i këtij plani është planifikimi konkret në këtë fushë me 

qëllim përmirësimin e vazhdueshëm në shërbim të një qyteti me mjedis të pastër për të gjithë ne. Duke 

investuar dhe krijuar kushte për një sistem më të mirë të menaxhimit të mbeturinave njëherësh  ne synojmë 

të kontribojmë në zhvillimin ekonomik në komunën tonë, përmes krijimit të vendeve të reja të punës në 

sektorin e riciklimit. 

Në fund, si komunë jemi duke bërë përpjekje me qëllim përmbushjen e objektivave për maksimizimin e 

efiçiencës së shërbimit për qytetarë dhe minimizimin e impakteve mjedisore dhe financiare duke synuar 

bashkëpunim në zhvillimin e qëndrueshëm të Komunës së Mitrovicës në fushën e mjedisit dhe përmirësimin 

e cilësisë së jetës së qytetarëve të saj.  

Për realizimin e këtij plani, dua të falënderoj organizatën joqeveritare Green Art Center –Prishtina (GAC) për 

mbështetjen dhe përkrahjen e vazhdueshme profesionale në komunën e Mitrovicës dhe hartimin e planeve 

konkrete në menaxhim të qëndrueshëm të mbeturinave, me rëndësi të veçantë për komunën tonë. 

Ndërkohë, si komunë dhe bashkarisht do të punojmë në vazhdimësi për të krijuar kushte për ruajtjen e 

mjedisit dhe mbështetjen ndaj iniciativave për ndarje në burim dhe riciklim të mbeturinave. 

 

 

Kryetari i Komunës 

Bedri Hamza 
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Shkurtesat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMMK Agjencioni për Mbrojtjen e Mjedisit të Kosovës 

ASK Agjensia e Statistikave të Kosovës 

BE Bashkimi Evropian 

DMMP Drejtoria për Mbrojtje të Mjedisit dhe Pyjeve 

GAC Green Art Center Prishtina 

KMDK Kompania për Menaxhimin e Deponive në Kosovë 

MEA Ministria e Ekonomisë dhe Ambientit 

KRM Kompania Regjionale për Grumbullim të Mbeturinave 

MM Menaxhimi i Mbeturinave 

PKMM Plani Komunal për Menaxhim të Mbeturinave  

PMMI Plani lokal i Menaxhimit të Mbeturinave Inerte 

SRKMM Strategjia e Republikës së Kosovës për Menaxhimin e Mbeturinave 
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Përkufizimet e Mbeturinave 

 

Përkufizimet që janë përdorur në këtë dokument janë ato që janë përdorur në Ligjin Nr.2012/04-L-060 për 
Mbeturinat. 
 
Bio-mbeturinë – mbeturinat biodegraduese nga kopshtet, parqet, ushqimet dhe mbeturinat e kuzhinës nga 
familjet, restorantet, objektet turistike, shitoret me pakicë dhe mbeturinat e ngjashme nga impiantet për 
përpunimin e ushqimit. 
 
Deponi – vendi i caktuar dhe rregulluar për mbeturina, ku do të vendosen mbeturinat nën apo mbi sipërfaqe 
të tokës. 
 
Deponim përfundimtar i mbeturinave – operimet të cilat ofrojnë zgjidhje përfundimtare për mbeturinat të 
cilat nuk mund të ripërdoren apo përpunohen, duke mos rrezikuar mjedisin apo shëndetin e njeriut. 
 
Deponim – çdo operim i cili nuk është përpunim, as në rastet kur operimi ka për pasojë sekondare 
rikuperimin e substancës apo energjisë. 
 
Kompostim – trajtim i mbeturinave të biodegradueshme nën veprimin e mikroorganizmave në prezencën e 
oksigjenit, i cili kryhet me qëllim të prodhimit të kompostit nën kushte të kontrolluara. 
 
Konsumator – personi icili ka lidhur kontratë për shërbime me ofruesin e shërbimeve ose merr shërbime të 
caktuara sipas Ligjit Nr. 04/L-060 “Për Mbeturinat”, Republika e Kosovës. 
 
Kullim – çdo lëng që rrjedh, ose i shpërlarë nga mbeturinat e deponuara dhe që shkarkohet nga deponia ose 
gjendet mbrenda deponisë. 
 
Liçenca për menaxhimin e mbeturinave – leje me shkrim e cila lëshohet me vendim të Ministrisë, me të cilën 
vërtetohet se janë plotësuar kushtet sipas Ligjit Nr. 04/L-060 “Për Mbeturinat”, Republika e Kosovës. 
 
Mbeturinë – substancë apo objekt që prodhuesi apo zotëruesi e hedh, ka për qëllim ta hedhë apo është i 
detyruar ta hedhë. 
 
Mbeturina industriale – mbeturinat të cilat krijohen nga aktivitetet, proceset industriale, prodhimtari 
artizanale dhe veprimtari të tjera prodhuese. 
  
Mbeturina inerte – mbeturinat të cilat nuk i nënshtrohen ndonjë ndryshimi të rëndësishëm fizik, kimik dhe 
biologjik në vendet ku janë deponuar si: 
 
I mbeturina inerte që nuk treten, nuk ndizen ose nuk reagojnë fizikisht apo kimikisht, nuk zbërthehen 
biologjikisht në kontakt me materie të tjera dhe nuk ndikojnë në mënyrë të ndjeshme në mjedisin dhe 
shëndetin e njeriut; 
 
II i tërë kullimi dhe përmbajtja ndotëse e mbeturinës, mbetjet ekotoksike duhet të jenë të vlerës së 
papërfillshme dhe të mos rrezikojnë cilësinë e ujërave sipërfaqësore dhe nëntokësore. 
 
Mbeturina komerciale – mbeturinat të cilat vijnë nga objektet që përdoren për qëllimet e tregut ose biznesit, 
sportit, edukimit, rekreacionit, por nuk përfshihen mbeturinat industriale. 



  

  

KOMUNA MITROVICË 10 

 

PLANI KOMUNAL PËR MENAXHIM TË MBETURINAVE 

 
 
Mbeturina komunale – mbeturinat nga amvisërit dhe mbeturinat nga aktivitetet e tjera të cilat për shkak të 
përbërjes dhe natyrës së tyre, janë të ngjashme me ato të amvisërisë. 
 
Mbeturina medicinale – mbeturinat të cilat krijohen gjatë kryerjes së shërbimeve medicinale. 
 
Mbeturina të parrezikshme – mbeturinat që nuk paraqesin ndonjë rrezik për mjedisin dhe shëndetin e njeriut 
dhe që nuk posedojnë karakteristika të mbeturinave të rrezikshme. 
 
Mbeturina të rrezikshme – mbeturinat që paraqesin të pakten një nga vetit e rrezikshme. 
 
Mbeturina të veçanta – mbeturinat të cilat për nga natyra e krijimit dhe trajtimit konsiderohen të veçanta. 
 
Mbeturina të vëllimshme – mbeturinat me përmasa të mëdha fizike nga pajisjet dhe makineritë, grumbullimi, 
transportimi dhe largimi i të cilave bëhet në mënyrë të veçantë. 
 
Mbledhje – mbledhje dhe transportim i mbeturinave duke përfshirë klasifikimin paraprak në lloje dhe 
magazinimin e mbeturinave për qëllime të bartjes deri në objektin për trajtim ose deponim të mbeturinave. 
 
Mbledhje e ndarë – nënkupton mbledhjen, kur grumbullimi i mbeturinave bëhet në mënyrë të ndarë në 
lloje, të klasifikuar sipas natyrës dhe pajisjeve për të lehtësuar trajtimin specifik. 
 
Menaxhimi i mbeturinave – aktivitetet për evitimin dhe reduktimin e prodhimit të mbeturinave dhe ndikimit 
të tyre në mjedis dhe shëndetin e njeriut, mbledhjen, transportin, trajtimin, ripërdorimin, përpunimin, 
riciklimin dhe deponimin përfundimtar të mbeturinës, përfshirë monitorimin dhe kujdesin edhe pas kryerjes 
së këtyre aktiviteteve. 
 
Parandalimi – masat e ndërmarra para se substanca, materiali apo produkti të bëhet mbeturinë, për të 
reduktuar: 
I. sasinë e mbeturinës, përfshirë ri-shfrytëzimin e produkteve ose zgjatjen e jetëgjatësisë së produkteve; 
II. efektet negative të mbeturinave për mjedisin dhe shëndetin e njeriut; 
III. përmbajtjen e substancave të dëmshme në materiale dhe produkte. 
 
Përdorimi i mbeturinave – çdo operim, veprimtari që kryhet për qëllime riciklimi ose ripërdorimi të 
mbeturinave, pjesërisht ose në tërësi, duke përfshirë edhe çdo aktivitet të specifikuar. 
 
Përpunimi i mbeturinave – operim, rezultati kryesor i të cilit është vënia në shërbim e mbeturinave për 
qëllime të dobishme, duke zëvendësuar materialet e tjera të cilat përndryshe do të duhej të përdoreshin 
për të plotësuar një funksion të caktuar, apo përgatitja e mbeturinës për të plotësuar ato funksione në 
ndonjë impiant apo në ekonominë e gjerë. 
 
Person – person fizik ose juridik i cili është i involvuar në mënyrë të drejtpërdrejtë ose tërthorazi në proceset 
për menaxhimin e mbeturinave. 
 
Prodhuesi i mbeturinës – çdo person, veprimtaria e të cilit krijon /prodhon mbeturinë ose çdonjëri që merret 
me para-procesim, përzierje apo operime të tjera që rezultojnë në ndryshimin e natyrës apo përbërjen e 
mbeturinës. 
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Riciklim – çdo operim i përpunimit nga i cili materialet mbeturinë janë rikthyer në produkte, materiale, 
substanca, qoftë si origjinale apo për qëllime tjera. Kjo përfshin rikthimin e materialeve organike, por nuk 
përfshin përfitimin e energjisë dhe ripërpunimin në materiale që përdoren si karburante apo për operimet 
e mbulimit të mbeturinave. 
 
Ri-përdorim – çfarëdo operimi me të cilin çdo produkt apo komponent, i cili nuk është mbeturinë, përdoret 
përsëri për të njëjtin qëllim për të cilin është destinuar. 
 
Stabilizim i mbeturinës – çdo trajtim i mbeturinës me metodën e caktuar me qëllim të zvogëlimit të 
ndikimeve negative për mjedisin dhe shëndetin e njeriut. 
 
Zotëruesi i mbeturinës – prodhuesi i mbeturinës apo personi që e posedon mbeturinën. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. HYRJE DHE KONTEKSTI I PLANIT 

 



  

  

KOMUNA MITROVICË 12 

 

PLANI KOMUNAL PËR MENAXHIM TË MBETURINAVE 

 

1.1 Hartimi i Planit Komunal për Menaxhim të Mbeturinave 

 
Plani Komunal për Menaxhim të Mbeturinave (PKMM) është një dokument planifikimi strategjik, i cili 
mundëson zbatimin e politikave kombëtare të mbeturinave duke i harmonizuar me politikën në nivel 
qëndror dhe atë lokal për menaxhimin e mbeturinave komunale. 
PKMM mundëson orientimin strategjik për të ardhmen e sektorit për menaxhim të mbeturinave për 
Komunën e Mitrovicës si edhe njëkohësisht krijon një qëndrim të përbashkët midis akterëve të ndryshëm 
në nivel lokal. Plani Komunal për Menaxhim të Mbeturinave PKMM-ja paraqet dokumentin bazë me të cilin 
organizohet procesi i menaxhimit të mbeturinave në nivel të Komunës. 
 
Qëllimi i PKMM është parashtrimi i qartë i politikave të menaxhimit të mbeturinave në nivel komunal, duke 
harmonizuar interesat e të gjithë akterëve dhe publikut, të cilit ky shërbim i ofrohet për të siguruar një 
menaxhim më efikas dhe të qëndrueshëm, ku do të krahasohen dhe vlerësohen të gjitha opsionet e 
mundshme, duke përfshirë impiantet e përshtatshme për trajtimin e mbeturinave sipas llojeve. 
Më konkretisht, ky plan ka si qëllim të mundësojë dhe sigurojë si më poshtë: 
 

 Përputhshmëri me Strategjinë e Republikës së Kosovës për Menaxhimin e Mbeturinave (SRKMM) 
dhe objektivat e saj: duke kontribuar në zbatimin e politikave dhe arritjen e objektivave kombëtare 
të paracaktuara në fushën e menaxhimit të mbeturinave; 

 Identifikimin e prioriteteve në sektorin e menaxhimit të qëndrueshëm të mbeturinave dhe 
përcaktimit të veprimeve për zgjidhjen e tyre, duke përfshirë të gjithë aktorët e mundshëm për 
përcaktimin e këtyre veprimeve dhe krijimin e strategjive për zbatimin e tyre në mënyrë efektive, 
të ndërthurura sipas një Plan Veprimi. 

 Opsionet më të mira për menaxhimin e mbeturinave: për të mundësuar grumbullimin dhe 
trajtimin e mbeturinave në përputhje me objektivat kombëtare.  

 Instrumente institucionale, organizative dhe rregullore: mundëson paraqitje të plotë të kuadrit 
institucional, organizativ dhe rregullator dhe rekomandon masat për përmirësimin e elementëve 
përbërës të tij, duke përfshirë ato që kontrollojnë mbeturinat në të gjithë sistemin e menaxhimit 
për të siguruar përputhshmërinë me standardet e menaxhimit të tyre. 

 Nevojat financiare për investime: duke përshkruar dhe argumentuar nevojat financiare dhe 
nevojën për investime për zbatimin e skemave të grumbullimit dhe trajtimit të mbeturinave; 

 Burime financiare për investime: duke krijuar një klimë të favorshme për sigurimin e fondeve 
qeveritare për mbeturina sikurse dhe fonde nga institucione ndërkombëtare. 

  

 
 
 

1.2 Metodologjia  

 
Në kuadër të marrëveshjes së bashkëpunimit në hartimin e planeve komunale për menaxhim të 
qëndrueshëm të mbeturinave, Komuna e Mitrovicës në partneritet me Green Art Center-Prishtina dhe 
përmes asistencës teknike të expertizës së angazhuar prej Institutit për Zhvillim Të Qëndrueshëm (ISD), u 
mundësua hartimi i Planit Komunal për Menaxhim të Mbeturinave për Komunën e Mitrovicës. 
Në fazën e parë u themelua grupi i punës me përfaqësues nga zyrtarë të komunës dhe përfaqësues të Green 
Art Center – Prishtina (GAC). GAC si bashkëpunëtor me Komunën e Mitrovicës ishte pjesë e zhvillimit të 
PKMM që në fillimet e tij duke rishikuar dhe përzgjedhur opsionet që i përshtaten më shumë politikave të 
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Komunës. Çdo etapë e këtij plani, duke përfshirë prioritetet e komunës, vizionin, objektivat, opsionet, 
investimet dhe afatet kohore u diskutuan dhe u ranë dakord gjatë takimeve të grupit të punës si edhe janë 
bazuar dhe harmonizuar me prioritetet e Komunës në këtë sektor. 
 
Konkretisht të shprehura në mënyrë të listuar hapat bazë të ndjekura në procesin e planifikimit të 
menaxhimit të mbeturinave janë si mëposhtë: 
 
Hapi 1. Krijimi i strukturave organizative 
Hapi 2. Vlerësimi i gjendjes ekzistuese 
Hapi 3. Planifikimi operacional i menaxhimit të qëndrueshëm të mbeturinave  
Hapi 4. Planifikimi financiar për menaxhim të qëndrueshëm të mbeturinave 
Hapi 5. Konsultimet për zbatueshmërinë e planit me përfaqësuesit kryesorë të komunës. 
 
Procesi i konsultimit ka parashtruar nevojat në sektorin e menaxhimit të mbeturinave që i nevojiten 
komunës, duke ofruar mundësi për komente apo diskutime të ndryshme. Përfaqësuesit e Komunës së 
Mitrovicës kanë asistuar gjatë lëvizjeve në terren si edhe kanë dhënë asistencën e tyre në lidhje me 
identifikimin e gjendjes ekzistuese të ofrimit të shërbimit në gjithë territorin e komunës përmes ofrimit të 
të dhënave për analizim të detajuar gjatë përgatitjes së planit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. POLITIKAT, STRATEGJIA DHE KORNIZA LIGJORE KOMBËTARE  
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2.1 Baza ligjore dhe instrumentet juridike për menaxhim të mbeturinave 

 
Strategjia e Republikës së Kosovës për Menaxhimin e Mbeturinave (SRKMM 2013 – 2022) dhe Plani i 
Republikës së Kosovës për Menaxhimin e Mbeturinave (PRKMM 2013-2017 referuar fazës së parë sipas 
SRKMM) ka përcaktuar drejtimin e politikës së Qeverisë së Kosovës për menaxhimin e qëndrueshëm të 
mbeturinave deri në 2022, duke synuar minimizimin e mbeturinave që në burim si dhe zvogëlimin e 
rrezikshmërisë prej tyre, të zbatohet riciklimi dhe trajtimi (mekanik, biologjik, energjetik) deri te ripërdorimi 
dhe shfrytëzimi i mbeturinave. Me këtë strategji dhe planin e veprimit për mbeturina, synohet të 
përmirësohet gjendja aktuale e menaxhimit të mbeturinave duke ndërtuar konceptin e drejtë dhe modern 
për menaxhimin e qëndrueshëm të mbeturinave.   
 
Kjo strategji është krijuar duke u mbështetur në angazhimin financiar të Qeverisë së Kosovës për të 
përmirësuar sektorin e mbeturinave në lidhje me zbatimin e politikave për reduktimin e mbeturinave, 
riciklimin, kompostimin apo përpunimin e tyre për përfitim energjie. Në kuadër të Strategjisë së Republikës 
së Kosovës për Menaxhimin e Mbeturinave janë vendosur objektiva, të cilat synojnë përmirësimin e mënyrës 
së menaxhimit të mbeturinave në Kosovë. Realizimi i synimeve dhe prioriteteve sipas kësaj strategjie janë 
përmbledhur sipas këtyre objektivave: 
 

Objektivi 1: Masat e përgjithshme për forcimin e sistemit për menaxhimin dhe monitorimin e mbeturinave; 
Objektivi 2: Investimi në zonat me probleme kritike dhe në infrastrukturën për mbeturina; 
Objektivi 3: Rritja e shkallës së vetëdijësimit, ndërgjegjësimit dhe informimit. 
 
Strategjia Kombëtare e Mbeturinave përshkruan mekanizmat kyç për investimet në sektorin e mbeturinave 
dhe ka parashikuar nevojat për financim sipas dy fazave. Sipas planifikimeve të nivelit qëndror, në mënyrë 
që të arrihet përputhje me direktivat e Bashkimit Evropian në fushën e mbeturinave, është llogaritur që një 
kosto investimesh prej 133.85 milion euro ku tregohet se jo më shumë së gjysma e fondeve të përgjithshme 
do të sigurohen nga të ardhurat publike, përderisa pjesa tjetër do të sigurohet nga burime tjera. Në mënyrë 
që të mirë menaxhohen mbeturinat në nivel nacional, vendi është ndarë në nivel strategjik në 7 regjione 
bazuar në kufijtë gjeografikë sipas regjioneve aktuale. Këto njësi janë parë si strukturë bazë, por nuk 
përjashtohet mundësia e bashkimit apo bashkëpunimit midis këtyre zonave për të përfituar nga ekonomia 
e shkallës (referuar LIGJI NR. 04/L-060 për Mbeturina). Në vazhdim, çështjet e këtyre regjioneve të 
mbeturinave do të menaxhohen nga një strukturë apo grup i zonës së mbeturinave që përbëhet nga 
partnerë mjedisorë rajonal dhe lokal.  
 

Plani Kombëtar i Mbeturinave ka përmbledhur dhe sygjeruar disa masa dhe veprime për mirë menaxhimin 
e mbeturinave komunale dhe rrymave tjera (referuar vetëm planit për fazën e parë të SRKMM në planin 
kohor 2013-2017), nga teknologjitë e trajtimit të mbeturinave deri tek minimizimi dhe riciklimi i tyre. 
 
 
 
 
 
 

 

2.2 Principet e menaxhimit të mbeturinave 
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Figure 1.Hierarkia e menaxhimit të mbeturinave 

Direktivat e BE-së dhe dokumentet strategjike, rekomandojnë që të gjitha planet në nivel kombëtar, rajonal 
dhe lokal duhet të bazohen në parimet e përgjithshme të paraqitur më poshtë: 
 

 Hierarkia e mbeturinave: Hierarkia e mbeturinave përfaqëson një nga parimet kryesore udhëzuese 
në menaxhimin e mbeturinave në BE. Hierarkia përshkruan një set të metodave prioritare në 
menaxhimin e mbeturinave duke vendosur “parandalimin dhe ripërdorimin” në majë dhe 
depozitimin si alternativën më pak të favorshme. 
 
 

 Parimi reduktues: Të sigurojë ruajtjen e burimeve 
natyrore, duke minimizuar sa më shumë të jetë e 
mundur gjenerimin e mbeturinave. Qëllimi 
kryesor në reduktimin e mbeturinave qëndron në 
domosdoshmërinë e ndërprerjes së lidhjes midis 
rritjes ekonomike dhe gjenerimit të tyre. 

 

 

 

 

 

 

 Parimi i parandalimit: Të sigurojë reduktimin e impakteve nga mbeturinat në shëndetin e njerëzve 
dhe të mjedisit, veçanërisht të reduktojë substancat e rrezikshme tek mbeturinat. Ky parim 
mundëson vënien në lëvizje të mekanizmave institucional dhe kontrollues të cilët nëpërmjet 
monitorimeve të vazhdueshme arrijnë të adresojnë potencialet që vijnë nga mbeturinat e 
rrezikshme si edhe gjenerimin e tepruar të mbeturinave urbane. 
 

 Parimi i afërsisë dhe vetëmjaftueshmërisë: Parimi i afërsisë dhe vetëmjaftueshmërisë kërkon që 
mbeturinat të menaxhohen më afër vendit ku prodhohet. Politika e BE-së rekomandon që shtetet 
anëtare të merren vetë me mbeturinat e tyre, duke shmangur eksportin në vende të tjera. 

 
 Parimi i përgjegjësisë së prodhuesit apo ndotësit: Prodhuesit, nga prodhimtaria e të cilëve krijohet 

mbeturina janë përgjegjës për zgjedhjen e teknikave më të përshtatshme dhe më të pranueshme 
për mjedisin. Prodhuesit e mbeturinave janë të detyruar të bartin koston e të gjitha masave 
parandaluese për ndotjen e mjedisit, trajtimin dhe asgjësimin e mbeturinave. Sipas parimit “Ndotësi 
paguan”: Ata që ndotin mjedisin duhet të bartin koston totale të menaxhimit të mbeturinave, duke 
përfshirë koston e masave parandaluese dhe eliminimin e dëmit të shkaktuar nga aktivitetet e tyre. 

 
 

2.3 Kuadri ligjor në Kosovë mbi mbeturinat  

 
Qeveria e Kosovës është e angazhuar në procesin e anëtarësimit në BE dhe për këtë qëllim Ministria e 
Ekonomisë dhe Ambientit është duke punuar drejt përafërimit dhe adoptimit të legjislacionit të shtetit të 
Kosovës në përputhje me instrumentet legjislative të BE-së.  
 
Korniza ligjore për menaxhimin e mbeturinave në Kosovë është pjesërisht e harmonizuar me Acquis të 
Bashkimit Europian (BE) për sektorin e mbeturinave. Aktualisht, Ministria e Ekonomisë dhe Ambientit (MEA) 
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është duke bërë përpjekje për harmonizim të plotë, ku qëllimi kryesor i kornizës aktuale ligjore për 
menaxhimin e mbeturinave është shmangia dhe reduktimi i gjenerimit të mbeturinave, ripërdorimi i 
elementeve të ripërdorshme të mbeturinave, parandalimi i ndikimeve negative të mbeturinave në mjedis 
dhe shëndetin e njeriut, si dhe përfundimisht deponimi i mbeturinave në mënyrë miqësore ndaj mjedisit.  
 
Ligji kryesor që rregullon sektorin e mbeturinave në Kosovë është Ligji nr. 04/L-060 për mbeturinat (“Ligji 
për mbeturinat”). Ky ligj është veçanërisht i rëndësishëm kur shpjegohet rregullimi i sektorit të mbeturinave 
në Kosovë në raport me ligjet e tjera, veçanërisht ato që adresojnë krijimin, menaxhimin dhe udhëheqjen e 
ndërmarrjeve publike (p.sh.harmonizimi me: Ligji për Ndërmarrjet Publike dhe Ligji për Shoqëritë Tregtare). 
Ligje të tjera që në një farë mënyre ndikojnë në rregullimin e sektorit të mbeturinave përfshijnë: 
 
1. Ligji Nr. 03/L-040 për Vetëqeverisjen Lokale (“Ligji për Vetëqeverisjen Lokale”); 
2. Ligji Nr. 03/L-087 për Ndërmarrjet Publike, i ndryshuar nga ligjet që ndryshojnë Ligjin për Ndërmarrjet 
Publike Ligji nr. 05/L-009 dhe Nr. 04/L-111 (“Ligji për NP”);  
3. Ligji Nr. 02/L-123 për Shoqëritë Tregtare, i ndryshuar dhe plotësuar nga Ligji Nr. 04/L-006 (“LSHT”); 
4. Ligji Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik në Republikën e Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar nga ligjet që 
ndryshojnë dhe plotësojnë Ligjin për Prokurimin Publik në Republikën e Kosovës nr. 04/L-237 i vitit 2014, 
05/L-068 i vitit 2016 dhe nr. 05/L-092 i vitit 2016 (“Ligji për PP”); 
5. Ligji Nr. 04/L-045 për Partneritet Publiko-Privat (“Ligji për PPP”); 
6. Ligji Nr. 04/L-024 për Ndihmën Shtetërore (“Ligji për Ndihmën Shtetërore”); 
7. Ligji Nr. 03/L-025 për Mbrojtjen e Mjedisit (“Ligji për Mbrojtjen e Mjedisit”); 
8. Ligji Nr. 04/L-174 për Planifikim Hapësinorë (“Ligji për Planifikim Hapësinorë”); 
9. Ligjet tjera që kanë ndikim të kufizuar në rregulloren e menaxhimit të mbeturinave përfshijnë: 
Ligji për Ndërtim, Ligji për Vlerësimin Strategjik Mjedisor, Ligji mbi Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis, Ligji 
për Ujëra, Ligji për Kimikatet, Ligji për Parandalimin dhe Kontrollin e Ndotjes, Ligji për Produktet Biocide, 
Ligji për Mbrojtjen e Ajrit nga Ndotja, Ligji për Mbrojtjen e Natyrës dhe Ligji për Veprimtarinë e Ofruesve të 
Shërbimeve të Ujësjellësit, Kanalizimeve dhe Mbeturinave. Komponentët kryesorë të këtyre mbeturinave 
janë: guri, betoni, tulla, komponentë hekuri, komponentë plumbi, komponentë elektrik etj. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4 Rolet dhe përgjegjësitë    

 
Bazuar në politikën kombëtare për mbeturina, pas miratimit të Ligjit për Mbeturinat, komunat kanë marrë 
përgjegjësi shtesë lidhur me menaxhimin dhe administrimin e mbeturinave, duke përfshirë obligime shtesë 
në lidhje me mbledhjen e tarifës së mbeturinave si dhe përzgjedhjen e modelit të operatorit në pajtim me 
ligjin. Përveç kësaj, ligji për Vetëqeverisjen Lokale përcakton menaxhimin e mbeturinave si kompetencë e 
plotë dhe ekskluzive e komunave. Bazuar në këto kompetenca, komunat kanë autorizimin ligjor për krijimin 
e strukturave, mekanizmave si dhe për parashikimin e një buxheti të ndarë për menaxhim më të mirë dhe 
më efikas të sektorit të mbeturinave brenda territoreve të tyre administrative. 
 



  

  

KOMUNA MITROVICË 17 

 

PLANI KOMUNAL PËR MENAXHIM TË MBETURINAVE 

 
 

Pushteti lokal 
 
Pushteti lokal, ose organi ekzekutiv në nivel lokal (Komuna), është përgjegjës për hartimin dhe zbatimin e 
politikës lokale për menaxhimin e mbeturinave, e cila duhet të jetë në harmoni me Strategjinë Kombëtare 
dhe Planin Kombëtar të Menaxhimit të Mbeturinave. Konkretisht Komuna është përgjegjëse për: 
 

 Hartimin dhe miratimin e planit Komunal për menaxhimin e mbeturinave; 

 Përcaktimet e lokacioneve, bazuar tek plani hapësinor, sipas nevojave përkatëse për menaxhimin e 
mbeturinave komunale;      

 Përcaktimin e tarifave për shërbimet e grumbullimit dhe deponimit të mbeturinave komunale; 

 Caktimin dhe mbikqyrjen e zbatimit të standardeve të shërbimit për ndërmarrjet e kontraktuara për 
grumbullimin e mbetjeve. 
 

 

Kompanitë rajonale/komunale të menaxhimit të mbeturinave 
 
Në përgjithësi edhe pse dispozitat e Ligjit për mbeturinat parashohin bazë ligjore për liberalizimin e sektorit 
të mbeturinave duke hapur tregun për operatorët privat në menaxhimin e mbeturinave, ende ky shërbim 
ofrohet prej ndërmarrjeve publike që operojnë dhe ofrojnë shërbime të menaxhimit të mbeturinave për 
komunat. Të themeluara si Ndërmarrje Publike në bazë të Ligjit për NP-të dhe Ligjit për Shoqëritë Tregtare, 
këto kompani kanë si aktivitet kryesor realizimin e shërbimeve të grumbullimit të mbeturinave dhe bartjen 
e mbeturinave të grumbulluara në deponitë sanitare. Konkretisht, në Kosovë janë të regjistruara dhe 
veprojnë 7 Kompani Regjionale për grumbullim të mbeturinave që mbulojnë rajone të caktuara 
administrative me shërbimin e grumbullimit të mbeturinave. 
 
Kompanitë e tilla janë të regjistruara dhe veprojnë si Shoqëri Aksionare, ku një komunë e caktuar ose një 
numër komunash i zotërojnë aksionet në këto kompani. Këto kompani janë kompani publike përgjegjëse për 
kryerjen e shërbimeve të grumbullimit, bartjen nga vendbanimet dhe deri tek deponitë e mbeturinave. 
Kompanitë regjionale publike e ofrojnë shërbimin për disa komuna në një rajon të caktuar dhe komunat që 
mundësohen me shërbim nga këto kompani kanë përfaqësuesin e tyre në bordin e kompanisë. 
Roli dhe përgjegjësia e këtyre kompanive është po aq e rëndësishme bazuar në kuadrin ligjor për mbeturinat, 
dhe detyrimet për shërbimet e menaxhimit të mbeturinave marrin parasysh që detyrimet brënda kompanive 
të Komunave si aksionarë të këtyre kompanive. 
 
 
 

Kompanitë e tjera 

Kompanitë për Menaxhimin e Deponive të Kosovës (KMDK). Këto kompani janë kompani shtetërore dhe 
janë përgjegjëse për menaxhimin e deponive regjionale të mbeturinave të komunave. 
Në bazë të Ligjit nr. 03/L-087 për Ndërmarrjet Publike, Kompania për Menaxhimin e Deponive në Kosovë 
(KMDK SH. A.), është kompani e licensuar për menaxhimin e deponive sanitare regjionale të mbeturinave 
Komunale në Republikën e Kosovës, e koorporatizuar dhe e regjistruar si Shoqëri Aksionare konform Ligjit 
Nr. 02/L-123 për Shoqëritë Tregtare. 
Kompanitë e licensuara, apo sektori privat, janë kompani të cilat licensohen nga Ministria e Mjedisit dhe 
Planifikimit Hapësinor dhe ofrojnë shërbimet për grumbullimin, trajtimin, riciklimin, transportimin dhe 
deponimin e llojeve të ndryshme të mbeturinave. 
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3. ASPEKTI INSTITUCIONAL  

 

3.1 Organizimi në nivel qëndror 

 
Kuvendi i Republikës së Kosovës, si organi legjislativ i vendit, është përgjegjës për pjesën e miratimit të 
ligjeve, në këtë rast në fushën e menaxhimit të mbeturinave dhe në monitorimin e zbatimit të tyre nga 
komisionet ligjore të formuara. Më konkretisht ai është përgjegjës për: i) miratimin e ligjit për mjedisin, ligjit 
për mbeturinat dhe kuadrin ligjor relevant për fushën përkatëse; ii) nxjerrjen e strategjive për mbrojtjen e 
mjedisit; iii) dhënien e rekomandimeve dhe monitorimin e zbatimit të ligjeve nga komisionet e kuvendit. 
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Qeveria e Republikës së Kosovës, është organi përgjegjës për miratimin e Strategjisë për Menaxhimin e 
Mbeturinave si dhe për nxjerrjen e udhëzimeve administrative qeveritare. 
Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës (MMPHI) është organi, i cili propozon, harton 
dhe mbikqyrë zbatimin e kuadrit ligjor në fushën e menaxhimit të mbetjeve. Departamenti për Mbrojtjen e 
Mjedisit pranë kësaj ministrie, është organi përgjegjës për aspektet e politikës kombëtare dhe kuadrit ligjor 
dhe rregullator për menaxhimin e mbeturinave. Konkretisht detyrat e këtij deparatmenti janë: 
 
• Propozon, harton dhe siguron bazën për krijimin e politikave për mbrojtjen e mjedisit; 
• Harton dokumente Strategjike dhe legjislacionin për fushën e mbrojtjes së mjedisit; 
• Propozon masa dhe projekte për rehabilitimin e zonave të “nxehta”; 
• Përcakton dhe propozon investimet dhe financimin në fushën e mbrojtjes së mjedisit; 
• Kryen aktivitete administrative dhe profesionale për anëtarësim në Konventa, Traktate,   
Marrëveshje dhe Organizata ndërkombëtare, për mbrojtjen e mjedisit; 
• Ofron mbështetje profesionale, për çështjet që kanë të bëjnë me shfrytëzimin e burimeve natyrore; 
• Shqyrton dhe përgatit propozim vendimi për kërkesat e palëve, për çështje të ndryshme mjedisore; 
• Përgatit raporte të ndryshme për çështje mjedisore. 
Ky departament në strukturën e tij ka katër divizione në varësi të tij: i) Divizioni për Edukimin dhe 
Ndërgjegjësimin Mjedisor; ii) Divizioni për Mbrojtjen nga Ndotja Industriale; iii) Divizioni për Mbeturina dhe 
Kimikate; Divizioni për Mbrojtjen e Natyrës. Divizioni i cili është drejtëpërdrejtë përgjegjës për sektorin e 
mbeturinave i cili është Divizioni për Mbeturina dhe Kimikate. 
 Ky divizion ndër detyrat dhe përgjegjësitë më të rëndësishme ka: 
• Hartimin e Strategjisë për Menaxhimin e Mbeturinave dhe Plan Veprimin për Menaxhimin e 
Mbeturinave; 
• Përgatitjen e programeve për monitorim dhe raportet për gjendjen ekzistuese të mbeturinave; 
• Dhënien e licensave për menaxhimin e mbeturinave dhe dhënien e lejeve për eksport, import dhe 
tranzit të mbeturinave; 
• Mbikqyrjen e zbatimit të kuadrit ligjor dhe menaxhimin e mbeturinave të rrezikshme. 
 
 
 
 
 
 

3.2 Organizimi i menaxhimit të mbeturinave në nivel komune 

 
Bazuar në legjislacionin kombëtar, respektivisht LIGJI NR. 04 / L-060 Për Mbeturina, grumbullimi dhe trajtimi 
i mbeturinave dhe shërbimet e tjera të pastrimit i janë deleguar autoriteteve lokale, duke i bërë këto të 
fundit përgjegjëse për menaxhimin e tyre (Ligji nr. 03/l-040 “Për vetqeverisjen lokale“, 2008). Sipas Ligjit për 
Mbeturina, autoritetet kompetente për menaxhimin e mbeturinave në Kosovë janë Ministria dhe Komunat. 
Kompetencat e komunave në pajtim me Ligjin për Mbeturina përfshijnë: 
 
• Krijimin e sistemit për menaxhimin e mbeturinave bazuar sipas parimit të hierarkisë për menaxhimin e 
mbeturinave për territorin e tyre, hartimin e planit lokal të veprimit për menaxhimin e mbeturinave dhe 
krijimin e kushteve për zbatimin e tij; 
• Përgjegjës për Planin Komunal për Menaxhimin e Mbeturinave (PKMM) dhe zbatimin e tij; 
• Hartimin e raportit vjetor për menaxhimin e mbeturinave; 
• Rregullimin e përgjegjësive dhe detyrimeve për kryerjen e shërbimeve për menaxhimin e mbeturinave, 
zbatimin e tyre, organizimin dhe menaxhimin e mbeturinave në territorin e tyre; 
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• Mirëmbajtjen dhe përkujdesjen për sistemin e informimit të publikut dhe raportimit për kryerjen e punëve 
të përcaktuara me këtë ligj, si dhe aktet tjera ligjore për menaxhimin e mbeturinave; 
• Zbatimin e procedurave të prokurimit, përzgjedhjen e personave të licensuar për mbledhjen, 
grumbullimin, magazinimin dhe transportin e mbeturinave: inerte, komunale, komerciale, të vëllimshme, 
dhe mbeturinat nga ndërtimet dhe demolimet e objekteve ndërtimore brenda territorit të tyre; 
• Caktimin e tarifave dhe mënyrën e inkasimit të mjeteve financiare për shërbimet komunale; 
• Evidentimin e vendeve të ndotura në territorin e tyre, hartimin e projekteve për sanimin e tyre me 
shënimet për lokacionin, karakteristikat hapësinore gjeometrike, lloji i ndotjes, sasia e mbeturinave, afatet 
për përmirësimin e gjendjes dhe shënime të tjera me rëndësi për realizimin e projekteve. 
 
Përveç saj, në pajtim me Ligjin për Vetëqeverisje Lokale, komunat do të kenë kompetenca të plota dhe 
ekskluzive për ofrimin dhe mirëmbajtjen e shërbimeve publike, duke përfshirë furnizimin me ujë, kanalizimet 
dhe kanalizimet atmosferike, trajtimin e ujërave të zeza, menaxhimin e mbeturinave, rrugët lokale, 
transportin lokal dhe skemat e ngrohjes lokale. Në pajtim me Ligjin për Mbeturinat dhe Ligjin për 
Vetëqeverisje Lokale, komunat nxjerrin akte nënligjore që rregullojnë. 
 
Referuar ndarjes administrative-territoriale çdo lloj shërbimi që komuna ofron në territorin që administron 
dhe komunitetet banues planifikohen dhe financohen nga kjo komunë. Paragrafi më poshtë ilustron 
strukturën e komunës në lidhje me organizimin e sektorit/departamentit për menaxhimin e mbeturinave: 
Komuna është njësi themelore e vetëqeverisjes lokale, në të cilën banorët e saj realizojnë vetëqeverisjen në 
pajtim me dispozitat e Ligjit për vetëqeverisjen lokale të Republikës së Kosovës . Organet komunale janë 
Kuvendi i Komunës dhe Kryetari i Komunës. 
Kuvendi i Komunës është organi më i lartë i Komunës, i cili përbëhet prej anëtarëve të tij të zgjedhur nga 
qytetarët, në pajtim me Ligjin mbi zgjedhjet lokale, i cili ushtron funksionet e pushtetit lokal të përcaktuar 
me Ligj dhe Statutin e Komunës. 
Kuvendi i Komunës së Mitrovicës përbëhet nga 35 anëtarë. 
Kuvendi i Komunës miraton akte juridike brenda fushës së kompetencave të tij, të cilat nuk janë në 
kundërshtim me sistemin kushtetues dhe ligjor të Kosovës dhe vlejnë për territorin e Komunës së Mitrovicës 
. 
Kryetari i Komunës është udhëheqës i degës së Ekzekutivit të Komunës dhe 
zgjidhet drejtpërdrejt nga banorët që kanë të drejtë vote në Komunë, në përputhje me Ligjin mbi zgjedhjet 
lokale në Republikën e Kosovës. Kryetari i Komunës zgjidhet për një mandat 4 (katër) vjeçar .  
 
  
Lista e drejtorive  Komunale -Komuna e Mitrovicës me Statut ka këto drejtori: 
 

1. Drejtoria e Administratës 
2. Drejtoria e Arsimit 
3. Drejtoria e Integrimeve Evropiane dhe Mirëqenies Sociale 
4. Drejtoria e Inspekcionit 
5. Drejtoria e Shërbime Publike dhe Infrastrukturës 
6. Drejtoria për Financa dhe Zhvillim Ekonomik 
7. Drejtoria e Planifikimit dhe Urbanizmit 
8. Drejtoria për Shëndetësi 
9. Drejtoria për Bujqësi dhe Zhvillimit Rural 
10. Drejtoria për Kulturë, Rini dhe Sport 
11. Drejtoria e Prokurimit 
12. Drejtoria e Mbrojtjes se Mjedisit 
13. Drejtoria për Gjeodezi Kadastër dhe Pronë 

1 

https://kk.rks-gov.net/mitroviceejugut/drejtoria-e-administrates/
https://kk.rks-gov.net/mitroviceejugut/drejtoria-e-arsimit-2/
https://kk.rks-gov.net/mitroviceejugut/drejtoria-e-integrimeve-evropiane-dhe-mireqenies-sociale/
https://kk.rks-gov.net/mitroviceejugut/drejtoria-e-inspekcionit/
https://kk.rks-gov.net/mitroviceejugut/drejtoria-e-sherbime-publike-dhe-infrastrukture/
https://kk.rks-gov.net/mitroviceejugut/drejtoria-per-financa-dhe-zhvillim-ekonomik/
https://kk.rks-gov.net/mitroviceejugut/drejtoria-e-planifikimit-dhe-urbanizmit/
https://kk.rks-gov.net/mitroviceejugut/drejtoria-per-shendetesise/
https://kk.rks-gov.net/mitroviceejugut/drejtoria-per-bujqesi-dhe-zhvillimit-rural/
https://kk.rks-gov.net/mitroviceejugut/drejtoria-per-kulture-rini-dhe-sport/
https://kk.rks-gov.net/mitroviceejugut/drejtoria-e-prokurimit/
https://kk.rks-gov.net/mitroviceejugut/drejtoria-e-mbrojtjes-se-mjedisit/
https://kk.rks-gov.net/mitroviceejugut/drejtoria-per-gjeodezi-kadaster-dhe-prone/
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14. Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpëtim 

 

 
Rolet dhe përgjegjësitë e organeve komunale në menaxhim të mbeturinave për komunën e Mitrovicës janë 
të ndara sipas kompetencave dhe  janë paraqitur si më poshtë: 

 Komuna kontrakton operatorët (publik apo privat) për aktivitetet e Menaxhimit të Mbeturinave, 
duke u bazuar në ligjin përkatës. 

 Drejtoria për Mbrojtje, Shpëtim dhe Shërbimeve Publike (DMSHSHP) është përgjegjëse për 
menaxhimin e të gjitha punimeve në pronën publike dhe komunale, monitorimin e punëve të 
kompanive të angazhuara për mirëmbajtjen dhe pastrimin e rrugëve dhe hapësirave tjera komunale. 

 DMSHSHP është përgjegjëse për caktimin e tarifave të shërbimeve te grumbullimit dhe deponimit 
të mbeturinave komunale nga ndërmarrjet për administrimin e mbeturinave 

 Drejtoria e Financave është përgjegjës për propozimin e taksave, tarifave dhe ngarkesave tjera 
komunale si dhe inkasimin e tyre. 

 Drejtoria për Urbanizëm, është përgjegjëse për planifikimin e zhvillimit hapësinor dhe urbanistik të 
Komunës, ndihmon në përgatitjen e rregullores lokale për kontroll të mbeturinave dhe hedhurinave 
brenda territorit të Komunës. 

 Drejtoria për Punë Inspektuese, është përgjegjëse për mbikëqyrjen dhe zbatimin e ligjeve dhe 
dispozitave të rregulloreve komunale në lëmin e Inspektoratit të Mbrojtjes së Mjedisit, Bujqësisë 
dhe Pylltarisë. 

 KRM  “Uniteti” ofron shërbim sipas statutit të saj duke ushtruar kompetenca ekzekutive.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Në diagramin më poshtë ilustrohet struktura organizative në KRM “ Uniteti”, si operator publik cili është 
përgjegjës për grumbullimin dhe transportimin e mbeturinave komunale në komunën e Mitrovicës. 

 
 
 
 
4 KONTEKSTI LOKAL, KORNIZA STRATEGJIKE DHE PROFILI I KOMUNËS 
4.1 Përshkrim i përgjithshëm i komunës   
 
 
 
 
 
 
 
 

https://kk.rks-gov.net/mitroviceejugut/drejtoria-eper-mbrojtje-dhe-shpetim/
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Ndër të tjerash, sipas legjislacionit në fuqi instruktohen komunat të hartojnë dhe miratojnë kuadrin e 
nevojshëm rregullator lokal për mbeturina. Kuadri lokal përfshin rregulloret e ndryshme që përcaktojnë 
proceset e menaxhimit të mbeturinave, përshkruajnë indikatorët, specifikojnë kriteret dhe instruktojnë 
strukturat lokale në përmbushjen e detyrave dhe funksioneve si dhe në zgjidhjen e problemeve që mund të 
dalin në vijim. Kuadri rregullator lokal duhet të përfshijë: 
 
• Rregulloren komunale për menaxhimin e mbeturinave: është përgjegjësi e Komunës së Mitrovicës  
të hartojë këtë rregullore e cila përcakton metodologjitë dhe rregullat për shërbimet e pastrimit të qytetit 
dhe menaxhimit të mbeturinave brenda territorit administrativ të komunës; të hartojë procedura për 
ankesat e banorëve, si dhe për aplikimin e sanksioneve. Rregullorja duhet të miratohet nga Këshilli Komunal. 
• Rregulloren komunale për tarifat e mbeturinave: kjo rregullore ka për qëllim të krijojë një sistem 
efektiv për mbulimin e kostos së shërbimeve të menaxhimit të mbeturinave. Rregullorja e tarifave të 
mbeturinave përfaqëson një politikë komunale afatgjatë për mbulimin e kostos, nivelin e tarifave dhe 
sistemin e mbledhjes së tyre dhe vendos rregulla specifike për autoritetet lokale si dhe për komunitetin lokal 
dhe biznesin. 
 
Komuna e Mitrovicës gjatë hartimit të PKMM do të synojë të përcaktojë qartë qëllimet dhe objektivat për 
menaxhimin e mbeturinave në komunë. Për të caktuar objektivat për PKMM 2022 - 2026 do të bëhet një 
studim i detajuar i gjendjes mjedisore dhe sektorit të menaxhimit të mbeturinave në nivel komunal, analiza 
e të cilave do të adresojnë zhvillimin e programeve sipas objektivave të përcaktuara, nxisin qëndrueshmërinë 
e sistemit primar të grumbulimit të mbeturinave dhe aplikimin e skemave për reduktim dhe ndarjen në 
burim për riciklim të tyre. 
 

 

 

4. KONTEKSTI LOKAL, KORNIZA STRATEGJIKE DHE PROFILI I 

KOMUNËS 

 

4.1 Përshkrim i përgjithshëm i komunës   

 

Mitrovica është njëra prej vendbanimeve më të vjetra të njohura në Kosovë. Pozita strategjike dhe 
gjeografike në mes dy lumenjve të rëndësishëm, Ibrit e Sitnicës si dhe motivet ekonomike kanë bërë që 
territori i Mitrovicës të popullohet qysh në parahistori. Zhvillim të hovshëm Mitrovica përjetoi në shekullin 
e 19-të, pasi u zbuluan burime të mineraleve dhe xeheve, përderisa më vonë u shndërrua në qytetin më të 
zhvilluar industrial në Kosovë. Komuna e Mitrovicës gjendet në veri të Kosovës në një distancë afërsisht 40 

Figure 2.Struktura organizative e KRM”Uniteti” 
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km nga Prishtina, me një sipërfaqe prej 350 km katrorë dhe paraqet rreth 3.25 për qind të territorit të 
Kosovës. Komuna e Mitrovicës numëron 46 vendbanime. Shtrihet në shkallën 42. 53 shkallë të gjerësisë 
gjeografike veriore dhe në 25.52 shkallë të gjatësisë lindore. Pozita gjeografike është e volitshme për shkak 
të relievit. Korridori veri – jug përmes luginave Ibër – Sitnicë ka rëndësi ekonomike kulturore pasi e lidh atë 
me shumë vende të ndryshme. Qyteti kufizohet nga shpatet e Kreshbardhës (Kopaonikut), Rogoznës, 
Moknës dhe Qyqavicës. Territori i kësaj komune kufizohet me komunën e Zveçanit (në pjesën veriore), me 
komunën e Besianës (në pjesën lindore), me komunën e Vushtrrisë (në pjesën jugore), me komunën e 
Skënderaj (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 bazenit të Kosovës 
kodrina tufoide e Bajrit (520 m). Lartësia mbidetare e Mitrovicës është 508 - 510 metra. Qyteti i Mitrovicës 
është një nga shtatë qendrat më të mëdhaja ne Kosovë dhe pa dyshim, një ndër qytetet më të rëndësishme 
jo vetëm në Kosovë, por edhe në gjithë Gadishullin Ilirik e më gjerë. Shtrihet në fushën aluviale të lumenjëve: 
Ibër, Sitnicë dhe Lushtë si dhe në shpatijet e kodrave që e rrethojnë. 
 

 
Figure 3.Harta e Pozitës gjeografike të komunës së Mitrovicës 

 
Pozita e mirë gjeografike sipas koordinatave  42° 53′ 32″ Veri dhe 20° 52′ 07″ Lindje  si edhe në mes të tre 
lumenjëve Ibrit, Sitnicës dhe Lushtes 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 një qendëre të 
rëndësishme të vendbanimit. Albaniku (Monte Argentraum) me pasurit e tija që nga koha antike e deri më 
sot ketë qendër e kanë bërë joshëse për qëllime ekonomike. 
 
Komuna e Mitrovicës ka një popullsi afërsisht 71.601 banorë (sipas të dhënave prej ASK-Agjensia e 
Statistikave të Kosovës 2011*) ku në zonën urbane banojnë rreth 48.000 banorë si edhe dendësia është 
rreth 213 banorë/km2. Numri i ekonomive familjare raportohet të jetë 14,493 ekonomi familjare residente. 
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Gjithashtu, në total në të gjithë territorin e komunës janë të regjistruara 3706 biznese (aktive dhe pasive) 
dhe 195 institucione1. 
 

4.2 Relievi 

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

i. Hidrografia 
 
Komuna e Mitrovicës, në përgjithësi ka pasuri të mjaftueshme ujërash. Lumenjtë kryesorë janë: Ibri, Sitnica, 
Lushta dhe Trepça. Ibri hyn në territorin e Kosovës 10 km poshtë fshatit Ribariq. Sipërfaqja e pellgut 
ujëmbledhës në territorin kosovar është 3800 km². Gjatësia e përgjithshme është 280 km, por vetëm 85 km 
është gjatësia që përshkon Kosovën (rreth 15 km komunën e Mitrovicës). Pellgu ujëmbledhës i përket 
Moravës Perëndimore. Deri në Mitrovicë ka drejtim VP – JL, ku derdhet Sitnica. Lugina në këta sektorë është 
e ngushtë. 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, vëllimi i ujit të të cilit 
është 390.000 000 m³. Uji i tij është planifikuar të përdoret, vetëm për pije dhe për ujitje. Me këtë potencial 
të mjaftueshëm hidrografik është ndërtuar Liqeni i Gazivodës, i cili është ndërtuar në sistemin e Ibrit dhe ka 
fuqi të vendosur 34 Mw. 
 

ii. Bimësia 
 
Treva e Mitrovicës është mjaft e pasur me bimësi. Ajo ka sipërfaqe të mëdha pamjesh të ndryshme. Pos 
arave, livadheve, kullosave dhe sipërfaqeve malore, ku rriten bimë e drunj të ndryshëm, treva e Mitrovicës, 
një pjesë e rrethinës është e zhveshur. Prej drunjve rriten: ahu, qarri, bungu, pisha, plepi, shelgjja. 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, shalqini, speci, lakra, trangulli, 
jonxhja etj. Vlen të theksohet se, përveç faktorëve tjerë, në dëmtimin e bimësisë pyjore ka ndikuar edhe 
hapja e rrugëve pyjore. 

 

                                       

1 * Në të gjitha të dhënat e marra dhe elaboruara në kuadër të planit do të përdoret numri i popullsisë i llogaritur nga Agjensia e 

Statistikave të Kosovës 
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iii. Fauna 
 
Treva e Mitrovicës ka një faunë mjaft të pasur, në zonat kodrinore dhe malore jeton: ujku, dhelpra, lepuri, 
vjedulla, ariu, derri i egër, sorkadha, pula e egër. Regjioni i Shalës së Bajgorës, dhe jo vetëm ai, ofron kushte 
për zhvillimin e gjuetisë dhe të turizmit të gjuetisë. Lumenjtë e Mitrovicës (Ibër e Sitnicë) janë të pasur shumë 
me peshq.  

 
 

4.3 Infrastruktura rrugore   

 

Sipas informacioneve të ofruara, respektivisht për qasjen rrugore dhe infrastrukturën e tyre, Komuna 
gjendet në kryqëzimin e rrugëve magjistrale (Adriatikut dhe Ibrit) dhe regjionale si dhe në vijën hekurudhore 
magjistrale, që e bënë këtë hapësirë të rëndësishme për regjionin verior të Kosovës dhe lidhjet 
ndërkombëtare përmes korridoreve ndërkombëtare VIII dhe X. 
Rrjetin e rrugëve magjistrale e përbëjnë: 
Magjistralja e Adriatikut (M 2), që lidh Mitrovicën me Vushtrri – Prishtinë (në pjesën jugore 40 km) dhe me 
Zubin Potok 15 km dhe më tutje lidhjet me Novi Pazar (Serbi) dhe me Rozhajë - Berane (Mali i Zi) 
Magjistralja e Ibrit (M22.3) duke filluar nga nyjellorja në Shupkovc – Zveçan - Leposaviq - Rashkë (Serbi) 
(drejtimi verior) 
Rrjetin e rrugëve regjionale në komunën e Mitrovicës e përbëjnë: 

- Rruga Mitrovicë – Pejë (R101), që paraqet lidhjen themelore me pjesën perëndimore të Kosovës 
- Rruga Mitrovicë – Stan Tërg – Bajgorë – Kërpimeh (R129) lidhë pjesën veriperëndimore të komunës 

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

Infrastruktura rrugore është e zhvilluar në qytetin e Mitrovicës, ndërsa paraqitet në disa vendbanime në 
pjesën rurale në ndërtim e sipër. Vendbanimet përgjatë rrugëve magjistrale dhe rajonale janë mirë të lidhura 
në infrastrukturën rrugore. 
 
LIDHJET HEKURUDHORE - Nëpër territorin e Komunës së Mitrovicës kalon hekurudha me rëndësi të veçantë 
që kalon nëpër Zveçan-Leposaviq- Beograd (Serbi) dhe në pjesën jugore me qytetet Vushtrri-Fushë Kosovë-
Shkup (Maqedoni). Fillimisht hekurudha u lëshua në përdorim më 1874 në segmentin Hani i Elezit – 
Mitrovicë e pastaj më 1931 u ndërtua pjesa Mitrovicë – Kralevë (Serbi).  
Sot shfrytëzimi i hekurudhës për qarkullim të udhëtarëve është tejet i vogël, përkatësisht vetëm një linjë në 
ditë (Mitrovicë – Fushë Kosovë) 
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Figure 4.Rrjetëzimi dhe infrastruktura rrugore e komunës së Mitrovicës 

                       

 
 
 
 
 

4.4 Aspekti socio – ekonomik 

 
Sipas të dhënave të Censusit të vitit 2011 popullsia rezidente e Komunës është 71.601 banorë, të shpërndarë 
në 46 vendbanime me një numër total të amvisërive residente prej 14,382 ekonomi familjare. Në tabelën 
në vijim është paraqitur popullsia e Komunës së Mitrovicës sipas regjistrimit të vitit 2011 (të dhënat nga 
ASK-ja)  
Në tabelën më poshtë jepen të dhëna më të detajuara: 
 

Tabela 1.Statistika për Komunën e Mitrovicës 

 

NJA 

Nr. Popullsisë 

Komuna 

Nr. Popullsisë. 

Urbane 

Nr. Popullsisë. 

Rurale 

Nr. 

Ek.familjare 

     Nr. 

Bisnese 

Aktiv/pas

ive  

 

Nr. Inst 

Total 71,909     47, 226 24,683 14,382 3,706 195 

 

Tabela 2.Shpërndarja e popullsisë sipas vendbanimeve 
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Nr. 

Rendor 
Emri i 

vendbanimit 
Nr Banorëve Nr. 

rendor 
Emri i vendbanimit Nr 

banorëve 
1 Vinarc i Poshtëm 959 25 Koprivë 55 
2 Bare 841 26 Kovaçicë 27 
3 Shupkofc 1517 27 Stranë 0 
4 Stantërg 1008 28 Kutlloc 41 
5 Svinjar 668 29 Magjerë 637 
6 Gushac 475 30 Mazhiq 253 
7 Broboniq 1023 31 Tërstenë 163 
8 Kçiq i Madh 3965 32 Melenicë 475 
9 Kçiq i Vogël 1365 33 Rahovë 396 

10 Koshtovë 1701 34 Vërbnicë 313 
11 Suhodoll i ep. 224 35 Vidishiq 249 
12 Suhodoll i po. 789 36 Ofqar 0 0 0 
13 Tunel i Parë 1010 37 Rashan 364 
14 Lisicë 519 38 Rrzhan 0 
15 Zasellë 376 39 Vllahi 271 
16 Lushtë 55 40 Zabërxhë 70 
17 Vaganicë 1999 41 Pirq 511 
18 Rekë 224 42 Zijaqë 17 
19 Vidomiriq 195 43 Batahir,Dedi 0 
20 Vinarc i Epërm 362 44 Kaçandolll 119 
21 Shipol 4832 Urbane   
22 Zhabar 8474 1 Ura e gjakut 6070 
23 Bajgorë 1098 2 2 korriku 1740 
24 Selac 164 3 Qendra 12212 

   4 Ilirida 8432 
   5 Zhabar 8474 

   6 Bairi 
 
 
 
 

4949 

    TOTAL Banorë* 
 

71.601* 

* të dhënat janë marre sipas databazës së ASK për numrin e popullsisë sipas vendbanimeve 2011 
 
Komuna e Mitrovicës është komunë në zhvillim e sipër për sa i përket veprimtarisë urbanistike dhe planit 
zhvillimor. Pjesëmarrja e veprimtarive prodhuese dhe shërbyese në krahasim me veprimtaritë tjera 
ekonomike është e konsiderueshme, duke treguar një pjesëmarrje më të madhe në biznesin privat. 
Sipas statistikave, në vitin 2011 janë 3706 biznese të regjistruara në zyrën për regjistrim të bizneseve, ndër 
të cilat aktivitet biznesor komerciale ushtrojnë 2000 biznese në njësi territori kryesisht me fluks në zonën 
qendër urbane . 
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Figure 5.Destinimi I sipërfaqeve 

 

i) Industria dhe Ekonomia 
 
Momentalisht institucioni kyç kryesor i Mitrovicës “Trepça” e cila prej pasluftës nuk është futur komplet në 
funksion dhe kjo ndikon shumë në ngecjen ekonomike. Trepça është një qytezë e vogël afër Mitrovicës dhe 
njihet si një ndër komplekset më të mëdha minerale dhe industriale në Kosovë dhe ma gjërë. Mitrovica, 
përkatësisht KXM “TREPÇA” gjatë pesë dekadave të kaluara ishte sinonim i industrisë së Kosovës. Në fakt 
tërë industria xehetare dhe metalurgjike ishte koncentruar në Kombinatin Trepça. Kombinati ka hyrë në 
borxhe të mëdha dhe pajisjet janë në një gjendje shumë të vështirë. Duhet nisur nga fakti se prodhimi në 
Trepçë më nuk do të mund ta arrij nivelin e mëhershëm. Nxjerrja e xehes duket të ketë një perspektivë, por 
kërkon investime të mëdha nga jashtë. Repartet e reja prodhuese mund të ngritën vetëm me iniciativa 
private. Kombinati ka pasur 17 njësi punuese në territorin e Mitrovicës. 
 
Ndërkohë, në Mitrovicë zhvillohen aktualisht edhe biznese dhe investime private ku regjistron rreth 36 
Bisnese te mesme dhe të mëdha të përpunimit të materialeve të ndryshme. Potenciali kryesor i sektorit 
prodhues qëndron kryesisht në prodhimtarinë e drurit dhe artikujve ushqimor. Secili aktivitet tjetër 
ekonomik kërkon investime dhe logjistikë nga jashtë. Komuna e Mitrovicës ka ndërtuar një zonë 3.5 ha për 
zhvillimin ekonomik (Parku i bizneseve). Në të gjinden afër 200 vende pune në 20 firma të ndryshme. 
Komuna e Mitrovicës ka planifikuar dy qendra biznesi (I dhe II) për ndërmarrje të vogla dhe të mesme. 
Komuna vë në shfrytëzim infrastrukturën dhe jep parcelat me qira dhjetë vjeçare për firmat private duke i 
stimuluar në taksat për pagesë të marrjes së hapësirës në shfrytëzim. 
Struktura e sotme e sektorit të shërbimeve ndihmon shumë pak zhvillimin ekonomik. Auto Taxi-të përbejnë 
një të tretën e ndërmarrjeve të regjistruara. Veprimtaritë shërbyese që u ofrojnë përkrahje ndërmarrjeve 
tjera pothuajse nuk ekzistojnë. E këto shërbime janë më së të domosdoshme për zhvillimin e ndërmarrjeve.  
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Figure 6. Ekonomia- Industria shpërndarja 

 

 

ii) Banimi dhe zhvillimi Urbanistik:  
 
Komuna e Mitrovicës karakterizohet me vendbanime sipas shumëllojmshmërisë pa ndonjë standart të 
caktuar urbanistik, ku sipas të dhënave ndërtimi ka marrë vrull pas viteve 2000 dhe janë krijuar hapësira të 
reja me ndërtime banesore shumëkatëshe për arsye të rritjes së numrit të popullatës (shkalla e lartë e 
natalitetit, migrimit). Kjo kërkesë theksohet sidomos me shkatërrimet e bëra gjatë luftës.  
Në qytetin e Mitrovicës janë karakterizuar tri lagje joformale (zona të reja shtesë si vendbanime të cilat nuk 
u mundësojnë banorëve të gëzojnë të drejtat e tyre për një standard të përshtatshëm të jetesës, në veçanti 
banim të përshtatshëm). 
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Figure 7. Ndertime në zona të reja shtesë 

 

iii) Bujqësia 
 
Prej rreth 336 km² sipërfaqe të komunës së Mitrovicës, vlerësohet se afërsisht 50% e kësaj sipërfaqeje është 
tokë bujqësore, dhe  40% e këtyre sipërfaqeve janë pyje. Këto sipërfaqe me shfrytëzueshmëri të ndryshme, 
janë të shpërndara në mënyrë të ç’rregullt 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. Në 
komunën e Mitrovicës gjenden 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, 
perimeve, mirëpo për arsye klimatike janë të varura nga ujitja e tyre. Aktivizimi i sistemeve të ujitjes si dhe 
zgjerimi i tyre do të paraqet një sfidë për një zhvillim të qëndrueshëm të sektorit të bujqësisë për këto anë. 
Tash për tash prej 5'200 ha të tokës bujqësore, ujiten diku rreth 800 ha, dhe atë në Kçiq, Frashër, Koshtovë 
dhe Vinarcë. Në sipërfaqet e mëdha në të cilat kultivohen ushqimet për shtazë, pasqyrohet rëndësia e 
madhe që i jepet blegtorisë. Sipërfaqet e tërësishme për prodhimtarinë e drithërave dhe perimeve janë 
rreth 2'200 ha. Në zonat rurale, afërsisht 80% e popullsisë merren me bujqësi, jo për faktin se është një 
veprimtari e organizuar mirë, e theksuar dhe efikase, mirëpo thjesht sepse është një domosdoshmëri në 
mungesë të alternativave për punësim. 
 
Bujqësia i drejtohet kryesisht nevojave vetanake, përveç prodhimtarisë së dredhëzave dhe bletarisë që janë 
më shumë të orientuara kah nevojat e tregut. Prej rreth 5'600 ha të tokës punuese, 400 ha prej në periudhën 
e pasluftës „humben“ duke i përdorë si tokë ndërtimore. Sipërfaqja e mbetur prej 5'200 ha është e ndarë 
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në parcela me sipërfaqe të vogla, të cilat gjenden pothuajse të tërat në pronësi private (më shumë se 90% 
prej tyre janë më të vogla se 1ha). 

 
 

4.5 Gjendja e përgjithshme mjedisore  

 
Gjendja e mjedisit do të paraqesë situatën e komponentëve kryesor të mjedisit, si: toka, uji, ajri, 
biodiversiteti etj. Në nivel vendi, gjendja e përgjithshme mjedisore në Kosovë nuk paraqitet e mirë si pasojë 
e ndërtimeve shpeshherë pa plan urbanistik, ndotjes nga trafiku, menaxhimi jo përkatës i mbeturinave dhe 
ujërave të zeza apo si pasojë e aktiviteteve ekonomike dhe industriale që krijojnë ndotje në mjedis. 
Problemet serioze mjedisore lidhen me shfrytëzimin joracional të burimeve natyrore të cilat pastaj 
shkaktojnë ndotjen e ajrit, ujit dhe tokës, prishin peisazhin, kërcënojnë biodiversitetin dhe burimet natyrore. 
 
Në Komunën e Mitrovicës, studimet të shumta e posaçërisht studimet të  OBSh-së (Org. Botërore për 
Shëndetësi), tregojnë se ekziston një ndotje e konsideruar e mjedisit me plumb dhe metale të rënda në saje 
të deponimeve të mineraleve të papërdorshme nga e kaluara dhe shtresimit të pluhurit në sipërfaqen e 
tokës. Kjo ndotje arrin në formë pluhuri të ndotë tokën, ajrin dhe 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 gjashtë vjeçare dhe shtatzënat. Sipas studimeve të bëra nga OBSh, tek 25% e fëmijëve të moshës 2 
– 3 vjeçar ka rezultuar një koncentrim i lartë i plumbit në gjak se sa vlerat e lejuara prej 10 ug/dl. 
Hulumtimet e OBSH-së, hulumtimet gjeokimike të Universitetit të Sienës, hulumtimet e Ministrisë së 
mbrojtjes së Mjedisit dhe planifikimit hapësinor dhe Drejtorisë së mjedisit në komunën  e Mitrovicës kanë 
rezultuar se zona të tëra në regjionin e Mitrovicës, përfshirë edhe luginat e lumenjëve Ibër dhe Sitnicë, që 
nga Leposaviqi e deri në Vushtrri, paraqesin një mjedis  të ndotur nga plumbi dhe  metalet e rënda.  
Kjo ndotje infekton bimët dhe më pas edhe njerëzit dhe kafshët. Ndotja e tokës arrin thellësinë deri në 35 
cm në tri lokacione të analizuara në jug dhe katër në veri, koncentrimi i metaleve të rënda është disa herë 
më i lartë se vlerat e lejuar për ndotje të dheut. Burimet kryesore të ndotjes me Pb dhe metale të rënda 
vijnë kryesisht nga: mbetjet industriale nga e kaluara në formë të deponive pa kritere të trajtimit, 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. 
 
Burim kryesor në ndotjen e ujërave sipërfaqësore dhe nëntokësore në Komunën e Mitrovicës vazhdon të 
vijë prej mungesës së sistemit të kanalizimit për ujërat e ndotura (të zeza) në pjesën rurale të territorit 
komunal. Kryesisht në pjesën rurale mungon sistemi i kanalizimit dhe kullimit. Deponimi i mbeturinave 
industriale në afërsi të lumenjve e rëndon këtë gjendje edhe më tepër në cilësinë e ujërave që gjenden në 
komunë. 
Referuar raporteve të mëhershmë lidhur me gjendjen e mjedisit në komunë, progres i konsiderueshëm që 
është bërë nga komuna e Mitrovicës në sektorin e menaxhimit të mbeturinave, si rrjedhojë e së cilës komuna 
ka shtrirë shërbimin e grumbullimit në nivel territorial duke shërbyer të gjitha ekonomitë familjare, bisneset 
dhe institucionet si dhe duke eleminuar shumicën e deponive ilegale me mbetje kryesisht të amvisërive apo 
të përziera. Përkundër aktiviteteve të komunës, verifikohen prezenca të deponivë ilegale me përbërje të 
llojeve të mbeturinave kryesisht të ndërtimit dhe demolimit, apo të përziera, problematikë kjo që duhet të 
adresohet për zgjidhje prej komunës së Mitrovicës në planifikimin dhe përcaktimin e hapësirave për trajtimin 
e këtyre llojeve të deponive. Deponitë ilegale të mbeturinave paraqesin rrezik permanent për banorët e 
Komunës, ku përmes përmes zbërthimit të materieve emetojnë lëndë toksike të dëmshme për shëndetin e 
njeriut duke u shpërndarë edhe në ujërat nëntoksorë si pasojë e përzierjes me reshjet e shiut (prezencë e 
materialit asbest tek mbetjet që derivojnë prej prishjeve të ndërtimit). 
 



  

  

KOMUNA MITROVICË 32 

 

PLANI KOMUNAL PËR MENAXHIM TË MBETURINAVE 

 
Njëherësh është e domosdoshme zhvillimi i planeve dhe praktikave që favorizojnë menaxhimin e 
qëndrueshëm të mbeturinave duke stimuluar zhvillimin e programeve të ndarjes në burim të mbeturinave 
të riciklueshme apo atyre organike, programe këto që duhet të fillojnë që nga mbledhja e ndarë e 
mbeturinave nga ekonomitë shtëpiake. Gjithashtu, në plane të saj komuna duhet të ndërrmarrë plane 
konkrete për trajtimin e mbeturinave, referuar edhe ndërtimit të qendrës për Riciklim në territorin e saj 
komunal. Aktualisht, sasia e mbeturinave të gjeneruara dhe deponuara në deponinë Komunale të Gërmovës 
në Mitrovicë vlerësohet rreth 21942.61 tonë në vitë apo vlerësuar rreth 60 tonë mbeturinë ditore e 
gjeneruar në territorin komunal dhe rreth 0.84 kg mbeturinë ditore e gjeneruar për kokë banori. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. KONTEKSTI LOKAL I MENAXHIMIT TË MBETURINAVE  
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5.1 Situata aktuale e shërbimi të grumbullimit të mbeturinave në komunë 

 
Aktualisht shërbimi i grumbullimit dhe transportit të mbeturinave në komunën e Mitrovicës ofrohet në 

pothuajse tërë teritorin e komunës, ndër të cilat 92.75 % zona kanë mbulim me shërbim të grumbullimit 
të mbeturinave dhe 7.25% nuk janë të shërbyer me shërbimin e rregullt të grumbullimit të mbeturinave. 
KRM “Uniteti” ofron shërbimin për 66,777 banorë bazuar në të dhëna të ofruara nga komuna. Kjo kompani 
kryen faturimin dhe inkasimin e të hyrave nga tarifat e pastrimit nga bizneset dhe institucionet publike 
ndërkohë që inkasimi për ekonomi familjare kryhet prej anës së Komunës së Mitrovicës. Komuna e 
Mitrovicës ka kontratë të rregullt sipas legjislacionit përkatës që e lejon dhe realizon pagesën e rregullt 
për shërbim tek KRM “Uniteti” sipas vlerës vjetore 707,548.00 Euro në vit.  

 
Nga të dhënat e mundësuara nga kompania publike dhe komuna, për vitin 2020 nga komuna, shërbimi 
kryhet  në 9484 ekonomi familjare në zonë urbane dhe 5009 ekonomi familjare në zonë rurale, në numër 
total 14 493 ekonomi familjare duke i përfshirë të dyja kategoritë e amvisërive. 
Gjithashtu shërbimi i grumbullimit të mbeturinave kryhet në të gjitha bisneset aktive dhe institucionet në 
tërësi territorial ku ngarkesa e faturimit aplikohet prej KRM “Uniteti”.  
 

Tabela 3. Numri i klienteve në faturim (referuar të dhënave të ASK dhe të paraqitura nga KRM “Uniteti) 

Komuna Klientë gjithsej në zonën kadastrale  Klientë të faturua = shërbyer 

Qyteti/Fshat Ekonomi 
familjare 
ASK 

Bisnese Insitucione Totali 
konsumatorë 

Ek fam 
Resident 
 

Ek fam 
joresident 

Bisnese. Insitucione Totali në 
shërbim 

Mitrovicë  13,148 2,000 195 15,343 11,676 2,817 2,000 195 16,688 

 

Kompania e cila është e licensuar për administrimin e mbeturinave dhe punon në bazë të rregullores për 
menaxhimin e mbeturinave në Komunën e Mitrovicës, bazuar në dispozitat e Ligjit Nr.  04/L-060  për  
Mbeturina e miratuar nga Kuvendi i Komunës . Si kompani Regjionale publike punon sipas Ligjit  Nr. 03/L-
087 për Ndërmarrjet  Publike  dhe  Ligjit  Nr. 02/L-123 për Shoqëritë Tregëtare.   
Aspektet operacionale të menaxhimit të mbeturinave në Mitrovicë udhëheqen nga KRM “Uniteti”.  Për të 
cilën aksionare kryesore me 61.8% është vetë Komuna. KRM “Uniteti” është kompani rajonale publike, e cila 
operon me vetëfinancim. Kompania shërben tri kategori të konsumatorëve, respektivisht konsumatorët e 
ekonomive familjare, bizneset dhe instiucionet. Po ashtu kompania ofron shërbim në grumbullim të 
mbeturinave derë më derë dhe vetë-inkason mjetet për shërbimin e ofruar vetëm tek bizneset dhe 
institucionet aktive të regjistuara sipas tarifave të përcaktuara nga komuna e Mitrovicës.  
KRM “Uniteti” gjithashtu posedon në shfrytëzim deponinë Komunale të Mitrovicës duke qenë përgjegjëse 
në adminitsrimin e saj dhe ku deponohen mbeturinat e komplet rajonit të Mitrovicës përfshirë Komunat si 
Vushtrria dhe Skënderaj. Kostot e mirëmbajtjes së deponisë menaxhohen me mjete vetanake të KRM 
“Uniteti” . Gjithashtu, kjo kompani shërbimin e saj e zhvillon duke u bazuar në Dy aktivitete: primar 
(grumbullimi dhe depozitimi i mbeturinave) dhe sekondar (me kontrata të veçanta si larje, fshirje, 
mirëmbajtje hapësirash të gjelbra etj). 
 
Kompania nuk e bën grumbullimin e mbeturinave të ngurta ndërtimore si dhe mbeturinave të hekurit,  
ndersa mbetjet shtazore grumbullohen me kërkesë nga Komuna dhe me procedurë dhe kontrata të veçanta 
dhe gjatë groposjes ato dezinfektohen përmes gëlqerosjes. 
Aktivitetet e saj, kompania i realizon përmes departamenteve operative dhe shërbimit për konsumatorë, të 
cilat përbëjnë tërësinë e ndërmarrjes. 
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Lidhur me krahasimin e të dhënave dhe raporteve mbulueshmëria e territorit të Komunës së Mitrovicës me 
ofrimin e shërbimit të grumbullimit të mbeturinave është mbi 92%, zvogëlimin e shkallës së hedhjes ilegale 
në 50% (referuar raporteve të deponive ilegale sipas krahasimit të viteve referente 2018 dhe 2019). 
Në tabelën më poshtë, paraqitet edhe numri dhe lloji sipas përbërjes i deponive ilegale të verifikuara për 
vitin referent 2019. 
  

Madhësia – Sasia e deponisë Deponitë ilegale 

Sasia # Përqindja 

1-5 200l qese mbeturinash / karroca dore, 6 22% 

5-20 200l qese mbeturinash / karroca dore, 13 48% 

> 20 karroca dore, dmth kamion i nevojshëm. 8 30% 

Totali 27 100.00 % 

 
 

Karakteristikat e deponive Sasia në numër Sasia në përqindje 

Mbeturina të amvisërisë (A) 4 15% 

Mbeturina inerte/ndërtimore (N) 9 33% 

Mbeturina industriale dhe të rrezikshme (R) - - 

Mbeturina të vëllimshme (V) - - 

Mbeturina të përziera (A, N, R, V) 14 52% 

Totali: 27 100.00 % 

 
 

 
 
 
 
 
 

5.2 Mbuleshmëria me shërbimin e menaxhimit të mbeturinave 

 
Shërbimi në Komunën e Mitrovicës është e ndarë në tre zona (Zona 1, Zona 2 dhe Zona 3).  

E vogël
22%

E mesme
30%

E madhe
48%

E vogël

E mesme

E madhe
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Zona 1 karakterizohet nga grumbullimi kolektiv dhe individual (zona urbane e qytetit) dhe do të përfshijë 
zonën Qendër, Lagjja 2 Korriku, Ilirida dhe Bajri.  
Në zonën 2 e cila kryesisht karakterizohet në grumbullim derë më derë në zonat urbane dhe rurale do të 
përfshihen zonat si: Kçiq i madh dhe Kçiq ivogël, Shupkovc ,Rekë, Tunell i parë, Stan Tërg, Rahovë, Vllahi, 
Melenicë, Bare ,Selaç, Mazhiq, Tërstenë ,Reshan, Vidishiq, Bajgorë, Kaqandollë. Në Zonën e tretë do të 
përfshihen zonat rurale me shërbim derë më derë një herë në javë apo me ditë të caktuara sipas kërkesës 
dhe përfshihen: Frashër i Madh dhe Frashër i Vogël, Vaganicë, Vërmicë, Shipol, Ura e Gjakut, Zhabar i ulët 
dhe epërm, Koshtovë, Lushtë, Broboniq. Në skemën më poshtë është e paraqitur edhe ndarja në zona të 
operimit të Komunës së Mitrovicës.  
 

 

 

 

 

 

 

Figure 9. Ndarja e territorit në zona të shërbimit- Komuna e Mitrovicës 

 
Shërbimi realizohet në ditë të caktuara sipas planit operativ të kompanisë dhe ofrohet përmes shërbimit në 
kontenierë të përbashkët kryesisht në zonën urbane dhe derë më derë në zonat rurale dhe në amvisëri në 
banim individual në shtëpi private në zonën urbane (ZONA 1). 
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Për sa i përket zonës Qendër në banimet kolektive shërbimi bëhet 1-3 herë gjatë 24 orëve në shtatë ditë të 
javës. Sa i përket në zonën rurale automjetet e grumbullimit gjatë ditëve të javës dhe fundjavës realizohet 
shërbimi, ndërkohë që në fshatra me densitet të ulët të popullsisë shërbimi behët sipas itinerarit të caktuar 
sipas kërkesës së klientëve. 
Në tabelën më poshtë tregohet si si janë të shpërndarë pikat grumbulluese në zonën qendër dhe koha e 
kryerjes së shërbimit gjatë ditës. 
 

Tabela 4. Orari I operimit (referent 2019-2020) 

 

Vendndodhja e pikave në komunën e 
Mitrovicës 

Sasia Vendndodhja 
Sasia 
1.1m3 

Vendndodhja e 
Kontenierëve 

n/tokësorë 
 

Sasia 

Shtëpia e Shëndetit 3 Ditë Fillimi i parkut të biznesit 3Ditë Tek komuna 1 

Palestra 4 Ditë Parku i Biznesit 2 2 
Shtëpia e 
shëndetit 

1 

Emona 3 Ura e Sitnices 1 1 Shkolla muzikës 1 

Shkolla Muzikës 2 Ditë Ura e Sitnices 2 1 Palestra 1 

Muzeu 2 Rruga tek Tushi 1 Muzeu 1 

Tek pastrimi kimik2 (mas Lux) 3 Rruga Tushi 2 1   

Argjendarët 3 Ditë 
Rrug.Brigjet e Lumit 
Sitnica  

3 
Argjendarët 1 

Para Komunës 2 22 Divizioni 1 1   

Rruga Ahmet Selaci 3D 22 Divizioni 2 1 Rr.Ahmet Selaci 1 

Shëtitorja KEJ 1 3D Sh.F.M.U. “Migjeni” 7m3 1 Migjeni  1 

Shëtitorja KEJ 2 3 Te stacioni i Autobusve 6 
SHFMU’Av.Shaban
i 

1 

Ura e 3 Trekaqiejve 3D Te Vakufi 2   

Brenda Qendres Tregtare 3D Bamex 2   

Pranë Raiffaisen Bank   2D Shkolla e Zanateve  7m3 1   

Bashkësia Islame 3D Shkolla Teknike 1   

Pastrimi Kimik 3 Zjarrfikesat 1   

Mbrapa 2 Rrokaqiejve të Kovaqet 4D Stadiumi Adem Jashari 2   

Tek Rajoni i Policisë 3D 
Sh.F.M.U.“Avdullah 
Shabani” 

2   

Përballë Rajonit të Policisë 3D Restoran “Rinia” 1   

Shkolla Eqrem Çabej 2 Fidanishtja 2   

Kopshti i Fëmijëve 2 Bair te Monopoli7m3  1   

Stadiumi Riza Lushta 3D Hyrje te spitali  2   

Hyrja e Spitalit 4D Tyneli i Parë  9   

Te Kovaqet 2D Hyrje në PIM (dalja)7m3 1   

Bahqe te teferigji 3 Bare 7m3 1   

Tek Parkingu i Unitetit 1 3D Lagjia Kalabria 2   

Tek Parkinku i Lagjes BIPI 3D Trepça 7m3 1   

Rrokaqiejt e ri Te BIPI/Tregu 3D Te prokrediti 2   

Mbrparrok.–Banjska(te dielli) 2     
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Sipas të dhënave të ofruara, shërbimi ofrohet për 16 695 klientë përfshirë ekonomi familjare, rezidente apo 
jorezidente (përfshirë mërgimtarë)/bisnese/institucione në komunë. Sasia ditore e grumbulluar e 
mbeturinave llogaritet të jetë rreth 60 ton mbeturinë ditë apo 1800 ton në muaj. 
 
 

5.3 Forma e shërbimit të grumbullimit të mbeturinave  

 
Shërbimi i mbledhjes dhe grumbullimit të mbeturinave konsiston në mbledhjen e mbeturinave urbane të 
depozituara nga qytetarët, bizneset dhe institucionet brenda kontenierëve publikë dhe atyre individualë si 
dhe rreth tyre, dezifektimi i kontenierëve dhe vendit përreth, transportimi i mbeturinave urbane me 
makinën teknologjike deri në pikën përfundimtare të depozitimit, në deponinë komunale të Gërmovës e cila 
gjendet në distancë rreth 6 km prej qendrës së qytetit të Mitrovicës. 
Ky shërbim që ofrohet gjatë gjithë vitit (7 ditë në javë për grumbullimin e mbeturinave dhe 2 herë në vit për 
dezinfektimin e kontenierëve publikë) përfshin gjithë zonën e administrimit komunal (100%). 
 
Sistemi aktual i pikave të grumbullimit të mbeturinave (PGM) përbëhet nga kontenierë metalik apo plastikë 
me rrota me volum 1.1m³, të pozicionuar në anë të rrugëve në 66 pika të përbashkëta publike të miratuara 
paraprakisht nga autoritete komunale sipas planit për riorganizimin e zonës qendër në komunën e 
Mitrovicës, largësitë mesatare midis PGM variojnë sipas dendësise së popullsisë me frekuencë 100-150m 
distancë, në zonën e qëndrës ku është e përqendruar pjesa më e madhe e bizneseve, institucioneve dhe 
banorëve si dhe zonat e tjera të qytetit të Mitrovicës.  
 
Njëkohësisht ekzistojnë dhe lokacione të përbashkëta individuale/kolektive ku kontenierët janë të 
pozicionuar brenda territoreve të institucioneve apo subjekteve private si dhe disa pika të lokacioneve me 
përbërje të kontenierëve nëntokësorë dhe që janë jashtë shërbimi ku pranë tyre janë pozicionuar kontenierë 
1.1 shtesë. 
Gjëndja aktuale PGM paraqitet e mirë, megjithëse ekziston një seri problemesh sa i përket dëmtimeve të 
kontenierëve dhe higjenës si pasojë e sjelljes qytetare. Në zonën urbane ky shërbim kryhet në nivel të 
kënaqshëm dhe vërehet që PGM janë të pastra dhe të dezinfektuara pothuajse rregullisht nga ndërmarrja e 
pastrimit. 
 
KRM ”Uniteti” ofron shërbimin e grumbullimit të mbeturinave për ekonomitë familjare (amvisëritë) dhe për 
institucionet e bizneset e komunës. Konkretisht kompania zhvillon këtë sistem të grumbullimit të mbetjeve 
sipas kategorizimeve: 
Grumbullimi i mbeturinave në ekonomitë familjare (amvisëritë) duke përdorur dy sisteme për grumbullimin 
e mbeturinave:   
 

 Sistemi derë më derë, i cili aplikohet në amvisëritë me banim individual, ku mbeturinat hidhen në 
konteinerë plastikë me kapacitet 120-240 litra, dhe grumbullohen 1 herë në javë nga kompania;  

 

 Sistemi i grumbullimit të mbeturinave me kontenier 1.1 m3, i cili aplikohet në ato njësi ekonomike 
familjare me banim kolektiv (ndërtesa shumëkatëshe) apo në koncentrime të institucioneve publike, 
apo bizneseve të vogla, ku shërbimi ofrohet nga kompania dhe realizohet 1-3 herë në ditë në banesa 
kolektive në zonën 1; Nëpër institucione/ bisnese shërbimi kryhet varësisht zbrazjeve me frekuencë 
1-2 herë në javë. 
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Kryesisht gjendja fizike e kontenierëve është e mirë dhe vendlokacionet e pikave të grumbullimit janë të 
organizuara mirë dhe me rrethojat estetike (gjithsej 66 lokacione te grumbullimit të mbeturinave me 
prezencë prej 2- 7 kontenierë 1.1m3).  
Aktualisht shërbimi i grumbullimit dhe transportit të mbetjeve ofrohet në 43 fshtatra të komunës së 
Mitrovicës (100%), në këto fshatra shërbimi është i plotë dhe kryhet 4 herë në muaj. 
 

 

5.4 Përmbledhje e gjetjeve në menaxhim të mbeturinave  

 
Në tabelën e mëposhtme do të përmblidhen të dhëna të përgjithshme të mjedisit që lidhen drejtpërdrejt 
me menaxhimin e mbeturinave në Komunë. 
 

Tabela 5.Të dhëna mbi çështjet mjedisore lidhur me menaxhimin e mbeturinave 

TË DHËNA TË PËRGJITHSHME KOMUNA MITROVICË 

MATJE MBI PËRBËRJEN E MBETURINAVE JO 

PIKA TË DEPONIVE ILEGALE TË GRUMBULLIMIT TË MBETURINAVE 27 

VENDE TË AUTORIZUARA TË DEPOZITIMIT TË MBETURINAVE (PGM) 66 

VENDE TË PA AUTORIZUARA PËR DEPOZITIMIN E MBETURINAVE 27 

VENDDEPOZITIME ILEGALE QË JANË ELIMINUAR 27 

VEND I CAKTUAR PËR DEPONIMIN E MBETJEVE INERTE PO 

% E MBETJEVE QË SHKOJNË NË DEPONINË E MITROVICËS 100% MBETURINË AMVISËRIE 

% E MBETJEVE NË VENDDEPOZITIME ILEGALE PRANË LUMENJËVE NUK KA TË DHËNA 

SISTEM PËR NDARJE NË BURIM PO 

SASIA E MBETURINAVE  E MBLEDHUR DHE E PËRPUNUAR (TON/VIT) DEPONUAR 21 942.61 
ton 

% E MBETJEVE  TË MBLEDHURA DHE TË PËRPUNUARA - 

A KA NISMA PËR KOMPOSTIM? PO FSHATI KÇIQ 

A KA NISMA PËR RICIKLIM? PO 

A KA LOKACION PËR AKTIVITETE RICIKLIMI PO 

 

Në bazë të këtyre të dhënave në Komunën e Mitrovicës: 
 
• Gjenden rreth 66 pika të grumbullimit të mbeturinave të plotësuar me infrastrukturë me 
kontenierë; 
• Gjenden gjithsej 27 Vende të pa autorizuara për depozitimin e mbeturinave, kryesisht të natyrës së 
mbetjeve inerte, të përziera dhe voluminoze. Referuar të dhënave prej 27 në total, 27 deponi ilegale janë 
pastruar dhe 27 janë aktive të pa rehabilituara sipas përbërjes 4 deponi të amvisërisë, 9 inerte dhe 14 të 
përziera; 
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• Mbeturinat komunale deponohen në deponinë komunale të Mitrovicës menaxhuar nga KRM 
“Uniteti”;  
• Komuna posedon një vend të caktuar për grumbullimin dhe trajtimin e mbetjeve inerte në zonën e 
qytetit megjithatë është në faza të funksionalizimit. 
• Komuna posedon kapacitete për zhvillimin e Aktivitetit të Riciklimit në tërësi territoriale pasi që ka 

të ndërtuar Fabrikë të Riciklimit e cila ështe ne faeze testuese. 
• Komuna ka nisur nisma të ndarjes në burim sipas fraksioneve të mbeturinave në disa zona të 

caktuara. 
 

 

5.5 Riciklimi i mbeturinave 

 
Sektori i riciklimit në Kosovë është në hapat fillestarë të zhvillimit. Aktualisht kjo industri është e lokalizuar 
në biznese të vogla që kryesisht merren me sortimin e materialit të riciklueshëm dhe shitjen e tij për tregun 
vendor apo të jashtëm. Tregu i shitjes së materialit të riciklueshëm kryesisht është i fokususar në materialet 
e riciklueshme si: metali/alumini, plastika sipas disa llojeve të plastikës, letra dhe kartoni. Cmimi i shitjes 
varion në treg sipas bursës internacionale dhe ku çmimet kryesisht shkojnë sipas fraksioneve: letra 3-4-
cent/kg; plastika 8-15cent/kg, alumini/hekuri deri ne 70cent/kg. Për momentin aktiviteti i grumbullimit 
realizohet kryesisht prej veprimtarisë joformale të mbledhësve joformalë në formë jo të organizuar, 
përderisa ai i paketimit dhe presimit prej bizneseve të vogla lokale. Komuna ka nisur pilot projekte për ndarje 
në burim në disa lagje në qytet, megjithatë nuk vërehet vendosja e një sistemi adekuat të grumbullimit të 
rregullt në ditë të caktuara të mbeturinave të klasifikuara të riciklueshme. 
Në biznese vërehet që ka aktivitete të ndarjes së materialit të riciklueshëm I cili grumbullohet kryesisht prej 
mbledhësve joformalë të grupeve të komuniteteve të margjinalizuara. 
Në komunë ka veprimtari të bizneseve që merren me sortim dhe amballazhim të mbeturinave të 
riciklueshme dhe komuna sipas regjistrit të saj regjistron mbi 50 mbledhes joformale të paorganizuar.  
Aktivitete të nxjerrjes së materialit të riciklueshmëm vërehen edhe në deponinë komunale ku grupe të 
pautorizouara joformale nxjerrin materialet e riciklueshme me vlerë në treg gjatë depozitimit të 
mbeturinave në deponi. Sipas të dhënave, Komuna e Mitrovicës është një ndër komunat e para e cila ka 
filluar nisjen e ndarjes së mbeturinave të riciklueshme në burim me pilot zona në vitin 2015. Fillimisht ka 
nisur pilotimi në zonat në lagjën “Vëllëzërit Dragaj” me të cilën janë pajisur 120 amvisëri me shporta dhe 
lagjja në rrugën “Marie Shllaku” afër kishës katolike me 75 amvisëri. 
Komuna në bashkëpunim me GAC dhe GIZ ka shtrirë shërbimin e ndarjës në lagjen Ilirida (70 e.f.) ndërsa 
kanë vazhduar edhe më 600 amvisëri tjera në këtë zonë, gjithsej 650 amvisëri. Në këtë komunë janë pajisur 
15 shkolla në zonën qendër me shporta për ndarje. Operatori i angazhuar sipas marrëveshjes së 
bashkëpunimit me komunën, që bën grumbullimin e mbeturinave të riciklueshme është privat “NTSH B1”, 
në të cilën një hërë në javë i grumbullon në çdo amvisëri, megjithatë sipas të dhënave oeprimi nuk ka qenë 
i rregullt prej anës së operatorit gje që ka sjellë edhe problematika në ngritjen e një sistemi të mirëfilltë të 
grumbullimit të diferencuar të mbeturinave sipas fraksioneve. 
 
Gjithashtu gjatë vitit referent 2020 është ndërtuar edhe një stabiliment që do të shërbejë sipas planit fillestar 
si qendër për klasifikimin dhe riciklimin e mbeturinave në këtë komunë,kjo qendër moderne e investuar prej 
Ministrisë dhe komunës eshte veprimtari fitimprurëse dhe tenton të gjenerojë vende pune në të ardhmen. 
Në çdo rrethanë, komuna duhet të hartojë politika që adresojnë ndarjen në burim dhe riciklimin e 
mbeturinave si pjesë e objektivave për menaxhim të qëndrueshëm të mbeturinave komunale dhe 
zvogëlimin e sasisë së mbeturinave të depozituara në deponinë komunale në Gërmovë në Mitrovicë. 
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5.6 Kompostimi 

 
Në Komunën e Mitrovicës ka filluar një nismë për kompostim të mbeturinave sipas bashkëpunimit të 
komunës më donatorin GIZ dhe organizatën GAC. Pilot projekti për kompostim është nisur në fshatin Kciq 
në 400 amvisëri në këtë fshat, të cilët janë pajisur me enë kompostuese dhe kanë kapacitete të praktikojnë 
kompostimin individual në formë të decentralizuar. Në planifikimet e saj, komuna synon zgjerimin e këtij 
sistemi edhe në zona tjera kryesisht në zona rurale ku potenciali i gjenerimit të fraksionit organik është më 
i lartë. 

 
 

5.7 Administrimi i mbeturinave të vëllimshme dhe rrymave tjera 

 
Një faktor tjetër që ndikon në aspektin estetik dhe shëndetsor për qytetarët e komunës së Mitrovicës është 
edhe hedhja pa kriter e mbeturinave voluminoze, kryesisht inerte, mbeturinave të vëllimshme, të 
papranueshme për sistemin e mbledhjes së mbeturinave. Mbeturinat nga prishja e ndërtimeve apo të ashtu 
quajturat mbetje të ngurta janë mbetje si gurë, dhe, beton, tulla, etj, që mbeten nga veprimtaritë e 
ndërtimit, rindërtimit, riparimit dhe prishjes së ndërtesave, shtëpiave dhe strukturave të tjera. Shpesh këto 
mbetje hidhen të përziera me mbetje urbane duke impaktuar cilësinë dhe efektivitetin e shërbimeve apo 
edhe hidhen në mënyrë të pakontrolluar duke krijuar prezencë të deponive të egra ilegale të dëmshme për 
mjedis dhe shëndetin e banorëve. Momentalisht nuk ka ndonjë sistem të instaluar prej komunës apo 
kompanisë së “Uniteti” për grumbullimin e tyre të veçantë (mbeturinat e vëllimshme). Komuna i ka të 
përcaktuar disa lokacione/gropa natyrore për mbushje me material inert, por funksionalizimi i tyre nuk është 
në nivelin e duhur. Komuna në disa raste ka bashkëpunuar me operatorë privat të interesuar për pranimin 
e materialit inert për mbushje të hapësirave të caktuara, megjithatë në të gjitha situatat është e nevojshme 
ngritja e një sistemi të mirëfilltë për deponimin e sigurt dhe trajtimin e mbetjeve inerte prej prishjeve dhe 
ndërtimeve. 
Referuar organizimit të veçantë të grumbullimit për mbetjet prej eshtrave, sipas informatave posedohet një 
organizim i veçantë apo trajtim i kësaj kategorie të mbetjeve të rrezikshme megjithatë ky sistem ka nevojë 
të përmirësohet dhe të jetë më efikas. 
Mbetjet tjera të rrezikshme duke përfshirë mbetje spitalore prej klinikave të mjekësive familjare shpeshherë 
bashkohen me rrymën e mbeturinave të përgjithshme dhe dërgohen në deponi pa trajtim të veçantë. Krijimi 
i sistemeve të integruara të mbeturinave dhe organizimi i shërbimit referuar llojit të mbeturinave të 
gjeneruara kërkon angazhim të të gjithë akterëve në proces me rëndësi të veçantë edhe inspektoriatin. 
Komuna në planët e saj duhet të parashohë trajtimin e mbeturinave referuar rrymës që i përkasin si dhe 
krijimin e qendrave të ndarjes në njësi komunale duke i bashkërenduar me zhvillimin e fushatave të 
informimit për qytetarë. 

 

 

5.8 Deponimi i mbeturinave 

 
Shërbimi i deponimit të mbeturinave për komunën e Mitrovicës ofrohet nga kompania regjioanle për 
mbeturina “Uniteti”, përmes deponisë komunale të Mitrovicës e ndërtuar në vitin 1995 për të pasur 
kapacitet deri në 15 vite, e cila gjendet në Gërmovë në afërsi të fshatit Kushtovë në distancë prej 6 km me 
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Figura 10. Lokacioni i Deponisë Sanitare të Mbeturinave në Germovë 

qendrën e qytetit. Deponia i plotëson  kërkesat ligjore për deponim  bazuar në Udhëzimin Administrativ nr. 
01/2009 mbi kushtet për selektimin e deponive të mbeturinave bazuar në Nenin 33 të Ligjit mbi Mbeturina. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vendodhja e deponisë komunale të Gërmovës është sipas koordinatave N42’51’33.68 dhe E20’48’33.68. 
Mirëmbajtjen e deponisë e realizon KRM “Uniteti” dhe trajtimi dhe deponimi bëhet në forma të thjeshta pa 
standarde adekuate për deponim final të mbeturinave. Kjo deponi i shërben edhe komunës së Vushtrisë dhe 
Skënderajit, në të cilat operon KRM “Uniteti” . 
 

 
Figura 11. Sistemi i Ajrimit të Deponisë në Gërmovë 
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Kostot e mirëmbjatjes së deponisë ngarkohen tëk KRM “Uniteti” dhe ku asnjëra prej komunave që përdorin 
këtë deponi nuk paguan tarifë për trajtimin deponimin apo mirëmbajtjen e deponisë. Mungesa e 
aktiviteteve të riciklimit e cila synon reduktimin e sasisë dhe volumit, si rrjedhojë reduktimin e kostove të 
transportit për njësitët e KRM “Uniteti”, adreson kërkesën e ngarkesës shtesë me kosto financiare referuar 
kosto të transportit, deponimit të sigurtë, amortizimit të pajisjeve dhe eficiencës në kohë. 
 

 

5.9 Shërbimet e pastrimit të rrugëve dhe shërbime tjera mirëmbajtjeje 

 
Përpos organizimit të sistemit efikas për menaxhim të mbeturinave, impakti në aspektin mjedisor, estetik 
dhe shëndetsor të një komune, rëndësi kanë edhe shërbimet e mirëmbajtjes së hapësirave publike. Referuar 
të dhënave, KRM “Uniteti” përmes aktivitetit sekondar të kompanisë publike që bazohet në kontrata të 
veqanta me komunën e Mitrovicës është përgjegjëse sipas kushteve kontraktuale për: 
• Kontrata larje fshirje të rrugëve (kontratë tri vjeçare) 
  
Vlera e përafërt e kontratës për shërbime sekondare të kontraktuara (zbatuara) është rreth 120.000€ për 
tre vite (3300 € mujore). 
 
 
 

 

5.10 Mjetet për ofrimin e shërbimit 

 

Mjetet për ofrimin e shërbimit sipas të dhënave do të përmblidhen në:  
 

Kontenjerë për grumbullim 
 
Të dhënat paraqesin se, Komuna e Mitrovicës ka të shpërndarë në territorin e saj gjithsej 2800 kontenjerë 
sipas shërbimit derë më derë 2600 shporta (1200 dhe 2400) apo nëpër pika të përbashkëta grumbullimi 200 
Konteneire 1.1 m3 dhe 37t. E gjithë kjo infrastrukturë është në pronësi të komunës dhe në shfrytëzim të 
kompanisë publike.  
Në tabelën më poshtë jepet lloji dhe numri i kontenjrëve që operojnë në Komunën e Mitrovicës: 
 

Tabela 6.Logjistika e shërbimit të menaxhimit të mbeturinave 

Nr. Lloji I 
kontejnerëve 

Kapacitetit Nr. 
Kontejnerëve 
2020 

Viti I fillimit të përdorimit Gjendja e tyre 

1 Plastik 240 litra 600 2018 x 

2 Plastik 120 litra 2000 2019-2020 E mirë 

3 Plastik 1.1 m³ 150 2019 E mirë 

4 Metalik 1.1m³ 50 2019 E mirë 

5 Metalik (arkë) 7m³ 7 /  
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Kamionë  
 

Në bazë të të dhënave të mbledhura, KRM Uniteti operon më 9 mjete për mbledhjen e mbeturinave 
komunale, të cilat janë kryesisht me motorrikë të vjetëruar. 
 
 

Tabela 7.Logjistika e operimit për grumbullimin e mbeturinave 

Regjistrimi Prodhuesi Tipi i Asetit Viti i prodhimit  Masa e lejuar bartëse(kg) 

03-271-GN Volvo FLH 42 RD 18 A   

03-469-CO Man /   

03-681-AR Iveco /   

03-391-CG Mercedes  – benz  Econic 2633    

03-394-GN Scania P94 DB4X2LB 300   

03-152-GO Peugeot    

03-329-GP Mercedes  – benz  Econic 2628    

03-584-DU Man T08   

229-KS-517 Iveco MP 308 E 37 H   

/ Eskavator /   

03-270-228 Ferguson /   

 

 

5.11 Financat dhe të hyrat financiare 

 
Aktualisht Komuna e Mitrovicës realizon inkasimin apo vjeljen e tarifës së shërbimit për të gjitha ekonomitë 
familjare në territorin e komunës . Operatori, në këtë rast KRM “Uniteti”  paguhet  ne bazë të rregullores 
komunale për mbeturina sipas marrëveshjes me komunën e Mitrovicës si aksionere e kompanisë me 61.8% 
të aksioneve. Ndërkohë që KRM “Uniteti” realizon inkasimin tek subjektet komerciale dhe institucionet 
brenda territorit të Komunës së Mitrovicës sfidat e komunës në vjeljen e inkasimit prej ekonomive familjare 
vazhdojnë, dhe sipas të dhënave rreth 42% është inkasimi prej ekonomive familjare ndërkohë që pjesën e 
mbetur e subvencionon komuna me mjetet vetanake të saj. 
 
Aplikimi I tarifave të përcaktuara në Rregulloren komunale për mbeturina me Nr. 032016 dhe ndahet sipas 
kategorive të klientëve ku tarifat e aplikuara janë:  
 

- Në kategorinë e konsumatorëve shtëpiakë aplikohet tarifa fikse 4.40 €  në muaj; 
- Në kategorinë e konsumatorëve komercialë tarifa varion: 

• Veprimtaritë e vogla zejtare dhe shërbyese, 6.00 € për llojin e shërbimit 1.1 m3 dhe 120 L,  
• Subjektet e mesme deri të mëdha me kosto të ulët të shërbimit, 10.80€ për llojin e shërbimit 1.1 m3 dhe 

240 L,  
• Subjektet e mesme deri të mëdha me kosto të moderuar të shërbimit 18.10€ për llojin e shërbimit 1.1 m3 

dhe 240L,  
• Subjektet e mesme deri të mëdha me kosto të lartë të shërbimit, 24.60 € për llojin e shërbimit 1.1 m3 dhe 

240 L,  
• Konsumatorët me kontrata të veçanta, 12.3€ për llojin e shërbimit 1.1 m3 dhe 47.20€  për llojin shërbimin 

7.1m3,  
• Taksa  për Institucionet Publike dhe institucione tjera 12.3€ për llojin e shërbimit 1.1m3 dhe 47.20€  për 

llojin shërbimit 7.1m3.  
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Të hyrat nga taksa për mbeturina inkasohen në kod të veçantë  të DMMP-së, të cilat do të përdoren  për 

nevoja eksplicide të funksionimit të sistemit të mbeturinave dhe mbrojtjes së mjedisit. Operatori i zgjedhur 
KRM”Uniteti” dhe i licencuar nga MMPH, paguhet nga komuna e Mitrovicës për shërbimin e ofruar dhe 
është i obliguar nga kushtet kontraktuale me komunën sipas rregullave ndër të tjerash: 

 
- Duhet të zbatojë planin operativ për menaxhimin e mbeturinave te hartuar nga komuna,  
- Të realizojë grumbullimin, transportimin, deponimin e  mbeturinave, në bazë të kushteve të përcaktuara 

nga MMPH, Komuna dhe në licencë;  
- Marëveshja i lejon qasje të lirë organit kompetent që të inspektojë dhe mbikëqyrë dhe të kontrollojë 

dokumentacionin  sipas rregullave të menaxhimin të vendosura nga  komuna;  
- Komuna autorizon personin e kualifikuar për kryerjen e punëve profesionale në sektor.;  
- Komuna  mban dhe ruan evidencën në regjistrin për mbeturinat në pajtim me dispozitat e ligjit për 

mbeturina; 
 
Të dhënat mbi aspektet financiare të shërbimit të menaxhimit të mbetjeve në Komunën e Mitrovicës janë 
paraqitur në dy tabelat në vijim, të cilat grupojnë përkatësisht (i) çështje të tarifës, faturimit dhe mbledhjes  
 
 

(i) Çështje të tarifës, faturimit dhe mbledhjes së të ardhurave nga subjektet paguese 
 
Së pari, të dhënat e mbledhura tregojnë një diferencë të theksuar midis numrit të subjekteve të cilëve ju 
faturohet tarifa e shërbimit dhe kanë realizuar pagesën e faturës, diferencë kjo e cila reflekton buxhetin e 
komunës për realizimin e këtij shërbimi (inkasimi për amvisëri 42 %, mbulimi me shërbim 98%). 
Sipas të dhënave të ofruara prej komunës dhe kompanisë inkasimi prej vitit 2019 është në rritje si efekt I 
shtrirjes së shërbimit në nivel territorial dhe referuar të dhënave të ofruara për vitin 2019 vlerësuar me 
numrin e bizneseve në faturim të kostos së dhënies së shërbimit në vitin 2019 dhe inkasimit të tij. 
 

Tabela 8. Të dhëna lidhur me inkasimin për shërbimin e grumbullimit të mbeturinave 

Inkasimi i të hyrave 2019 2020  % inkasimit 
(6 mujore) 

Amvisëri 347,548.31 447,978.96 6 
ek residente 

Biznes  314,309.3  

Institucione  1,120,344  

Të tjera  1,434,654 Sekondare  

TOTALI:  3,317,286.26  

 

Duhet të merret në konsideratë që komuna ka bërë shtrirjen e shërbimit në nivel territorial dhe ka marrë 
përsipër borxhet e akredituara prej subjekteve të cilët nuk e paguajnë shërbimin e ofruar. Megjithatë 
përllogaritja e kostove. 
 
 
 
 
 
 
 



  

  

KOMUNA MITROVICË 45 

 

PLANI KOMUNAL PËR MENAXHIM TË MBETURINAVE 

 

Tabela 9. Kostot potenciale të të ardhurave 

` 
 

 Kliente totale (të dhëna prej 
komunes) 

 

Qyteti/FKRMt Ekonomi familjare Biznese Insitucione 

Mitrovicë 14,500 2000 195 

Të hyra të inkasuara prej  
shërbimit(vjetore dhjetor 2020) 

447,978.96 € 314,309.3 € 1,120,344 € 

Të hyra të planifikuara prej  
shërbimit 100% (vjetore) 

765,600 € *€ € 

% e inkasimit të tarifës së sherbimit  
2020 

65 % 85 % 100% 

% e inkasimit të tarifës së sherbimit  
në gjashtëmujorin e vitit 2021 

% % 100% 

*Numri i ekonomive familjare sipas të dhënave nga komuna 

 
Shuma potenciale e të ardhurave nga niveli aktual i shërbimit, sipas tarifave që zbatohen aktualisht për 
subjektet pagues është përllogaritur në bazë të numrit të familjeve që marrin shërbim të rregullt të 
menaxhimit të mbetjeve, numrit gjithsej të bizneseve, si dhe numrit gjithsej të institucioneve në Komunën 
e Mitrovicës. 
 
Sipas të dhënave të raportuara inkasimi për vitin referent 2020 sipas shërbimit vetëm në klientët ku ofrohet 

shërbimi i grumbullimit të mbeturinave është rreth 90% për amvisëri residente, për biznese dhe për 

institucione 100%, sipas raportimit krahasues Arkëtimi për  shërbim për ekonomi familjare (vitin 2019) të 

hyrat janë rreth 302,323.45 euro ndërkohë në 2020 është 347,548.31  euro, e cila tregon një përqindje të 

mirë të rritjes së shkallës së inkasimit. Njëherësh komuna sipas kontratave të ndryshme për aktivitetet 

sekondare që ofrohen prej kompanisë publike ofron pagesë konform buxhetit (viti 2019) sipas kontratës 

menaxhimi dhe mirëmbajtja dhe pastrimi i rrugëve për tri vite 130.000€. Sipas të dhënave të ofruara prej 

zyrtarëve komunalë aktiviteti primar për grumbullimin e mbeturinave prej komunës në kompaninë Unitetit 

arrin koston 707,548 Euro në vit, ndërkohë që ai sekondar i kontraktuar prej komunës në kompaninë Uniteti 

është në vlerë financiare rreth 39.600 euro në vit (2020 vit referent).  

 
Fuqia punëtore është kategoria kryesore e shpenzimeve me pjesëmarrje prej 67.7%, pasuar nga karburantet 
me 15.4% dhe mirëmbajtja me 16.1%.  
Shumica e fondeve shpenzohen për mbledhjen e mbeturinave 80.8%, pasuar nga deponimi i mbeturinave, 
16.5%, dhe shërbimet e kontraktuara komunale 2.7% . 
Shpenzimet operative të ndërrmarjes për ofrimin e shërbimit të grumbullimit të mbeturinave janë të 
kategorizuara sipas shpenzimeve ku rreth 67.7% është kostoja për fuqinë punëtore, pasuar nga karburantet 
me 15.4% dhe mirëmbajtja me 16.1%. Shumica e fondeve shpenzohen për mbledhjen e mbeturinave 80.8%, 
pasuar nga deponimi i mbeturinave 16.5%, dhe shërbimet e kontraktuara komunale 2.7% . 
 
 
 

5.12 Përmbledhje e gjetjeve kryesore nga vlerësimi i gjendjes fillestare 
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Duke Konsideruar si bazë reference vitin 2019-2020, shërbimi i menaxhimit të mbetjeve në Komunën e 
Mitrovicës  ka një kosto gjithsej prej mbi 707,548 euro/vit pa llogaritur kostot kapitale. 

 Shërbimi ofrohet përafërsisht për 100% të popullsisë. 

 Shpeshtësia (frekuenca) e mbledhjes së mbetjeve urbane është çdo ditë/javë për zonën urbane të 
qendrës së qytetit dhe 1 herë në javë për zonat rurale ku përfshihen të gjitha njësitë e tjera 
administrative. 

 Me riorganizimin territorial të shërbimit referuar efektivitetit dhe eficiencës objektivi strategjik i 
komunës për shërbimin e menaxhimit të mbetjeve është plotësimi me infrastrukturë të 
grumbullimit për 2% amvisëri në territorin e saj referuar politikave të mëparshme të komunës për 
pajisje dhe unifikim të mjeteve të kryerjes së shërbimit. 

 Me shtritjen e shërbimit në komplet territorin dhe referuar mjeteve motorike të vjetëruara komuna 
duhet të adresojë ceshtjen për përmirësimin e kapaciteteve të operimit për grumbullimin dhe 
transportimin e mbeturinave. 

 Deri me tani, Komuna ka përmbushur objektivën e saj strategjike për shtrirje të shërbimit në njësi 
territoriale të tërritorit komunal. 

 
 
 
 

5.13 Nevojat dhe prioritetet 

 
Gjenerimi i mbetjeve në territorin e komunës ka efekt të drejtpërdrejte në zhvillimin e turizmit dhe zhvillimin 
e përgjithshëm ekonomik, i cili është prioriteti kryesor i komunës së Mitrovicës nga pikëpamja ekonomike si 
dhe në integritetin e zonave të pastërta dhe miqësore me mjedisin. 
Nevojat të cilat duhen marrë parasysh në zbatimin e planit në harmoni dhe me planin komunal për 
menaxhim të mbeturinave të komunës janë renditur si me poshtë: 
• Rehabilitimi i zonave me ndotje prej deponive ilegale dhe revitalizimi i tyre  duke i kthyer në zona të gjelbra 
me vlerë rekreative për qytetin, të tjerat në përputhje me normat e sigurisë; 
• Inventarizimi dhe diagnostikimi i vend-depozitimeve, si dhe përcaktimi i prioriteteve, planifikimi dhe 
raportimi; 
• Zhvillimi i infrastrukturës së përshtatshme për menaxhim të qëndrueshëm  të mbeturinave dhe ndarje në 
burim; 
• Aprovimi i një buxheti të mjaftueshëm për menaxhimin e mbeturinave referuar planeve dhe objektivave; 
• Hartimi i programeve vetëdijesuese për ndarje në burim të mbeturinave; 
• Funksionalizimit/operimit të qendrës për riciklim; 
Funksionalizimi i sistemit për grumbullim të veçantë dhe për trajtimin e mbetjeve të ngurta komunale duke 
përfshirë, mbetjet voluminoze, kompostimin dhe selektimin e mbetjeve të riciklueshme; 
• Krijimi i kushteve të duhura për donatoret ndërkombëtarë për të financuar infrastrukturat e nevojshme; 
•Plotësimi me kapacitete njerëzore i sektorit për menaxhim të mbeturinave në komunë; 
• Forcimi i mekanizmave për mbledhje më të mirë të tarifave dhe zbatimi i sanksioneve dhe monitorimi i 
shërbimit në përgjithësi. 
 
Sipas qëllimeve të vendosura në planin për menaxhim të mbeturinave komunale, objektivat primare në 
menaxhim të mbeturinave  komunale  janë fokusuar në marrjen e masave emergjente për të ndryshuar 
situatën, përmirësimin e performancës komunale për mbledhjen, transportin dhe depozitimin e sigurtë të 
mbeturinave komunale si dhe rritjen e efiçiencës dhe efikasitetit të shërbimeve të ofruara.  
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Kjo do të përfshijë zbatimin e skemave për shtrirjen e shërbimit bazik në nivel të komplet territorit(100%) 
dhe popullsisë së shërbyer dhe aktivitete tjera që rrisin përformacën për ofrimin e shërbimeve bazike, 
zbatimin e programeve të minimizimit të mbeturinave përfshirë ndarjen në burim për riciklim dhe 
kompostimin për të reduktuar në mënyrë progresive sasinë e mbeturinat për deponim final në deponi si dhe 
trajtimin adekuat të mbeturinave me qëllim zvogëlimin e rrezikut që shkaktojnë në mjedis. Në të njëjtën 
kohë do të synojë rritjen e ndërgjegjësimit publik dhe përmirësimin e financave komunale për menaxhimin 
e mbeturinave. 
Objektivat janë strukturuar duke marrë parasysh qëllimet e përcaktuara prej komunës së Mitrovicës, duke 
analizuar objektivat e vendosura dhe duke analizuar gjendjen ekzistuese të shërbimit të menaxhimit të 
mbeturinave në komunë. Krahas saj, vlerësimi i gjendjes ekzistuese të sektorit rishikojnë përmbushjen e 
objektivave të përcaktuara në planin paraprak dhe nevojën për plotësime shtesë apo rishikimin e tyre.  
Përsa i përket vendosjes së objektivave sipas PKMM 2022 - 2026, në mënyrë të përmbledhur ato në disa 
qëllime dhe do të konsistojnë në: 
1. Të optimizojë shërbimin e grumbullimit dhe transportit të mbeturinave në mënyrë të unifikuar në nivel 
territorial. 
2. Të sigurojë grumbullimin në masën maksimale të sasisë se mbetjeve të gjeneruara dhe të garantojë 
eleminimin e të gjtha depozitimeve të përkohëshme të pakontrolluara brenda territorit të komunës. 
3. Të sigurojë në mënyrë graduale infrastrukturën dhe zbatimin e skemës optimale të nevojshme për ndarjen 
e mbetjeve në burim dhe grumbullimin e diferencuar të tyre për të përmbushur objektivat kombëtare të 
reduktimit dhe ripërdorimit të mbeturinave. 
4. Të sigurojë reduktimin e mbetjeve të destinuara për destinacionin final si shkak i aktivitetit të riciklimit 
dhe kompostimit. 
5. Të realizojë në mënyrë graduale dhe në përputhje me parimin “ndotësi paguan” mbulimin e kostos së 
shërbimit nga të ardhurat prej tarifës duke marrë në konsideratë mundësitë dhe vullnetin e banorëve, 
bizneseve dhe institucioneve për të paguar. 
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6. PLANI KOMUNAL PËR MENAXHIM TË MBETURINAVE 

 

6.1 Planifikimi strategjik dhe vizioni  

 
Politikat e nivelit qëndror dhe lokal në Kosovë në menaxhim të mbeturinave parashtrojnë si domosdoshmëri 
zhvillimin e alternativave të qëndrueshme përmes praktikave të trajtimit të mbeturinave sipas llojit të tyre. 
Vazhdimi i sistemit aktual të deponimit të mbeturinave nuk konsiderohet të jetë një opsion i qëndrueshëm 
si rezultat i zvogëlimit të kapacitetit të deponive vijuar me politikat sociale, ekonomike dhe mjedisore.  
 
Strategjia e Republikës së Kosovës për Menaxhimin e Mbeturinave dhe Plani i Republikës së Kosovës për 
Menaxhimin e Mbeturina kanë përcaktuar 2 periudha të rëndësishme kohore: faza e parë dhe e dytë (2013-
2017 dhe 2017-2022) ku synohet përparimi drejt standardeve të BE-së dhe arritja e standardeve dhe 
objektivave të BE-së. Në këtë kuadër, politikat nacionale synojnë progresin gradual drejt përmirësimit të 
situatës aktuale drejt standardeve kombëtare e ndërkombëtare. 
 
Referuar politikave të nivelit lokal, PKMM synon të adresojë zgjidhje efikase dhe me kosto efektive për të 
zvogëluar sasinë e mbeturinave të deponuara, për të menaxhuar në mënyrë efektive mbetjet e ngurta dhe 
për të mbrojtur shëndetin e njeriut dhe mjedisin.  
 
Vizioni i planit Komunal të menaxhimit të mbeturinave të komunës së Mitrovicës mori formë si një proces i 
analizimit të situatës aktuale dhe mundësive për hartimin e objektivave që synojnë menaxhim të 
qëndrueshëm të mbeturinave komunale. 
Në fund, duke iu referuar statusit aktual të menaxhimit të mbeturinave, prioriteteve të përgjithshme si dhe 
pritshmërive për zhvillimin e këtij sektori, vlerave dhe normave qytetare, nevojës për ndryshim, u përcaktua 
vizioni i komunës i cili synon të jetë: 

 

“Mitrovica, një komunë e pastër dhe që motivon përdorimin e mbeturinave si burim për ekonominë 
e gjelbër, me përfitime mjedisore për të gjithë” 

 

Objektivi kryesor i planit bazohet në objektivat kombëtare për menaxhim të mbeturinave lidhur me 
ndërmarrjen e masave përmes së cilave, Komuna do të duhej të zvogëlojë sasinë e mbeturinave që aktualisht 
krijohen me qëllim ngritjen e sistemit të qëndrueshëm për menaxhimin e mbeturinave komunale. 
 
Në harmoni me këto politika, Komuna e Mitrovicës do të planifikojë objektiva specifike duke u fokusuar në: 
 
• Zvogëlimin e krijimit të sasisë së mbeturinave në burim si dhe zvogëlimin e sasisë së mbeturinave që duhet 
të deponohen; 
• Ngritjen e infrastrukturës për ndërtimin e sistemit të integruar në menaxhimin e mbeturinave (Zvogëlim - 
Ripërdorim - Riciklim), pra për të krijuar kushtet për funksionim më efektiv të sistemit; 
• Zvogëlimin e rrezikut nga mbeturinat; 
• Kontributin për ngritjen e punësimit në vend; 
• Ngritjen e kapaciteteve për menaxhimin e mbeturinave; 
• Përmirësimi i shërbimit për mbledhjen e mbeturinave komunale (përmirësimi i sistemit aktual, 
zgjërimi/plotësimi i zonave të grumbullimit, ekzaminimi dhe harmonizimi i kapaciteteve për deponimin e 
mbeturinave). 
• Edukimin e publikut, ngritja e vetëdijes dhe ndërgjegjësimit 
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• Rishqyrtimin e rregulloreve për menaxhimin e mbeturinave; 
 
Në këtë kontekst, objektivat e PKMM për Komunën e Mitrovicës janë: 
 
1. Të optimizojë shërbimin e grumbullimit dhe transportit të mbeturinave në mënyrë të unifikuar në nivel 
territorial. 
2. Të sigurojë grumbullimin në masën maksimale të sasisë së mbetjeve të gjeneruara dhe të garantojë 
eliminimin e të gjtha depozitimeve të përkohëshme të pakontrolluara brenda territorit të komunës. 
3. Të sigurojë në mënyrë graduale infrastrukturën dhe zbatimin e skemës optimale të nevojshme për ndarjen 
e mbetjeve në burim dhe grumbullimin e diferencuar për të përmbushur objektivat kombëtare të reduktimit 
dhe ripërdorimit të mbeturinave. 
4. Të sigurojë reduktimin e mbetjeve të destinuara për destinacionin final si shkak i aktivitetit të riciklimit 
dhe kompostimit. 
5. Të realizojë në mënyrë graduale dhe në përputhje me parimin “ndotësi paguan” mbulimin e kostos së 
shërbimit nga të ardhurat prej tarifës duke marrë në konsideratë mundësitë dhe vullnetin e banorëve, 
bizneseve dhe institucioneve për të paguar. 
Zbatimi i këtij Plani do të shtrihet në planin kohor 5 vjeçar 2022 – 2026. Treguesit dhe buxheti i zbatimit të 
Planit monitorohen dhe rishikohen çdo vit në kuadër të procesit të përgatitjes së paketës fiskale dhe buxhetit 
vjetor të komunës. 
 
 

6.2 Objektivat dhe Rezultatet e PKMM   

 
Përcaktimi i objektivave shërben për të përcaktuar dhe menduar se çfarë do të jetë më e rëndësishme për 
Komunën e Mitrovicës, si dhe për të marrë një vendim përfundimtar mbi zhvillimin e shërbimit të pastrimit, 
grumbullimit dhe trajtimit të mbeturinave. Paraqitja e rezultateve ndihmon për të bërë zgjedhjet e duhura 
me fokus në përmirësimin e shërbimit dhe monitorimin e përformancës së komunës së sektorit. 
Për të përmbushur objektivat e këtij plani, Komuna e Mitrovicës ka vendosur këto tregues për objektivat që 
do të realizohen nga zbatimi i Planit. 
 
Objektivi 1: Të optimizojë shërbimin e grumbullimit dhe largimit të mbetjeve në mënyrë të unifikuar që 
garanton optimizimin e kostove dhe shërbimit në komunën e Mitrovicës. 
 

Tabela 10. Objektivi sipas PKMM 

Objektivi 1: Të optimizojë shërbimin e grumbullimit dhe largimit të mbetjeve në mënyrë të unifikuar që garanton 

optimizim të kostove dhe shërbimit në komunën e Mitrovicës. 

Komuna Mitrovicë Mbulimi me infrastrukturë të unifikuar për shërbimin e grumbullimit 

dhe largimit të mbeturinave 

Rezultati # Zona Viti bazë 

2020 
2022 2023 2024 2025 2026 

Zona është e 

mbuluar 100 % me 

shërbimin e 

grumbullimit të 

mbeturinave. 

Zona I 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Zona II 90%   95%    100%    100%    100%   100% 
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Totali Komuna  95%    97.5    100%    100%    100%   100% 

 
Referuar numrit të amvisërive në komunë, në total janë 13148 amvisëri (sipas ASK regjistrimi I popullsise 
2011).  
Referuar Sistemi i grumbullimit të mbeturinave i cili përbëhet me infrastrukturën si në vijim: 
• Shtëpitë individuale me kontejner 120l (në të gjithë zonën e shërbimit ubane dhe rurale); 
• Banimet kolektive me kontejner 1.1 m3;  
• Bizneset në zonën rurale dhe urbane me kontejner 120 l; 
• Bizneset në zonën urbane me kontejner 1,1 m3; 
 
Komuna do të duhet të planifikojë buxhet për blerjen e 6000 kontenjerëve 120  të nevojshëm për shërbim 
dhe të bëjë shpërndarjen e tyre në çdo amvisëri (tek amvisëritë residente), duke mbuluar në këtë mënyrë 
infrastrukturë të njëjtë të grumbullimit në nivel territori ( në fundt të afatit kohor 2025). 
 
Objektivi 2: Ndarjen e mbetjeve në burim për grumbullimin e diferencuar dhe reduktimi i mbetjeve 
nëpërmjet riciklimit dhe kompostimit. 
Në këtë drejtim kjo objektivë e caktuar synon të sigurojë në mënyrë graduale infrastrukturën dhe zbatimin 
e skemës optimale të nevojshme për ndarjen e mbetjeve në burim dhe grumbullimin e diferencuar për të 
përmbushur objektivat kombëtare për reduktimin e mbetjeve. 
 
Për të arritur këtë objektiv, Komuna e Mitrovicës do të synojë ofrimin e këtij shërbimi në dy standarde sipas 
ndarjes territoriale në dy zonat e shërbimit. 
 
1. Zona e I-rë: 
- Zona Urbane Mitrovicë: procesi i reduktimit nëpërmjet riciklimit eshte planifikuar të fillojë në vitin 
2021; 
- Qyteti i Mitrovicës: procesi i reduktimit nëpërmjet riciklimit planifikohet qe faza testuese të fillojë 
në vitin 2021, në të gjitha institucionet shkollore dhe lagje gjithsej 300 amvisëri dhe zonë urbane 2 lokacione. 
 
2. Zona e II-të 
- Në Zonën e II-të, procesi i reduktimit nëpërmjet riciklimit planifikohet të fillojë nga viti 2022; 
 
3. Zona e III-të 
 
- Në zonën e III-të procesi i reduktimit nëpërmjet riciklimit planifikohet të zgjerohet përgjatë vitit 
2022-2026. 
 
4. E gjithë komuna 
- Përsa i përket riciklimit në zonat rurale të komunës së Mitrovicës do të fillojë pilotimin e mbledhjes 
derë me derë të mbetjeve të riciklueshme 1 here në javë në zona të cilat do të përzgjidhen nga komuna 
gjatë vitit 2022. 
- Gjatë viteve 2022-2024 shërbimi do të shtrihet në 50% të territorit të komunës. 
 
 
Tabela e rezultateve dhe tregueseve të indikatorëve për Objektivin 3 paraqitet në mënyrë të përmbledhur 
si më poshtë: 
 

Tabela 11. Objektivi II sipas PKMM i ofrimit të shërbimit për ndarje në burim 



  

  

KOMUNA MITROVICË 51 

 

PLANI KOMUNAL PËR MENAXHIM TË MBETURINAVE 

 
Objektivi 2: Ndarjen e mbetjeve në burim për grumbullimin e diferencuar dhe reduktimi i mbetjeve nëpërmjet 

riciklimit dhe kompostimit 

Komuna Mitrovicë Mbulimi me shërbimin e grumbullimit të diferencuar dhe ndarjen në 

burim 

Rezultati # Zona Viti

 

bazë 

2020 

2022 2023 2024 2025 2026 

Në qytetin e Mitrovicës 

është vendosur një sistem 

efektiv për mbledhjen e 

diferencuar te mbetjeve të 

riciklueshme 

Zona I 0% 10% 20% 35% 45% 50% 

Zona II 0% 10% 20% 35% 45% 50% 

Në qytetin e Mitrovicës 

është vendosur një sistem 

efektiv për mbledhjen e 

diferencuar te mbetjeve për 

kompostim 

Zona I 0% 0% 15% 20% 25% 35% 

Zona II 0% 0% 15% 20% 25% 35% 

Rezultati Komuna Mitrovicë 

(Riciklim) 

 0% 10% 20% 35% 45% 50% 

Rezultati Komuna 

Mitrovicë (kompostim) 

 0% 0% 15% 20% 25% 35% 

 

Objektivi 3: Të garantojë grumbullimin në masën maksimale të sasisë së mbetjeve të riciklueshme brenda 
territorit të komunës. 
Referuar objektivës së caktuar Komuna synon të sigurojë reduktimin e mbetjeve të destinuara për tu 
depozituar në deponi përmes aktivitetit të (ndarjes në burim) të fraksionit të thata-riciklueshme dhe 
organike për zbatimin e aktivitetit të kompostimit. 
 
Në këtë mënyrë parashikohet që në të gjithë territorin e komunës në fund të afatit të këtij plani sasia e 
mbetjeve që depozitohen në deponi do të reduktohen me rreth 27%. Në këtë masë nuk llogariten mbetjet 
e tjera të cilat trajtohen në formë të veçantë. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 12. Objektivi i III sipas PKMM 

Objektivi 3: Të garantoje grumbullimin në masën maksimale të sasisë se mbetjeve të riciklueshme brenda 

territorit të komunës 
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Komuna Mitrovicë Reduktimi i mbetjeve 

Rezultati # Zona Viti 

bazë 

2021 

2022 2023 2024 2025 2026 

% mbetjeve të reduktuara prej 

rrymës së mbeturinave  
Zona I 0% 2% 9% 17% 22% 27% 

Zona II 0% 2% 9% 17% 22% 27% 

Totali Komuna 

Mitrovicë 

0% 2% 9% 17% 22% 27% 

 
Objektivi 4: Të realizojë grumbullimin, transportimi dhe ndarja e mbeturinave të veçanta me qëllim të 
eliminimit të rrezikut nga to, trajtimit të veçantë dhe zvoglimit të sasisë që përfundon në deponi. 
 
Për të realizuar këtë objektiv, komuna duhet të organizojë sistem të: 
O.4.1 Grumbullimi dhe transportimi i veçantë i mbeturinave shtazore 
O.4.2 Grumbullimi dhe transportimi i veçantë i mbeturinave medicinale 
O.4.3 Menaxhim i qendrueshëm i mbeturinave ndërtimore 
O.4.4  Grumbullimi dhe transportimi i veçantë i mbeturinave të vëllimshme  
O.4.5 Grumbullimi dhe trajtimi i veçantë i mbeturinave të riciklueshme-fraksioni të thata 
O.4.6 Grumbullimi dhe trajtimi i veçantë i mbeturinave organike për kompostim -fraksioni organike 
 
 
Komuna do të vendosë një sistem tarifor i cili do të mbulojë kostot e ofrimit të shërbimit të largimit të këtyre 
mbetjeve dhe trajtimit të tyre: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 13. Objektivi i IV sipas PKMM 

Objektivi 4: Të realizojë Grumbullimin, transportimi dhe ndarja e mbeturinave të veçanta me qëllim të eliminimit 

të rrezikut nga to, trajtimit të veçantë dhe zvoglimit të sasisë që përfundon në deponi 
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Komuna Mitrovicë Reduktimi i mbetjeve 

Rezultati # Zona Viti

 

bazë 

202

0 

2022 2023 2024 2025 2026 

% mbetjeve shtazore të 

grumbulluara të cilat janë 

eleminuar nga rryma e 

mbeturinave të 

përbashkëta. 

Biznese   80 % 90 % 95 % 95 % 95 % 

% mbetjeve medicinale të 

grumbulluara të cilat janë 

eleminuar nga rryma e 

mbeturinave të përbashkëta. 

Komplet 

territori 

0% 20% 40% 60% 80% 95% 

% e deponive ilegale të egra 

të eliminuara 

Komplet 

territori 

20% 80% 100% 100% 100% 100% 

% e mbeturinave inerte të 

depozituara në deponinë 

inerte 

Komplet 

territori 

50% 90% 100% 100% 100% 100% 

% e mbeturinave të 

vëllimshme të depozituara në 

qendrën e grumbullimit 

Komplet 

territori 

0% 50% 100% 100% 100% 100% 

Totali Komuna 

Mitrovicë 

35% 

64% 86% 91% 95% 98% 

Tabela: Objektivi 4 i ofrimit të shërbimit grumbullimin, transportimi dhe ndarja e mbeturinave të veçanta. 

 
Objektivi 5. Të realizojë në mënyrë graduale dhe në përputhje me parimin “ndotësi paguan” mbulimin e 
kostos së shërbimit nga të ardhurat prej tarifës. 
 
Për të realizuar këtë objektiv, komuna do te vendosë një sistem tarifor i cili do të mbulojë kostot e ofrimit 
të shërbimit të largimit të mbetjeve të ngurta urbane nga territori i komunës. 
Gjithashtu norma e mbledhjes së tarifave do të planifikohet e njëjtë pavarësisht zonave të shërbimit. Kjo për 
arsye se llogaritja e kostove është ndarë sipas kategorive të prodhuesve të mbeturinave. 
Në lidhje me koston (5.1) dhe të ardhurat (5.2): 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 14. Objektivi 5.1 sipas PKMM 
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Objektivi 5.1 : Mbulimi i kostos nga të ardhurat prej tarifës së shërbimit dhe trajtimit të mbeturinave  

 Indikatorët e Rezultatit 2022 - 2026 

Rezultati # Zona Viti bazë 

2020 

(gjashtë 

mujori 

vjetor) 

2022 2023 2024 2025 2026 

Kosto e shërbimit të 

grumbullimit të mbeturinave 

mbulohet nga të ardhurat prej 

tarifës së këtij shërbimi 

Ekonomi 

Familjare 

 80 % 85 % 95 

% 

95 % 100 

% 

Institucione   100

% 

100% 100

% 

100% 100 

% 

  Bisnese  18% 90% 93% 98

% 

98% 100

% 

 

Tabela 15. Objektivi 5.2 sipas PKMM 

Objektivi 5.2 : Rritja e mbledhjes së të ardhurat prej tarifës së shërbimit/Arkëtimi 

 Indikatorët e Rezultatit 2022 – 2026 

Rezultati # Zona  2022 2023 2024 2025 2026 

 Ekonomi 

Familjare 

 

       464,220.00  

      

487,431.00          511,802.55        537,392.68  

         

564,262.31  

Tarifa e shërbimit 

të grumbullimit të 

mbeturinave nga 

familjet mblidhet 

në të gjithë 

komunën 

Institucion

e 

 

       314,309.32  

      

330,024.79          346,526.03        363,852.33  

         

382,044.94  

 Bisnese  

   1,120,344.74  

   

1,176,361.98      1,235,180.08    1,296,939.08  

     

1,361,786.03  

TOTAL Arketim 

(Euro) 
  

   1,898,874.06  

   

1,993,817.76      2,093,508.65    2,198,184.08  

     

2,308,093.29  
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7. VLERËSIMI DHE ANALIZA E PËRBËRJES SË MBETURINAVE 

KOMUNALE 

 

7.1 Kriteret për planifikim  

 
Në bazë të legjislacionit ekzistues, PKMM do të fokusohet në planifikimin e programeve për minimizim dhe 
trajtim të sigurtë të mbeturinave sipas potencialit gjenerues të fraksioneve të mbeturinave komunale të 
gjeneruara, për të cilën Komuna e Mitrovicës është drejtpërdrejtë përgjegjëse. Përgjegjësia e komunës duke 
u referuar kompetencave të komunave në pajtim me Ligjin për Mbeturina do të bazohet ndër të tjerash në: 
 

• Hartimin dhe miratimin e planeve lokale për menaxhimin e mbeturinave; 
• Përcaktimet e lokacioneve, bazuar tek plani hapësinor, sipas nevojave përkatëse për menaxhimin 

e mbeturinave komunale; 
• Përcaktimin e tarifave për shërbimet e grumbullimit dhe deponimit të mbeturinave komunale; 
• Caktimin dhe mbikqyrjen e zbatimit të standardeve të shërbimit për ndërmarrjet e kontraktuara 

për grumbullimin e mbetjeve. 
 
Krahas saj, një planifikim i programeve efikase të komunës në menaxhim të mbeturinave do të bazohet në 
kapacitetin gjenerues dhe të mbeturinave komunale, sipas përbërjes dhe mënyrës së menaxhimit të 
mbeturinave, mbeturinat komunale do të klasifikohen në: 

• Mbeturina urbane (mbeturina të amvisërisë),  
• Mbeturina të veçanta urbane (mbetje inerte e ndërtimore, mbeturina të vëllimshme: pajisje 

elektrike dhe mobiljesh, etj.) që prodhohen nga familjet apo njësitë tregtare; 
• Mbeturina të rrezikshme që prodhohen brenda territorit të komunës. 

 
Në lidhje me burimet e gjenerimit të mbeturinave, mbeturinat urbane ndahen në dy rryma sipas burimit të 
origjinës: (MF) Mbeturinat e prodhuara nga familjet; (MB) Mbeturinat e prodhuara nga bizneset dhe 
industritë, ku përbërja e mbeturinave nuk ndryshon nga karakteristikat e mbeturinave urbane. Ndërkohë, 
rryma të tjera të mbeturinave do të klasifikohen si mbeturina masive, mbeturina të ngurta (inerte) që 
prodhohen në familje dhe që do ti trajtojmë si  ‘mbeturina të veçanta’ për të cilat Komuna duhet t’i ofrojë 
alternativa të përshtatshme për grumbullimin dhe transportin e tyre, megjithëse largimi i tyre është 
përgjegjësi direkte e prodhuesit. 
 
Një element kryesor i planifikimit të menaxhimit të integruar të mbeturinave është “identifikimi dhe 
shqyrtimi i alternativave” të qëndrueshmë duke ju referuar analizës së potencialit të gjenerimit të 
mbeturinave sipas fraksioneve dhe planifikimin e programeve për trajtimin e tyre. Planifikimi i programeve 
do të shqyrtojë mundësitë e ndryshme teknike dhe strategjike për menaxhimin e mbeturinave sipas planit 
të objektivave, vlerësimit të shkallës së zbatimit të tyre, avantazheve dhe disavantazheve ekonomike, ligjore, 
mjedisore, sociale si dhe teknologjive në dispozicion për këto alternativa. 
 
 
 

7.2 Gjenerimi i mbeturinave 
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Për të parashikuar se si do të menaxhohen mbeturinat në të ardhmen për Komunën e Mitrovicës, duhet të 
vlerësohet gjenerimi aktual i mbeturinave që të parashikojmë ecurinë e tyre për një periudhë afatmesme 
(3-5 vite). Të dhëna të sakta për gjenerimin e mbeturinave nevojiten për planifikimin e një shërbimi të ri apo 
ndryshime në shërbimin ekzistues të grumbullimit të mbeturinave, për projektimin e tarifave lokale për 
konsumatorët, për hartimin e planit (për vlerësimin e gjendjes ekzistuese dhe përcaktimin e objektivave mbi 
fraksionet e mbeturinave) si dhe për procesin e monitorimit të zbatimit të planeve.  Gjithashtu, ka rëndësi 
të përcaktohen cilat fraksione të mbeturinave janë nën përgjegjësinë e komunave dhe cilat jo, të klasifikohen 
mbeturinat sipas burimit të origjinës dhe të jepen zgjidhje për trajtimin e tyre, ku sipas burimit të klasifikohen 
nëse janë të dëmshme (të rrezikshme) apo jo dhe në lidhje me kushtet e trajtimit/përpunimit të mbeturinave 
dhe metodat për tu aplikuar që disponohen apo do duhet të sigurohen në të ardhmen prej komunës së 
Mitrovicës. 
 
Një nga pengesat kryesore në komuna në Kosovë është mungesa e të dhënave statistikore lidhur me sasinë 
dhe llojet e mbeturinave të gjeneruara në burim për nivel territorial sipas komunave ku përgatitet 
planifikimi. Me qëllim parashikimin e administrimit të mbeturinave në të ardhmen në Komunën e Mitrovicës, 
është e rëndësishme llogaritja e prodhimit aktual të mbeturinave si dhe parashikimi për një periudhë 
afatmesme dhe afatgjatë i shkallës së rritjes së tyre, në varësi me trendet e sjelljes konsumatore.  
 
Këto të dhëna janë të rëndësishme për hartimin e planeve të sakta dhe mundësojnë llogaritjen e situatës 
aktuale dhe përcaktimin e objektivave si dhe procesin e monitorimit në periudhë kalimtare apo të 
vazhdueshme. Në mungesë të këtij informacioni, komuna rekomandohet që gjatë përgatitjes së planeve 
strategjike t’i referohen normave dhe të dhënave kombëtare sipas Strategjisë të Republikës së Kosovës për 
Mbeturinat dhe Planit të Republikës së Kosovës për Menaxhimin e Mbeturinave ku përllogaritet gjenerimi 
0.9 kg/banorë/ditë për zonat urbane dhe gjenerim 0.4 kg/banorë/ditë për zonat rurale,  apo mesatarisht 
0.78 kg/banorë/ditë ; si edhe njëherësh t’i referohen raporteve mbi sasinë totale të deponimit të 
mbeturinave. 
Gjatë periudhës 2019-2020, prej zyrtarëve të kompanisë KRM.”Uniteti” u grumbulluan të dhënat të 
nevojshme lidhur me sasinë e mbeturinave të grumbulluara në nivel komunal. Në bazë të këtyre të dhënave, 
duke I’u referuar matjeve sipas metodave përkatëse dhe studimeve sipas raporteve të grumbulluara për 
këtë Komunë janë gjeneruar rezultate të besueshme për të ndërtuar strategjitë e ardhshme për menaxhimin 
e mbeturinave sipas rrymave të fraksionit të tyre. 
 
Sipas të dhënave të grumbulluara, sasia totale e mbeturinave të grumbulluara për vitin 2020 janë depozituar 
rreth 21.900 ton mbeturina në deponinë e Gërmovës prej kompanisë “Uniteti”.Shprehur në muaj rreth 
1.800 ton në muaj janë grumbulluar  prej shërbimit në komunën e Mitrovicës apo 60 ton në ditë mbeturina 
janë gjeneruar prej banorëve në komunë. 
Duke marrë në konsideratë që grumbullimi i mbeturinave kryhet më shtrirje gati 100% mbulueshmëri 
shërbimi si edhe duke konstatuar prej informatave të kompanisë ku 70% e sasisë së mbeturinave të 
deponuara janë mbeturina të amvisërisë (edhe pse nuk ka ndonjë matje të saktë, andaj në konsideratë do 
të merret sasia totale banorët resident në këtë periudhë të matjes), kryesisht prej amvisërive residente 
(13,148 ekonomi familjare residente apo 71,909 banorë) referuar situates do të konsiderojmë që, përafro 
rreth 0.83 kg  në ditë është norma mesatare e gjenerimit për kokë banori në Komunën e Mitrovicës.  
 
Përllogaritja e normës së gjenerimit të mbeturinave për kokë banori është variabël i ndryshueshëm që varet 
prej sjelljes së konsumatorit dhe faktorë të tjerë andaj rekomandohet komuna që analizën e gjenerimit të 
mbeturinave ta zhvillojë në kampionë të caktuar në ekonomi familjare, biznese apo institucione në zona 
urbane dhe zona rurale. 
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Analiza e saktë e gjenerimit të mbeturinave për kokë banorë është indikatori përcjellës i të gjitha analizave 
të rrymave sipas fraksioneve në planin e menaxhimit të integruar të mbeturinave komunale. 
 

Tabela 16.Gjenerimi i mbeturinave për banorë në komunë të Mitrovicës referuar sasisë së deponimit (periudhë 

gjashtë mujore) 

Numri i 
amvisërive 
totale ASK 

Numri i 
popullsisë 
ASK 2011 

 
 
Numri i 
amvisërive të 
shërbyera 
residente 

 
 
Numri i 
përafërt 
banorëve në 
ekonomi 
familjare 
residente të 
shërbyer 

Sasia totale e 
mbeturinave: 
amvisëri, biznese 
dhe institucione 
Periudha e 
llogaritur është 6 
mujore (ton) 

Sasia mesatare e gjenerimit të 
mbeturinave për kokë banori 

  Ditë 
 
kg/ditë 

Muaj  
kg/muaj 

Vit  
kg/muaj 

13,148 72,906 12,985 69,000 3,906 0.84 25.2 302.4 

 

Referuar këtyre të dhënave sasia e mbeturinave të gjeneruara për kokë banori në muaj për vitin 2020 është 
302.4 kg, ndërsa për ditë është rreth  0.84 kg. Krahasimi I këtyre rezultateve me normën mesatare të 
përllogaritjes të ofruar prej nivelit qëndror sa i përket shkallës së gjenerimit të mbeturinave për tërë Kosovën 
(mesatarja e llogaritur sipas agjensionit 0.78 kg mbeturinë/ditë/banorë, zona rurale 0.4 kg në ditë) ka dallim 
duke marrë në konsideratë karakterin gjysëm urban të komunës duke gjeneruar 0.14 kg me pak mbeturinë 
në ditë për kokë banori. 
Kjo përllogaritje merr në konsideratë vetëm llojin e mbeturinave të amvisërisë të grumbulluara dhe 
raportuara prej KRM “Uniteti”, grumbullimi I së cilës konsiston vetëm për rrymën e mbetjeve të amvisërisë 
(jo rryma tjera të mbeturinave si psh mbetje voluminoze, prishjeve etj). 
 
 

 

7.3 Përbërja e mbeturinave në komunën e Mitrovicës 

 
Analiza e përbërjes së mbeturinave (analiza mercologjike / analiza e fraksioneve) komunale shërben 
kryesisht për të përcaktuar përbërjen e mbeturinave komunale dhe më konkretisht duke përcaktuar sasinë 
(peshën ose %) e fraksioneve të mbeturinave të riciklueshme, të kompostueshme apo mbeturinave të llojeve 
të tjera që gjenden brenda rrymës së mbeturinave komunale. 
 
Përmes këtyre të dhënave do të mund të përcaktohet potenciali i mbeturinave komunale që mund të 
reduktohet, ripërdoret, kompostohet apo të trajtohet me teknika të tjera për përfitim energjie sipas 
skenarëve dhe opsioneve praktike, ekonomike për trajtimin dhe menaxhimin e mbeturinave të ngurta 
urbane sipas objektivave zhvilllimore. 
 

Aktualisht nuk ka asnjë matje të rrymave të mbeturinave sipas llojit që gjenerohen në territorin e kësaj 
komune. Studime të mëparshme të kryera në zona3 me tipologji të përafërt mund të na japin një pamje të 
përafërt të gjenerimit të këtyre rrymave edhe për Komunën e Mitrovicës. 
 
Sipas analogjisë, Vlerësimi i sasisë së mbeturinave në përgjithësi dhe sasisë sipas fraksioneve, të cilat 
gjenerohen është bazuar mbi të dhënat e Komunës së Mitrovicës si dhe rezultatet e matjeve dhe të analizës 
së mbeturinave që janë organizuar nga GIZ në vitin referent 2012 në komunën e Prishtinës.  Gjatë studimit 
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të përbërjes së mbeturinave të marrura në burim, kampionët e analizuar të mbeturinave janë marrë në zona 
të caktuara dhe kohë të caktuar. 
 

 

 
Figure 12.Diagrama e përbërjes së mbeturinave (raporti GIZ 2012/ AMMK 2014) 

 
 
Duke u bazuar në rozen e përbërjes së mbeturinave (raporti GIZ 2011), përbërja mercologjike e mbetjeve 
është paraqitur në tabelën që vijon: 
 

Tabela 17.Përbërja e mbeturinave në komunën e Mitrovicës sipas gjenerimit 

Mbeturina % Sasia ditore sipas 
fraksionit 

Sasia ditore Sasia vjetore 
Komuna Mitrovicë 

~ 
Koficienti I 
gjenerimit për 
banor (kg/ditë) 

Gjenerimi i mbeturinave për 
(muaj /banorë ) 
Kg/muaj 

(ton/vit/2020) 

Totali mbeturina 100.00% 0.84 kg/ditë 
1,812,106.8 21,745,281.6 

Te njoma 40.87% 740,608.05 8,887,296.59 

Të riciklueshme2 33.24% 602,344.3 7,228,131.604 

Te tjera 25.89% 469,154.45 5,629,853.406 

 

 

Sasia e biodegradueshme organike është në përqindje më të lartë duke çuar drejt mundësisë së prezantimit 
të skemave të kompostimit të mbeturinave, kryesisht në zonat me shtëpi private apo në zonat rurale me 
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kapacitet më të lartë për kompostim. Duhet të marrim në konsideratë që ky fraksion i mbeturinave 
(mbeturina organike) duke përfshirë edhe mbeturinat e gjelbra dhe të kafta prej hapësirave të gjelbëruara 
mund të variojë prej 41-70 % të përbërjes së mbeturinave totale komunale që gjenerohen në vit. 
 

Tabela 18.Përbërja e mbeturinave të fraksionit të thata/të riciklueshme 

Mbeturina % Sasia ditore sipas 
fraksionit 

Sasia ditore Sasia vjetore 
Komuna Mitrovicë 

~ Gjenerimi i mbeturinave për 
(muaj /banorë ) 
Kg/muaj 

(ton/vit/2020) 

Totali mbeturina 100.00% 0.84 kg/ditë      1,812,106.80      21,745,281.60  
Të riciklueshme3 33.24%         602,344.30        7,228,131.60  
Leter / Karton 12.83%         232,493.30        2,789,919.63  
Plastike 14.78%         267,829.39        3,213,952.62  
Qelq 4.45%            80,638.75            967,665.03  
Metale 1.18%            21,382.86            256,594.32  

 
Për sa i takon mbeturinave të riciklueshme, letër, karton, plastikë, qelqi përfaqësojnë një përqindje të 
konsiderueshme duke krijuar mundësinë e prezantimit dhe aplikimit të skemave për grumbullimin e ndarë 
të tyrë dhe konsolidimin e një pikë të sortimit të mbetjeve të riciklueshme në komunën e Mitrovicës. 
Gjithësesi lind nevoja që periodikisht (1-2 herë në vit) këto matje të ribëhen për të pasur një pasqyrim më  
të qartë dhe të përditësuar të gjenerimit në përqindje të rrymave të mbeturinave, veçanërisht për të 
konstatuar Mbeturinat e rrezikshme, si Mbeturinat spitalore apo industriale që hyjnë në rrjedhën e 
mbeturinave në nivel lokal, me qëllim trajtimin e çështjes nga autoritetet lokale dhe qëndrore.  
Lidhur me mbeturinat inerte, nuk posedohet ndonjë matje sasiore e saktë për përllogaritjen e tyre, andaj 
kjo sasi nuk merret në konsideratë në përllogaritjet e mësipërme. Referuar raportimit vjetor të komunës së 
Mitrovicës pranë AMMK, Komuna e Mitrovicës ka eliminuar në vitin referent 2019 rreth 27 deponi ilegale 
të dimensioneve të ndryshme, megjithatë prezente janë 27 deponi ekzistuese prej 2017 (periudha referente 
e verifikimit të deponive ilegale). Kryesisht sasia e deponive ilegale varion sipas madhësisë dhe do të ndahet 
në: 
 

Tabela 19.Karakteristikat e përbërjes së deponive ilegale në komunën e Mitrovicës 

Karakteristikat e deponive Sasia në numër Sasia në përqindje 

Mbeturina të amvisërisë (A) 4            14.81  

Mbeturina inerte / ndërtimore (N) 9            33.33  

Mbeturina industriale dhe të rrezikshme (R) -   

Mbeturina të vëllimshme (V) -   

Mbeturina të përziera (A, N, R, V) 14            51.85  
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Totali: 27 100.00 % 

 
 

7.4 Projeksioni i rritjes së sasisë së mbeturinave 2022-2026 

 
Parashikimi i prodhimit të mbeturinave në të ardhmen lidhet ngushtë me rritjen e numrit të popullsisë në 
të shkuarën (Norma vjetore e rritjes në të shkuarën e llogaritur duke iu referuar tendencës së rritjes së 
popullsisë) si dhe prirjet për prodhimin e mbeturinave në të ardhmen.  

 
Bazuar në dokumentet zyrtare të Republikës së Kosovës, indeksi i rritjes së popullsië parashikohet të jetë 
afërsisht 1% ku merret parasysh rritja e natyrshme por edhe migrimi dhe emigrimi.  Në tabelën më poshtë 
parashikohet një trend i rritjes së popullisë dhe sasisë së mbeturinave komunale në Komunën e Mitrovicës 
gjatë 10 viteve të ardhshme. 
 

Tabela 20. Rritja e popullisë dhe sasisë së mbeturinave komunale në Komunën e Mitrovicës gjatë 5 viteve të 

ardhshme 

Viti  2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026  

Projeksioni i 
rritjes së 
popullsise 

 

Nr. 
popullsisë 

         

Gjerimi për 
banor kg/ditë 
Projeksioni i 
rritjes së sasisë 
së mbeturinave 
% 

(viti referent 
2020) 

2% rritje në 
kokë/banor 

  0.83 
 

      

 0.01 0.013   0.064
* 

 

 

Tabela 21.Gjenerimi i mbeturinave 

Viti  2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Gjerimi për 
banor kg/ditë 

 

2% rritje në 
kokë/banor 

  0.83 0.84    0.88 

Gjerimi për 
banor kg/vit 

 

2% rritje në 
kokë/banor 

  302.9 306.6 
 

   321.2 

 
Nga tabela më lart vërejmë që parashikimet për rritje të sasisë së mbeturinave për vitin 2021 do të jenë 
306.6 kg/vit dhe 0.84 kg/ditë për kokë banorë, ndërsa në vitin 2025 sasia do të arrijë kuotën prej 321.2 kg/vit 
apo  përafërsisht  0.88kg/ditë për kokë banori.  
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Bazuar në potencialin e rritjes së popullsisë, në normat e rritjes së gjenerimit të mbeturinave dhe kapacitetit 

të gjenerimit të mbeturinave, do të mund të bëhet një llogaritje e sasisë totale sipas rrymës së gjenerimit të 

mbeturinave në nivel komunal: 

Tabela 22. Llojet e mbeturinave vjetore të gjeneruara në Komunën e Mitrovicës 

  2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Projeksioni i 
rritjes se 
popullsise 

Nr.popullsisë 
 

 
Vlera 

rreferente 

x      

Potenciali i 
gjenerimit te 
sasisë totale të 
mbeturinave 
ton/vit 

 

  31498.89 
(t/vit) 
 

32,128.87 

 

32,771.45 33,426.87 34,095.41 

Koeficienti I 
gjenerimit të 
mbeturinave 
për kokë banori 

 0.84 
 

60403.56 
(kg/dite) 

 

61,611.63 

 

62,843.86 64,100.74 65,382.76 

Fraksioni 
Organik 

 

~ 0.41 
 

 29482.69 
(kg/dite) 

 30,072.34 30,673.79 31,287.27 

31,913.0
1 

Fraksion të 
thatë 

 

~ 0.33 
 

 23729.97 
(kg/dite) 

 24,204.57 24,688.66 25,182.43 25,686.08 

Fraksione të 
tjera 

~ 0.26 
 

 18696.34 
(kg/dite) 19,070.27 19,451.67 19,840.71 20,237.52 

 

Figure 13.Rritja e sasisë së mbeturinave deri 2025 sipas fraksioneve të gjeneruara në Komunën e Mitrovicës 
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Të paraqitura në diagram vërejmë tendecën e rritjes së sasisë së mbeturinave të riciklueshme sipas 

fraksioneve, dhe potencialin përbërës së mbeturinave totale që munden të ofrojnë në industrinë e riciklimit. 

Nga parashikimi (tabela më poshtë) pritet që të rritet sasia e letrës, plastikës, dhe e mbeturinave të jo - 

degradueshmeve (p.sh. metali dhe qelqi). Nga ana tjetër, këto rritje mund të rrisin vlerën kalorifike dhe 

potencialin riciklues të ketij fraksioni të mbeturinave të prodhuara. Në të njëjtën kohë, sasitë relative të 

gjetheve, mbetjeve drusore kanë gjasa të jenë të vlerave më të mëdha duke marrë në konsideratë tipologjinë 

e komunës me prezencë të lartë të hapësirave të gjelbra të cilat në mënyrë konstante kërkojnë përkujdesje 

në pastrimin e rregullt të tyre. 

Tabela 23.Përbërja vjetore e mbeturinave të amvisërisë (2020) 

Mbeturina %  Sasia ditore sipas 
fraksionit 

 Sasia ditore  Sasia vjetore  
Komuna Mitrovicë 

~ Gjenerimi i mbeturinave për 
(muaj /banorë )  

(ton/vit/2020) 

Totali mbeturina 100.00% 0.83 kg/ditë ~1 kg/muaj 21.900 

Organike 40.87% ~ 0.41 
 

7.8 kg  

Të riciklueshme4 33.24% ~ 0.33 
 

6.27  kg  

Leter / Karton 12.83% 0.13 2.47 kg  

Plastike 14.78% 0.15 2.85 kg  

Qelq 4.45% 0.04 0.76 kg  

Metale 1.18% 0.01 0.19 kg  

Te tjera  25.89% ~ 0.26 ~4.93 kg  
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8. PLANI FINANCIAR I SHËRBIMIT TË MENAXHIMIT TË 

INTEGRUAR TË MBETJEVE 

 

 

8.1 Kosto e shërbimit 2022-2026 

 
Kosto e shërbimit të menaxhimit të mbeturinave ndahet sipas llojit të shpenzimit dhe veprimtarisë së 
shërbimit që kryhet përmes tij, në zërat e mëposhtëm: 
 
A. Kosto operative 
a. Kostot e mirëmbajtjes: mjete të shërbimit 
b. Kostot e grumbullimit: karburant i përdorur gjatë shërbimit 
c. Kosto transporti: karburant i përdorur gjatë shërbimit 
d. Kosto depozitimi: shpenzimet për trajtimin e mbetjeve në deponi 
e. Kosto personeli: shoferë dhe punëtorë 
f. Kosto amortizimi: mjete të shërbimit 
g. Kosto larje dhe dezinfektim: për kontenierët 
 
B. Kosto kapitale 
a. Kosto e blerjes së mjeteve të shërbimit  
Në realizimin e shërbimit marrin pjesë, në mënyrë jo të drejtpërdrejtë, dhe drejtues e nëpunës specialistë 
të bashkisë, shpenzimet për të cilët vlerësohen në masën 8 % të kostos operative dhe përfshihen në zërin: 
 
C. Kosto administrative 
Rëferuar kostove indirekte dhe administrative përfshijnë pagat indirekte të KRM Uniteti, shpenzimet 
administrative si dhe kostot e tjera për aktivitete profesionale për nevoja të kompanisë (fushatave 
vetëdijësuese etj). Duke u bazuar në sutuatën referente si KRM Uniteti ka të angazhuar një staf të madh 
administrativ referuar parallogaritjeve, për rrjedhojë plani nuk parasheh ngritje të mëtejme të kostove 
administrative përgjatë periudhës planifikuese si në regrutimin e stafit të ri ashtu edhe në shpenzimet 
përcjellëse. 
 
D. Të ardhurat net të planifikuara 
Të hyrat e shërbimit i referohen të hyrave nga grumbullimi i mbeturinave, shërbimeve sekondare dhe 
shërbimeve tjera sipas kontratave të veçanta dhe këto të hyra realizohen përmes KRM Uniteti.  
 
E. Kosto e menaxhimit të mbeturinave  
Llogaritja e kostove të mësipërme është në përputhje me metodën e Llogaritjes së Kostos së Plotë dhe në 
zbatim të Planit Teknik dhe Operacional të realizimit të shërbimit për menaxhim të mbeturinave. Këtu 
përfshihen të gjitha kostot e menaxhimimit të mbeturinave përfshirë kostot e grumbullimit, pastrimit dhe 
deponimit që barten nga KRM Uniteti si dhe kostot e ndarjes, riciklimit dhe procesimit të mbeturinave që 
mbarten nga Komuna apo palë të treta të kontraktuara. 
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8.2 Kostot operative të shërbimit 

 
Kostot operative vjetore të shërbimit të menaxhimit të mbeturinave për vitet 2022-2026, me TVSH, 
paraqiten në tabelën në vijim, duke marë si referent planifikimet financiare deri më tani dhe shpenzimet 
operative të ndërrmarrjes në periudhë gjashtë mujore të vitit kalendarik 2019.  

Tabela 24.Shpenzime operative 

 Kosto 
derivate 

Kosto direkte 
indirekte dhe 
administ. 

Kosto 
administrativ
e 

Kosto  
mirëmbajtje 

Kosto 
deponim 

Totali kosto 
operative 

Planifikimi i 
shpenzimeve 
2019 

x 116,235 € 6,975 15,266 12,720 € 151.196€ 

Shpenzimet 
eferente 
01.07.2019-
31.12.2019 

17,130.55 71,713.15 5,681.21 10,736.60 9,696.13 114.957.64 

Shpenzime 
vjetore sipas 
vlerave të 
kompanisë 

37.686*** 143,426.3** 11,362.42 21,473.2 12.720* 213,948.00 
 
224,645.4**** 

*duke marrë në konsideratë shtrirjen e menjëhershme të shërbimit të grumbullimit të mbeturinave në fund 

të vitit 2019 

**Rritja e kostove indirekte varion sipas kontrateve sekondare të kompanisë me komunë 

***10% e totalit te kostos referente shpenzime të derivateve të paraqitur prej KRM Uniteti e shtuar në 

përllogaritje,  

****5% mbi kosto totale, kjo vlerë ka për qëllim të korrigjojë vlerat në vite të zërave të kësaj kostoje, 

llogaritur mbi bazën e çmimeve aktuale, me inflacionin mesatar vjetor të mundshëm, si dhe me shumën e 

një fondi rezervë i cili duhet të mbulojë shpenzime të papritura ose në rritje për arsye të tjera të 

paparashikueshme 

Referuar kostove bazë referente në tabelën më poshtë parashihet projeksioni I kostove operative për 

periudhë kohore 2022-2026. 

 

8.3 Kosto kapitale 

 
Kosto kapitale përfaqëson investimin në automjete dhe pajisje ku respektivisht për Komunën e Mitrovicës 
do të përfshijnë kostot për: 
 
- Realizimin e shërbimit të bartjes së mbeturinave, të cilat përfshijnë kontenierë, kamionë që do të 
përdoren për mbledhjen dhe transportin e mbeturinave. 
- Realizimin e infrastrukturës për deponinë inerte 
- Realizimin e infrastrukturës për qendrën e grumbullimit të mbeturinave të vëllimshme  
- Realizimin e infrastrukturës për përcjellëse për qendrën e reduktimit dhe riciklimit të mbeturinave 
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- Sigurimin e kontenierëve për ndarje në burim, përfshirë enët kompostuese (sipas sistemit të 
decentralizuar) 

 
Kostot investive për realizimin e shërbimit të bartjes së mbeturinave 
 
KRM Uniteti posedon gjithsej 9 kamionë, të janë në gjendje të amortizuar dhe si të tillë duhet të parashihen 
të zëvendësohen ndër vitet në vijim. Plani investiv është bazuar në nevojat e përllogaritura sipas nevojave 
të KRM Uniteti dhe kapacitetit të punës së kamionëve ekzistues. Sipas situatës së paraqitur, do të nevojiten 
3 kamionë ndër të cilët një më me kapacitet 16 ton dhe 2 të tjera me kapacitet 10 ton.  
 

Kostot investive për Sigurimin e kontenierëve për unifikim të shërbimit të grumbullimit të 
mbeturinave  
 
Aktualisht KRM Uniteti posedon infrastrukturë në gjendje të mirë për zbrasjen e mbeturinave në kontenierë 
si rezultat i ndihmës financiare prej anës së donatorëve dhe komunës për sigurimin me infrastrukturë për 
realizimin e shërbimeve të zbrazjes së mbetjeve. Megjithatë me qëllim unifikimin e sistemit të grumbullimit 
komuna dhe kompania duhet të planifikojnë sigurimin e 6000 kontenierëve 120 për grumbullim të 
mbeturinave, shpërndarja e të cilave do të bëhet sipas planeve për plotësim me infrastrukturë për shërbim 
të grumbullimit të mbeturinave. 
 

Kostot investive për realizimin e infrastrukturës për deponinë inerte 
 
Në këtë kosto do të përfshihen kostot e investimit në funksionalizimin e lokacionit të planifikuar për 
deponimin e përkohshëm të mbeturinave inerte, lokacion ky i cili duhet të përshtatet me kushtet bazike për 
operim të sigurtë. Duke qenë se komuna parasheh të marrë përsipër këtë kosto, kjo nënkupton që ndarja e 
kostove mund të variojë sipas mundësive investive prej anës së komunës respektivisht buxhetit të sektorit.  
  

Kostot investive për realizimin e infrastrukturës për qendrën e grumbullimit të mbeturinave të 
vëllimshme dhe të riciklueshme 
 
Në këtë kosto do të përfshihen kostot e investimit në funksionalizimin e lokacionit të planifikuar për 
deponimin dhe trajtimin e përkohshëm të mbeturinave të vëllimshme. Funskionalizimi i një pike 
grumbulluese të përkohshme për mbeturinat voluminoze mund të planifikohet në një fazë të parë të bëhet 
pranë deponisë inerte për tu ndërtuar dhe plotësuar më tutje në qendrën për reduktim dhe riciklim të 
mbetjeve. Duke marrë parasysh se komuna synon të nisë programet e riciklimit, relativisht në koston e 
investimit do të planifikohet edhe infrastruktura bazike për zhvillimin e aktivitetit të sortimit dhe paketimit 
të mbeturinave të riciklueshme përfshirë këtu edhe investimin ne mjet grumbullues. 
 

Kostot investive për realizimin e infrastrukturës përcjellëse për qendrën e reduktimit dhe riciklimit 
 
Referuar politikës nacionale sipas Strategjisë për menaxhim të integruar të mbeturinave, planifikimet e 
komunës sipas zërave të kostove do të adresohen në ndërtimin e infrastrukturës përcjellëse që ndihmojnë 
në ngritjen e sistemeve të qëndrueshmë të trajtimit të mbeturinave sipas llojeve. Këtu do të parashihen 
kostot e investimit për ndërtimin e qendrës për reduktim dhe riciklim të mbeturinave sipas planifikimit të 
detajuar për zbatimin e tij.Shpërdarja e kostove do të bëhet sipas fazave bazuar në kapacitetet komunale 
për investim të tillë. 
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 Kostot investive Sigurimin e kontenierëve dhe infrastrukturës për ndarje në burim, përfshirë dhe enët 
kompostuese 
 
Në këtë kosto do të përfshihen kostot e investimit të infrastrukturës përcjellëse për zbatimin e ndarjes në 
burim sipas programeve të riciklimit dhe kompostimit përmes sistemeve të decentralizuar në nivel 
komunal.Sipas linjave të investimit do të përllogariten kostot e sigurimit të shportave për ndarje në burim 
dhe enëve kompostuese. 
 

Siç projeksioni I investimeve do të zhvillohet me synim të përgatitjes së Komunës për nisjen dhe zbatimin e 
politikave nacionale për reduktim riciklim të mbeturinave, duke synuar trajtimin adeguat të mbetjeve sipas 
llojit të tyre. Kjo do të nënkuptojë që deri në vitin 2026 synimet e Komunës së Mitrovicës do të paraprijnë 
proçesin duke krijuar infrastrukturën përcjellëse për trajtimin e mbetjeve inerte, mbetjeve të vëllimshme, 
të riciklueshme sipas fraksioneve duke përfshirë dhe kompostimin central të mbetjeve organike. Kjo do të 
nënkuptojë që përtej peridhës kohore prej vitit 2026 komuna posedon potencial infrastrukturor që  të 
harmonizojë dhe zgjerojë planet e reduktimit dhe riciklimit të mbeturinave në njësi territoriale dhe të 
zhvillojë potencial dhe për mundësinë e bashkëpunimit me komunat përreth përmes qendrës të riciklimit 
dhe kompostimit . 
 

Kosto shtesë  
 
Përkrah kostos së shërbimit të menaxhimit të mbeturinave, një buxhet shtesë është i nevojshëm të 
parashikohet për disa shpenzime mbështetëse të cilat kanë për qëllim përmbushjen e objektivave të 
qëndrueshmërisë financiare. Këto shpenzime mbështesin veprimtaritë e komunës si më mëposhtë: 
 
 
1. Ndërgjegjësim dhe edukimi i banorëve për mbrojtjen e mjedisit 
 
Kjo veprimtari planifikohet të mbështesë rritjen e efektivitetit të mbledhjes së të ardhurave të shërbimit nga 
subjektet pagues, në masën e përmbushjes së objektivave të vendosur në këtë drejtim, të paraqitur si më 
sipër. Plani i veprimit parashikon shpenzime vjetore shtesë gjatë gjithë periudhës 2022 - 2026, të cilat mund 
të shtrihen dhe në periudha të mëvonshme, në varësi të objektivave të mëtejshme të komunës së 
Mitrovicës. 
 
2. Ngritja e bazës së të dhënave të subjekteve pagues 
 
Një bazë të dhënash mbi subjektet gjeneruese të mbetjeve, në formatin e një programi kompjuterik, është 
një instrument i domosdoshëm për vënien në zbatim të sistemit të tarifimit të shërbimit të menaxhimit të 
tyre dhe rritjes së efektivitetit të mbledhjes së të ardhurave nga tarifa. Një identifikim i saktë i këtyre 
subjekteve: vendndodhjes së tyre, madhësisë e gjendjes financiare të tyre, llojit të aktivitetit në rast biznesi 
etj. i mundëson autoriteteve vendore ndjekjen e rasteve të subjekteve që nuk paguajnë dhe zbatimin efektiv 
të masave shtrënguese. Edhe në këtë rast, KRM Uniteti dhe komuna e posedojnë një system të databazës 
sipas të dhënave të adresave, baza e të dhënave duhet t’i shërbejë drejtpërdrejt përmbushjes së objektivave 
të vendosur për rritjen e % së mbledhjes së të ardhurave të shërbimit, me qëllim sigurimin e 
qëndrueshmërisë financiare. 
Baza e të dhënave duhet të përditësohet çdo vit kalendarik dhe mund të përdoret për ndërlidhjen e listave 
të klientëve dhe tarifimin e shërbimit të menaxhimit të mbetjeve, në rast të përshtatshëm. 



 

8.4 Kostot investive për realizimin e PKMM 
 

Tabela 25.Tabela përmbledhëse e investimit 

Investimet e parapara në PKMM për vitin 2022 - 2026 

Investimi i 
planifikuar 

Sasia 
Kostoja 
njësi 

Kostoja 
totale 

Qëllimi i investimit 
Përputhshmëria sipasi 
objektivave të PKMM  

Kosto e 
investimeve për 
kontenierë 120l 
plastikë  

6000 18  

Sipas skemës së shërbimit derë më derë, 
sigurimi i kontenierëve i referohet planit të 
komunës për unifikim dhe plotësim të sistemit 
të grumbullimit referuar politikave komunale 
për rritje të shkallës së pagesës dhe nr të 
kontratave. 

 

O1: Të optimizojë shërbimin e 
grumbullimit dhe largimit 
të mbetjeve në mënyrë të 
unifikuar që garanton 
optimizim të kostove dhe 
shërbimit në komunën e 
Mitrovicës. 

 

Kosto për kamionë 
për grumbullim 
me kapacitet 7-10 
ton 

2 
Cmim 
variabël  

 

Bazuar në gjendjen fizike dhe vjetërsisë të 
kamionëve me të cilët operon KRM Uniteti, 
rekomandohet që kjo kompani të zëvendësojë 
apo plotësohet me 3 kamionë për operim.kjo 
do të synojë të ngrisë cilësinë e shërbimit sipas 
operimit të rregullt dhe të reduktojë kostot 
operative dhe të mirëmbajtjes. 

Sipas praktikës prej komunës, çmimi në kosto 
parasheh furnizim me kamionë të përdorur.  

O1: Të optimizojë shërbimin e 
grumbullimit dhe largimit të 
mbetjeve në mënyrë të 
unifikuar që garanton 
optimizim të kostove dhe 
shërbimit në komunën e 
Mitrovicës. 

Kosto kamion 
mbeturina 
riciklueshme me 
kapacitet 16 ton  

1   

Të sigurojë në mënyrë graduale 
infrastrukturën për zbatimin e skemës për 
ndarjen e mbetjeve në burim dhe 
grumbullimin e diferencuar për të 
përmbushur objektivat kombëtare për 
reduktimin e mbetjeve. Sipas praktikës prej 
komunës, çmimi në kosto parasheh furnizim 
me kamionë të përdorur. 

O3: Të garantoje grumbullimin 
në masën maksimale të 
sasisë se mbetjeve të 
riciklueshme brenda 
territorit të komunës 

O.4.5 Grumbullimi dhe trajtim i 
veçantë i mbeturinave të 
riciklueshme 

 

Kontenierët për 
riciklim dhe ndarje 
në burim/sistem 
parësor 

240 l ngjyrë e 
verdhë 

 

500 25  

Komuna synon të sigurojë reduktimin e 
mbetjeve të destinuara për tu depozituar në 
deponi përmes aktivitetit të (ndarjes në burim) 
të fraksionit të thata–riciklueshme dhe 
organike për zbatimin e aktivitetit të 
kompostimit. 

Komuna synon të sigurojë reduktimin e 
mbetjeve të destinuara për tu depozituar në 
deponi përmes aktivitetit të riciklimit në 500 
ekonomi familjare/biznese 

O3: Të garantojë grumbullimin 
në masën maksimale të sasisë 
së mbetjeve të riciklueshme 
brenda territorit të komunës 
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Kontenjerët për 
riciklim dhe ndarje 
në burim/sistem 
dytësor 

Rrjetë 
metalike/kontenje
rë të posaçëm për 
riciklim 

   

Komuna synon të sigurojë reduktimin e 
mbetjeve të destinuara për tu depozituar në 
deponi përmes aktivitetit të (ndarjes në burim) 
të fraksionit të thata –riciklueshme dhe 
organike për zbatimin e aktivitetit të 
kompostimit. 

 

Komuna synon të sigurojë reduktimin e 
mbetjeve në 5 institucione edukative dhe në 5 
lokacionet e pikave të grumbullimit në qytet  

O3: Të garantojë grumbullimin 
në masën maksimale të 
sasisë se mbetjeve të 
riciklueshme brenda 
territorit të komunës 

Funksionalizimi i 
Qendrës për 
ndarje, grumbullim 
dhe riciklim 

   

Bazuar në menaxhimin e qëndrueshëm të 
mbeturinave sipas objektivave të parapara në 
strategjinë kombëtare për Menaxhim të 
integruar të mbeturinave dhe zgjidhjes së 
problematikës së komunës për mbetjet e 
vëllimshme dhe objektivave të komunës për 
zbatimin e programeve për reduktim dhe 
riciklim të mbetjeve,zvogëlim të ndotjes dhe 
kostove të deponimit, me qellim që sistemi të 
jetë i qëndrueshëm komuna duhet të 
parashohë trajtimin e mbetjeve të vëllimshme 
dhe të riciklueshme. Njësia për mbetje të 
vëllimshme do të ndihmojë në krijimin e një 
sistemi të integruar për banorët e komunës. 
Përmes këtij investimi realizohet ndërtimi i 
pjesshëm i qendrës(mbulesës dhe dhomat e 
magazinimit). Ky investim  nuk përfshin kosto 
të tokës pasiqë lokacioni parashihet në pronë 
komunale dhënë në shfrytëzim KRM Uniteti. 

O4: Të realizojë grumbullimin, 
transportimi dhe ndarja e 
mbeturinave të veçanta me 
qëllim të eliminimit të rrezikut 
nga to, trajtimit të veçantë dhe 
zvoglimit të sasisë që 
përfundon në deponi  

O.4.4  Grumbullimi dhe 
transportimi i veçantë i 
mbeturinave të vëllimshme 

    O.4.5 Grumbullimi dhe trajtim i 
veçantë i mbeturinave të 
riciklueshme 

Deponia e 
materialeve inerte 
(punime ndërtimi 
infrastruktor dhe 
shtrim i rrugës ) 

 

 

Cmime 
sipas 
njësive 
të 
kostove 

 

Bazuar në menaxhimin e qëndrueshëm të 
mbeturinave,objektivave kombëtare sipas 
Strategjisë për menaxhim të integruar të 
Mbeturinave dhe zgjidhjes së problematikës 
së komunës për mbetjet inerte,komuna do të 
parashohë ndërtimin e lokacionit për deponi 
inerte dhe funksionalizimin bazik të tij.bazuar 
legjislacionit për lokacionet/deponitë ndër të 
tjerash lokacioni duhet ti përmbajë kriteret e 
përcaktuara dhe të ketë qasje rrugore për 
funksionim. Kosto e investimeve pra nuk 
përfshin kostot e tokës por kostot për 
ndërtimin e rrugës për në deponi dhe kosto të 
ndërtimit të deponisë. 

O4: Të realizojë grumbullimin, 
transportimin dhe ndarjen 
e mbeturinave sipas llojit 
me qëllim të eliminimit të 
rrezikut nga to, trajtimit të 
veçantë dhe zvoglimit të 
sasisë që përfundon në 
deponi 

Programi per 
vetedijesim dhe 
ngritje të 
kapaciteteve 
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PLANI KOMUNAL PËR MENAXHIM TË MBETURINAVE 

 

Totali 2022 - 2026                                 

Investimet e parapara në PKMM për vitin 2022 - 2026 

Investimi i 
planifikuar 

Sasia 
Kostoja 
njësi 

Kostoja 
totale 

Qëllimi i investimit 
Përputhshmëria sipasi 
objektivave të PKMM 

Kontenjerët për 
riciklim dhe ndarje 
në burim/sistem 
parësor 

240 l ngjyrë e 
verdhë 

 

600 25  

Sipas objektivave dhe strategjisë nacionale, 
Komuna synon të sigurojë reduktimin e 
mbetjeve të destinuara për tu depozituar në 
deponi përmes aktivitetit të (ndarjes në burim) 
të fraksionit të thata –riciklueshme. 

Zbatimi i skemës së riciklimit të frasionit të 
thatë do të zgjerohet në 500 amvisëri shtesë 
sipas zgjerimit gradual të skemës së riciklimit. 

O3: Të garantoje grumbullimin 
në masën maksimale të sasisë 
se mbetjeve të riciklueshme 
brenda territorit të komunës  

Kontenierët për 
riciklim dhe ndarje 
në burim/sistem 
dytësor 

Rrjetë 
metalike/kontenie
rë të posaçëm për 
riciklim 

20 200  

Sipas objektivave dhe strategjisë nacionale, 
Komuna synon të sigurojë reduktimin e 
mbetjeve të destinuara për tu depozituar në 
deponi përmes aktivitetit të (ndarjes në burim) 
të fraksionit të thata –riciklueshme. 

Zbatimi i skemës së riciklimit të frasionit të 
thatë do të zgjerohet në 20 institucionet 
edukative në komunë. 

O3: Të garantoje grumbullimin 
në masën maksimale të sasisë 
se mbetjeve të riciklueshme 
brenda territorit të komunës 

Ndërtimi i qendrës 
për ndarje të 
mbetjeve të 
vëllimshme  dhe 
aktivitete për 
riciklim 

 

 

Cmime 
sipas 
njësive 
të 
kostove 

100 000 

Bazuar në menaxhimin e qëndrueshëm të 
mbeturinave sipas objektivave të parapara në 
strategjinë kombëtare për Menaxhim të 
integruar të mbeturinave dhe zgjidhjes së 
problematikës së komunës për mbetjet e 
vëllimshme dhe objektivave të komunës për 
zbatimin e programeve për reduktim dhe 
riciklim të mbetjeve, zvogëlim të ndotjes dhe 
kostove të deponimit, me qellim që sistemi të 
jetë i qëndrueshëm komuna duhet të 
parashohë trajtimin e mbetjeve të vëllimshme 
dhe të riciklueshme. Njësia për mbetje të 
vëllimshme do të ndihmojë në krijimin e një 
sistemi të integruar për banorët e komunës. 
Përmes këtij investimi realizohet ndërtimi i 
pjesshëm i qendrës (mbulesës dhe dhomat e 
magazinimit). Ky investim  nuk përfshin kosto 
të tokës pasi që lokacioni parashihet në pronë 
komunale dhënë në shfrytëzim KRM Uniteti. 

O4: Të realizojë grumbullimin, 
transportimi dhe ndarja e 
mbeturinave të veçanta me 
qëllim të eliminimit të rrezikut 
nga to, trajtimit të veçantë dhe 
zvoglimit të sasisë që 
përfundon në deponi  

O.4.4  Grumbullimi dhe 
transportimi i veçantë i 
mbeturinave të vëllimshme 

O.4.5 Grumbullimi dhe trajtim 
i veçantë i mbeturinave të 
riciklueshme 

Pajisje për 
përpunim të 
mbetjeve inerte 

 

Cmime 
sipas 
njësive 
të 
kostove 

 

Plotësimi me infrastrukturë operative në 
deponinë për inerte ku do të bëhet trajtimi i 
materialit inert me qëllim rishfrytëzimin e 
materialeve ndërtimore dhe uljen e impaktit 
mjedisor prej deponimit të tyre në lokacion. 
Në këtë qendër KRM Uniteti do të zhvillojë 
aktivitetin e selektimit dhe presimit të 
mbetjeve të riciklueshme. 

  

O4: Të realizojë grumbullimin, 
transportimin dhe ndarjen e 
mbeturinave të veçanta me 
qëllim të eliminimit të rrezikut 
nga to, trajtimit të veçantë dhe 
zvoglimit të sasisë që 
përfundon në deponi  

O.4.3 : Menaxhimi i 
qendrueshëm i mbeturinave 
ndërtimore 
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PLANI KOMUNAL PËR MENAXHIM TË MBETURINAVE 

 

Totali Kosto Investive në 2022                       € 

Investimet e parapara në PKMM për vitin 2023 

Investimi i 
planifikuar 

Sasia 
Kostoja 
njësi 

Kostoja 
totale 

Qëllimi i investimit 
Përputhshmëria sipasi 
objektivave të PKMM 

Kontenjerët për 
riciklim dhe ndarje 
në burim/sistem 
parësor 

240 l ngjyrë e 
verdhë 

 

 

   

Sipas objektivave dhe strategjisë nacionale, 
Komuna synon të sigurojë reduktimin e 
mbetjeve të destinuara për tu depozituar në 
deponi përmes aktivitetit të (ndarjes në burim) 
të fraksionit të thata –riciklueshme. 

Zbatimi i skemës së riciklimit të frasionit të 
thatë do të zgjerohet në 1400 amvisëri shtesë 

O3: Të garantoje grumbullimin 
në masën maksimale të sasisë 
se mbetjeve të riciklueshme 
brenda territorit të komunës 

 

Ene per 
kompostim 
shtëpiak (sistem i 
decentralizuar)  

150 50  

Komuna synon të sigurojë reduktimin e 
mbetjeve të destinuara për tu depozituar në 
deponi përmes aktivitetit të (ndarjes në burim) 
të fraksionit organike për zbatimin e aktivitetit 
të kompostimit. Zbatimi i skemës së 
kompostimit të frasionit të thatë do të nisë në 
500 amvisëri në zonë urbane dhe rurale ku 
synohet rreth 40% e gjenerimit ditor në këto 
amvisëri të reduktohet; duke nënkuptuar 
reduktim të kostove operative dhe të 
deponimit. 

O3: Të garantoj grumbullimin 
në masën maksimale të sasisë 
se mbetjeve të riciklueshme 
brenda territorit të komunës. 

O.4.6 Grumbullimi dhe trajtim i 
veçantë i mbeturinave 
organike për kompostim -
fraksioni organik. 

Qendra për ndarje 
dhe riciklim 

 

 

 

Cmime 
sipas 
njësive 
të 
kostove 

 

Plotësimi me infrastrukturë operative në 
qendrën e grumbullimit dhe magazinimit. Në 
këtë qendër KRM Uniteti do të zhvillojë 
aktivitetin e selektimit dhe presimit të 
mbetjeve të riciklueshme. 

O4: Të realizojë grumbullimin, 
transportimi dhe ndarja e 
mbeturinave të veçanta me 
qëllim të eliminimit të 
rrezikut nga to, trajtimit të 
veçantë dhe zvoglimit të 
sasisë që përfundon në 
deponi 

O.4.4  Grumbullimi dhe 
transportimi i veçantë i 
mbeturinave të vëllimshme 

O.4.5 Grumbullimi dhe trajtim i 
veçantë i mbeturinave të 
riciklueshme 

Pajisje për 
përpunim të 
mbetjeve inerte 

 

Cmime 
sipas 
njësive 
të 
kostove 

Nga 
donacionet 

Plotësimi me infrastrukturë operative në 
deponinë për inerte ku do të bëhet trajtimi i 
materialit inert me qëllim rishfrytëzimin e 
materialeve ndërtimore dhe uljen e impaktit 
mjedisor prej deponimit. Në këtë qendër KRM 
Uniteti do të zhvillojë aktivitetin e selektimit 
dhe presimit të mbetjeve të riciklueshme. Kjo 
kosto përfshin vetëm kosto të pajisjeve për 
zhvillim të aktivitetit në deponi. 

  

O4: Të realizojë grumbullimin, 
transportimi dhe ndarja e 
mbeturinave të veçanta me 
qëllim të eliminimit të 
rrezikut nga to, trajtimit të 
veçantë dhe zvoglimit të 
sasisë që përfundon në 
deponi  

O.4.3 : Menaxhimi i 
qendrueshëm i 
mbeturinave ndërtimore 
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PLANI KOMUNAL PËR MENAXHIM TË MBETURINAVE 

 

Programi per 
vetedijesim dhe 
ngritje te 
kapaciteteve 

   

Do te organizohet ne periudha te rregullta, 
aktivitete vetedijesuese ne shkolla dhe 
komunitet ne bashkepunim me shoqerine 
civile. 

 

Totali Kosto Investive në 2023                      € 

Investimet e parapara në PKMM për vitin 2024 

Investimi i 
planifikuar 

Sasia 
Kostoja 
njësi 

Kostoja 
totale 

Qëllimi i investimit 
Përputhshmëria sipasi 
objektivave të PKMM 

Kontenjerët për 
riciklim dhe ndarje 
në burim/sistem 
parësor 

240 l ngjyrë e 
verdhë 

 

   

Sipas objektivave dhe strategjisë nacionale, 
Komuna synon të sigurojë reduktimin e 
mbetjeve të destinuara për tu depozituar në 
deponi përmes aktivitetit të (ndarjes në burim) 
të fraksionit të thata –riciklueshme. 

Zbatimi i skemës së riciklimit të frasionit të 
thatë do të zgjerohet në 1400 amvisëri shtesë. 

O3: Të garantoje grumbullimin 
në masën maksimale të 
sasisë se mbetjeve të 
riciklueshme brenda 
territorit të komunës 

Enë kompostuese     

Komuna synon të sigurojë reduktimin e 
mbetjeve të destinuara për tu depozituar në 
deponi përmes aktivitetit të (ndarjes në burim) 
të fraksionit organike për zbatimin e aktivitetit 
të kompostimit. Zbatimi i skemës së 
kompostimit të frasionit të thatë do të nisë në 
680 amvisëri në zonë rurale (fshatrat më në 
largësi) ku synohet rreth 40% e gjenerimit 
ditor në këto amvisëri të reduktohet; duke 
nënkuptuar reduktim të kostove operative 
dhe të deponimit. 

O3: Të garantoj grumbullimin në 
masën maksimale të sasisë 
se mbetjeve të 
riciklueshme brenda 
territorit të komunës 

O.4.6 Grumbullimi dhe trajtim i 
veçantë i mbeturinave 
organike për kompostim -
fraksioni organik 

Ndërtimi I qendrës 
për kompostim 
lokalitet/deponi  

 

 

Cmime 
sipas 
njësive 
të 
kostove 

Nga 
donacionet 

Krijimi i qendrës për reduktim, riciklim dhe 
kompostim të mbeturinave do të ndihmojë 
komunën që të zvogëlojë deri në 70% të sasisë 
së mbetjeve të deponuara.njëherësh trajtimi i 
mbeturinave përmes aktivitetit të qendër 
synon të krijojë të hyra shtesë(përmes shitjes 
nga riciklimi apo kompostimi)për operatorin 
(KRM Uniteti) me çrast rritjen e efikasitetit dhe 
performancës së shërbimit. Meqënëse 
Mitrovicëi ka hapësira të gjelbra kjo ofron 
material për kompostim gjatë aktitetit të 
pastrimit të tyre.kompostim mund të përdoret 
për qytetarët e komunës për aktivitete bazike 
të kultivimit.kjo kosto do të përfshijë 
investimin bazik për qendrën për kompostim 
duke u bazuar në investimet në ndërtim dhe 
pajisjet bazike për zhvillimin e aktivietit të 
kompostimit.  

O4: Të realizojë grumbullimin, 
transportimi dhe ndarja e 
mbeturinave të veçanta me 
qëllim të eliminimit të 
rrezikut nga to, trajtimit të 
veçantë dhe zvoglimit të 
sasisë që përfundon në 
deponi 

 

O.4.6 Grumbullimi dhe trajtim i 
veçantë i mbeturinave 
organike për kompostim -
fraksioni organik 
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PLANI KOMUNAL PËR MENAXHIM TË MBETURINAVE 

 

Programi për 
vetëdijesim dhe 
ngritje të 
kapaciteteve 

     

Totali Kosto Investive në 2024                      x 

Investimet e parapara në PKMM për vitin 2025 

Investimi i 
planifikuar 

Sasia 
Kostoja 
njësi 

Kostoja 
totale 

Qëllimi i investimit 
Përputhshmëria sipasi 
objektivave të PKMM 

Enë kompostuese  x   

Komuna synon të sigurojë reduktimin e 
mbetjeve të destinuara për tu depozituar në 
deponi përmes aktivitetit të (ndarjes në burim) 
të fraksionit organike për zbatimin e aktivitetit 
të kompostimit. Zbatimi i skemës së 
kompostimit të frasionit të thatë do të nisë në 
291 amvisëri në zonë rurale (fshatrat më në 
largësi) ku synohet rreth 40% e gjenerimit 
ditor në këto amvisëri të reduktohet; duke 
nënkuptuar reduktim të kostove operative 
dhe të deponimit. 

O2: Rritja graduale e 
mbulueshmërisë me 
shërbime në tërë teritorin e 
komunës së Mitrovicës me 
qëllim të mbulimit të plotë 
deri në fund të vitit 2019. 

Ndërtimi I qendrës 
për kompostim  

 

   

Plotësimi i qendrës me pajisje operative për 
aktivitetin e kompostimit respektivisht, mjete 
motorrike,pajisje për kositje masive dhe për 
pastrim të hapësirave pyjore, pajisje 
grumcuese, sita sipas dimensioneve etj.  

O4: Të realizojë grumbullimin, 
transportimi dhe ndarja e 
mbeturinave të veçanta me 
qëllim të eliminimit të 
rrezikut nga to, trajtimit të 
veçantë dhe zvoglimit të 
sasisë që përfundon në 
deponi 

 

O.4.6 Grumbullimi dhe trajtim i 
veçantë i mbeturinave 
organike për kompostim -
fraksioni organik 

Kontenjerë për 
grumbullim të 
mbetjeve organike 
3-5 ton 

   

Me qëllim të furnizimit të njësisë për 
kompostim me material organik prej mbetjeve 
të frutave, perimeve, komuna parasheh 
vendosjen e kontenjerëve të mëdhenj në 
tregun e fruta perimeve apo në biznes që ka 
gjenerim të kësaj kategorie të mbeturinës. Kjo 
ndihmon në aktivitetin e kompostimit dhe 
përfitimit të plehut cilësor si produkt final. 

O4: Të realizojë grumbullimin, 
transportimi dhe ndarja e 
mbeturinave të veçanta me 
qëllim të eliminimit të 
rrezikut nga to, trajtimit të 
veçantë dhe zvoglimit të 
sasisë që përfundon në 
deponi 

 

O.4.6 Grumbullimi dhe trajtim i 
veçantë i mbeturinave 
organike për kompostim -
fraksioni organik 
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PLANI KOMUNAL PËR MENAXHIM TË MBETURINAVE 

 

Pajisje për 
qendrën  e 
riciklimit dhe 
optimizim 
shërbimi 

   

Plotësimi me pajisje për zhvillimin e aktivitetit 
të riciklimit në qendër do të konsistojë në 
blerjen e shiritit asortues, pajisje për ballim, 
larje dhe grimcim të mbetjeve të riciklueshme 
sipas llojit. Kjo qendër paraprin planeve 
afatgjata për zgjerim të skemës së ndarjes në 
nivel territori komunal si potencial edhe për 
bashkëpunim me komunë tjetër e interesuar 
të zbatojë politika të ngjajshme.aktiviteti i 
riciklimit në shkallë të gjerë përpos qe 
redukton kostot e transportit dhe deponimit 
krijon mundësinë për gjenerim të të hyrave 
për ndërmarjen komunale. 

O4: Të realizojë grumbullimin, 
transportimi dhe ndarja e 
mbeturinave të veçanta me 
qëllim të eliminimit të 
rrezikut nga to, trajtimit të 
veçantë dhe zvogëlimit të 
sasisë që përfundon në 
deponi 

O.4.4  Grumbullimi dhe 
transportimi i veçantë i 
mbeturinave të vëllimshme 

O.4.5 Grumbullimi dhe trajtim i 
veçantë i mbeturinave të 
riciklueshme-fraksioni të 
thata 

O.4.6 Grumbullimi dhe trajtim i 
veçantë i mbeturinave 
organike për kompostim -
fraksioni organike 

O 5: Mbulimi i kostos nga të 
ardhurat prej tarifës së 
shërbimit dhe trajtimit të 
mbeturinave 

Programi për 
vetëdijësim dhe 
ngritje të 
kapaciteteve 

     

Totali Kosto Investive në 2026                       
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PLANI KOMUNAL PËR MENAXHIM TË MBETURINAVE 

 

9. PLANIFIKIMI I MBULIMIT TË KOSTOVE 

 
 

Qëndrueshmëria financiare e shërbimit të menaxhimit të mbeturinave do të mbështetet në faktorët e 
mëposhtëm: 
 
1. Efektivitetin e organizimit të shërbimit, 
2. Efiçiencën e kostos së shërbimit, 
3. Efektivitetin e monitorimit të shërbimit, 
4. Sistemin e tarifimit nëpërmjet të cilit mbulohet kosto e plotë e shërbimit, 
5. Efektivitetin e mbledhjes së të ardhurave nga tarifa e shërbimit. 
 
Secili prej tyre është faktor kyç për të gjithë ciklin e menaxhimit financiar të shërbimit; kjo do të thotë se 
mbarëvajtja në lidhje me njërin mund të ndihmojë të gjithë ciklin, sikurse mos përmbushja e tij mund ta 
pengojë operimin e rregullt të kompanisë. 
Të katër faktorët të cilët përcaktohen nga efektiviteti dhe efiçienca, janë parime udhëheqëse të planifikimit 
të shërbimit të kryer në Komunën e Mitrovicës për vitet në vijim; kjo do të thotë se sistemi i organizimit të 
shërbimit, monitorimit të tij dhe i mbledhjes së të ardhurave në këtë plan janë parashikuar të sigurojnë 
efektivitet të ciklit të plotë të shërbimit dhe eficiencën të kostos së tij. Gjithashtu, qëndrueshmëria financiare 
do të varet nga aftësia e burimeve njerëzore për përmbushjen e këtyre faktorëve. 
Sa i përket faktorit të katërt, një sistem tarifimi nëpërmjet të cilit mbulohet kosto e plotë e shërbimit, lidhur 
me këtë komuna e ka hartuar rregulloren lidhur me tarifat e aplikuara I cili mbulon vlerën e kostos së 
shërbimit.  
Megjithatë meqënese inkasimi realizohet prej Komunës dhe Kompanisë aftësia e burimeve njërezore të 
kompanisë për të funksionalizuar në mënyrë efikase sistemin e tarifimit është përcaktuese për 
qëndrueshmërinë financiarë të shërbimit. Sipas të dhënave të ofruara shkalla e inkasimit në amviseri mundet 
të ndikojë në qëndrueshmërinë e shërbimit në të ardhmen.Atëherë politikë për tu adresuar për Komunen 
mbetet rritja e inkasimit në amviseri përmes gjenerimit të faturës dhe permbarimit te fatures sipas listës së 
amviserive në komunë. 
 
Në tabelën e mëposhtme paraqiten të dhënat e nevojshme për përllogaritjen e të hyrave në vite për 
subjektet pagues për shërbimin e menaxhimit të mbeturinave. 
 
Si vit referent do të merret planifikimi 2019 dhe do të bëhen përllogaritjet sipas të dhënave të ofruara prej 
komunës dhe  KRM Uniteti sipas numrit të amvisërive residente dhe jo residente si dhe bizneseve active në 
komunë dhe të hyrave të planifikuara  prej shërbimit të menaxhimit të mbeturinave. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 26.Projeksioni i të hyrave të shërbimit prej MM 
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PLANI KOMUNAL PËR MENAXHIM TË MBETURINAVE 

 
Komuna Klientë të faturuar = shërbyer Klientë të shërbyer 

Qyteti/Fshat Amviser
i 

Bisnese Insitucion
e 

 Ek 
familjare 
joresiden

d 

Bisnese 
Vogla-mesme-

medha 

Insituci
one 

Totali 
në 

shërb
im 

 
Mitrovicë  

x 2000  
195 

  
x 

V M M/
I 

 
195 

 
--- 

Të hyra të 
inkasuara prej  
shërbimit(vjetore) 

450,000 

314,309.32 1,120,344.74 

 12,895 1,145 65 14,105 

 

Të hyra të 
planifikuara prej  
shërbimit 100% 
(vjetore) 

600,000 
€ 

369,775.68 1,204,671.77 

     

*Përllogaritja prej bisneseve është bërë me marzhe racionale duke llogaritur shkallën e inkasimit më shkallën e faturimit 

 

Tabela 27.Projeksioni i të hyrave të shërbimit/Inkasimi 

Komuna    Kliente totale 
(te dhena prej 
komunes) 

 

Qyteti/Fshat  Ekonomi 
familjare 

Bisnese. Insitucione 

 
Mitrovicë  

 6x x   (referent 
1x% faturim) 

195 

  % x*€ % 

Të hyrat e KRM Uniteti 
(vjetore dhjetor 2019) 

2021 56% 65% 100 

 

Të hyrat e KRM Uniteti 2022 x 75% 
% 

100 

70% 

Të hyrat e KRM Uniteti 2023 x x 
85 % 

100 

80 % 

Të hyrat e KRM Uniteti 2024 x x 
90 % 

100 

85 % 

Të hyrat e KRM Uniteti 2025 x x 
90% 

100 

95% 

Të hyrat e KRM Uniteti 2026 x x 
95% 

100 

95% 

 

Në tabelën më sipër janë paraqitur vlerat e të ardhurave të planifikuara për t’u realizuar nga tarifat e 

përllogaritura dhe sipas numrit të familjeve, bizneseve dhe institucioneve të vendosura në komunën e 

Mitrovicës. 

Referuar planifikimeve vetëm prej shërbimit të grumbullimit të mbeturinave të hyrat prej shërbimit prej vitit 

2020 do të mund të mbulojnë koston e shërbimit të grumbullimit dhe transportimit të mbeturinave dhe prej 

vitit 2022 - 2026 KRM Uniteti siguron kapacitet me të hyra vetanake për investime capital për përmirësim të 

eficiencës së shërbimit.  Në këtë llogaritje nuk përfshihen aktivitetet sekondare të kompanisë të cilat 

balancojnë financiarisht koston e shpenzimeve dhe investimeve prej kompanisë. Sistemi tarifor i aplikuar 

sipas rregullores komunale mundëson mbulimin e kostos së shërbimit në masën 100 % me të ardhurat nga 
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tarifa, duke filluar që në vitin 2020. Në fund të çdo viti, buxheti financiar i shërbimit duhet të rezultojë i 

balancuar, tërësisht me burime të të ardhurave prej inkasimit dhë kontrata tjera të kompanisë.  

Krahas të hyrave prej tarifës së shërbimit, aplikimi I sisteme të trajtimit të mbeturinave në vitet në vijim do 

të synojë të zvogëlojë kostot operative të kompanisë dhe të gjenerojë të hyra përmes aktivitetit të sortimit 

dhe riciklimit apo kompostimit në të ardhmen. Gjithashtu vlen të ceket që drejtimi I politikës komunalë në 

menaxhim të mbeturinave do të harmonizohet me objektivat e përcaktuara prej nivelit qëndror përmes 

Strategjisë Kombëtare për Menaxhim të Integruar të Mbeturinave që përkojnë me reduktimin e 

mbeturinave sipas parimit të hiearkisë dhe zvogëlimit të ndotjes. Kjo do të nënkuptojë që kostoja e investimit 

do të bazohet në politikat dhe mundësitë për investim prej komunës përmes mjeteve vetanake, nivelit 

qëndror dhe donatorëve të huaj. Mundësitë e zhvillimit të projekteve për menaxhim të integruar të 

mbeturinave në nivel Rajonal do të mund të jenë favorizuese për Komunën e Mitrovicës duke synuar 

përmbushjen e objektivave sipas Strategjisë Kombëtare referuar politikave për reduktim dhe riciklim të 

mbeturinave. 

*Cmimet e shitjes së materialeve të riciklueshme variojnë prej bursës ndërkombëtare sipas kërkesës së 

tregut. Në një përllogaritje me çmimet referente të vitit 2019 do të mund të llogaririsim çmimin për 

materialin plastikë ( 120 euro/ton), letër ( 40 euro/ton), alumin (180 euro/ton).Sipas përbërjes në një vlerë 

mesatare për këtë fraksion nënkuptojmë se:  

Tabela 28.Kosto referente sipas tregut të shitjes të materialit të riciklueshëm 

Mbeturina %  Sasia ditore 
sipas 
fraksionit 

 Sasia ditore  Sasia vjetore  
Komuna Mitrovicë 

~ Gjenerimi i mbeturinave për 
(muaj /banorë )  
Kg/muaj 

(ton/vit/2021) 

Totali mbeturina 100.00% 0.83 kg/ditë 1,812.107 21,7452.8 

Organike 40.87% ~ 0.41 
 740,608.05 

8,887,296.59 

Të riciklueshme5 33.24% ~ 0.33 
 602,344.30 

7,228,131.60 

Leter / Karton 12.83% 0.13 232,493.30 2,789,919.63 

Plastike 14.78% 0.15 267,829.39 3,213,952.62 

Qelq 4.45% 0.04 80,638.75 967,665.03 

Metale 1.18% 0.01 21,382.86 256,594.32 

Te tjera  25.89% ~ 0.26 469,154.45 5,629,853.46 

*Cmimi refert I shitjes (2019) për plastikë 120 euro/ton, letër ( 40 euro/ton), alumin (180 euro/ton). 
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10. KUADRI LIGJOR DHE INSTITUCIONAL 

 

10.1 Rregullorja komunale 

 
Komuna e Mitrovicës posedon rregulloren komunale për menaxhimin e mbeturinave, ku përcaktohet qartë 
roli dhe përgjegjësia e prodhuesve dhe operatorëve të mbeturinave, me qëllim administrimin e suksesshëm 
të tyre brenda territorit të saj administrativ. Kjo rregullore përcakton rregullat dhe procedurat për 
administrimin vendor të mbeturinave, procedurat për trajtimin e ankesave të qytetarëve si dhe gamën e 
sanksioneve ndaj palëve për mosrespektim të rregullave. 
 
Më konkretisht, meqënëse komuna synon të zhvillojë planë për administrimin e qëndrueshëm të 
mbeturinave dhë të funksionalizojë qendra për trajtimin e rrymave të veçanta, kjo rregullore udhëzohet që 
të përfshijë: 
 
a. Standardet lokale të punës dhe cilësisë, metodologjitë dhe teknologjitë, rregullat e sigurisë dhe të 
shëndetit për shërbimet e pastrimit dhe të administrimit të mbeturinave; 
b. Rregullat dhe detyrimet e prodhuesve të mbeturinave; 
c. Sanksione në raste të dëmtimit të kontenierëve të veçantë sipas programeve për reduktim dhe 
riciklim, të ndryshimit të funksionit apo vendodhjes së PGM apo kontenierëve; 
j. Përcaktimin e të drejtave dhe detyrimeve të administruesve të mbeturinave sipas programëve për 
reduktim dhe riciklim të aplikuar prej komunës (kompania publike apo operatorë të tjerë të mbeturinave, 
industria e mbeturinave) 
• Veprimet të kryhen vetëm nga kontraktorë të liçencuar; 
• Përdorimi i makinerive dhe kontenierëve të përshtatshëm sipas planit për ndarje në burim; 
• Përdorim i vendeve të licensuara të depozitimit dhe rregullat për depozitim; 
• Regjistrimi i konsumatorëve që përfitojnë shërbime pastrimi; 
• Regjistrimi I konsumatorëve që aplikojnë masa për reduktimin dhe riciklimin e mbeturinave; 
• Mbajtja e të dhënave historike për mbeturina prej operatorit publik në vendlokacionet e depozitimit 
apo shkarkimit dhe pranimit të përkohshëm të mbetjeve të riciklueshme, vellimshme, inerte; 

 

10.2 Zbatimi i rregullores dhe sanksionet 

 
Rregullorja lokale për menaxhim të mbeturinave shoqërohet me një sërë gjobash dhe sanksionet që duhet 
të caktohen dhe miratohen nga Kuvendi Komunal. Niveli i gjobave dhe sanksioneve duhet të bazohen në 
shërbimin e ofruar dhe në parimin “ndotësi paguan”, ku shkelësi duhet të ndëshkohet me qëllim që të 
merren parasysh kostot e pastrimit apo mbledhjes së mbeturinave, kostot mjedisore dhe për më tepër të 
krijohet një sistem i drejtë për shurajimin dhe parandalimin e ndotësve. 
Gjobat lokale duhet të vendosen nga inspektorët komunalë që janë nën juridiksionin e komunës. Përgjegjësia 
kryesore e këtyre inspektorëve është të vendosin sanksione për personat fizikë apo juridikë që shkelin 
kushtet ligjore në lidhje me mbledhjen, largimin dhe transportin e mbeturinave. 
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10.3 Licencimi mjedisor 

 
Zbatimi me sukses i kuadrit ligjor në nivel vendi do të kërkojë përmirësime në sistemin e licencimit 
mjedisor, i cili përbën mekanizmin kryesor të kontrollit. Sipas legjislacionit kombëtar: 
• Komunat duhet të bashkëpunojnë me nivelin qëndror kur miratojnë të ushtrojnë veprimtari apo 
projekt për administrimin e mbeturinave; 
• Komuna duhet të marrë miratimin prej nivelit qëndror për vendet e depozitimit të mbeturinave të 
rrezikshme për qëllime të marrjes së lejeve mjedisore; 
• Të kontrollohet vazhdimisht përmbushja e detyrimeve ligjore në veprimtaritë e administrimit të 
mbeturinave (përfshirë jo vetëm mbetjet urbane por edhe mbetje ndërtimore dhe të tjera jo-urbane).  

 

10.4 Pjesëmarrja e sektorit privat 

 
Ekzistojnë një sërë përfitimesh dhe avantazhesh lidhur me përfshirjen e sektorit privat në sektorin e 
manaxhimit të mbeturinave, sipas parimeve ku: 
• Sektori privat zotëron një ekspertizë më të mirë teknike dhe akses më të madh ndaj kapitaleve 
financiare; 
• Skemat e minimizimit të mbeturinave që kërkojnë financime në teknologji (makineri dhe kontenierë) 
mund të jenë shumë të përshtatshme për një bashkpunimim PPP; 
• Aty ku sektori privat mund të realizojë shërbimet me standarde të njëjta apo më të mira dhe me 
kosto më të ulët për njësi, dhënia me kontratë e shërbimeve është një mundësi mjaft e mirë për të 
përmirësuar performancën e përgjithshme të shërbimeve të komunës; 
 
Kontraktimi i shërbimeve të largimit të mbeturinave voluminoze, mbeturinave të riciklueshme apo dhënia 
me koncension e impianteve apo aktiviteteve për trajtimin mbeturinave, duhet të shihet si një mundësi për 
të tërhequr investime nga sektori privat në infrastrukturën e mbeturinave. Përfshirja e sektorit privat me 
anë të koncesionit apo partneritetit publik-privat duhet të nxitet si një mekanizëm për të ofruar një zgjidhje 
më të mirë ekonomike dhe që mund të jetë e pranueshme nga pikëpamja mjedisore.Në të gjitha situatat 
komuna duhet të vendosë standarte të ofrimit të shërbimit, të monitorojë performancën periodike të 
shërbimit të ofruar duke pasur autoritetin e plotë të penalizimit konform kontratave. 
Sektori privat mund të marrë pjesë në secilën nga veprimtaritë e administrimit të mbeturinave të ngurta, siç 
jepet edhe më poshtë: 

• Ofrimi i kamionëve apo makinerive të rënda për trajtim të mbetjeve inerte apo mbetje tjera të 
vëllimshme.– me qira ose marrëveshje qiraje me pronarët e pajisjeve  

• Pastrimi I akseve rrugore dhe zonave pyjore për zhvillimin e aktiviteteve të trajtimit të këtyre 
mbetjeve  – me kontratë shërbimi 

• Ofrimi i kontenierëve të posaçëm për skemat e minimizimit të mbeturinave  
• Funksionalizimi  i qendrës së Riciklimit– me kontratë shërbimi me KRM ose koncesion 

 

10.5 Mbështetja politike 

 
Manaxhimi i mbeturinave dhe pastërtia e qytetit duhet të konsiderohen të një rëndësie të veçantë për 
qytetin dhe banorët e tij dhe do të kërkojë një mbështetje dhe inkurajim të fortë nga Kuvendi Komunal për 
të arritur objektivat e tij. Në këtë kuadër, nga njëra anë kuvendi komunal duhet të shikojë me prioritet 
mbështetjen e projekteve, iniciativave lokale për modernizimin e këtij sektori, përmirësimin e buxhetit, 
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investimet, dhe nga ana tjetër komuna duhet të sigurojë transparencën maksimale ndaj kuvendit dhe 
publikut për të gjitha veprimet që ajo ndërmerr.  
Kjo marrëdhënie reciproke do të mundësojë paanësinë politike për çështjet që lidhen me mjedisin dhe 
pastërtinë e qytetit. Mbetet detyrë e stafit të komunës sipas kompetencave të drejtorisë dhe sektoreve tjerë 
që këtë çështje t’ia argumentojë dhe adresojë në mënyrë profesionale kuvendit komunal me qëllim marrjen 
e dakordësisë në miratimin e zbatimit të planeve të menaxhimit të qëndrueshëm të mbeturinave si dhe 
buxhetin përkatës për zbatimin e tij. 
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11. NDËRGJEGJËSIMI PUBLIK 

 
Për të siguruar mirëfunksionimin e sistemit të menaxhimit të mbeturinave, rritjen e efikasitetit dhe 
efektivitetit të shërbimeve si dhe sigurimin e pastërtisë në qytet, është shumë i domosdoshëm përfshirja 
dhe ndërgjegjësimi i komunitetit. Komuniteti jo vetëm duhet të kuptojë funksionimin e sistemit, por duhet 
ta mbështesë atë. Suksesi i çdo skeme riciklimi bazohet plotësisht nga mbështetja e qytetarëve. 
Konsumatorët si : familjet, bizneset apo institucionet, në sajë të një fushate të vazhdueshme ndërgjegjësimi 
mund të ndikojnë në përmirësimin e sistemit të mbledhjes, duke zbatuar kërkesat të hedhjes dhe ndarjes së 
mbeturinave dhe duke penguar materialet e padëshirueshme (psh. mbetjet e rrezikshme), të hyjnë në 
rrjedhën e mbeturinave të mbledhura. Ndërgjegjësimi publik ndaj çështjeve të mbeturinave dhe pastërtisë 
së qytetit, konsiderohet si një prioritet dhe objektiv primar krahas objektivave të tjerë që lidhen me 
infrastrukturën apo me depozitimin e sigurtë të mbeturinave.  
Ka disa mënyra për të rritur ndërgjegjësimin publik për çështjet e mbeturinave dhe për të dhënë informacion 
se si mund të trajtohen ato, me një kosto relativisht të ulët, por mjaft efektive për arritjen e objektivit. Kjo 
mund të arrihet duke hartuar një plan ndërgjegjësimi i cili do të mundësojë: ofrimin e një informacioni të 
përgjithshëm dhe të veçantë për publikun në lidhje me nismat e komunës të mbledhjes, riciklimit të 
mbeturinave, pastërtisë së qytetit dhe kostos së shërbimit të menaxhimit të mbeturinave; ndërgjegjësimin 
e publikut për detyrimet ligjore, rregullat dhe detyrimet vendore; nxitjen e qëndrimit miqësor ndaj mjedisit.. 
 
 

11.1 Metoda për komunikim dhe informim 

 
Metodat më të përdorura të komunikimit të informacionit janë broshurat, artikujt në gazeta, njoftimet, dhe 
reklamat në TV dhe radio lokale, dhe fletëpalosje që shpërndahen në shkolla. Një zhvillim të lartë sot në 
vend ka edhe teknologjia e informacionit si edhe aksesi në internet. Kjo teknologji si edhe tërheqja pas 
rrjeteve sociale të komunitetit (kryesisht atij në moshë të re) mund te jetë një mundësi e mirë për 
komunikimin dhe informimin e publikut për shkak edhe te kostos së ulët si edhe shpejtësisë që ofron. 
Gjithashtu mund te shfrytëzohen dhe evente të karaktereve të ndryshme (festa, tubime, koncerte), ku ka 
grumbullime të mëdha njerëzish dhe ku informimi dhe komunikimi me publikun bëhet më i lehtë. 
 
Në programet e riciklimit apo minimizimit të mbeturinave metoda më e mirë është ajo “derë më derë”. Kjo 
metodë fton konsumatorët në nismat e riciklimit dhe kompostimit, për të përmirësuar qëndrimin e tyre ndaj 
ndarjes së mbeturinave në burim, për të zbatuar rregullat dhe respektuar oraret. Banorëve dhe bizneseve 
iu shpërndahen fletë informative për llojet e mbeturinave që mund të riciklohen, kompostohen dhe 
mënyrën se si ato duhet të veprojnë për t’u bërë pjesë e procesit. 
 
Përdorimi i kompatatorëve apo makinave të tjera që shërbejnë për grumbullimin dhe transportin e 
mbeturinave apo kontenierët për informim mbetet një detaj tjetër I cili përmban impact vizuel për qytetarë. 
Tek të gjithë makinat dhe nëse është e mundur tek kontenierët e mbeturinave duhet të shkruhet qartë dhe 
lehtësisht e lexueshme një slogan domethënës për të mbajtur pastër zonën, numrin e telefonit të ofruesit 
të shërbimit si dhe numrin e telefonit falas që caktohet nga autoritetet vendore, sipas një formati të miratuar 
paraprakisht. 
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11.2 Pjesëmarrje qytetare 

 
Një çështje tjetër e rëndësishme është krijimi i mekanizmave për marrjen e mendimeve dhe reagimit të 
qytetarëve: si mund të ftohet publiku t’i japë institucioneve komunale mendime apo opinione ose komente 
për shërbimin e mbeturinave. 
Dy metodat kryesore për të marrë mendimin e publikut janë: 

• Mundësia e publikut për t’u ankuar: komuna apo operatori i shërbimit duhet të ketë zyrën e 
kontaktit/informacionit për të marrë ankesat. Numri i ankesave dhe zgjidhja e tyre është një nga parametrat 
e matjes së performancës së institucionit lidhur me menaxhimin e mbeturinave. 

• Vlerësimi i kërkesës dhe sondazhi/studimi i “vullnetit për të paguar”: Për të vlerësuar kërkesën, 
vullnetin dhe mundësinë për të paguar, është e nëvojshme të komunikohet me përfituesit e mundshëm të 
shërbimit lidhur me alternativat e shërbimit, kostot, buxhetin dhe tarifat. Për secilën zonë të komunitetit 
apo zonë për t’u përfshirë në sondazh, mostra që duhet të realizohet është midis 100 dhe 200 të intervistuar. 
Kjo praktikë duhet të kryhet periodikisht nga komuna, ose sa herë ajo e shikon të arsyeshme për të marrë 
opinionin e publikut në lidhje me vlerësimin e performancës të shërbimit. 
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Objektivi Strategjik Veprimet e parapara Përgjegjesitë Afatet kohore 

1. Të optimizojë shërbimin e grumbullimit dhe 
largimit të mbetjeve në mënyrë të unifikuar që 
garanton optimizimin e kostove dhe shërbimit 
në komunën e Mitrovicës. 

1.1. Sigurimi i kontejnërve për 6000 amviseri rezidente në zonat urbane dhe 
rurale 

Komuna Mitrovicë, 

Kuvendi komunal 

2022 - 2025 
1.2. Përgaditja e listave të amvisërive për furnizimin me kontejner KRM Uniteti 

1.3. Informimi publik i amvisërive për furnizimin me infrastrukturë 
Komuna Mitrovicë 

KRM Uniteti 

1.4. Shpërndarja e kontejnerëve nëpër amvisëri KRM Uniteti 

2. Ndarjen e mbetjeve në burim për 
grumbullimin e diferencuar dhe reduktimi i 
mbetjeve nëpërmjet riciklimit dhe kompostimit 

2.1. Prokurimi i kontejnerëve për ndarjen e mbeturinave të riciklueshme, 500 
copë 280 l dhe kontenierë për sistem të përbashkët 10 copë   

Komuna Mitrovicë, 

Kuvendi komunal 

2022 - 2026 

2.2. Përgatitja e koncept planit për organizmin e sistemit të ndarjes së 
mbetjeve në zonat pilot fillimisht me 500 amvisëri për nisjen e ndarjes 
së mbeturinave të riciklueshme në burim  

Komuna Mitrovicë, 

 

2.3 Përfshirja graduale e të gjitha institucioneve shkollore në procesin e 
ndarjes. 

2.3.1 Krijimi i klubeve ekologjike  në shkolla 

Komuna Mitrovicë 

 

2.4 Kontraktimi i kompanisë për kampanjën e vetëdijesimit  
Komuna Mitrovicë 

KRM Uniteti 

2.5  Zhvillimi i kampanjes së vetëdijesimit dhe informimit për ndarjen e 
mbeturinave të riciklueshme në burim 

2.5.1 Zhvillimi kampanjës së vetëdijesimit për grumbullim të ndarë të mbetjeve 
të vëllimshme sipas aksioneve mujore/stinore të kompanisë 

2.5.2 Përcaktimi i orarit të grumbullimit të mbeturinave të vëllimshme sipas 
kërkesave/kontratave dhe informimi qytetar 

2.5.3 Përcaktimi i tarifës së grumbullimit për mbetje të vëllimshme dhe 
informimi qytetar 

Komuna Mitrovicë 
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2.5.4 Përcaktimi i orarit për grumbullimin e mbeturinave të riciklueshme dhe 

informimi qytetar 

2.6 Sigurimi i kamionit të vecant për grumbullimin e mbetjeve të riciklueshme 

2.6.1 Krijimi i njësisë operative për grumbullimin e mbetjeve të riciklueshme 

2.7 Përcaktimi i lokacionit për deponim dhe trajtim të mbeturinave të 
riciklueshme  

2.8 Përgatitja e dokumentacionit për sigurimin e pëlqimit mjedisr 

 

Komuna Mitrovicë, 

Kuvendi komunal 
KRM Uniteti 

2.8 Shpërndarja e kontejnerëve për riciklim 
Komuna Mitrovicë 

KRM Uniteti 

2022; 
2023;2024; 
2025; 2026 

2.9 Monitorimi i procesit të ndarjes në burim 

2.9.1 Përgatitja e planit të operimit për grumbullimin e mbetjeve të 
riciklueshme  

2.8 Zgjidhja e formes dhe sigurimi i tregut për shitje të mbetjeve të 
riciklueshme 

Komuna Mitrovicë 

KRM Uniteti 
2022 

2.10 Rregullimi i lokacionit për trajtimin e mbetjeve te riciklueshme 

2.10.1 Sigurimi i pajisjes për paketimin e mbetjeve te riciklueshme 

2.10.2 Sigurimi i shiritit për selektimin e mbetjeve te riciklueshme 

Komuna Mitrovicë, 

Kuvendi komunal 
KRM Uniteti 

2022-2024 

2.10 Përcaktimi i zonës së dytë për zgjerim në ndarjen e mbeturinave të 
riciklueshme,500 amvisëri në zonë urbane dhe sub urbane; 

2.11 Prokurimi i kontenierëve për riciklim sipas sistemit parësor dhe dytësor . 
500 shporta 280l dhe 20 kontenierë rrjetë/ 1.1m3 ngjyrë e verdhë 

Komuna Mitrovicë, 

Kuvendi komunal 
KRM Uniteti 

2022 
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2.10.1 Kontraktimi i kompanive për vetëdijesim 

2.10.2 Zhvillimi i kampanjës së vetëdijesimit dhe informimit për ndarjen e 
mbeturinave të riciklueshme në burim 

2.10.3 Shpërndarja e kontejnerëve për riciklim 

2.10.4 Monitorimi i procesit të riciklimit 

2.10.5 Rishikimi i planit të operimit për grumbullimin e mbetjeve të 
riciklueshme 

2.10.6 Rishikimi i planit operativ për grumbullimin e mbeturinave të 
përgjithshme 

2.11 Përcaktimi i zonës së tretë për zgjerim në ndarjen e mbeturinave të 
riciklueshme, 2800 amvisëri në zonë urbane apo rurale 

2.11.1 Kontraktimi i kompanivë për vetëdijesim 

2.11.2 Zhvillimi i kampanjës së vetëdijesimit dhe informimit për ndarjen e 
mbeturinave të riciklueshme në burim 

2.11.3 Shpërndarja e kontejnerëve për riciklim 

2.11.4 Monitorimi i procesit të riciklimit 

2.11.5 Rishikimi i planit të operimit për grumbullimin e mbetjeve të 
riciklueshme 

2.11.6 Rishikimi i planit operativ për grumbullimin e mbeturinave të 
përgjithshme 

Komuna Mitrovicë, 

Kuvendi komunal 
KRM Uniteti 

2023-2025 

3. Të garantoje grumbullimin në masën 
maksimale të sasisë se mbetjeve të riciklueshme 
brenda territorit të komunës 

3.1 Caktimi i zonës pilot dhe përgatitja e koncept planit për nisjen e ndarjes së 
mbeturinave organike në burim në 500 amvisëri në zonë urbane dhe rurale 

3.1.1 Prokurimi i enëve kompostuese  

3.1.2 Kontraktimi i kompanisë për zhvillimin e kampanjës së vetëdijesimit dhe 
informimit për ndarjen e mbeturinave organike në burim 

3.1.3 Shpërndarja e komposterëve 

Komuna Mitrovicë, 

Kuvendi komunal 
KRM Uniteti 

2023 
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3.1.4 Monitorimi i procesit të kompostimit 

3.2 Hartimi i koncept planit për zgjerimin e zonës për kompostim  

3.2.1 Zgjerimi i zonës për kompostim në 971 amvisëri sipas dy fazave - 
kontraktimi i kompanisë për promovim 

3.2.2 Zhvillimi i kampanjës së vetëdijesimit 

3.2.3 Shpërndarja e komposterëve 

3.2.4 Monitorimi i procesit të kompostimit 

Komuna Mitrovicë, 

Kuvendi komunal 
KRM Uniteti 

2024-2025 

3.3  Prokurimi i 971 enëve kompostuese 

3.3.1 Shpërndarja e komposterëve 

3.3.2 Zbatimi i planit për vetëdijesim dhe informim 

3.3.2 Monitorimi i procesit të kompostimit 

Komuna Mitrovicë, 

Kuvendi komunal 
KRM Uniteti 

2023-2025 

 

3.4 Përgatitja e planit për ndërtimin e njësisë për kompostim dhe pajisja me 
leje mjedisore 

3.4.1 Përgatitja e termave specifikë për pajisje 

3.4.2 Prokurimi i pajisjeve për aktivitetin e kompostimit të centralizuar 

Komuna Mitrovicë, 

Kuvendi komunal  
 

4. Të realizojë Grumbullimin, transportimi dhe 
ndarja e mbeturinave të veçanta me qëllim të 
eliminimit të rrezikut nga to, trajtimit të veçantë 
dhe zvoglimit të sasisë që përfundon në deponi 

4.1 Përgatitja e dokumentacionit për sigurimin e pëlqimit mjedisor 

4.2 Rethimi i lokacionit për mbetje inerte dhe funksionalizimi bazik  

Komuna Mitrovicë, 

Kuvendi komunal 
KRM Uniteti 

2022; 2023;  

4.3 Rregullimi i rruges për qasje në deponine inerte 

4.4 Eleminimi i mbetjeve inerte ilegale në komunë sipas raportit 2019-2020 

4.4.1 Kampanja informuese për mjedis të pastër dhe mbi grumbullimin e 
vëçantë të mbetjeve inerte 

4.4.2 Përcaktimi i orarit të pranimit të mbeturinave inerte 

4.4.3 Përcaktimi i tarifës së depozitimit të mbetjeve inerte 

4.5 Sigurimi i infrastrukturës për përpunimin e mbetjeve inerte Komuna Mitrovicë, 2022-2023 
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Kuvendi komunal 
KRM Uniteti 

4.6 Krijimi i njësisë administrative për menaxhimin e deponisë së përkohshme 
inerte  

KRM Uniteti 2023  

 
4.7 Kampanja informuese për mishtorët, therrëtorët, dhe fermat që të pajisen 

me kontenjera të vecantë për mbeturina shtazore 

Komuna Mitrovicë, 

Kuvendi komunal 
KRM Uniteti 

2022 

 

4.8 Percaktimi i modelit të operimit për grumbullim të veçantë të mbetjeve 
prej mishtoreve,thertoreve,ferma etj. 

4.8.1 Përcaktimi i tarifës së grumbullimit për mbetje të veçanta 

Komuna Mitrovicë, 

Kuvendi komunal 
KRM Uniteti 

2022 

5. Të realizojë në mënyrë graduale dhe në 
përputhje me parimin “ndotësi paguan” 
mbulimin e kostos së shërbimit nga të ardhurat 
prej tarifës 

5.1 Mbulimi i kostos nga të ardhurat prej tarifës 
së shërbimit 

5.2 Rritja e mbledhjes së të ardhurat prej tarifës 
së shërbimit 

 

5.1 Rishikimi i strukturës organizative të kompanisë Uniteti 

5.2 Trajnimi i stafit të kompanisë Uniteti sipas njësive 

5.3 Rishikimi i bazës së të dhënave lidhur me klientët rezidentë dhe plotësimi i 
listave sipas numrit të klientëve në komunë 

5.4 Zhvillimi i kampanjës së komunikimit për pagesën e tarifës së grumbullimit 
të mbeturinave 

 

 

DSHPSH 

KRM Uniteti 
2022-2023 
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 Mesazhi: Redukto, Riperdor, Riciklo dhe Minimizo deponimin! 

 





---+---+ 

 

2022-2026 
Mitrovicë, 2022 
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Fjala e Kryetarit të Komunës 

 
 
 
 

 Duke e konsideruar mbrojtjen e mjedisit si një domosdoshmëri për 

zhvillim të qëndrueshëm të zonës së Mitrovicës dhe me impakt të 

ndjeshëm mbi zhvillimin e turizmit, higjienës, shëndetit dhe atë ekonomik, 

është përgjegjësi dhe kënaqësi të prezantoj “Planin Lokal të Vveprimit në 

Mjedis” për periudhën pesë vjeçare 2022-2026. Ky Plan është pjesë e 

rëndësishme e qëllimeve dhe programeve të planit strategjik për 

zhvillimin ekonomik të qytetit në fushën e mjedisit. 

 Kam nderin e veçantë që t’ua prezantoj Planin Lokal të Veprimit në Mjedis për qytetin e Mitrovicës, 

Plan që ka për qëllim kryesor krijimin e një politike, respektivisht një strategjie për tejkalimin e 

problemeve të ndotjes së mjedisit jetësor. Për ta arritur këtë qëllim, është dashur të bëhet një punë e 

madhe dhe e vazhdueshme me ekspert të fushave të ndryshme në qytetin tonë, të cilët punuan në 

bashkëpunim shumë të ngushtë me ekspert tjerë vendor dhe ndërkombëtar. Kyçja e qytetarëve dhe 

shoqërisë civile në hartimin e Planit Lokal të Veprimit në Mjedis gjithashtu luajti një rol të 

rëndësishëm. Ky plan duhet parë nga të gjithë si një plan që synon të hyjë në dialog me qytetarin dhe 

bizneset. Pra, ftoj të gjithë qytetarët të bashkëpunojnë më tej dhe të jenë pjesë e zbatimit dhe 

monitorimit të këtij plani, për të siguruar një shërbim më të mirë pastrimi, përmirësim të kushteve 

lokale dhe për të krijuar pasuri që do t’u shërbejnë gjeneratave të tanishme dhe atyre të ardhëshme. 

Një frymë e ndryshimeve pozitive dhe optimizëm dallohet qartë në fytyrat e Mitrovicasve dhe gjithçka 

thotë “Mirë se na erdhët në Mitrovicën Universitare me mjedis të shëndoshë’’. Dhe krejt në fund, një 

falënderim i veçantë për të gjithë qytetarët e Mitrovicës, grupin koordinues, punues të cilët kontribuan 

në realizimin e këtij Plani.  

 
 
Një qytet që ka shumë për të thënë. 
 

 

Përzemërsisht,  

Bedri Hamza, Kryetar i Komunës së Mitrovicës  
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1. HYRJE 
 

Planet Lokale të Veprimit në Mjedis (PLVM) janë dokumente strategjike mjedisore vendore, të cilat paraqesin 

prioritete mjedisore dhe listën e veprimeve për zgjidhjen e tyre. Përgatitja e këtyre planeve zhvillon më tej aftësitë e 

pushtetit vendor dhe subjekteve të tjera të interesuara për mjedisin dhe komunitetin. Programi Lokal i Veprimit në 

Mjedis mëton për të ndihmuar në zgjidhjen e problemeve mjedisore në nivel lokal, në Komunën e Mitrovicës. 

PLVM është një pikë e shkëlqyer për zhvillimin e një komuniteti të qëndrueshëm. Ato ndihmojnë që komuna të ketë 

ekzaminuar dhe adresuar në mënyrë adekuate çështjet kryesore mjedisore që ndikojnë negativisht në shëndetin e 

njeriut dhe në shëndetin e ekosistemeve. 

PLVM përfshin zhvillimin e vizionit të komunitetit, vlerësimin e çështjeve mjedisore, përcaktimin e prioriteteve, 

identifikimin e strategjive më të përshtatshme për adresimin e problemeve kryesore dhe zbatimin e veprimeve me 

qëllim të arritjes së  përmirësimeve  mjedisore dhe shëndetësore. 

  

Gjithashtu, PLVM nxitë bashkëpunimin midis shoqërisë civile, publikut, pushtetit vendor dhe atij qendror, biznesit 

dhe subjekteve të tjera mjedisore, duke përkrahur shkëmbimin e lirë të informacionit dhe pjesëmarrjen publike në 

procesin e vendimmarrjes. 

1.1. Detyrimet ligjore për hartimin e PLVM-së 

Përgatitja e PLVM-së është e detyrueshme për vendet e Evropës Qendrore dhe Lindore që kanë filluar procesin e 

asocim-stabilizimit dhe që synojnë të integrohen në BE. Për vendin tonë, hartimi i këtyre planeve nga qeverisjet 

vendore është detyrë ligjore, e përcaktuar në Nenin 24 të Ligji për Mbrojtjen e Mjedisit Nr.03/L-025. 

1.2. Politikat mjedisore në Qytetin Mitrovicë 

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

ndërkombëtare. Mirëpo sot, Mitrovica nuk mburret me një koncentrim të lartë të industrisë dhe si qytet me shumë 

përparësi teknologjike.  

 

Mitrovica e cila mposhti ndotje të rënda në 1927-2000 ka vision, “Të kontribuojmë në përmirësimin e 

gjendjes se Mjedisit në komunën e Mitrovicës” me mision “Të shfrytëzohen përvojat e fituara nga ky 

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

idenë e krijimit të një qyteti me pasuri të vërtetë dhe me prosperitet dhe përjetësim, synon të jetë botë e 

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

 Zgjerim i sistemit te grumbullimit te mbeturinave, 

 Matja e kontrollit të ndotjes , 

 Desulfurizimi , 

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

 Programet remediate në hapësirat publike dhe private, 

 Zgjerim i sistemit te gjelbërimit , 

 Përdorimi i naftës me koncentrim të ulët të sulfurit, 

 Ndalim i përdorimit te thëngjillit (linjitit )per nxemje. 
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1.3. Akterët dhe përgjegjesit e hartimit të PLVM-së 

Përgatitja e këtij dokumenti është financuar nga: Komuna e Mitrovicës dhe GAC. 

Në përgatitjen e këtij plani kanë kontribuar: 

Stafi i Komunës së Mitrovicës , Universiteti i Mitrovicës “Isa Boletini”, Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike- 

Mitrovicë, Trepça- Ndërmarrje nën administrim të AKP, Ndërmarrja Publike KRM “Uniteti” sh.a., Ndërmarrja 

Publike Ujësjellesi Mitrovica, ”UN-Habitat:, OJQ Green Art Center, OJQ “Me dore në Zemër”, OJQ “CBM”, OJQ 

“Mundësia “, OJQ ”7Arte”, Karitas Kosova dhe OJQ “Gaja”. 
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2. PROCESI DHE METODOLOGJIA E PËRGATITJES SË PLANIT LOKAL TË 

VEPRIMIT NË MJEDIS 

Ky dokument është përgatitur në kuadër të Komunës së Mitrovicës - Drejtoria e Mbrojtjes së Mjedisit dhe Pyjeve, 

duke u bazuar në legjislacionin e Kosovës, nenin 20,21 pika 1 e Rregullores komunale për mjedis Nr.14 /11, dhe 

autorizimit të Kryetarit të Komunës. Qëllimi kryesor i PLVM është të mbështesë objektivat e Qeverisë së Kosovës, 

objektivat komunale në përmbushjen e principeve të zhvillimit të qëndrueshëm  mjedisor në përputhje me standardet e 

BE. Plani Lokal i Veprimit në Mjedis u hartua për një periudhë pesë vjeçare 2022-2026, me pjesëmarrje të të gjitha 

palëve të interesit si dhe komunitetit vendor dhe është i  një rëndësie te veçant.  

 Procesi themelor i hartimit të PLVM-së ndahet në faza: 

 Formimi i grupit punues GP;  

 Vizionimi i komunitetit; 

 Anketimi i qytetarëve; 

 Vlerësimi i gjendjes së mjedisit;  

 Problemet mjedisore; 

 Caktimi i prioriteteve;  

 Hartimi i planit të veprimit për fushat prioritare dhe;  

 Caktimi i prioriteteve në realizimin e planit të veprimit; 

 Projketet Prioritare; 

 Finalizimi i PLVM-se. 

2.1. Baza ligjore për hartimin e PLVM-së 

Legjislacioni i Republikës së Kosovës në fushën e mbrojtjes së mjedisit i harmonizuar me standardet e BE-së, që 

është përdorur si referencë për përgatitjen e PLVM-së: 

 Ligji për Mbrojtjen e Mjedisit nr. 03/ L-025,2009 

 Ligji për Mbeturinat nr. 04/L-60,2012 

 Ligji për Mbrojtjen e Ajrit nga Ndotja nr. 03/L-160,2010 

 Ligji për Mbrojtjen e Natyrës nr. 03/L-233,2010 

 Ligji për Mbrojtjen nga Zhurma nr. 02/L-102,2007 

 Ligji për Planifikim Hapësinorë nr.04/l-174,2013 

 Ligji për Ujërat e Kosovës nr. 04/l-147,2013 

 Ligji për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis nr. 03/l-214,2010 

 Ligji për Zonat e Veçanta të Mbrojtura nr. 03/l-039,2008 

 Ligji për Vlerësimin Strategjik Mjedisor nr. 03/l-230,2010 
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 Udhëzimi Administrativ-nr. 26/2014 për mbeturinat nga bateritë dhe akumulatorët e shpenzuar, me 

datë:27.11.2014. 

 Udhëzimi Administrativ-nr.05/2013 për menaxhimin e vajrave të përdorura dhe  mbeturinat me vajra, me 

datë:21.03.2013. 

 Udhëzimi Administrativ-nr. 19/2012 për menaxhimin e automjeteve mbeturinë dhe komponentet e tyre, 

me datë:31.08.2012. 

 Udhëzimi Administrativ-nr. 10/2015 për asgjësimin e mbeturinave të produkteve medicinale, 

me datë:10.09.2015. 

 Udhëzimi Administrativ nr. 05/2009 për administrimin e mbeturinave publike, 

 Udhëzimi administrativ – nr. 14/2015 për ndëshkimet me gjobat mandatore, 

 Planin Kombëtar për Veprim në Mjedis i Kosovës, 2011-2017 
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2.2. Misioni dhe vizioni i PLVM-së 

MISIONI 

 

“Të kontribuojmë në përmirësimin e gjendjës së Mjedisit në Komunën e 

Mitrovicës”! 

 

VIZIONI 

“Mitrovica vend me komunitet të arsimuar, që siguron mjedis të pastër dhe të 

shëndetshëm për qytetarët”! 

  
 

2.3. Korniza e Planit Lokal të Veprimit në Mjedis  

Plani mbulon tërë territorin e komunës së Mitrovicës. Analizat e ndërtuara mbi këtë bazë, nuk kanë ndonjë qëndrim 

për sa i përket statusit politik të qytetit dhe nuk e favorizojnë atë. Konstrukti i këtij plani është punuar nga ekipi 

punues dhe është diskutuar me administratën komunale. Raporti i analizës është i bazuar në situatën deri në dhjetor të 

vitit 2020. Duhet theksuar se PLVM është në harmoni me legjislacionin e Kosovës, planet ekzistuese komunale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Figura 1. Hapata e Hartimit të PLVM 
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2.4. Gjendja Ekzistuese 

Gjatë periudhës 2012-2019 e në vijim komuna e Mitrovicës është angazhuar në nismën për hartimin dhe zbatimin e 

projekteve të dala nga PLVM, dokumenti i cili ka mundësuar përmirësimin e menaxhimit të mjedisit komunal për këtë 

komunë, në të njëjtën kohë ka pas iniciativa të para për menaxhimin e mbeturinave (kalimi i kompetencave në komunë 

per mbeturina), ndarjen e mbeturinave komunale në burim etj. Nevoja për hartimin e ri të këtij projekti vjen si 

rrjedhojë komplementare e shërbimit të mjedisit në Mitrovicë, ky projekt përmbushë qëllimet strategjike të planit 

komunal për menaxhim të mjedisit të komunës së Mitrovicës, si dhe i njëjëti është tërësisht në përputhshmëri me 

Strategjinë Kombëtare të Menaxhimit të Mjedisit  dhe planit të veprimit të kësaj strategjie. 

 

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

identifikohen, mblidhen dhe strukturohen 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 këtij dokumenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2. Pamje nga Mitrovica e vjetër 
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3. KARAKTERISTIKAT E PËRGJITHSHME TË KOMUNËS 

3.1. 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 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 lumenjëve 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. 

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 sllav, osman 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 kolon serb e malazez. 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 
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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 shqiptar 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 serb e malazez.  

 

3.1.1. 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. 

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 tranzitor. Në këtë 

trevë priten rrugë të rëndësishme që shpiejn 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 peisazhi malor, ku jetojnë mbi 72.000 banorë. 
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3.1.2. Veçoritë mjedisore 

 3.1.2.1. 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 shtuar dhe të gërryerjeve, rrëkeve dhe me dukuri të shumta të rrëshqitjeve dhe të shembjeve të dheut, të 

bartjes së materialeve sterile etj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Pozita gjeografike e Mitrovicës së Jugut 

 

 

3.1.3. 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. 
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Figura 4. Harta e formacioneve pedografike 

 

  
Figura 5. Harta e formacioneve gjeologjike 
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3.1.4. Karakteristikat hidrografike 

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

Lushta dhe Trepça. Ibri hyn në territorin e Kosovës 10 km posht 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 lidh Rashkën me 

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

e ujit është e ndryshme 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. 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 lum 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 minimal 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 si pasojë, jo 

vetëm e mungesës së reshjeve, por edhe avullimi intensiv dhe absorbimit të ujerave në viset gëlqerore. Këto 

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
https://sq.wikipedia.org/wiki/Albaniku
https://sq.wikipedia.org/w/index.php?title=Leshak&action=edit&redlink=1
https://sq.wikipedia.org/wiki/Kopaoniku
https://sq.wikipedia.org/w/index.php?title=Rudnic%C3%AB&action=edit&redlink=1
https://sq.wikipedia.org/wiki/Rashka
https://sq.wikipedia.org/w/index.php?title=Morav%C3%AB&action=edit&redlink=1
https://sq.wikipedia.org/wiki/Danubi
https://sq.wikipedia.org/wiki/Deti_i_Zi
https://sq.wikipedia.org/wiki/Mitrovica
https://sq.wikipedia.org/wiki/Rozhaja
https://sq.wikipedia.org/wiki/Ribariqi
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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.  

 
Figura 6. Harta e hidrogjeologjisë 

 

3.1.5. 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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Figura 7. Hipsometria e terrenit 

3.1.6. 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. 

 

 

Figura 8. Harta e ekspozicionit të terrenit të komunës 

3.1.7. 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 pa barabarta 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, ndërsa Korriku dhe Gushti, si muajt më të ngrohtë të vitit. Sasia maksimale e 
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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. 

3.1.8. 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. 

3.1.9. 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. 

 

 
Figura 9. Vlerat e llogaritura të biodiversitetit 
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3.2.  Demografia 

3.2.1. Zhvillimi Demografik  

Sipas të dhënave zyrtare të Agjencisë së Statistikave të Kosovës  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.3 

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

% 

  

3.2.2. 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% 

                                                                 
3 Agjencia e Statistikave të Kosovës, Vjetari Statistikor i Republikës së Kosovës 2017, Prishtinë, 2017 
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dominon grup-mosha 0–24 vjeçare, 34.84% i takojnë grup-moshës 25–45 vjeçare dhe 19.01% i 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 5787 5894 5558 4978 4169 3806 3535 2986 2387 5074 71909 

 

3.2.3.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 (sipas të dhënave nga PZHK-së). 

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 

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 
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Zabërrgjë  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 

3.2.4.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 

3.3.    Ekonomia 

3.3.1. 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. 

3.3.2. 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. 

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% 



` 

 

Komuna e Mitrovicës së Jugut 

Plani Lokal i Veprimit në Mjedis (PLVM) 

 

28 

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% 

 

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% 

 

 

 
 

Figura 10. Numri i punësuar sipas llojit të bizneseve 

Nga grafiku mund të shihet që koncentrimi i shumicës së punësuarve në këtë komunë janë të angazhuar në 

veprimtarinë e bizneseve individuale.  
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3.3.31 .Papunësia 

Në nivel të Kosovës sipas Anketës së Fuqisë Punëtore 20194, papunësia është̈ gjithësej 26.9% dhe llogaritet të jet 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 papunë në Zyrën Komunale për punësim në Mitrovicën e Jugut për periudhën 2000 

deri prill 2020 është 5409 persona. Sipas nivelit te edukimit 57% e punëkërkuesve (2876 persona) nuk kanë përgaditje 

adekuate kualifikuese për tregun e punës, 27% me arsim te mesëm profesional kurse më pak me përgatitje shkollë 

fillore, shkollë të mesme gjimnaz, bachelor apo master. Në aspektin gjinor, 55% të regjistruar janë meshkuj ndërsa    

58 % janë femra.  

Tabela 12. Numri i të papunësuarve sipas nivelit të edukimit 

Niveli i edukimit Totali   Femër   Mashkull   

I pa kualifikuar me ndonjë zanat për tregun e 

punës 

2876 57% 1367 58% 1509 55% 

Arsim i mesëm profesional 1380 27% 474 20 % 906 33 % 

Shkollë e mesme gjimnaz 379 7% 212 9 % 167 6 % 

Bachelor 397 8% 265 11 % 132 5% 

Master 38 1% 23 1 % 15 1% 

PhD 0   0   0   

Shkolla e Lartë 0   0   0   

Total 5070   2341   2729   

 

3.3.4. 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-së5 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%. 

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% 

 

                                                                 
4 ASK, Anketa e Fuqisë Punëtore 2019 TM1 
5 ZBATIMI I STRATEGJISË SEKTORIALE TË MPMS-SË NË VITIN 2018 DHE 2019 



` 

 

Komuna e Mitrovicës së Jugut 

Plani Lokal i Veprimit në Mjedis (PLVM) 

 

30 

 

3.3.5. 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 6.7% 

N- Aktivitetet administrative dhe shërbimet mbështetëse 21 5.6% 

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

P- Arsimi 2 0.5% 

Q- Shëndetësia dhe aktivitetet e punës sociale 3 0.8% 

R- Arte, argëtimi dhe rekreim 10 2.7% 

S- Aktivitetet tjera shërbyese 36 9.5% 

Gjithsej 377 100% 

Numri i ndërmarrjeve publike në komunë është 7,360, ku numri më i madh është i ndërmarrjeve për tregti me 37.2%, 

pastaj transporti dhe magazinimi me 12.9%, akomodimi dhe aktivitetet e shërbimit të ushqimit me 10.1%, industria 

përpunuese me 8.4%, e me radhë. 

Tabela 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% 
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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 (sipas të dhënave nga PZHK) 

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 

3.3.6.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. 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 moszgjerim 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. 

 

 
Figura 11. Veprimtaritë ekonomike sipas përqindjeve në Mitrovicë e Jugut 
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3.3.7. Ndërtimtaria 

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

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 byrot 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. 

3.3.8. 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. 

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 mirë 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 

përkeqësuar 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 punëtor 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:  

 

1. Minierat me Flotacion Trepça –Stanterg 

2. Minierat me Flotacion Kishnice dhe Artane 

3. Minierat me Flotacion ne Kopaunik 

4. Metalurgjia e Plumbit 

5. Metalurgjia e Zingut 

6. Industria Kimike 

7. Fabrika e Akumlatoreve – Mitrovicë 

8. Fabrika e Paimeve te Procesit 

9. Stabilimentet Energjetike 

10. Laboratori Zvecan 

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
https://sq.wikipedia.org/wiki/Plumbi
https://sq.wikipedia.org/wiki/Zinku
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11. Instituti i Plumb Zingut 

12. Kompleksi administrativ  Kishnices 

13. Kompleksi Administrativ i Zvecanit 

 

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. 

 

3.3.9. 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 këmbsorike, 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 fshehë një potencial të madh në vete. Nga 

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

foto-kopje, kafe-internet, librari etj. 

 
Figura 12. Harta e veprimtarive ekonomike në komunë 
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3.3.10. 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 Zonë të lirë 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 13. Zonat Ekonomike në Mitrovicë , në të majtë- Parku i Biznesit, në të djathë- Parku Industrial 

 

Parku Industrial në Frashër-Zona Ekonomike shtrihet në kilometrin e 3-të përgjatë rrugës së re ( Bay-Pass )  Prishtinë 

– Mitrovicë 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 sektor 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.  

3.4. Bujqësia 

Rreth 48% e territorit të komunës është tokë bujqësore, gjegjësisht 15,871.04 ha tokë e përgjithshme bujqësore, duke 

llogaritë tokat bujqësore, livadhet dhe vendbanimet që shfrytëzojnë kopshtet në parcelat e tyre kadastrale. Nga 

sipërfaqja e përgjithshme bujqësore, 5.400 ha janë tokë e punueshme bujqësore. 

3.4.1. 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. 

3.4.2. 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. 
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3.4.3. 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 5.400 ha sipërfaqe të përgjithshme bujqësore, 99.00% e sipërfaqes është pronë 

private, kurse 0.1% 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% 0.1% 

 

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

kultivuar me prodhime bujqësore, 9.04 % 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%. 

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% 
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3.4.4. 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 mështerave 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 39,422 
 

 

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

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% 

 

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 

 

3.4.5. Përshtatshmëria e tokës bujqësore dhe Konsolidimi i tokës bujqësore 

(komasacioni) 

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 
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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. 

 
Figura 14. Përshtatshmëria e tokave bujqësore (bonitet) 

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 kryesisht 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 pronsorë: 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. 
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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 dërgon në prodhimtari më efikase dhe cilësore. 

 

Figura 15. 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 

mbulushmërisë 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.  
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Figura 16. Ujitja e tokës bujqësore 

3.5. 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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3.6. 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). 

3.7. 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. 
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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. 

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.  

3.8. Infrastruktura teknike, rrugore dhe transporti 

Rëndësia e infrastrukturës për zhvillimin ekonomik është pothuajse e vetkuptueshme. 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. 

Aeroporti Ndërkombëtar i Prishtinës gjendet 52 km larg Mitrovicës së Jugut. Aeroporti ofron të gjitha shërbimet për 

pasagjerë dhe transport të mallit. 
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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. 

 
Figura 17. Resurset minerale dhe natyrore 

3.9. 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 MË. Sektori privat do të shfrytëzojë tokë prej 10 ha, dhe ka investuar një shumë prej 43 milion euro.   
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3.9.1.  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.  

 

3.9.2. 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  

Koprivë  Tuneli i Parë x 

Koshtovë x Vaganicë x 

Lisicë x Vërbnicë  

Lushtë x Vidomiriq x 

Rahovë e Epërm/ Rahovë e Ulët x Vinarc i Epërm x 

Shipol x Vinarci i Poshtëm x 

Kutlloc  Batahir  

Stranë  Zhabar i Poshtëm x 

Shupkovc x Zhabar i Epërm x 

Stantërg x Mitrovicë e Jugut  x 

Gushavc x Mazhiq  

 

Burimet e furnizimit  
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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/s6. 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.  

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 16.488 

Konsumatorët Komercial- Industrial 1.600 

Konsumatorët Institucional 200 

Total Konsumator 18.288 

 

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. 

                                                                 
6 Ref. Kompania Regjionale Ujësjellësi Mitrovica, SH.A. 
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Figura 18. Rrjeti i ujësjellësit në komunën e Mitrovicës së Jugut 

3.9.3. 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 MMPHI – 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 



` 

 

Komuna e Mitrovicës së Jugut 

Plani Lokal i Veprimit në Mjedis (PLVM) 

 

46 

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. 

 

 

Figura 19. Mbulueshmëria me rrjet të kanalizimit 

 

 
Figura 20. Rrjeti i kanalizimit të ujërave të ndotur 
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3.9.4. 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. 

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). 7 

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. 

3.9.5. 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. 

 

                                                                 
7 Mitrovica Veriore dhe Zveçani furnizohen me ujë të pijshëm, por jo me mirëmbajtje të ujërave të ndotura nga kjo kompani. 
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Figura 21. Rrjeti i sistemit të ujitjes 

 

3.9.6. 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. 

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 Vushtrria 2-NS Treça, i 
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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  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 22. 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 110 Kv 

 

 

Figura 23. Paraqitja e pjesëshme e rrjetit nacional energjetik në regjionin e Mitrovicës 
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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: 2 x 40 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. 

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 10 kV (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 Trepça, 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 

23.948 21.792 1,658 498 

 

3.9.6.1. 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 MË 

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 MË 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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Figura 24.Rrjeti i energjisë elektrike 

 

3.9.7. 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 MW, gjatësi totale të 

rrjetit të distribuimit prej rreth 6 km dhe furnizon 160 konsumatorë kryesisht në sektorin e amvisërisë duke mbuluar 

rreth 8.500 m2 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 25. Rrjeti i ngrohjes qendrore në Mitrovicën e Veriut dhe një pjesë e rrjetit nenë Mitrovicën e Jugut 

 

3.9.8. 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. 

 

Figura 26. Përqindja e mbulueshmërisë me rrjet të internetit dhe IPTV 
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Figura 27. Rrjeti i telekomunikacionit 

3.10. Grumbullimi dhe menaxhimi i mbeturinave 

3.10.1 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 100 % ndërsa pjesën rurale 95.9 % që në total menaxhimi i 

mbeturinave në aspektin e grumbullimit arrin 97.9 % të territorit të komunës. 

Tabela 32. Mbulueshmëria e menaxhimit të mbeturinave 

Gjithsej numri i 

ekonomive 

familjare (viti 

2019) 

Numri i 

ekonomive 

familjare të 

shërbyera 

(viti 2017) 

Numri i 

ekonomive 

familjare të 

shërbyera (viti 

2016) 

Mbulimi/ 

Zona urbane  

Mbulimi/ 

Zona rurale 

Mbulimi8 

15,209 13,147 13,007 100% 95.9% 97.9% 

 

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. 

                                                                 
8 Raporti i gjendjes- Menaxhimi i mbeturinave komunale në Kosovë, Agjencioni i Mbrojtjes së Mjedisit/ GIZ Kosovë, 2018 
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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 % 

 

E vogël
18%

E mesme
43%

E madhe

39% E vogël

E mesme

E madhe

 

Figura 28. 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. 

 

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   % 

 

 

 

 

 

 

 
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 
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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 

 
Figura 29. Deponitë ilegale të mbeturinave 

 

3.10.2. Ndarja e mbeturinave në burim- riciklimi 

 

Riciklimi në komunën e Mitrovicës së Jugut bëhet nga operatorë privat, të cilët lëndën ë parë e sigurojnë nga 

mbledhësit joformal të mbeturinave.Fabrika e ndërtuar për riciklim të mbeturinave në fshatin Frashër ka filluar punën 

që nga viti 2021. Pjesa organike e mbetjeve menjëherë deponohet në deponinë regjionale Gërmova.  

Roli kryesor i këtij impianti është ndarja e mbeturinave të riciklueshme nëpër fraksione (dëngje), mandej pjesa 

mbeturinave jo e riciklueshme transportohet dhe deponohet në deponinë e mbeturinave në Germovë.  

Deatajet më specifike për këtë proces ipen në Planin Komunal për Menaxhimin e Mbeturinave 2022-2026. 
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3.11. INFRASTRUKTURA E TRANSPORTIT DHE TRANSPORTI  

3.11.1. 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 Rrugë kryesore lokale 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 – Mitrovicë (R101), që paraqet lidhjen themelore me pjesën perëndimore të Kosovës; 

Rruga Mitrovicë e Jugut– Stan Tërg – 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 ku përfshihen edhe rrugët urbane, kryesisht janë dy shiritore (me nga një shirit qarkullues për kahje), 

përveç një pjesë urbane ne brendi te qytetit, ku rrugët te cilat shërbejnë për hyrje dalje nga qyteti janë rrugë 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 kryqëzimeve 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. 

 

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 
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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 janë dhënë rrugët lokale të cilat menaxhohen dhe mirëmbahen nga Komuna e Mitrovicës së Jugut9. 

Tabela 39. Rrugët lokale 

                                                                 
9Rrugët 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 Mitrovica 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 

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 
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Figura 30. Rrjeti rrugor i komunës se Mitrovicës së Jugut 

 

 

 
Figura 31. Trendi i rritjes së  shkallës motorizimit nga viti 2011 -2018 

 

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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3.11.2. 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 SEETO10-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 - Mitrovicaë, Klinë - Prizren (Klina gjindet në linjën mes Fushë - Kosovës 

dhe Mitrovicaës) 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 – Mitrovicaë, 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. 

 

   
Figura 32. Rrjeti kombëtar i hekurudhave 

 

 

 

 

 

                                                                 
10 Observatorin e Transportit në Evropën Juglindore (SEETO). 
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3.11.3. 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 40. Aksidente me dëme materiale pa lëndime për vitet 2017-2018 (DRP Mitrovicë e Jugut, 2019) 

Viti 2017 Viti 2018 

291 210 

 

 
Figura 33. Aksidentet me dëme materiale 

 

Shumica e aksidenteve në Mitrovicën e Jugut kanë ndodhur në kryqëzime të rrugëve më të frekuentuara të qytetit 

(DRP Mitrovicë e Jugut, 2019). 

 
Tabela 41. 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 

 Mbretëresha Teutë  59 34 

 Shemsi Ahmeti 51 35 

 Dëshmorët e Kombit 21 13 

 Bislim Bajgora 10 6 

 Fadil Deliqi 7 5 

 Ahmet Selaci 5 8 

 Driton Veliu 5 4 

8. Rrugë të tjera, përfshirë edhe rrugë fshati 133 105 

 

 
Figura 34. Përqindja e aksidenteve sipas rrugëve 

 

Referuar diagramit te mësipërm, rrugët me rrezikshmëri me te larte, ne te cilat kane ndodhur numri me i madh i 

aksidenteve,  kane rezultuar: rruga “Mbretëresha Teutë”,  rrugët “Shemsi Ahmeti” dhe “Dëshmorët e Kombit”. 

Modelet e qarkullimit të trafikut 
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Bazuar në anketimet e realizuara në terren11, mbi modelet e udhëtimit, vërehet se forma më e shpeshtë e udhëtimit në 

Mitrovicën 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. 

 

 

 
Figura 35. Mënyrat e udhëtimit në Mitrovicën e Jugut 

 

3.11.4. 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. 

 

                                                                 
11 Anketë rreth Planit të Mobilitetit të Qëndrueshëm Urban për Mitrovicën e Jugut, UNHABITAT 2019. 
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Figura 36. Linja e propozuara urbane të transportin brenda qytetit të Mitrovicëssë Jugut 

3.11.4.1. 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.37. 

 

 
Figura 37. Gjendja aktuale e transportit urbano-publik me të cilën qyteti i Mitrovicës lidhet me fshatrat për-rreth 
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3.11.5. 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. 

 

Figura 38. 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.  

 

3.11.6. 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. 
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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. 

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%.12. 

 

3.11.7. 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 42. Parkingjet publike në Mitrovicën 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. 

                                                                 
12 Bazuar në matjet e realizuara në muajin Prill dhe Korrik 2018, nga UN-Habitat. 
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Figura 39. Parkingjet në qytetin e Mitrovicës së Jugut 
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3.12. FUSHA E INFRASTRUKTURËS PUBLIKE DHE SOCIALE 

3.12.1.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.  

 
Tabela 43. Veçoritë e institucioneve të arsimit parashkollor 
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Tabela 44. Veçoritë e institucioneve të arsimit fillor dhe të mesëm të ulët 
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Tabela 45. Veçoritë e institucioneve të arsimit fillor dhe të mesëm të lartë 
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Figura 40. Institucionet arsimore dhe sportive 

3.12.2. Institucionet shëndetësore 

Shërbimi publik shëndetësor në komunën e Mitrovicës së Jugut është i organizuar në dy nivele:  

Spital i Përgjithshëm Regjional ofrohet prej Ministrisë se Shëndetësisë 

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 46. 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 47. Veçoritë e spitalit të përgjithshëm regjional 
 

 
Figura 41. Institucionet Shëndetësore dhe hapësirat publike 

 

3.12.3. 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 
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Spitali i 

përgjithshëm 

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

 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. 

3.12.4. Institucionet e administratës 

Në tabelën 48 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 48. 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 

3.12.5. Institucionet kulturore dhe sportive 

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 49. 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 1 3 / / / / 

http://kk.rks-gov.net/mitrovice/
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“Muharrem Qena” 

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 

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) 

 

 
Figura 42. Harta e shtrirjes së institucioneve të administratës dhe objekteve fetare 
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3.12.5.1. 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 

shMitrovicat 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, 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 
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Tabela 50. Institucionet sportive, kapacitetet hapësinore dhe profesionale 

Institucionet sportive dhe 

rekreative 

Vendbanimi Sipërfaqja e 

parcelës (ha) 

Sipërfaqja e 

ndërtuar (ha) 

Sipërfaqj

a 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 

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 

 

3.12.6.Hapësirat publike dhe të gjelbra 

 
Tabela 51. 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 31.55 
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3.12.7.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 52. 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 

 

 

3.12.7.1. Varrezat publike 

Në Komunën e Mitrovicës së Jugut pjesa më e madhe e vendbanimeve kanë të destinuar sipërfaqe për varreza. 

 
Tabela 53. 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 

Gushavc / / / 

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 / / / 

Kutllovc 0.07 0.04 0.04 

Lisicë / / / 

Lushtë 0.50 0.30 0.20 
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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 / / / 

Frashër / / / 

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 

Vidimriq 0.30 0.09 0.21 

Vinarc i Epërm / / / 

Vinarc i Poshtëm 0.56 0.34 0.22 

Vllahi 0.40 0.08 0.32 

Zabërgjë 0.42 0.08 0.34 

Zasellë / / / 

Zjaqë / / / 

Zhabar i Epërm / / / 

Zhabar i Poshtëm 1.25 1.00 0.25 

Gjithsej 19.60 10.34 9.26 

 

3.13. 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 
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Drejtoria për Mbrojtjen e Mjedisit dhe Pyjeve                                                                                                  GAC                             76) 
 
Komuna e Mitrovicës, Adresa: Rr. “Bedri Gjinaj”p.n., http://kk.rks-gov.net/Mitrovicë/  

Komuna e Mitrovicës së Jugut 
Plani Lokal i Veprimit në Mjedis (PLVM) 
 

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. 

 

3.13.1. 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 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 

 

3.13.1.1. 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 
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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 54.Përbërja kimike e pluhurit në ajër, të mbledhur në disa pika të caktuara në  Mitrovicë (“Trepca”) 

Vendi i marrjes 

së mostrave 

Madhësia 

e grimcave 

Cd 

(ng/m3) 

Cu 

(ng/m3) 

Pb 

(ng/m3) 

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 

“Migjeni” Shkolla 

për Edukim Special 

“Nënë Tereza” 

Shkolla fillore 

“Bedri Gjina” 

PM 2.5 1.100 4251.080 776.080 332.562 9.306 

PM 10 

PM 2.5 

PM 10 

 

PM 2.5 

1.684 15.432 489.198 67.361 43.472 

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.13 

                                                                 
13 Strategjia e Mbrojtjes së Mjedisit 2013-2022 
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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 55. 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 

 

3.13.2. 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. 

 

 
Tabela 56. 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 
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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 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43. Ndjeshmëria e ujërave nëntokësore 

 

3.13.3. 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. 
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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; 

 
Figura 44. Vendet e ndotura me plumb në Mitrovicën e Jugut 

 

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. 

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. 
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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. 

 

3.13.4. 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 913 000 tonelata, nga to: Eko fundërrina 2000 t, 

Jarosit 60 000 t, Pirit 600 000 t dhe Fosfogipsi 250 000 t. 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 45. Izotopet  e plumbit të gjetura në Mitrovicë 

http://kk.rks-gov.net/mitrovice/
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Figura 46. Parku industrial Mitrovicën e Jugut 

 

 
Tabela 57. Sasia e mbetjeve mbetjeve industriale 

CaO 36.10% 

SO3 54.0% 

P2O5 0.63% tretësirë në ujë 

P2O5 0.33% pa tretshme 

F 0.33% 

SiO2 1.01% 

S 105. 702 m2 

Q 250 000 tona. 

 

 
Figura 47. Ndjeshmëria mjedisore e tokës 

http://kk.rks-gov.net/mitrovice/
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3.13.5. Ndotja 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  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 

 

3.13.6. Erozioni dhe sedimentimi 

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 58. 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. 

http://kk.rks-gov.net/mitrovice/
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Figura 48. Ndjeshmëria ndaj erozionit 

3.13.7. 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. 

3.13.8. 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 

http://kk.rks-gov.net/mitrovice/
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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. 

 
Figura 49. Epiqendrat e tërmeteve 

3.13.9. 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. 

http://kk.rks-gov.net/mitrovice/
https://sq.wikipedia.org/w/index.php?title=Rrafshi_Dukagjinit&action=edit&redlink=1
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Figura 50. Deponia e mbeturinave në Gërmovë 

3.13.10. Erërat 

Elementet e lartcekura ndikojnë në drejtimin e fryrjes së erërave (rrymës ajrore), e që më e theksuara është era 

verilindore, me shMitrovicatësi 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. 

3.13.11. Sipërfaqet me ndotje të lartë (Hot spotet) 

3.13.11.1. Deponia rajonale- Gërmovë 

Gjendja në këtë deponi nuk është e mirë, e cila ndodhë përzierja e ujërave sipërfaqësore me ato të deponisë, 

mungon enërgjia elektrike dhe ka nëvojë për investime. 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. 

 

 

 

3.13.11.2. Miniera e Stantërgut 

Një tjetër Hotspot konsiderohet Miniera e Stan Tërgut, 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 sipërfaqësor dhe 

nëntokësore. Një problem tjetër është pluhuri që vjen nga deponitë e pa mbuluara të kësaj miniere. 

 

3.13.11.3. 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 

http://kk.rks-gov.net/mitrovice/
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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 51. Materiet e rrezikshme-Tunel i Parë 

 

 
Tabela 59. 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 

http://kk.rks-gov.net/mitrovice/
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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. 

 

  
 

Figura 52. Deponia e materialeve radioaktive 

3.13.11.4. Gurëthyesit  

 

Janë një prej shkaktarëve kryesor të ndotjes së emisionit dhe degradimit të tokës. 

Në regjionin e Mitrovicës operojnë 4 gurëthyes: 

                                 - MTI “Stone and Building” GMBH   (në Cernushë); 

               -Dy  Benita Company, (në Zmiq). 

3.13.12.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 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 60. 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 

 

 

http://kk.rks-gov.net/mitrovice/
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Figura 53.. Harta e zonave pyjore të rrezikuara nga zjarri në tërë Kosovën 

 

3.13.13.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. 

 

Tabela 61. Sipërfaqja e afektuar me vërshime  

Fatkeqësia Sipërfaqja e afektuar (ha) 

2015 2016 2017 2018 

Vërshimet 30 23 17 16 

 

http://kk.rks-gov.net/mitrovice/
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Figura 54. Zonat e ndikuara nga vërshimet 

 

3.13.14. 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: 

 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. 
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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 62. Monumentet natyrore, sipas vendbanimit 

Lloji i Monumentit Kategoria Vendbani

m 

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 Peisazh 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 

 

3.13.15. Monumentet e Natyrës me karakter botanik 

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.  

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. 

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. 
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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. 

 

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. 

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. 

 

3.13.16. Monumentet e Natyrës me karakter hidrografik 

 

- 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. 

 

- 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. 

 

- 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. 

 

3.13.17. Monumentet e Natyrës me karakter speologjik 

 

- 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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Figura 55. Trashëgimia natyrore 

 

3.13.18. 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 63. 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 
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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 

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 64. 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 
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Figura 56. Trashëgimia kulturore 

3.14. BOTA SHTAZORE 

Mitrovica është strehuese e një numri të madh  habitatesh me lloje të veçanta  . Këtu pyjet e përziera 

malore janë strehë për shumë shtazë: ariu, rrëqebullin, dhelprën ,ujkun .Vende të lagështa me  peizazhe 

bujqësore me vlerë të madhe natyrore. të cilat strehojnë pelikanët, rosat dhe çafkat.. Në shumë vende ky 

biodiversitet i pasur është ende relativisht i paprekur përfaqëson një vlerë të shquar për zhvillim të 

qëndrueshëm lokal. Në pyjet e territorit të komunës e sidomos në pjesët e degraduara hasen formacionet e 

shkurreve të drunjve: murrizit të egër, të lajthisë dhe të kaçubave të ndryshme. Shpatet e Shalës janë të 

pasura me kullosa kualitative dhe lloje të ndryshme të bimëve barishtore karakteristike të maleve të 

fushëgropës së Kosovës. Si pasojë e prerjes së pakontrolluar të pyjeve numri i kafshëve po bie 

vazhdimisht dhe mund të thuhet se disa lloje janë në zhdukje e sipër. 

Bimët mjekësore dhe aromatike  që janë të përhapura në pjesët malore të territorit  kanë rëndësi të veçantë  

për florën e Mitrovicës. Duhet theksuar se disa lloje janë të kërcënuara për zhdukje nga vjelja/shfrytëzimi 

i pakontrolluar i tyre sidomos në fazën e lulëzimit dhe mbledhja e rizomave, zhardhokëve dhe organeve 

tjera reproduktive të këtyre bimëve. Duke marrë parasysh pozicionin gjeografik, reliefin, kompleksin e 

faktorëve ekologjik, historik dhe faktorëve tjerë  Mitrovica hynë në radhën e trevave  me faunë të pasur. 

Në ketë rajon  jetojnë këto lloj të shtazëve: ariu i murrmë (urgus actros) derri i egër,(sus strofa) 
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vjedulla(meles), lepuri(lepus europaeus), ketri (scirflus vulgaris), ujku (canislupus), macja e egër (Fellis 

silverscis), gjarpri helmues i gurit(kipera amodytes), kaprolli (caprelous), dreri (cerus elaphus),dhelpera 

etj.Përgjatë rrjedhës së lumenjve ekzistojnë kushte për jetën e ujë-tokësorëve dhe peshqve. Si rrjedhojë e 

ndotjes së madhe të ujërave të lumenjve fauna dhe flora e tyre është e rrezikuar. 

3.15. TURIZMI 

 Llojet e turizmit që mund të zhvillohen në regjionin e komunës së Mitrovicës janë: 

Turizmi malor, Turizmi kulturor,Eko-turizmi,Turizmi rural.  

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. Bjeshkët e Bajgores njihen për Mitrovicasazhe të bukura dhe atraktive të cilat njehërit 

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. 

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 patur qëllim të vetin nxitjen e 

turizmit përmes trashëgimisë kulturore dhe është tradicional..  

Turizmi rural-Një ndër format e turizmit në komunën e Mitrovicës mund te jete edhe turizmi rural. 

Tokat e punueshme që gjenden në fshtrat e Bajgores janë të mbjellura me shumë produkte të ndryshme si 

me pemë ashtu edhe perime mund të shfrytëzohen për këtë ëqëllim.. Po ashtu në këtë rajon është e 

zhvilluar edhe blegtoria ku tregon edhe prodhimi i produkteve qumështore  e ku fshatarët e Bajgores kanë 

një traditë  shumë të madhe për prodhimin e këtyre produkteve qumështore  dhe fshatarët do të mund tu 

ofrojnë turistëve akomodim në familjet  e tyre dhe ushqime nga produktet  eko vendore. Përmes këtij 

turizmi do t`i tërheqim turistët për llojet tjera të turizmit. Familjet e interesuara për t’i kaluar pushimet në 

fshat dhe për ta njohur jetën fshatare, janë potencial për zhvillimin e këtij lloji të turizmit dhe u 

mundësojnë fshatarëve të fitojnë të ardhura shtesë.  Ky lloj turizmi sot nuk mund të zhvillohet pa  ndonjë 

aktivitet dhe me infrastrukturë gjysmake. 

Eko-turizmi-Mitrovica, Bajgora  si vend me natyrë të pasur dhe të pashkatrruar, me tokë shumë pjellore 

ofrojnë shumë produkte të ushqyeshme të trajtuara vetëm me plehra organike, me bjeshkë tërheqëse të 

cilat ofrojnë kushte për pushim dhe zhvillimin e fshatit turistik Barel. 

Një lloj potenciali turistik te veqant te pashfrytëzuar  që ka Mitrovica janë minierat e dala jashtë 

funksionit në Trepçë dhe  janë pika interesante për zhvillimin e turizmit. 
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3.16. KULTURA DHE TRASHËGIMIA  

Në territorin e komunës së Mitrovicës ka plot gjurmë që dëshmojnë për një civilizim të hershëm në këto 

troje. Fillet e organizimit të jetës kulturore dhe artistike këtu u përqendruan në periudhën më të re, për 

çka ekziston edhe dokumentacioni përkatës në Arkivin ndër komunal të Mitrovicës.Muzeu i kristaleve në 

Stan Trg është një koleksion i mineraleve dhe kristaleve me rëndësi të posaçme, që nga të tjerat dallohen 

për nga përbërja, pamja, ngjyra etj. dhe është nën përkujdesje të minierës “Trepça“ prej ku janë nxjerrë 

shumica e kristaleve.  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Ndërtesa e  ish Hamamit                         Xhamia e Mazhiqit                             Shtepia e Kulturës 
Figura 57. Trashëgimia dhe Monumentet Kulturore ,Historike 

    

Lista e monumenteve kulturore historike, vendndodhja dhe gjendja e tyre: 

1. Ndërtesa e Hamamit të vjetër (Mitrovicë).Shekulli i XVIII , 

2. Muranat e Kishës Latine Katolike – SASE (Stan Tërg). Shekulli XIII , 

3 Qyteti I Trepçës (Gjytet) Rashan Shekulli i XIII XIV (në gjendje të keqe), 4. Mbeturinat e kompleksit 

mesjetar në sipërfaqen e Trepçës së Vjetër (Mazhiq). Shekulli i XIV-XVI14. 

 

 
Qyteti I Trepçës (Gjytet) Rashan                           Xhamia Hasan Beg 

Figura 58. Monumentet kulturore historike 

                                                                 

 

13) Profili Komunal i Mitrovicës  OSBE 2006  
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Përveç këtyre objekteve, që janë të shënuara në regjistrin e Institutit për Mbrojtjen e Monumenteve 

Kulturore Historike të Kosovës, në territorin e Komunës së Mitrovicës janë të evidencuara edhe rreth 80 

objekte me rëndësi kulturore-historike dhe rreth 20 pllaka përkujtimore e lapidarë nga lufta e fundit në 

Kosovë, prej të cilave po i veçojmë: 

1. Shtëpia e Xhafer Devës (ndërtesa e Entit për Punësim); 

2. Shtëpia e Xhafer Devës (tek Shtëpia e Mallrave); 

3. Shtëpia e Xhafer Devës (ish shitorja e Rexhep Bajraktarit tek Gjimnazi). 

 
Tabela 65: Objektet e Kultit  

Nr. Emri i objektit Tipi / lloji i objektit Gjendja e objektit 

1. Xhamia “Isa Beg” Xhami Funksionale 

2. Xhamia e “Haxhi Veselit” Xhami Funksionale 

3. Xhamia e “Bajrit” Xhami Funksionale 

4. Xhamia e “Ibrit” Xhami E shkatërruar komplet 

5. Sveti Sava Kishë Ortodokse E shkatërruar 

6. Sveti Dimitrije Kishë Ortodokse Funksionale / Ndërtim i Ri 

7. Kisha e Kryqit të Shenjët Kishë Katolike Funksionale 

8. Xhamia e Iliridës Xhami Funksionale 

9. Xhamia e Zhabarit Xhami Funksionale 

10. Xhamia e Vllahisë Xhami Funksionale 

11. Xhamia e Bares Xhami Funksionale 

12. Xhamia Shipolit Xhami Funksionale 

13. Xhamia Rahoves Xhami Funksionale 

14. Xhamia e Vaganicës Xhami Funksionale 

 

 

3.17. DEPONIA KOMUNALE 

Deponia e mbeturinave në pjesën jugore të qytetit u hap në vitin 1991(punët filluan ne vitet 80) dhe u 

aktivizua nga DANIDA në vitin 2001. Deponia Gërmova, gjendet në afërsi të fshatit Koshtovë dhe 

llogaritet që ka kapacitete edhe për 15 vitet e ardhshme. Menaxhim relativisht mirë e nënkuptojën zgjatjen 

e jetës. 

 

Operatorët jo formal të grumbullimit dhe ndarja e mbeturinave - riciklimit  

Në Komuën e Mitrovicës momentalisht operojnë edhe operator tjerë privat, të cilët ende nuk kanë leje 

mjedisore komunale  nga Komuna për punë në mbledhje dhe grumbullim të mbeturinave, 

a) Reciklimi i mbeturinave dhe bashkëpunimi me GIZ-in 

Komuna e Mitrovicës ka ndërmarrë një nismë të re për ndarjen e mbeturinave në burim dhe 

nxitjen e riciklimit, të ndërgjegjësojë qytetarët për përfitimet nga procesi i riciklimit, dhe njëherazi të 

përmirësojë cilësinë e shërbimit, e të krijojë një eksperiencë të suksesshme për ta përhapur atë në të 

gjithë territorin e komunës,si dhe ka kërkuar që të përmirësojë ofrimin e shërbimit për grumbullimin 

në mënyrë të diferencuar të mbeturinave në pjesën e qytetit zona 1 Qendër (zona e parë ).Në këtë zonë 

http://kk.rks-gov.net/mitrovice/
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operon një rrjet aktiv mbledhësish informalë të grumbullimit të mbetjeve të riciklueshme të cilët janë të 

organizuar ose operojnë në mënyrë joformale. 

GIZ, GAC dhe komuna kanë nënshkruarnjë Memorandum Mirëkuptimi në të cilin është parashikuar 

një bashkëpunim i ndërsjelltë për të realizuar: 

Rishikimin e planit për grumbulliminnë mënyrë të diferencuar të mbetjeve për 
riciklim; 

Refomën institucionale dhe administrative në lidhje me menaxhimin e 

mbeturinave. 

Në kuadër të këtij bashkëpunimi me organizatën Green Art Center (GAC) si dhe ekspertët e GIZ, janë 

obliguar të rishikojnë situatën aktuale të ofrimit të shërbimit në këtë zonë dhe propozimin e skemës 

optimale të vendosjes së pikave të grumbullimit të mbeturinave për mbulimin maksimal të zonës me 

shërbim. Stafi i organizatës Green Art Center (GAC) ka një rol të rëndësishëm në zbatimin, 

implementimin, monitorimin e projektit dhe ndërgjegjësimin dhe edukimin e qytetarëve. GAC luan 

një rol të rëndësishëm në komunikimin ndërmjet palëve dhe është e pritshme që të bëhet një urë 

lidhëse mes Komunës, komunitetit të mbledhësve informalë, kompanisë dhe sektorit privat të interesuar 

për produktet e riciklimit.Komuna ka ndertuar fabriken me qëllim të krijimit të kushteve për zgjerim 

të aktiviteteve të riciklimit..Komuna  parashihet të bëjë ndarjen dhe sortimin e mbeturinave në stacionin 

e transferimit me punonjësit e komunitetit RAE, si dhe blerjen e mbeturinave të riciklueshme nga 

mbledhësit tjerëjoformalë dhe bën përgatitjen për përpunim te mëtutjeshëm,ku një pjesë e materialeve 

eksportohet sic është materiali i PET shishe, derisa HDPE dhe plastika LDPE dërgohet tek 

prodhuesit e regranulatit në Kosovë, letra përgatitet dhe e njëjta eksportohet. 

 
Figura 59. Mbledhësit  joformal te mbeturinave  

 

 

• Në varësi të përfshirjes së grumbulluesve informal në këtë projekt, komuna dhe GIZ,GAC 

kanë përcaktuar standardet e sjelljes, kushtet e punës, uniforma, kartat e identifikimit dhe 

mjetet e punës me një marrëveshje të mirëkuptimit me operatorin jo formal “B1” NTSH i 

cili bënë zbrazjen e kontinierve të riciklimit.  

• Komuna e Mitrovicës ka caktuar lokacionet për deponim dhe është marrë vendimi nga 

Kuvendi i Komunës 2018; 

http://kk.rks-gov.net/mitrovice/
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• Hartimi i planit Komunal për mbetjet e ndërtim demolimit (aprovuar në Kuvendin 

Komunal 2018);  

 

3.17.1. Prodhimi dhe përbërja e mbeturinave 

 

Struktura e mbeturinave sipas llojeve të tyre në nivel te Kosovës është kalkuluar duke u bazuar në 

hulumtimet që ështe bërë në Mitrovicë në vitin 2017. Hulumtimet janë pjesë e planit komunal për 

menaxhimin e mbeturinave të përkrahura nga GIZ, . Përbërja e mbeturinave dëshmon se 75% e 

mbeturinave janë të riciklueshme; 42% janë mbeturina organike, ndërsa 33% janë lëndë të tjera të 

riciklueshme.                                     

 
 

 
Figura 60. Struktura e mbeturinave 
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Figura 61. Skema e funksionimit të grumbullimit të mbeturinave të riciklueshme 

3.17.2. Mbeturinat medicinale 

 

  
Figura 62. Sistemi i ajrosjes së deponisë në Gërmovë 

Mbeturinat e produkteve te medicinave të mbledhura nga komuna e Mitrovicës, Vushtrrisë dhe Skenderajt 

digjen në aparatin e ashtuquajtur “Incinator” ndërsa mbetjet pas djegjesë vendosen në deponinë e qytetit 

në Gërmovë. E tëra monitorohet nga Komuna dhe Ministria e Shëndetësisë. Asgjësimi i barnave me afat 

të skaduar nuk bëhet. Lokacioni i ri ku bëhet djegia e mbeturinave medicinave është vendi në afërsi të 

spitalit të qytetit. Në vitet 2013nga MMPHI-ja është vendosur sterilizatori më i avancuar dhe se tani 

asgjësimi i mbetjeve mjekësore në Mitrovicë bëhet me metodën e sterilizimit dhe sasia që sterilizohet 

është 30 ton/vit.  

http://kk.rks-gov.net/mitrovice/
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SWOT Analiza 

 
Një SWOT-analizë e përgjithshme hedh në dritë gjendjen e tanishme, tregon vështirësitë dhe pengesat për zhvillimet e së ardhmes.  

Sfera 

Kryesore 
Nën-sferat PERPARSIT  DOBËSIT 

L
ig

jo
re

 

B
E

 

 

 Udhëzim 2001/42/EC i Parlamentit dhe Këshillit Evropian mbi vlerësimin e 

ndikimeve të planeve të veçanta dhe programeve  për mjedis 

 Siguron procedura të thjeshta për tu integruar në sistemet e ndryshme të 

vlerësimeve për mjedisin 

 Problemet ekzistuese të mjedisit të përcaktuar në nivele të ndryshme mjedisore ato  

janë relevante dhe duhet mjete financiare për tu aplikuar dhe të jenë konform 

udhëzimit në fjalë. 

 Duhet të bëhet verifikimi i problemit mjedisor dhe i njëjti të përshtate me politikat 

ekzistuese mjedisore  

 Shpenzimet të larta që të bëhet harmonizimi i  infrastrukturës mjedisore me atë sipas 

standardeve evropiane   

 

K
o

m
b

ët
a

re
 

 Ligji për mbrojtjen  e mjedisit me nr.2009/ 03-L-025 

 Përgjegjësia Komunale  për të ndaluar ndotjen e definuar me  nenin 46 , 

 Rregullorja Komunale për mbrojtjen e mjedisit e aprovuar ne 02/2010 nga 

Asambleja Komunale  

 PZHU,PZHK.   

 Duhet të definohen punët  dhe detyrat në mes institucioneve  qeveritare (MMPHII) 

dhe Komunale (monitorimi,inspektimi  dhe marrja  vendimeve/pëlqimeve mjedisor) 

  Niveli i ultë ekonomik dhe mungesë të realizimit të  projekteve mjedisore si:trajtim 

të ujërave të ndotura,monitorim i ajrit,degradim i mjedisit nga prerja e pyjeve etj 

,paraqet probleme ne implementimin e dispozitave ligjore   

 Mos harmonizimi i i Rregullores Komunale për mbrojte të mjedisit me ato ligjore  

 Ligji  i bazik i mjedisit 2003/09 ,nuk korrespondon me gjendjen e mjedisore  te 

tanishëm (Kosovës)duhet përdor versionin e ri  të vitit 2009 

In
st

it
u

ci
o

n
a

le
 

B
u

ri
m

et
  

 

1. E pasur me resurse natyrore, 

2. Popullata e re, 

3. Zona industriale funksionale, 

4. Resurset e volitshme natyrore për jetesë, 

5. Prania e parkut qendror të qytetit në zemrën urbane, 

6. Hapësirat e lira përgjatë lumenjve, 

7. Resurse të mjaftueshme të ujit, 

8. Trashëgimia  kulturore historike dhe natyrore, 

9. Tokat pjellore përgjatë  lumenjve, 

10. Pozita gjeografike dhe kushtet klimatike, 

11. Partneriteti i Kuvendit Komunal me qytetarët, 

12. Fuqia e lirë e aftë punëtore, 

13. Ekzistimi i rrugëve magjistrale 

14. Plani gjeneral urban dhe komunal 

15. Rrjeti i mirë rrugor; 

 

1. Ndotje e lartë e mjedisit (metale të rënda) dhe shpyllëzimi 

2. Uzurpimi i tokës pjellore për ndërtim 

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

4 Mundësitë e punësimit, shërbimet sociale për persona me aftësi të veçanta 

5Degradimi i mjedisit 

6 Shfrytëzimi joracional i tokave bujqësore 

7 Ngritja e vetëdijes 

8. Buxheti i limituar komunal për mjedis 

9. Mos realizimi i programeve remediate në hapësirat publike dhe private 

10. Furnizimi jo i rregullte me energji elektrike 

11. Ndërtimi i rrugëve me standarde të ulëta 

12. Mungesa e hapësirave të gjelbëruara 

13.Mungesa e transportit publik,shtigjeve këmbësorë ,biciklist                        14. Derdhja 

e kanalizimeve ne lumenj, 

15. Furnizimi me ujë te pijshëm nga puset dhe zonat rekreative, 

16. Gjuetia e pakontrolluar. 

  

http://kk.rks-gov.net/mitrovice/
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Key Area Nën-sferat Mundësitë RREZIQET 

L
ig

jo
re

 

B
E

  Ofrimi i përkrahjes nga ekspert te fushave mjedisore të BE-së për pushtetin 

lokal 

 Rregullimi i infrastrukturës mjedisore  

 Mungesë e koordinimit për implementimin e ligjeve dhe rregulloreve komunale nga  

hallkat zbatuese (Qeveri/Komunë/Gjykata/Polici) 
K

o
m

b
ët

a
re

 

 Avokimi  i çështjeve mjedisore nga ana e OJQ-ve për  sensibilizimin e  

popullatës lidhur me aktivitet e investitorëve,të cilat kanë ndikim në mjedis  

 

 Mungesa e mjeteve  financiare për te realizuar debate publike  për një menaxhim ma 

efikas mjedisor .  

In
st

it
u

ci
o

n
a

le
 

B
u

ri
m

et
  

 

1. Thithja e fondeve për shfrytëzimin e resurseve natyrore 

2. Kapacitetet njerëzore 

3. Iniciativa private e biznesit 

4. Resurset natyrore bujqësore, turizëm 

5. Zgjerimi i sipërfaqeve gjelbruse 

6. Bashkëpunimi ndërkufitar, rajonal 

7. Krijimi i zonës së lirë doganore 

8. Ndërtimi i rrugëve sipas standardeve evropiane 

9. Rregullimi i trotuareve, shtigjeve për biciklista Hapja e vendeve të lira 

të punës 

10. Pastrimi i shtratit të lumenjve 

11. Aktivizimi i transportit publik 

12. Përgaditja e projekteve për rivitalizimin  e deponimeve, 

13. Programet remediate ne hapësirat publike dhe private. 

14. Programet për  menaxhimin e mbeturinave( riciklim), 

 

 

1. Vazhdim i ndotjes së mjedisit me plumb dhe metale të rënda 

2. Prezenca e deponive përgjatë lumenjve 

3. Mos efikasiteti i gjykatës dhe organeve për zbatimin e ligjit 

4. Ndotja e vazhdueshme e mjedisit, shfrytëzimit të egër dhe të pakontrolluar të 

resurseve natyrore 

5. Konflikt interesash rajonale 

6. Moszbatimi i planit urbanistik 

7. Shtimi enorm i automjeteve në qytet 

8. Sistemi energjetik i vjetërsuar 

9. Kontributi i pamjaftueshëm i komunës në sektorin e trashëgimisë 

10. Degradimi i mjedisit 

11. Mungesa e bizneseve të mëdha 
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4. VIZIONI DHE LISTA E PRIORITETEVE 
 

Zhvillimi i vizionit për komunën e Mitrovicës është bazuar në vizionin që ka dalë nga punëtoritë e 

organizuara me një pjesëmarrje të gjerë të rinisë studentore, administratës komunale, shoqërisë civile, 

komuniteti, konferenca për shtyp, debate me publikun, komunikimi me masat,  televizioni, gazetat, radio, 

materialet të shtypura dhe ueb-site. 

 

Vizioni për mjedisin në komunën e Mitrovicës shprehët nëpër mes slloganit:: 

 

“Mitrovica vend me komunitet të arsimuar, që siguron mjedis të pastër dhe të 

shëndetshëm për qytetarët”! 

 

       

 

 

OBJEKTIVI 

STRATEGJIK 
 

1:Përmirësimi i gjendjes 

në mjedis dhe mbrojtja 

shëndetit të pullatës dhe 

promovimi ‘vizionin’ 

përmesrritjes së  

mbrojtjes  se ajrit, ujit, 

tokës, sipërfaqevetë 

gjelbëruara. Edukimit 

Mjedisor,  

.  

  

 

OBJEKTIVI 

STRATEGJIK  

 
2: Përmirësimi i kushteve 

mjedisore brenda 

komunitetit, duke 

implementuar veprimet dhe 

strategjitë konkrete kosto 

efektive Zhvillimin PLVM-së 

për identifikimin e veprimeve 

specifike të nevojshme për të 

zgjidhur problemet 

Ndryshimet Klimatike, 

Pyjet,Rezatimi Rivitalizimi  i 

deponive 

 

 

 

 

  

 

OBJEKTIVI STRATEGJIK 

 

  
3:Identifikimin e vlerësimit dhe 

themelimin e prioriteteve 

mjedisore për të cilin veprim 

është i kërkuar, bazuar në vlerat e 

komunitetit dhe të dhënat 

shkencore. 

Menaxhimi i mbeturinave nga 

komuna Mbrojtja e trashëgimive 

dhe zhurma. 

 

 

  

 

OBJEKTIVI 

STRATEGJIK  

 
4: Forcim i 

kapacitetit të 

autoriteteve lokale 

dhe OJQ-ja në 

menaxhimin, 

implementimin e 

programeve për 

mbrojtjen e mjedisit,  

 

Opinioni qytetar për pesë problemet kryesore në fushën e mjedisit në komunën e Mitrovicës? 
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 Si problem kryesor të mjedisit qytetarët nga Mitrovica kanë listuar15: 

a) Cilësinë e ajrit si problemin kryesor;  

b) Zhurmën, si problemin e dytë më të rëndësishëm; 

c) Menaxhimin e mbeturinave komunale; 

d) Përmirësimi i gjendjes së Gjelbërimit 

e) Rrugët jo të mira lokale, shtigjet, mungesa e parkingjeve, si problemin e tretë më të rëndësishëm. 
 

 

Edhe në këtë rast renditja e problemeve mjedisore nuk ka ndryshuar për nga perceptimi gjinor, për ilustrim shih 

grafikët në vazhdim. 

Fushat strategjike zhvillimore të komunës së Mitrovicës  

 Zhvillimi dhe përmirësimi i gjendjes së mjedisit (Ajri Gjelbërimi) 

 Zhvillimi i arsimit,(edukimi i komunitetit) 

 Menaxhim  i mbeturinave , 

 Ndërtimi i ngrohtores së qytetit , 

 Zgjerimi i rrjetit të kanalizimit dhe ndërtimi i impiantit  për trajtimin e ujërave të zeza 

 Planifikimi urban dhe mbrojtja e tokës bujqësore, 

 Mbrojtja dhe menaxhimi i pyjeve dhe tokave pyjore, 

 Mbrojtja e biodiversitetit, trashëgimive  multikulturore dhe natyrore. 

 

Prioritetet strategjike të dala nga punëtoritë me komunitetin dhe shoqërinë civile nga qyteti                            

 

 Mbrojtja e ajrit nga ndotja  

 Ngritja e sipërfaqeve të gjelbëruara dhe mirëmbajtja e tyre 

 Edukimi i komunitetit për çështjet mjedisore; 

 Zhvillimi i zonave për aktivitete rekreative dhe turistike  (Liqeni Artificial, brigjet e lumit Iber ,Sitnice, 

Akua parku  etj) 

 Rivitalizimi dhe rikultivimi i deponive industriale,urbane,    

 Riaktivizimi tërë kompleksit industrial Trepça dhe futja e teknologjive të reja për aktivitete të ndryshme 

ekonomike, 

 Studimet e fizibilitetit përfshirë edhe opsionet financiare për sektorin minerar ne  zona të ndryshme si 

Shala, 

 Liqeni i Mitrovicës.  
 

Tabela 66. Objektivat e propozuara 

Objektivi Indikatori Qëll

imi

mi 
I Biodiversitetit, peisazhi dhe shfrytëzimi 

i tokës 

  

Mbrojtja, konservimi dhe shmangia e humbjeve të 

llojllojshmërisë dhe të shtrirjes së habitateve, specieve 

dhe korridoreve të kafshëve të egra. 

Rritja % e zonave të 

mbrojtura 

15% 

                                                                 
15 Shenim nga :Anketimi i qytetareve Sida,Rec,Komuna 

http://kk.rks-gov.net/mitrovice/
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 Mbrojtja dhe përmirësimi i cilësisë së jetës së njerëzve 

duke u bazuar në mjedisin e cilësisë së lartë për banim të 

komunitetit për punë dhe për rekreacion të bazuar në 

modelet e qëndrueshme të shfrytëzimit të tokës. 

Indikatori 

cilësor 
- 

Mbrojtja e cilësisë së jetës së njerëzve duke iu 

shmangur rreziqeve ose telasheve (pluhurit, zhurmës, 

erës) që dalin nga ekspozimi ndaj 

shfrytëzimeve/zhvillimeve të papajtueshme të tokës 

(rëra /nxjerrja e gurëve për zhavorr). 

Përqindja e zhvillimeve 

të eliminuara me rreziqet 

e mundshme ndaj 

cilësisë së jetës 

30% 

Mbrojtja dhe konservimi i trashëgimisë kulturore 

përfshirë mjedisin dhe ambientet e ndërtuara; 

arkeologjike, arkitektonike dhe tiparet e peisazhit të 

krijuara nga njeriu. 

Përqindja e rritur e 

vendeve të mbrojtura/të 

ruajtura të trashëgimisë 

natyrore 

20% 

Mbrojtja e peisazheve dhe pamjeve piktoreske të 

caktuara, rrugëve dhe tipareve të peisazhit me vlerë 

locale. 

Një shumë e tipareve të 

mbrojtura të peisazhit 

75% 

Sigurimi i hapësirave të gjelbëruara për 

kënaqësi. 

Një përqindje (nga 

hapësira e plotë) e 

hapësirave të 

Gjelbëruara të siguruara. 

20% 

Mbrojtja, përmirësimi dhe mbajtja e cilësisë 

së tokës. 

Përmirësimi % i 

indikatorëve kimikë, 

fizikë dhe biologjikë të 

cilësisë së tokës 

50% 

II Menaxhimi i mbeturinave të ngurta   

Zgjerimi i sistemit të mbledhjes së mbeturinave të 

ngurta, përkrahja e opsioneve për trajtimin e 

qëndrueshëm të mbeturinave (ndarja, përzierja). 

Përqindja  e  mbledhur 

nga sistemi mbledhës 

80% 

 

Zvogëlimi i sasisë së mbeturinave që 

dërgohet në deponi nga vendndodhja. 

% e zvogëlimit të 

mbeturinave të hedhura 

në deponi  dhe mbeturinat 

e ri- shfrytëzuara 

20% 

Identifikimi i gurëthyesve të parregulluar, 

vendeve të deponive ose vendeve historike të 

ndotura në zonën e Prizrenit. 

% e vendeve 95% 

Eliminimi i vendeve për hedhjen e 

mbeturinave. 

% e vendeve 80% 

III Mbrojtja e ujit   

http://kk.rks-gov.net/mitrovice/
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 Mbrojtja dhe përmirësimi i gjendjes së 

ekosistemeve ujore, dhe në lidhje me nevojat e 

tyre për ujë të ekosistemeve tokësore dhe 

kënetave që varen drejtpërdrejt nga ekosistemi 

ujor (cilësia, niveli, rrjedha). 

Rezultatet e 

monitorimit  të  cilësisë së 

ujit (përmirësimi %) 

50% 

Zvogëlimi i ndikimit të substancave ndotëse 

për të gjitha ujërat. 

Rezultatet e 

monitorimit  të  cilësisë 

së ujit (përmirësimi %) 

50% 

Parandalimi i ndotjes dhe infektimit të 

ujit tokësor 

Rezultatet e 

monitorimit  të  cilësisë 

së ujit (përmirësimi %) 

50% 

Mbajtja dhe përmirësimi i cilësisë së furnizimit me 

ujë të pijshëm 

Rezultatet e 

monitorimit  të  cilësisë 

së ujit (përmirësimi %) 

80% 

Përkrahja e mbrojtjes afatgjatë të 

burimeve të disponueshme të ujit përmes 

shfrytëzimit të qëndrueshëm të ujit. 

Rezultate e 

monitorimit  të  cilësisë 

së ujit (përmirësimi %) 

50% 

Përmirësimi i infrastrukturës për t’i plotësuar 

nevojat e ardhshme të furnizimit me ujë dhe 

standardet për pastrimin e ujërave të zeza 

Indikatori 

cilësor 

 

IV Ndryshimi i klimës dhe 

efikasiteti i energjisë 

  

Zvogëlimi i të gjitha formave të ndotjes së ajrit 

dhe mbajtja/përmirësimi i cilësisë së ajrit të 

ambientit. 

Rezultatet e 

monitorimit të cilësisë së 

ajrit (përmirësimi %) 

70% 

Zvogëlimi i emetimeve të gazrave të serrës dhe 

kontribuimi në zvogëlimin dhe shmangien e 

ndryshimit të klimës të shkaktuar nga njeriu. 

Emetimi i 

CO2 

20% 

Shtimi i mënyrave të qëndrueshme të transportit dhe 

sigurimi i lehtësisë së lëvizjes për të gjithë 

shfrytëzuesit e rrugës dhe përkrahja e modeleve të 

zhvillimit për mbrojtjen dhe përmirësimin e 

sigurisë në rrugë. 

Numri i automjeteve 

hibride/me rrymë 

elektrike, sasia e (km) e 

lehtësive të transportit të 

lehtë 

20 

vetura/

20 km 

Zvogëlimi i humbjes së energjisë, përkrahja e 

shfrytëzimit të burimeve të energjisë së 

përtëritshme dhe përkrahja e nismave për 

ruajtjen e energjisë. 

Përkrahja e ruajtjes së energjisë në të gjithë 

sektorët. Përkrahja e zhvillimit të tregtisë dhe 

ndërtesave me karbon të ulët 

Indikatori 

cilësor 

 

Zvogëlimi i rrezikut nga vërshimet dhe i 

lëndimit të njerëzve, dëmeve në pronë dhe në 

mjedis 

Numri i 

projekteve/aktivitetet të 

ndërmarra për ta 

zvogëluar/shmangur 

rrezikun nga vërshimi 

10 në 

vit 
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 Tabela 67. Fushat dhe problemet mjedisore te dala nga takimet komune -  komunitet 
Fushat  Problemet  

1.Mjedisi 

1.1.Ajri, 1.1.1. Mbrojtja e ajrit nga ndotja 

 1.1.2.Monitorimi  i bazës së asfaltit  në Ostorod 

1.1.3. Ndertimi i ngrohtores se qytetit 

1.1.4.Perdorimi i lendeve djegëse te pastërta  

1.2.Toka 1.2.1.Rivitalizimi dhe rikultivimi i deponive industriale  

         PIM dhe Kelmendi 

1.2.2.Monitorimi i dheut në regjionin e Mitrovicës. 

1.2.3.Analizimi i tokave bujqësore 

1.2.3.Ndërtimi  i  kejit  për  gjatë  lumit  Ibër 

1.2.4.Ndërtimi  i  kejit  për  gjatë  lumit  Sitnicë 

 1.2.5.Dalja e zones  industriale  jashtë  funksionimit  

1.3.1.Përmirësimi i hapësirave të gjelbëruara në qytet 

1.3.2.Gjelbërimi i qytetit dhe  kushtet  për  ndërrime afatgjata 

1.3.3.Parku në lagjën 2 Korriku   

1.3.4.Parku  botanik 

1.3.5.Rehabilitim i Parkut të qytetit 

1.3.6.Rritja e sipërfaqeve  të   pyjeve 

2.Shëndeti 2.1.Programet remediate në hapësirat publike dhe private 

2.2.Monitorimi i ngjyrave dhe  pluhrave shtëpiake ne  regjionin e Mitrovicës 

3.Zhvillimi Urbanistik  

 (Uji, Kanalizimet, Mbetjet Urbane) 

3.1.Shtimi i kapaciteteve të ujit të pijshëm ne zonat rurale  

3.2.Rrjeti i ujësjellësit 

3.3.Rrjeti i kanalizimeve dhe impianti për pastrimin e ujërave të zeza 

3.4.Liqeni artificial-Mitrovica dhe aqua parku 

3.5.Monitorimi  i  ujërave  nëntokësore 

3.6.Hartimi  i  planit  për  menaxhimin e mbeturinave 

3.7.Ndertim i impiantit per .Reciklimin e mbeturinave urbane 

3.8.Rritja  e trafikut në  qytet.  

4.Edukimi  1.4.1.Vetëdijësimi i komunitetit për  ndotjen në hot –spote 

 -Ndërtimi i qendrës së pensionistave, 

1.4.2.Qendra Kosovare e edukimit mjedisorë   

 1.5.1.Largimi i materieve të rrezikshme,  

1.5.2.Largimi  i materieve  rrezatuese nga Tuneli i Parë) 

6 Trashigimit dhe zhurma 1.6.1.Identifikimi  dhe  mbrojtja  e trashëgimive kulturore 

1.6.2.Përcaktimi  i zhurmës  në  pjesët urbane. 
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Tabela 68. Fushat dhe problemet mjedisore 

Fushat  Problemet  Shkaku/shkaqet Ndikimi (efektet negative në mjedis 

shëndet, peisazh etj) 

Prioriteti  

sipas 

rëndësisë 

*ulët 

**mesatar 

***lartë 

1
.A

jr
i,

 

   

1.Mbrojtja e ajrit nga ndotja Mungesa mos funksionimi 

paisj. 

Efektet negative në mjedis shëndet,peisazh  ***lartë 

1.2 Ndotja e ajrit nga Pb dhe metalet e tjera të rënda Shkritorja ,deponit,trafiku Efektet negative në mjedis shëndet,peisazh ***lartë 

1.3. Ndotja e ajrit nga materiet  e suspenduara dhe  oksidi i 

karbonit  IV 

Baza e asfaltit ,oxhaqet Efekti negativ ne shëndet ,mjedis **mesatar 

 

1.4.Ndotja e ajrit nga pluheri dhe  gazrat   e  sistemit  te ngrohjes Deponit, shtresimi në tokë, 

gurorët 

Efekti negativ ne shëndet ,mjedis **mesatar 

 

1.5.Ndotja e ajrit nga gazërat e automjeteve Trafiku Efekti negativ ne shëndet ,mjedis **mesatar 

 

1.6.Projekti për aplikim online të informimit të gjendjës së ajrit  Informat Ndezja e ajrit  Efektet negative në mjedis shëndet, peisazh ***lartë 

2
.T

o
k

a 

 

2.1.Ndotja e tokës nga Pb dhe metalet tjera të rënda Mbetjet pas procesit 

teknologjik 

Efekti negativ ne shëndet ,mjedis **mesatar 

 

2.2.Vërshimet përgjatë  brigjeve të lumit Ibër dhe Sitnicë Mbeturinat  Efektet negative në mjedis shëndet, peisazh **mesatar 

2.3.Zonat joformale Ndërtimet pa leje Efekti ne shëndet,dhe mjedis ***lartë 

2.4. Ndotja e tokës nga ujërat e ndotur Kanalizimi dhe ujërat 

industriale 

Efektet negative në mjedis shëndet, peisazh ** mesatar 

2.5.Mungesa e hapësirave të gjelbëruara Mungesa e ujitje së 

gjelbërimit 

Efektet negative në mjedis shëndet, peisazh ** mesatar 

 

2.6.Prerja e pyjeve Njeriu, mos zbatimi i ligjit  Efektet negative në mjedis shëndet, peisazh ** mesatar 

3.3.Ndotja nga ngjyrat dhe  pluhuri shtëpiak  në  Mitrovicë Shkritorja, deponit, ngjyrat Efekti ne shëndet  ***lartë 

3
.U

ji
 

3.1.Ndotja e ujit nga mbetjet industriale Deponit, industria Efekti ne shëndet florë, faunë ** mesatar 

3.2.Ndotja e ujit nga ujërat e zeza Mos trajtimi i ujërave të 

zeza 

Efekti ne shëndet ** mesatar 

3.3.Ndotja e lumenjve nga mbeturinat urbane Hedhja e mbeturinave në  

lumenj 

Efekti ne shëndet, mjedis ** mesatar 

3.4. Mungesa e ujit të pijshëm Mungesa e kapacitetit 

përpunues rrjeti 

Efekti ne shëndet, mjedis ** mesatar 

4
. 

M
en

ax
h

im
i

n
 e

 

m
b

et
u

ri
n

av

e 

4.1 .Ndertim i impiantit per .Reciklimin e mbeturinave 

urbane 

Respektimi i ligjeve. Efekti ne shëndet, mjedis ***lartë 

4.2. Deponimi joadekuat i mbeturinave urbnae Mosrespektimi i ligjeve dhe 

çështjet politike 

Efekti ne shëndet, mjedis **mesatar 

4.3..Rregullimit i sistemit për ngorhie nga uji i minierës Shfrytëzimi  racional i Efekti ne shëndet florë, faunë, ekonomi  
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energjisë 

4.4. Grumbullimi jo me kohë i mbeturinave  Mungesa e mekanizmit  Efekti në shëndet, mjedis ***lartë 

 

5
.E

d
u
k

im
i 

5.1. Programet shkollore Niveli i ulët  Ndikimi indirekt në mjedis ***lartë 

5.2.Mungesa e informimit  Mungesa e vetëdijësimit në 

media 

Mungesa e informimit *ultë 

5.3 Mungesa e programeve mjedisore 

 

Mungesa e organizimit Ritja e një brezi me kulturë të pa 

mjaftueshme mjedisore  

**mesatar 

6
.T

ra
sh

ig
im

ia
 6.1. Mbrojtja  e pamjaftuar e trashëgimive  Mungesa e mjeteve 

financiare 

Dëmtimi i bimësisë dhe florës **Mesatar 

6.2. Moszbatimi i ligjeve. Inspeksioni  Efekt në shëndet  *ulët 

 

 

 

7
.P

y
je

t 

7.1.Prerja ilegale e pyjeve Mos aplikimi i legjislacionit Efekt në shëndet, mjedis ***lartë 

7.2.Ripullëzimi 

 

Mungesa e mjeteve dhe 

pyllëzimi i vogël 

Efekt në shëndet, mjedis ***lartë 

7.3.Shfrytëzimi i inerteve në tokat pyjore Mos zbatimi i ligjeve  Efekt në shëndet, mjedis ***lartë 

8
.b

io
d

iv
er

si
te

ti
 

8.1.Rënia, zhdukja e specieve të rralla bimore dhe shtazore Djegia, prerja e pyjeve Efekt në shëndet, mjedis ***lartë 

8.2. Mbrojtja e pamjaftueshme e biodiversitetit Mos zbatimi i ligjeve  Efekt në shëndet, mjedis ***lartë 

9
.T

u
ri

zm
i 

9.1.Mos shfrytëzimi i zonës së Shalës Mungesa e rrugëve, 

objekteve hoteliere 

Ekonomik, kulturor, shëndetësor  **Mesatar 

9.2.Mbrojtja e trashëgimive dhe mungesa e infrastrukturës Mos promovim i zonave 

turistike dhe trashëgimive 

kulturore 

Ekonomik, kulturor, shëndetësor **Mesatar 
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Përcaktimi i projekteve prioritare 

1. Mbrojtja e ajrit nga ndotja;  

1.1. Projekti për aplikim online të informimit te  gjendjës së 

ajrit; 

2. Përmirësimi i hapësirave të gjelbëruara në qytet 

3. Menaxhim i mbeturinave 

3.1.  Agazhimi i mekanizmave ne pagesën e faturës se 

mbeturinave nga qytetare 

4. Rregullim i infrastruktures (Gypat e kanalizimit) pergjate 

Liqenit artificial-Mitrovica  

5.Vetëdijësimi i komunitetit  

6.Ndërtimi i objektit per trajtimin e  ujërave të zeza,  

6.Krijimi i sistemit për furnizim me ujë, zëvendësimi i 

furnizimit me uje nga burimet natyrore,  

7. Shtimi i sipërfaqeve te gjelbëruara në lagjën 2 Korrik 

8. Largimi  i materieve  rrezatuese nga Tuneli i Parë 

9. “Qendra Kosovare e edukimit mjedisorë”  

10. Programet remediate në hapësirat publike dhe private 

11.Parku  botanik  ne  qendrën universitare     

 17. Promovimi i shfrytëzimit të energjisë nga burimet e ripërtërishme 

(biogas , panelet solare, energjia e erës, hidroenergjia) për sistemin e 

energjise dhe sistemin e  ngrohjes së ujit në amvisëri dhe shërbime 

publike  

18. Mbrojtja nga zhurma në  pjesët urbane 

19. Ndërtimi  i  kejit  në  lumin  Sitnicë  

20. Mbrojtja  e trashëgimive  

21.Rregullimi i ngrohtores se qytetit  

22.Rregullimi i sistemit për ngrohje nga uji i minierës  

23.Fshati eco turistik Barel  

24.Ndërtimi  i  kejit  në  lumin  Ibër  

25.Një familje, një fidan  

26.Hartimi i planit për mbrojtjen  e pyjeve  

27.Hartimi i projektit për zhvillimin e   turizmit  rural në Shalën e 

Bajgores  

28.Studimi i fizibilitetit për përmirësimin e infrastrukturës rrugore; 

28.1.Rritja e nivelit të trafikut urban në qytet kusht i përdorimit  të 

autobusëve; 
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12.Parku  botanik  ne   parkun e qytetit                                     

13.Aktivizimi, përdorimi i sistemit për monitorimin e cilësisë 

së ajrit  

14.Rivitalizimi dhe rikultivimi i deponive industriale PIM dhe 

Kelmend  

15.Vlerësimi i rrezikut nga dheu, ngjyrat, pluhuri në regjionin 

e Mitrovicës  

16. Analizimi i tokave bujqësore dhe ujërave  nëntokësore  

 28.2.Vend parkingjet. 
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 LISTA E PROJEKTEVE PRIORITARE 
 

Mundësia më e vlefëshme për 

zgjidhjën e problemit, e cila 

përmbush sa më shumë kushte 

nga tabela në të djathtë. 

1. Përmirësimi, mbrojtja e shëndetit 

2. Edukimi dhe ndërgjegjësimi i publikut  

3. Ndarja  e buxhet i veçantë për mjedisin 

4. Ruajta e trashëgimisë kulturore 

5. Organizmi i tryezave mjedisor 

6. Respektimi i vlerave natyrore  

7. Ulja e varfërisë dhe rritja e të ardhurave  

8. Zhvillimi i turizmit  
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PLANI I VEPRIMIT 

 

 

 

Tematika/Fusha 

PROJEKTI 
(Problemi merret nga matrica e 

problemeve, te cilat janë 

identifikuar ne fazën e pare) 

Veprimet 
(Te jepet lista e veprimeve konkrete që 

duhet të ndërmerren për zgjidhjen e 

problemit në fjale. Mund te jenë 1 ose disa 

aktivitete) 

 Prioriteti 

(I matur me shkallen: 

 

* = Pak i rëndësishëm 

** = Mesatarisht i 

rëndësishëm 

*** = Shumë i rëndësishëm 

(kërkon zgjidhje te 

menjëhershme) 

Afati kohor 

(I matur me shkallen: 
Afat shkurtër (deri ne 5 vjet) 

Afat gjatë (deri 15 vjet) 

Aktoret 

përgjegjës dhe 

bashkëpunëto

ret e 

mundshëm 
(Mund të jenë 

institucionet që 

janë direkt 

përgjegjëse për 

problemin si 

dhe aktore të 

tjerë ne rolin e 

bashkëpunuesit

) 

Kostoja 
(Vlera te 

jepet ne € ) 

Efekti 
(Një 

përshkrim i 

efektit 

pozitiv që 

vjen nga 

zgjidhja e 

këtij 

problemi) 

1.Mbrojtja e ajrit nga 

ndotja 
Realizimi i aktiviteteve për mbrojtjen e 

popullatës nga ndotjet e ajrit. Të gjitha 

aktivitetet  janë të lidhura me sistemin e 

ngrohjes, komunikacionin, gjelbërimin, 

sistemin e ujitjes të  hapësirave të 

gjelbëruara në qytet  me ujë industrial  

sistemin  e mirëmbajtjes. 

 

 Afatshkurtër (deri ne 1 vjet) 

Shumë i rëndësishëm (kërkon 

zgjidhje te menjëhershme 

USAID, 

Komuna 

- Duke 

siguruar një 

normativë të 

gjelbërimit 

efektiv të 

paktën 3 

m2/person, 

kryerjën e 

shërbimit në 

një nivel që 

është në 

përputhje me 

një shtesë në 

rritje, 

kënaqësinë 

dhe një kosto 

që qytetarët e 

Mitrovicës 

janë të 

gatshëm dhe 

të aftë për të 

paguarë 
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 1.1.Projekti për aplikim 

online të informimit të  

gjendjes së ajrit 

Realizimi i aktiviteteve për mbrojtjen e 

popullatës nga ndotjet e ajrit. Të gjitha 

aktivitetet  janë të lidhura me sistemin  

per  Aplikim online  te informimit te  

gjendjes se ajrit 

 Afatshkurtër (deri ne 51vjet) 

Shumë i rëndësishëm (kërkon 

zgjidhje te menjëhershme 

“ USAID” 

Komuna 

 Duke 

siguruar një 

normativë të 

gjelbërimit 

efektiv të 

paktën 3 

m2/person, 

kryerjën e 

shërbimit në 

një nivel që 

është në 

përputhje me 

një shtesë në 

rritje, 

kënaqësinë 

dhe një kosto 

që qytetarët e 

Mitrovicës 

janë të 

gatshëm dhe 

të aftë për të 

paguar 

 

1.Përmirësimi i hapësirave 

të gjelbëruara  

 
 

Realizimi i aktiviteteve për mbrojtjen e 

popullatës nga ndotjet me plumb dhe metale 

të tjera të rënda janë të lidhura me 

gjelbërimin, sistemin  e ujitjes së  

hapësirave të gjelbëruara në qytet  me ujë 

industrial  sistemin  e mirëmbajtjes. 

 

 ***  
Afatshkurtër (deri ne 5 vjet) 

Shumë i rëndësishëm (kërkon 

zgjidhje te menjëhershme) 

 

 

“USAID” 

Komuna 

3,000.000€ Duke 

siguruar një 

normativë të 

gjelbërimit 

efektiv të 

paktën 3 

m2/person, 

kryerjën e 

shërbimit në 

një nivel që 

është në 

përputhje me 

një shtesë në 

rritje, 

kënaqësinë 

dhe një kosto 

që qytetarët e 

Mitrovicës 
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 janë të 

gatshëm dhe 

të aftë për të 

paguar 

2. Menaxhim i mbeturinave 

-Angazhimi i mekanizmave 

në pagesën e faturës së 

mbeturinave nga qytetarë-

Grumbullimi dhe deponimi 

i mbeturinave 

 

Hapat e parë për  mbrojtjen  e popullsisë 

nga sëmundjet është aktiviteti për 

menaxhimin e mbeturinave. Hapat konkret 

për menaxhimin e mbeturinave janë 

metalizuar në PLAM  i cili plan është 

punuar në kuadr të PLVM.  

Shtresimi dhe largimi i mbeturinave i 

pakontrolluar në veri është hap i parë që 

duhet të ndërmirret menjëher. 

 *** 

 Afatshkurtër (deri ne 5 vjet) 

Shumë i rëndësishëm (kërkon 

zgjidhje të menjëhershme) 

 

 

BE Ministria e 

Mjedisit 

+Komuna 

200.000 Menaxhimi i 

mire i 

mbeturinave 

do te ndikoj 

pozitivisht ne 

jeten e 

qytetareve  

3. Rregullim i 

infrastruktures (Gypat e 

kanalizimit) pergjatë 
Liqenit artificial-Mitrovica 

dhe Aqua parku  

 

Aktivitet për ndërtimin e digës ,mbledhja e 

ujit dhe rregullimi i (Gypat e 

kanalizimit)) pergjate hapësirave 

përreth  liqenit do te jenë hapat e parë e 

aktiviteteve per finalizimin e projektit për 

liqenin artificial. 

 *** 

 Afatshkurtër (deri ne 5 vjet) 

Shumë i rëndësishëm (kërkon 

zgjidhje te menjëhershme) 

 

  MMPHI     

Komuna 

2.000.000€ 

 

 

Ndërtimi i 

liqenit 

lehtëson jetën 

shoqëroro-

ekonomike 

komunitetin 

4. Vetëdijësimi i 

komunitetit për  ndotjen, 

ndërtimi i qendrës 

universitare 
 

1. Sigurimi i materialeve të shkruara, 

informimit i mirëfiilt, mjedisor  do të  

ndikoj në rritjen e shkallës në vetëdijen e 

popullatës së gjerë,organizim trajnimeve do 

te jet hap i parë. 

2. Ndërtimi i  një shoqërie  të qëndrueshme 

në zhvillim me sa më pak ngarkesë në 

mjedis 

3. Promovim  aktiv të ruajtjes së mjedisit  

 *** 

 

Afatshkurtër (deri ne 5  

vjet) 

 

MMPHI, 

Komuna, 

Shkollat 

1.6 Mil.€ Rritja e një 

brezi të ri me 

kulturë të 

mjaftueshme 

e mjedisore 

duke quar 

drejt krijimit 

të një 

vetëdije në 

dobi të 

mjedisit. 

5. Rrjeti i kanalizimeve,  1. Aplikimi i Master-Planit të përgjithshëm  *** Qeveria + BE + 30,000.000 Me 
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 impianti për pastrimin e 

ujërave të zeza dhe industriale  

për vlerësimin e rrezikut të shëndetit të 

popullsisë nga rrejti i kanalizimit dhe 

impianti i trajtimit të ujrëave të zeza dhe 

industriale. 

2. Topografi, studim i tokës, përgatitjen e 

hartave. 

3. Punët teknike në faqen ËËTP 

4. Hartimi i detajuar hidraulik dhe dizajni 

mekanik( i kanalizime rrjeti dhe stacionet e 

pompimit) 

5. Hartimi paraprak hidraulik dhe dizajni 

mekanik 

 

 

 

Afatmesëm (deri 10 vjet) 

 

BB + Komuna € mënjanimin e 

ujërave të 

ndotura 

krijohen 

kushte për                                                  

largimin e 

rrezikut nga 

ndotjet e 

mjedisit, 

ujërave 

6  Krijimi i sistemit për 

furnizim me ujë dhe 

modernizimi i sistemit të 

furnizimit me ujë në zonat 

rurale 
 

1.Zgjerimi i kapaciteteve të fabrikës, 

largimi i materieve të rrezikshme dhe shtimi 

i sistemit të rrjetit  të ujësjellësit nëpër të 

gjitha ato vendbanime ku nuk ka pas 

furnizim të rregullt 

 *** 

Afatshkurtër(5 deri në 10 

vjet) 

Qeveria + BE + 

BB + Komuna 

16.000.000

€ 
Zgjerimi i 

kapaciteteve 

të fabrikës 

për ujin e 

pijshëm 

zgjidhet 

problemi i 

ujit në 

regjionin e 

Mitrovicës 
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 7. Shtimi i sipërfaqeve të 

gjelbëruara në lagjën 2 

Korriku   
 

1. Realizimi i projektit për gjelbërimin e 

qytetit. 

2. Realizimi i aktiviteteve për mbrojtjen e 

popullatës nga ndotjet me plumb dhe metale 

të rënda janë të lidhura me gjelbërimi, 

sistemi i ujitjes së  hapësirave të gjelbëruara 

në qytet me ujë industrial në sistemin  e 

mirëmbajtjes 

3. Të gjitha aktivitetet remediate për 

mbrojtjen e popullatës nga ndotjet me 

plumb dhe metale të rënda janë të lidhura 

me gjelbërimi, largimi i dheut apo mbulimi 

me dhe të pastër 

 *** 

Afat shkurtër (deri ne 5  

vjet) 

 

 

Ministria,Kom

una,Trepca+ 

Qytetarët 

100.000€ Vetëdijesimi 

i qytetarëve  

kusht  

themelor për 

jetë te 

sipërfaqeve 

te gjelbëruara 

8.   Largimi i materieve të 

rrezikshme nga Tuneli i 

Parë 
 

1.Hartimi i planit të përgjithshëm për 

largimin e materieve të rrezikshme i cili 

material ka mbetur pas luftës Hipoklorat i 

kalciumit, në fuqi të siguruara nga MMPHI, 

ka filluar të ndot mjedisin prandaj aktiviteti 

për largimin e këtyre  materieve do të ishte 

hapi i parë. Me projekt detal janë 

specifikuar punët. 

 *** 

Shume i rëndësishëm (kërkon 

zgjidhje te menjëhershme) 

Komuna 100.000 € Me largimin 

e 

mbeturinave 

krijohen 

kushtet për 

zgjerimin  e 

fabrikës së 

ujësjellësit 

dhe 

mënjanimi i 

rrezikut për 

popullsinë në 

afërsi të 

ujësjellësit e 

më gjerë 

9.  “Qendra Kosovare e 

edukimit mjedisorë”  

 

Qendra e Informacionit për mjedis me një 

bazë e të mësuarit të mjedisit që lidh 

shkolla, biznese, dhe komunitetin lokal  do 

të ishte ide e parë. Aktivitet për  ndërtimin, 

caktimin e lokacionit rregullimin e 

infrastrukturës vendosjen e qendrës 

Kosovare të edukimit. 

 *** 

 Afatshkurtër (deri ne 5 vjet) 

Shume i rëndësishëm (kërkon 

zgjidhje te menjëhershme) 

 

 

Ministria e 

Mjedisit + 

Komuna 

1,000.000€ Qendra 

Kosovare e 

edukimit 

mjedisor do 

të ndikoj 

pozitivisht ne 

edukimin 

mjedisor te 

rinjve  
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 10.  Programet remediate në 

hapësirat publike dhe 

private  

 - Mahalla e Romëve 

 - PIM(deponia e Zinkut  

1. Aplikimi i Planit të përgjithshëm për 

vlerësimin e rrezikut të shëndetit të 

popullsisë,krijimi i strukturave pranë 

komunës për monitorimin, integrimin dhe 

zbatimin e planit. 

2. Aktivitetet   në hapësirat publike shkollat  

janë të lidhura me programet remediate, 

sjellja e dheut të freskët, mbulimi me folie, 

mbulimi me dhe dhe aktivitet e gjelbërimit. 

Të gjitha  këto aktivitete kanë  për  qëllim 

mbrojtjen e popullsisë nga ndotjet me 

plumb dhe metale të rënda. 

 

 *** 

Afatshkurtër (deri ne 5  

vjet) 

 

Qeveria + BE + 

BB + Komuna 

24.000€ Krijohen 

kushte për 

identifikimin 

dhe 

mbrojtjen e 

fëmijëve  si 

dhe 

personelit  

punonjës  në  

shkollat 

përkatëse 

11   Parku  botanik   

Kampusi universitar  dhe 

Parku  botanik  shëtitore -

liqe 

1 .Mbjellja e një sipërfaqe prej 50.000m2 në 

zonën e  fidanishtes është e detalizuar me 

projekt nga Turqia. 

Realizimi i projektit për 

gjelbërimin,aktivitet për rritjen e vlerave te  

larmerise biologjike  në  zonë përmes rritjes   

të  sipërfaqeve  gjelbëruese dhe shtimit te 

numrit te drunjëve do të jenë aktivitete 

kryesore. 

 *** 

Afatmesëm (deri 10 vjet) 

 

Komuna 

+Ministria e 

mjedisit 

8,000.000 € Vetëdijësimi 

i qytetarëve 

kusht  

themelor për 

jetë dhe për 

rritjen e 

vlerave të  

larmërisë 

biologjike në  

zonë. 

 

12.  Aktivizimi ,përdorimi 

i sistemit për monitorimin  

e cilësisë së ajrit 

1 .Aktivizimi i sistemit monitorues të 

vendosur në Entin Hidrometalurgjik 

(Sh.M.Teknike  nga MMPHI-ja dhe 

kompletimi i vendit për  analizim  dhe 

mostrim do të ishin aktivitete e para. 

 *** 

Shume i rëndësishëm (kërkon 

zgjidhje te menjëhershme) 

Ministria e 

Mjedisit 

20.000€ Realizimi i 

një sistemit  

për cilsin e 

ajrit në qytet, 

duke siguruar 

një normativë 

e bazuar ne 

standarde 

13. Rivitalizimi dhe 

rikultivimi i deponive 

industriale  PIM dhe 

Kelmend  
 

 Aplikimi i Planit të përgjithshëm për 

vlerësimin e rrezikut të shëndetit të 

popullatës është hapë i parë.Krijimi i 

strukturave pranë komunës për monitorim, 

integrimin dhe zbatimin e planit.Këto 

aktivitetet  mund të jenë remediate  apo 

largues(shitje) dhe kanë për qëllim 

 *** 

Afatmesëm (deri 10 vjet) 

 

Qeveria + BE + 

BB + Komuna 

4.mil € 

PIM-

2.5mil€ 

Kelmend 

1.5mil€ 

Pakësojë 

prodhimin të 

pluhurit të 

kontaminuar 

dhe si 

rrjedhojë do 

të ulë ndotjen 
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 mbrojtjen e popullatës nga ndotjet me 

plumb dhe metale të rënda. 

e ajrit dhe do 

të mbroj 

popullatën. 

 

14.  Vlerësimi i rrezikut 

nga dheu,ngjyrat,pluhuri 

në regjionin e Mitrovicës 
 

Aplikimi i Planit të përgjithshëm për 

vlerësimin e rrezikut të shëndetit të 

popullatës do tëihte hapë i parë. 

Krijimi i strukturave pranë komunës për 

ndjekjen, integrimin dhe zbatimin e planit. 

Aktivitetet remediatenë oboret,pastrimi i 

shtëpive,ngjyrat  

me bazë ekologjike kanë për qëllim 

mbrojtjen e popullatës nga ndotjet me 

plumb dhe metale të rënda në hapësirat 

publike.. 

 

 *** 

Afatshkurtër (deri ne 5  

vjet) 

 

Qeveria + BE + 

BB + Komuna 

10.000€ Krijohen 

kushte për 

identifikimin 

e zonave te 

ndotura dhe 

mbrojtjen e 

popullatës 

nga helmimi 

me plumb 

dhe metale te 

renda. 

15. Analizimi i tokave 

bujqësore dhe ujërave  

nëntokësore    

Aplikimi i Planit të përgjithshëm për 

vlerësimin e rrezikut të shëndetit të 

popullatës nga ushqimi. Krijimi i 

strukturave pranë komunës për mostrim dhe 

analizim, 

 *** 

Afatshkurtër (deri ne 5  

vjet) 

Ministria e 

mjedisit 

 

Komuna 

20.000 € Me  

analizimin e 

tokave  bëhet 

mbrojtja e 

popullatës 

nga 

prodhimet 

bujqësore. 

16. Krijimii kushteve 

jetësore në  zonat  joformale 
 

Marrja e mostrave ne  vendet e caktuara nga 

hartat e ndërtuara për krijimi  i kushteve  të 

infrastrukturës jetësore  

Është hapë i parë i aktiviteteve. 

 ***Shume i rëndësishëm 

(kërkon zgjidhje te 

menjëhershme 

Ministria e 

mjedisit 

 

Komuna 

1,000.000 €  Krijohen 

kushte  për 

mbrojtjen e 

popullatës  

nga  

sëmundjet  e 

ndryshme, 

sepse ky ujë 

shfrytëzohet 

për pije dhe 

ujitje 

17.  Përcaktimi  i zhurmës  

në  pjesët urbane. 
 

  Përcaktimi i  zhurmës në pjesën urbane,  

industriale,  rrugore,gjeneratorëve dhe  

veprimtaritë e ndryshme  

 *** 

Mesatarisht i rëndësishëm 

MMPHI 

Komuna 

20.000€ Ulja e 

rrezikut  në  

shëndet e 

komunitetit 

nga  zhurma 
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 . 

 

18. Mbrojtja  e 

trashëgimive 
Aplikim i planit për trashëgimi realizimi 

i aktiviteteve ,mirëmbajtjes ,vendosja e 

shenjave identifikuese e trashëgimive do të 

ishte detyrë primare. 

 *** 

Afatshkurtër(5 deri në 10 

vjet) 

MMPHI+BE+

Komuna 

10.000 € Mbrojtja e 

tyre krijon 

kushte dhe 

konsiderohet 

potencial për 

zhvillim, 

integrim të 

qëndrueshëm 

shoqëror 

19.  Monitorimi  i bazës së 

asfaltit  në Ostorod dhe 

mbrojtja nga ndotja e 

mjedisit me Plumb   

Aktivitet për mbrojtjen ,inspektimin 

ndotjeve nga baza  e  asfaltit  ne  Ostorod e 

cila  është kthyer  ne  një  burim  te  madh  

ndotës  si  për  ajrin  ujin  dhe  token janë 

detyrë primare.. 

 *** 

Afatshkurtër(5 deri në 10 

vjet) 

Ministria e 

Mjedisit + 

Komuna 

10. 000. €  Përmirësimi i 

kushteve dhe 

rritja e  

cilësisë  se  

mjedisit    

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANI I REALIZIMIT TË PROJEKTEVE 

Projekti Objektivi   Synimi/ 

Targeti  

Treguesi/ 

Indikatori  

Aktiviteti/Veprimi  Forma e zbatimit  

1. Mbrojtja e ajrit nga 

ndotja  

Mbrojtja e popullsisë nga 

ndotja e ajri të rriten mundësitë 

për përmirësimin e cilësisë së 

ajrit në tërë komunën 

 

 Aritja e  nivelit të 

lejuar  

Rritja e 

kenaqeshmerise 

se komunitetit  

 

Minjehere  Aktivitet për ndërtimin e 

digës,mbledhja e ujit dhe rregullimi 

i hapësirave përreth qytetit 

Përzgjedhja  behet  nga  

komuna 
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 1.1 Projekti për aplikim  

online   te informimit 

të  gjendjës së ajrit 
 

Të rriten mundësitë për 

përmirësimin e cilësisë së ajrit 

në tërë komunën 

 

 Rritja e sipërfaqes 

së zonave të ajrit 

 

Niveli i 

kënaqësisë 

Aktivitet për ndërtimin e 

digës,mbledhja e ujit dhe rregullimi 

i hapësirave përreth qytetit 

Përzgjedhja  behet  nga  

komuna 

1.2 Përmirësimi i 

hapësirave të 

gjelbëruara ne 

qytet(sistemii jitjes me 

uje industrial) 
 

Rritja e zonave të gjelbra 

përmes  sistemit të ujitjes  me 

ujë industrial dhe përmbushja  

e nevojave vendore p֝ër  

pastrimin e rrugëve dhe 

mbrojtja nga zjarri. 

 

 Rritja e sipërfaqes 

së zonave të gjelbra 

deri në 20% në dy 

vitet në vazhdim 

 

Niveli i 

kënaqësisë së 

banorëve për 

sipërfaqen e 

gjelbër 3m2 

sipërfaqe e 

gjelbër 

Ujitja  e një sipërfaqe prej   0 m2 në 

zonën qendrore të qytetit; 

Rehabilitimi i një zone prej 

10.000m2. Kyçja në gypin kryesor, 

hapja e kanaleve,vendosja e gypit, 

rregulimi i sistemit për zjarrfikës 

dhe pastrimin e rrugëve 

Përshkrim i detajuar i 

zbatimit të secilit aktivitet 

është i përshkruar në 

projektin e veçantë  

“Forma me tender publik” 

4.Menaxhim i mbeturinave  

-Angazhimi i mekanizmave 

ne pagesën e faturës se 

mbeturinave nga qytetare -

Grumbullimi dhe deponimi i 

mbeturinave 

 

Hapat e parë për  mbrojtjen  e 

popullsisë nga sëmundjet. 

 Zvogëlimi i sasisë 

së mbeturinave, 

zgjatja e jetës së 

deponisë. 

 

 

Zvogëlimi i 

sasisë së 

mbeturinave, 

zgjatja e jetës së 

deponisë, 

rritja e 

kënaqshmërisë 

së komunitetit 

Caktimi i pikave grumbulluese 

Aktiviteti për vendosjen  e 

mbeturinave në deponi (pjesa 

veriore). 

Përzgjedhja bëhet  nga  

komuna 

5. Liqeni artificial- 
infrastruktura (gypat e 

kanalizimit) 

Përmirësimi i gjendjes në 

mjedis dhe mbrojtja e shëndetit 

të popullsisë përmes rritjes së 

sasisë së ujit dhe sipërfaqeve të 

gjelbëruara 

 Rritja e sipërfaqes 

së zonave të gjelbra 

dhe rekreative 

 

Rritja e 

kënaqësisë së  

komunitetit, 

përmirësimi i   

jetës 

Aktiviteti për ndërtimin e digës, 

mbledhja e ujit dhe rregullimi i 

hapësirave përreth liqenit. 

Ndihmësi  i projektit  nga  

ministria 
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 6. Vetëdijësimi i komunitetit 

për ndotjen në hot –spote 

Ndërtimi i qendrës 

universitare 

 

Krijimi i një baze e të mësuarit 

të mjedisit që lidh shkolla, 

biznese, dhe komunitetit lokal, 

ndërgjegjësimi i qytetarëve për 

ruajtjen dhe mbajtjen e mjedisit 

 Rritja e sipërfaqes 

së zonave të 

gjelbra, mbrojtja e 

popullsisë nga 

ndotja si rezultat i 

rritjes së shkallës 

së vetëdijësimit 

 

 

Mbrojtja 

cilësore e 

mjedisit dhe  

rritja e  

kënaqshmëris  

së komunitetit 

1. Sigurimi i materialeve të shkruara 

për edukimin mjedisor,  informimi i 

mirëfilltë mjedisor  do të  ndikoj në 

rritjen e shkallës në vetëdijen e 

popullsisë së gjerë 

2. Të ndërtuar një shoqëri të 

qëndrueshme në zhvillim me më 

pak ngarkesë në mjedis 

3. Promovimin aktiv të ruajtjes së 

mjedisit universal nëpërmjet 

bashkëpunimit ndërkombëtar  

4. Organizimi i trajnimeve dhe 

arsimit për nëpunësit publikë dhe të 

punësuarit në zonat që kanë të bëjnë 

me zhvillimin rajonal dhe 

menaxhimin e mjedisit 

 

Rritja e një brezi të ri me 

kulturë të mjaftueshme e 

mjedisore duke quar drejt 

krijimit të një vetëdije në 

dobi të mjedisit. 

7. Rrjeti i kanalizimeve,  

impianti për pastrimin e 

ujërave të zeza dhe 

industriale 

Ulja e rrezikut  nga ndotja me  

ujëra të zeza dhe sistem të 

kanalizimit 

 

 Zvogëlimi i sasisë 

së ndotësve dhe 

zvogëlim i rrezikut  

nga sëmundjet 

 

Përfshirja e të  

gjitha  

vendbanimeve  

në  rrjetin e  

kanalizimeve  

dhe  impiantin e  

ujërave të  

ndotura 

1 Aplikimi i Master-Planit të 

përgjithshëm për vlerësimin e 

rrezikut të shëndetit të popullatës 

nga rrejti i kanalizimit dhe impianti 

i trajtimit te ujërave te zeza. 

2 .Topografi,studim 

tokës,përgatitjen e hartave. 

3 .Punëve gjeo teknike ne faqen 

ËËTP 

4. Hartimi i detajuar hidraulike dhe 

dizajni mekanike(kanalizime rrjeti 

dhe stacionet e pompimit) 

5 .Hartimi paraprak hidraulike dhe 

mekanik. 

Me mënjanimin e ujërave 

te ndotura krijohen kushte 

për largimin e rrezikut nga 

ndotjet e mjedisit, ujërave 

8.  Krijimi i sistemit për 

furnizim me ujë dhe 

modernizimi i sistemit të 

furnizimit me ujë.  

 

Sigurimi i ujit cilësor dhe 

mbrojtja e popullsisë nga 

sëmundjet ngjitëse 

 Rritja e sipërfaqes 

së zonave me ujë të  

pijshëm deri në 

20% në dy vitet në 

vazhdim 

 

Rritja e sasisë  

dhe  e  cilësisë  

se  ujit  me  

performanca  te  

larta 

Aktiviteti për ndërtimin e sistemit 

për furnizim me ujë,mbledhja e ujit 

dhe rregullimi i hapësirave përreth  

vendeve ku vendosen gypat. 

 

Rritja e një brezi të ri me 

kulturë të mjaftueshme e 

mjedisore duke quar drejt 

krijimit të një vetëdije në 

dobi të mjedisit. 

9. Shtimi i përfaqeve te 

gjelbruara në lagjën 2 

Korriku   

Mbrojtja e popullsisë  nga 

ndotja, helmimi me plumb dhe  

metale të rënda  

 Rritja e sipërfaqes 

së zonave të gjelbra 

deri në 20% në dy 

Zvogëlimi i 

koncentrimeve  

të plumbit dhe  

1. Aplikimi i planit për 

përmirësimin e shërbimeve). 

Vetëdijësimi i qytetarëve  

kusht  themelor për jetë të 

sipërfaqeve te gjelbëruara 
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  vitet në vazhdim 

 

metaleve të 

rënda në mjedis 

2. Realizimi i projektit për 

gjelbërimin e qytetit. 

3. Realizimi i aktiviteteve për 

mbrojtjen e popullsisë nga ndotjet 

me plumb dhe metale të rënda janë 

të lidhura me gjelbërim, sistemi i 

ujitjes së  hapësirave të gjelbëruara 

në qytet me ujë industrial  sistemin  

e mirëmbajtjes. 

 

10. Largimi i materieve të 

rrezikshme nga Tuneli i Parë 

 

Ulja e ekspozimit të materieve 

të rrezikshme nga ujësjellësi 

Tuneli i Parë dhe përmirësimi i 

shëndetit të komunitetit 

 

 Mbrojtja e 

popullsisë nga 

ndotja si rezultat i 

rritjes së shkallës 

së  

rrezatimit 

Zvogëlimi i 

ndotjeve dhe 

rreziqeve 

Largimi i materieve të rrezikshme 

nga Tuneli i Parë i kalciumit, ka 

mbetur në fuqi të siguruara nga 

MMPHI, tani këto materie duhet të  

asgjësohen duke u tretur në ujë dhe 

dezinfikuar, kanizimet në qytet.. 

Me largimin e 

mbeturinave krijohen 

kushtet për zgjerimin  e 

fabrikës se ujësjellësit dhe 

mënjanimi i rrezikut për 

popullsinë në afërsi të 

ujësjellësit e më gjerë 

11. “Qendra Kosovare e 

edukimit mjedisorë”  

 

Ndërgjegjësimi, edukimi i 

komunitetit për programet  

mjedisore 

 Mbrojtja e 

popullsisë nga 

ndotja si rezultat i 

rritjes së shkallës 

së 

edukimit 

Ndërgjegjësimi, 

edukimi i 

komunitetit  në 

nivel të Kosovës 

 

 

Rritja e 

kënaqshmërisë  

së komunitetit, 

përmirësimi i 

kushteve të jetës 

Qendra e Informacionit  

Një bazë e të mësuarit të mjedisit që 

lidh shkolla, biznese, dhe 

komunitetin lokal 

Aktivitet për  ndërtimin, caktimin e 

lokacionit, rregullimin e 

infrastrukturës vendosjen e qendrës 

Kosovare të edukimit në vend të 

caktuar 

Qendra Kosovare e 

edukimit mjedisor do të 

ndikoj pozitivisht në 

edukimin mjedisor të 

rinjëve dhe më gjerë 

12. Programet remediate në 

hapësirat publike dhe private, 

Roma Mahalla 

 Pim (deponia e Zinkut) 

 

 

 

Ulja e përqendrimit të nivelit të 

plumbit në ajër, tokë dhe 

gjakun e qytetarëve në 

hapësirat publike dhe private, 

 

 

 Zvogëlim i 

koncentrimit të Pb 

në mostrat e dheut, 

mostrat e gjakut, 

mostrat e ajrit për 

20% 

Kënaqshmërisë 

së komunitetit 

me rezultate e      

% e mostrave të 

dheut, 

% e numrit te 

banorëve në 

mostrat e 

gjakut, 

% e rezultateve 

Aktivitetet për programet në 

hapësirat publike,shkollat  janë të 

lidhura me programet remediate, 

-sjellja e dheut të freskët  

-mbulimi me folie 

-mbulimi me dhe, aktivitetet e 

gjelbërimit 

Aktivitetet për mbrojtjen e 

popullsisënga ndotjet me 

plumb dhe metale të rënda 

janë të lidhura me 

programet remediate, 

-sjellja e dheut të freskët  

-mbulimi me folie 

-mbulimi me dhe  

-aktivitet e gjelbërimit 
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 në mostrat e 

ajrit 

 

13..Parku botanik    Zvogëlimi dhe mbrojtja e  

rënies së vlerave të larmërisë 

biologjike në zonë 

 Zvogëlim i 

koncentrimit të Pb 

në mostrat e dheut 

Rezultatet e  

pozitave me 

numrin e bimëve të 

përgjithshme, 

numrin e bimëve te 

mbrojtura 

Rezultate të 

pozitave në;     

% e mostrave të 

dheut, 

% e bimëve të 

përgjithshme, 

% e bimëve të 

mbrojtura 

Aktiviteti për rritjen e vlerave të 

larmërisë biologjike në zonë përmes 

rritjes së sipërfaqeve gjelbëruese, 

dhe shtimit te numrit te drunjve. 

Të gjitha aktivitetet për mbrojtjen e 

popullsisë nga ndotjet me plumb 

dhe metale të rënda janë të lidhura 

me gjelbërim, sistemi i ujitjes së  

hapësirave të gjelbëruara në qytet 

me ujë industrial sistemin e 

mirëmbajtjes. 

Aktivitetet kryesore; kyçja dhe 

vendosja e pikave për kyçje, sistemi 

për ujitje, mbjellja e drunjve dhe 

fidaneve. 

 

Përzgjedhja më e mirë e 

kompanisë për aktivitete 

për ndërtimin e parkut 

botanik 

14.  Aktivizimi, përdorimi i 

sistemit për monitorimin  e 

cilësisë së ajrit 

 

 Mbrojtja  e popullsisë  nga  

ndotësit e ajrit 

 Zvogëlimi i 

koncentrimit të 

ndotësve në ajër 

për 10% 

 

Rritja  e  

kënaqshmërisë  

së qytetarëve  

me rezultatet e 

treguara 

Aktivizimi i pajisjeve për  

monitorimin e ajrit në entin 

hidrometalurgjik të vendosura nga 

MMPHI 

Aktivizimi i projektit të  

ministrisë për monitorim 

të ajrit 

15. Rivitalizimi dhe 

rikultivimi i deponive 

industriale  PIM dhe 

Kelmend  

 

Ulja e përqendrimit të nivelit të 

plumbit në ajër, tokë dhe 

gjakun e qytetarëve.  

 ulja e ekspozimit në plumb 

dhe metale të rënda dhe 

përmirësimi i shëndetit të 

komunitetit 

 pastrimi i qytetit  

 sensibilizimi i opinionit 

për nevojën e ruajtjes së 

ambientit 

 ndërtimi i planit të aksionit 

për mbrojtjen e shëndetit 

dhe mjedisit në komunën e 

Mitrovicës 

 Mbrojtja e 

popullatës nga 

ndotja si rezultat i 

Zvogëlimit të 

ndotësve në mjedis 

Ngritja dhe 

sensibilizimi i 

komunitetit për 

mbrojtjen e 

komunës, 

Mbrojtja e 

popullatës nga 

helmimet me 

plumb dhe 

metale te rënda, 

edukimi i 

popullsisë për 

masat që duhet 

ndërruar për 

mbrojtje 

 

Aktivitetet për mbrojtjen e 

popullsisë nga ndotjet me plumb 

dhe metale të rënda janë të lidhura 

me programet remediate, 

-sjellja e dheut të freskët  

-mbulimi me foli  

-mbulimi me dhe, 

-aktivitet e gjelbërimit 

Përshkrimi i detajuar i 

zbatimit të secilit aktivitet 

është i përshkruar në 

projektin e veçantë 

Forma me tender publik 
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 përmirësimi i kushteve të 

jetesës 

 analizimi profesional i 

burimeve të ndotjes me 

plumb dhe metale  

16.  Monitorimi i dheut në 

regjionin e Mitrovicës 

 

Ulja e përqendrimit të nivelit të 

plumbit në ujërat nëntokësor 

 Kënaqësia dhe 

përmirësimi i 

gjendjes së 

Mitrovicës, 

zvogëlim i 

përqindjes së 

rasteve të ndotjes 

Te paktën 50% 

rrënje te ndotjes 

se mundshme 

dhe 

sëmundjeve. 

Marrja e mostrave neper vendet e 

caktuara nga hartat e ndërtuara për 

rrezikshmëri afër  deponive  

industriale  në  PIM  afër  lumit 

Sitnica. 

Fitimi i donacionit dhe 

shpallja e procedurave për 

nderimin e ujësjellësit me 

tender 

17. Analizimi i tokave 

bujqësore 

 

Ulja e përqendrimit të metaleve 

ne  hapësirat e tokave  

bujqësore 

 Të ushqyerit  me  

prodhime  

bujqësore të 

shëndosha 

Ulja e  

përqendrimeve  

të metaleve  në 

pemë dhe  

prodhime 

Marrja  e mostrave  për  analiza, 

përgatitja ,analizimi i mostrave  me  

X-ray niton dhe përcaktimi 

elementeve . 

Komuna përmes projektit  

18. Monitorimi  i  ujërave  

nëntokësore   

 

Ulja e përqendrimit të nivelit të 

plumbit dhe  metaleve  të  

rënda në ujërat nëntokësor 

 Kënaqësia dhe 

përmirësimi i 

gjendjes së 

Mitrovicës, 

zvogëlim i 

përqindjes së 

rasteve të ndotjes 

Te paktën 50% 

rënies së ndotjes 

së mundshme 

dhe sëmundjeve 

Marrja e mostrave neper vendet e 

caktuara nga hartat e ndërtuara për 

rrezikshmëri afër  deponive  

industriale  në  PIM  afër  lumit 

Sitnica ,përgatitja ,analizimi i 

mostrave  me  X-ray niton. 

Fitimi i donacionit dhe 

shpallja e procedurave për 

nderimin  e ujësjellësit me 

tender 

19. Përcaktimi i zhurmës në 

pjesët urbane. 

Përmirësimi i gjendjes në 

mjedis dhe mbrojtja e shëndetit 

të popullsisë përmes zvogëlimit 

të zhurmës 

 

 Kënaqësia dhe 

përmirësimi i 

shMitrovicat i 

gjendjes përmes 

zvogëlimit zhurmës 

Ulja e rrezikut  

në shëndet dhe 

ndikimi në 

zvogëlimin e  

pagjumësi 

. 

 

Përcaktimi i zhurmës në industritë, 

transport rrugor, gjeneratorët, 

veprimtaritë e ndryshme 

Ulja e rrezikut në 

shëndetin e komunitetit 

nga zhurma ndikon në 

zvogëlimin e  pagjumësisë 

dhe sëmundjet kardiake  

20. Largimi i materieve 

rrezatuese nga Tuneli i Parë) 

 

Ulja e rrezikut, ulja e  

përqendrimit të nivelit të 

materieve rrezatuese 

 

 Mbrojtja e 

popullsisë nga 

ndotja si rezultat i 

zvogëlimit të 

rrezikut 

Largimi i tyre 

ruan shëndetin e 

popullsisë 

mbron ajrin, 

ujin, token nga 

ndotja.  

Aktivitet për rregullimin e 

legjislacionit për largimin e 

materieve rrezatuese në këtë pjesë 

Aktivitetet për mbrojtjen e 

popullsisë nga ndotjet nga 

rrezatimi dhe gjetja e 

mënyrës së largimit 

21. Identifikimi dhe mbrojtja 

e trashëgimive  

Objektiva primare e tërë 

projektit është ngritja e 

 Mbrojtja  e  

trashëgimeve të 

Ndalimi i 

dëmtimit  te  

Vendosja e shenjave identifikuese, 

dhe mbrojtja ne zonat ku 

Aplikimi i projekteve  

përkatëse 
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5. PLANI I MONITORIMIT DHE RAPORTIMIT 
 

Në fazën e parë të implementimit të PLVM kërkohet mbështetja e implementimit të projekteve të përgatitura mirë me dokumentacionin e 

plotë në lidhje me realizueshmërinë dhe fizibilitetin dhe është e nevojshme që të ndihmohet në zhvillimin e projekteve në disa nga fazat e 

hershme të gatishmërisë për implementim nëse mendohet se ato propozime janë relevante dhe premtuese. Për të siguruar implementimin e 

suksesshëm të projekteve dhe të strategjisë në përgjithësi, një plan i qartë dhe i përcaktuar mirë i implementimit është shumë i rëndësishëm 

për të mbajtur dhe për të ruajtur kredibilitetin e PLVM në rajon. 

 

Parametrat e monitorimit dhe raportimit synojnë: 

1. Aprovimin nga Kuvendi 
2. Ndjekjen e zbatimit të realizimit të PLVM  
3. Monitorimi i shpenzimeve buxhetore të destinuara për PLVM, 
4. Monitorimi i realizimit të produktit të parashikuar sipas tregueseve sasior të Planit 
5. Vlerësimi i tregueseve te rezultatit dhe opinionit qytetar 
6. Në vijim të aprovimit të PLVM nga Kuvendi, Grupi Punues do të mblidhet sipas nevojës (në çdo 2 muaj) për të monitoruar 

progresin e realizimit të Planit të Veprimeve, shpenzimet buxhetore, ecurinë e aktiviteteve fizike në terren mbledhjen e të dhënave 
për produktin, 

 vetëdijes e komunitetet tek 

mbrojtja e mjedisit në kuadër 

mbrojtja e trashëgimive e 

Komunës së Mitrovicës 

identifikuara  nga  

grupi punues 

mëtejme  te  

florës,    faunës  

dhe  

trashëgimeve 

trashigimite jane identifikuar. 

22. Monitorimi i bazës së 

asfaltit në Ostorod dhe 

mbrojtja e popullësisë nga 

ndotja e mjedisit me Plumb   

Aktivitet për mbrojtjen e 

ndotjeve nga baza  e  asfaltit  

ne  Ostorod e cila  është kthyer  

ne  një  burim  te  madh  ndotës  

si  për  ajrin  ujin  dhe  token. 

 Zvogëlimi i 

koncentrimit të 

ndotësve në ajër 

për 20% 

 

Ulja e rrezikut  

në  shëndet e 

komunitetit nga 

Ndotja e 

mjedisit   

Ngritja  e shkallës për  monitorim 

me qëllim të zvogëlimit të rrezikut  

në shëndetin e komunitetit nga 

ndotja me bazë të  

asfaltit  

Përmirësimi i kushteve 

dhe rritja e cilësisë së  

mjedisit    
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 7. Në vijim të  aprovimit të PLVM nga Kuvendi, Grupi punues do të përgatisë një raport monitorimi çdo 6 muaj i cili do të raportohet 

nga Kryetari i Grupit punues në mbledhjen e radhës së Kuvendit. Raportimi do të ketë si bazë realizmin e Planit të Veprimeve dhe 

matjen e Indikatorëve për Produkt të Rezultatit. 

5.1. Rishikimi dhe azhurimi i Planit të Implementimit  

Azhurimi, rishikimi dhe vlerësimi i planit të implementimit duhet të zhvillohet në krye të aranzhimeve për monitorimin e 

implementimit. Korniza për këtë aktivitet të propozuar në këtë plan është i bazuar në procesin e rishikimit vjetor. Kjo është e 

rëndësishme në kontekstin e ndryshimit dinamik të mjedisit zhvillimor të Mitrovicës. Në këtë mënyrë Mitrovica gjithmonë do të ketë 

një plan realist të Implementimit i cili do të udhëzojë përpjekjet e palëve të interesuara. Procesi i vlerësimit vjetor (sipas nevojës) do të 

bëhet në mënyrë të hapur dhe transparente dhe me karakterin e procesit të planifikimit të projekteve duhet të ofrojë përgjigje nëse 

masat fillestare prioritare janë ende të përshtatshme. Përveç burimeve financiare në dispozicion për të financuar projekte kjo qasje 

gjithashtu llogaritë në disponueshmërinë e burimeve të kualifikuara njerëzore me kapacitete për të hartuar dhe zbatuar projekte në  

mënyrën më efektive. Fokusi kryesor i këtij plani të implementimit  është në zhvillimin e masave të cilat do të duhet të zbatohen nga 

projektet ose aktivitetet e financuara nga donatorë të ndryshëm ndërkombëtarë dhe kombëtarë. 

Procesi i zhvillimit mund të vlerësohet me lehtësi nga plani i implementimit nëpërmjet qasjes së propozuar 1 vjecare. Sipas kësaj 

metodologjie plani i Implementimi mund të rishikohet, rregullohen dhe azhurnohet në fund të çdo viti dhe periudha e planifikimit 

mund të lëvizet përpara për një vit. Kjo do të mbajë aktivitetet e planifikimit shumë realiste. 

 

 



SHTOJCAT  

 
Të gjeturat kryesore për komunën e Mitrovicës 

 
1.Pesë problemet kryesore në fushën e mjedisit në komunën tuaj? 

Tabela 69. Problemet kryesore në mjedis 

    
Cilësia 

e ajrit  

Mbeturinat  

komunale 
Zhurma  

 

Mungesa e 

shërbimeve 

komunale 

Rrugët jo të 

mira lokale, 

shtigjet, 

mungesa e 

parkingjeve 

Mos 

mirëmbajtja e 

zonave të 

gjelbra(parqeve 

dhe shiritave 

mbrojtës) 

Gjinia 
Mashkull 

1259 1262 625 
 

615 1020 575 

 
35.97% 36.06% 17.86% 

 
17.57% 29.14% 16.43% 

 Femër 
1194 1231 611 

 
562 901 486 

 
34.11% 35.17% 17.46% 

 
16.06% 25.74% 13.89% 

Total 2453 2493 1236 
 

1177 1921 1061 

 
70.09% 71.23% 35.31% 

 
33.63% 54.89% 30.31% 

 
Si problem kryesor të mjedisit qytetarët nga Mitrovica kanë listuar16: 

f) Cilësinë e ajrit, si problemin e katërt më të rëndësishëm;  

g) Zhurmën, si problemin e dytë më të rëndësishëm; 

h) Menaxhimin e mbeturinave komunale, si problemin kryesor; 

i) Rrugët jo të mira lokale, shtigjet, mungesa e parkingjeve, si problemin e tretë më të rëndësishëm; 

j) Mungesa e shërbimeve komunale, është renditur si problemi i pestë për nga rëndësia. 

 

Si probleme tjera qytetarët e Mitrovicës kanë listuar mungesën e ndriçimit publik, mungesën e 

kontrolleve policore për mjedis dhe mos mirëmbajtja e ndërtesave kolektive. Si probleme tjera mjedisore 

qytetarët minoritarë nga Mitrovica kanë listuar kontaminimin nga bombardimet e NATO-së, mungesa e 

parqeve dhe hapësirave rekreative-sportive. 

Si ndotës kryesor të mjedisit në komunën e Mitrovicës respodentët kanë paraqitur: kanalizimin, trafikun, 

mbeturinat komunale, ekonomia e vogël dhe industrinë. Kjo ndarje nuk dallon shumë në aspektin gjinor. 

Për më tepër shih paraqitjen grafike. 

 
 
 

 
 

                                                                 
16SHËNIM:Grafikët dhe tabelat në pyetjet me numër rendor (1.2.), (1.3.), (1.4.), (2.3.), (2.9.) dhe (3.1)0F16  në total japin një përqindje më të lartë se 100 %. Kjo 

është si rrjedhojë e fuzionimit të të dhënave nga më tepër se një tabelë apo grafikë në një tabelë apo grafik të vetëm. Në këtë mënyrë është mundësuar që të nxirret në 

mënyrë të saktë prioriteti i çështjeve të ndryshme për pyetjet në fjalë. Kjo do të thotë, se për pyetjen (1.2) në vend që të paraqiten pesë tabela dhe grafikëte ndryshëm 

ato janë të shprehura me një grafikë dhe tabelë të vetme – e cila mundëson leximin sa më të lehtë të të gjeturave nga lexuesit e raportit. 
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6. KONKLUZIONET 

 

Plani lokal i veprimit në mjedis është plan vlerësues i cili ka për qëllim mbështetjen e ideve 

mjedisore të komunitetit, komunes dhe Ojq për ndërmarjen e hapave konkrete drejt përafrimit të 

politikave mjedisore lokale dhe veprimin konkret duke u ofruar si mjet pune leht i adaptuar për 

sektoret e ndryshëm mjedisor. Nga hulumtimi e rikonfirmojmë përshtypjen tonë për problemet e 

ndryshme mjedisore që ekzistojnë në komunën e Mitrovicës që problem primar është ndotja e 

ajrit nga automjetet dhe nga sistemi i ngrohjes në sezonin dimëror. 

 

Megjithatë, komuna dallohet për nga veçoritë e saja mjedisore dhe se gjendja e tanishme 

mjedisore është relativisht e mirë dhe kjo lenë të nënkuptohet se duhet të punohet në 

përmirësimin e gjendjes mjedisore. Për këtë problem duhet të angazhohet qeveria lokale, 

ndërmarrjet publike komunale si dhe vetë qytetarët përgjegjës për të përmirësuar gjendjen 

mjedisore në territorin e komunës së Mitrovicës . Disa prej problemeve që kërkojnë adresim të 

menjëhershëm janë: Ajri, Menaxhimi i mbeturinave industriale, Ujërat e zeza (kanalizimet). 

Cilësia e ujit të pijshëm në zonat rurale, mos mirëmbajtja e zonave të gjelbra, parqeve dhe 

shiritave mbrojtës, zhurma, cilësia e ujit në lumenj dhe kanale, mungesa informative dhe 

transparenca, përdorimi i pakontrolluar i tokës bujqësore, ngrohja e qytetit, mungesa e 

shërbimeve komunale, cilësia e ajrit, ujërat e ndotura industriale, si dhe probleme tjera. Komuna 

ka filluar zgjedhën e tyre me zgjedhen e projekteve prioritare nga PLVM paraprak dhe eshte ne 

vazhdimesi te mire per zgjedhjen e te gjitha problemeve mjedisore.  

 

Në pjesën për strategjinë e zhvillimit dhe informimit, shumica e komunitetit është e informuar me 

qëllimet e strategjisë së zhvillimit komunal. Komuna nuk  ka nevojë për një strategji të re 

zhvillimore dhe se zhvillimet e tanishme  përkojnë me nevojat e qytetarëve. Për këtë arsye 

administrata komunale ka  zhvilluar  një platformë të komunikimit me qytetarët e saj dhe se 

shumica e tyre është e  përfshirë  në proceset e vendimmarrjes – në këtë rast në hartimin e 

PLVM-së. Nga hulumtimi është konfirmuar që qytetarët kryesisht informatat i marrin nga 

televizioni, radiot lokale, shtypi ditor dhe interneti. Këto mediume do të duhej të ishin kanale 

përmes të cilave informohen qytetarët.  

Qytetarët, kanë njohuri rreth organizatave mjedisore që veprojnë në komune për shërbimin 

komunal që merret me çështjet mjedisore. Për këtë organizatat mjedisore, dhe shërbimi komunal 

për mjedis, janë  prezentë me aktivitetet e tyre në komunitet në adresimin e problemeve 

mjedisore.  

 

Në pjesën për vizionin zhvillimor, shumica e komunitetit shpresojnë se në të ardhmen gjendja e 

mjedisit do të ndryshojë për të mirë. Kjo pritshmëri mund të arrihet me hartimin e PLVM-ve dhe 

jetësimin e projekteve në praktikë, mirëpo çdo herë duke i informuar drejtë dhe duke i përfshirë 

komunitetin dhe grupet e interesit në proceset e vendimmarrjes. 
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 Zbatimi i përpiktë i standardeve të larta në ndërtimin e kapaciteteve të reja për prodhim të 

energjisë që konsumohet në amvisëri dhe bizneset e vogla (shërbime publike) dhe arritjen e 

detyrimeve nga marrëveshja e KYOTO-s.  

 

Të shtohet baza e të dhënave për kalkulimin e ndotësve të emituar në ajër nga impiantet me 

djegie të vogël dhe baza e të dhënave për cilësinë e ajrit në tërë territorin e Kosovës. 

 

Sigurimin e burimeve të nevojshme financiare dhe menaxhimin efikas të investimeve, me theks 

të veçantë në sigurimin e kushteve më joshëse për prodhim të energjisë nga burimet e 

ripërtrishme e cila përdoret në amvisëri dhe sherbime publike. 

 

Zëvendësimi i automjeteve ndotëse me ato më të pastërta, përmes investimeve, kompletimit të 

legjislacionit dhe instrumenteve ekonomike  

 

Zëvendësimi i modaliteteve të ndryshme të transportit me mjete më të pastërta të transportit, më 

pak  trafik motorik, më shumë transport publik, çiklizëm; 

 

 Kontrolli i rritjes në kërkesat e transportit rrugor përmes instrumenteve ekonomike dhe të 

palnifikimit, 

 

 Menaxhim i trafikut që të përmirëson efikasitetin e infrastrukturës ekzistuese përmes 

investimeve, legjislacionit dhe instrumentet për planifikim, 

 

 Metoda tjera për zvogëlimin e emisioneve si p.sh.pastrimi i rrugëve, shfrytëzimi i 

karburanteve të pastërta dhe inspektimi i veturave, 

 

  Fushata për vetëdijësimin e publikut, 
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ANEX I PLAN VEPRIMIT PER SEKTORIN E AJRIT PËR KOMUNËN E 

MITROVICËS 
 
 

 

Aktivitet politike dhe legjislative(L) 

Aktiviteti  

No/aktiviteti 

Nr 

Lokacion/ 

Vendndodhja 

Pershkrimi/Pershkrimi Kriteret/indikatori  /Indikatori  

i  suksesit 

L1 Mitrovicë 

Zhvillimi i Strategjive Komunale për 

ndërtimin e stazave për biçikleta 

 
Strategjit e miratura dhe rritja 

e numrit të ngahsve të 

bicikletave 

L2 Mitrovicë 

Inventarizimi i burimeve alternative te 

energjise  Identifikimi i burimeve të 

ndotjes 

L3 Mitrovicë  

Rishiqimi i implementimit të 

rregulloreve për efiçiencë të energjisë 

në ndërtimet e reja 
Rregulloret e miratura nga 

komuna 

L4 Mitrovicë 

 

Programi për ngritjen e efiçiencës së 

energjisë në ndërtimet ekzistuese Programet komunale të  

draftuara 

L5 Mitrovicë  Draftimi i rregullores për eco- 

taxen për ndotesit e ajrit  

Principi ndotësi paguan i 

perkrahur nga popullësia dhe 

rregulloret e miratuara 

 
 

Aktivitet administrative dhe inspective (A)  

Aktiviteti  Nr. Lokacioni Pershkrimi Kriteret /indikatori 

A1 Mitrovicë  Ndertimi i kapaciteve të stafit për 

draftim të programeve dhe 

rregulloreve per  reduktim të ndotjes 

së ajrit  

Numrit i  stafit të trajnuar 

A2 Mitrovicë  Edukimi dhe vetëdijësimi i publikut 

për rrezikun nga djegia e 

mbeturinave dhe materialeve tjera në 

vende të hapura 

Numri i njerëzve të 

trajnuar  

A3 Mitrovicë 

Promovimi i shfrytëzimit të energjisë nga 

burimet e ripërtërishme (biogas, panelet 

solare, energjia e erës, hidroenergjia) për 

sistemin e  ngrohjes së ujit në amvisëri dhe 

shërbime publike 

Popullësia e informaur për 

shfrytezimin e energjisë  

A4 Mitrovicë  Punsimi dhe ndërtimi i kapaciteve 

për inspektim 

Numri i punësur dhe 

inspektoret e trajnuar  
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A5 Mitrovicë  Edukimi dhe vetëdijësimi i publikut 

për shfrytëzimin e transportit publik 

dhe bicikletave 

Popullësia e informuar 

per shfrytezimin e 

energjisë 

 

Aktivitetet teknike dhe teknologjike (T) 

Aktiviteti  No. Lokacioni Përshkrimi Kriteret/indikatoret  

T1 Mitrovicë 

Shfrytëzimi i energjisë për ngrohje nga 

procese alternative  dhe permes ngrohjes 

publike 

pergaditja e studimit te 

fisibilitetit nga komuna dhe 

donatoret 

T2 Mitrovicë 

Renovimi dhe ndërtimi i ndertesave 

kolektive me standard per shfrytezimin e 

energjis së ripërtrishme(solare dhe me erë) 

 

T3  Mitrovicë 

 

 

Përmirësimi i cilësisë së shërbimeve të 

transportit publik 

Numri i rritur i shfrytëzuesve 

te transportit publik 

T4 Mitrovicë 

 

 

 

Ndërtimin e stazave për biçikleta 

Numri i rritur i shfrytëzuesve 

të biçikletave 

T5 

 

Mitrovicë 

Reduktimi i depozitimit të dheut në rrugë  

nga ana e komunikacionit rrugor 

Kualiteti i ajrit i permirsuar  

 

Plani detal i implementimit te aktivitete  

Regjioni   Mitrovicë  

Aktiviteti (L,A,T) No. L1 

Emri i Aktivitetit Zhvillimi dhe ndërtimi e stazeve për biçikleta 

 

Lokacioni 

Mitrovicë 

Objektiva Objektiva kryesore është që rregullohen zonat për bicikleta në plane 

rregullative dhe të zvoglohet përdorimi i makinave njëherit zvogëlohet 

edhe ndotja e ajrit. 

Koment  Ky aktivitet është në përputhje edhe me prioritetin e draft Strategjisë 

Nacionale për kualitet të ajrit  

 
Fazat : Organizatat Përgjegjëse Vlerat e perafërta(euro) 

1 Hartimi i termave të referencës Komuna / MMPHI 9000 

2 Involvimi i expertëve Komuna 15 000 

3 Përgaditja e draft dokumentit dhe 

organizimi i  diskutimeve 

Komuna 4000 

4 Përgaditja e draftit final dhe aprovimi Komuna 3000 

5  Total 31 000 
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Plani i zbatimit afatgjatë 

Fazat Viti i parë Viti i dytë Viti i tretë V

it

i  

4 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 X             

2  X X X          

3  X X           

4    X          

5              

              

 
 
 

Regjioni  Mitrovicë 

Aktiviteti (L,A,T) No. L2 

Emri i Aktivitetit   

Inventarizimi i burimeve termike me fuqi më të vogël se 1 MW 

Lokacioni 

Mitrovicë 

Objektiva Objektivi kryesor është inventarizimIi burimeve termike me fuqi më të vogël se 1 MW 

dhe monitorimi i ndotjes  

Koment  Ky është një detyrim nga ligji i mbeturinave 

Fazat : Organizatat Përgjegjëse Vlera e perafert(euro) 

1 Formimi grupit punes Komun  3.000 

2 Involvimi I ekspertëve Komuna 20.000 

3 Pergaditja e draftit dhe organizimi i 

diskutimeve 

Komun AKMM 2.000 

4 Pergaditja e draftit final dhe publikimi Komuna  5.000 

5                                          Total 30.000 

    

 

Term-impl 

Fazat Viti i parë Viti i dytë Viti i tretë V
it
i  
4 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1     x         

2              

3       X X      

4        X X     

5              

              

 
Regjioni Mitrovicë 

Aktiviteti (L,A,T) No. L3 

Emri i Aktivitetit Rishiqimi i implementimit të rregulloreve për efiçiencë të energjisë në ndërtimet e reja 

Lokacioni 

Mitrovicë 
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 Objektiva Objektivi kryesor është që të bëhet rishiqimi i implementimit të rregulloreve për 

efiçiencë të energjisë në ndërtimet e reja per te zvogluar shfrytezimin e lëndes djegëse 

për ngrohje  

Koment  Ështe proritet i draft strategjisë së kualitetit të ajrit 

 
Fazat : Organizatat Përgjegjëse Vlera e perafërta 

1 Formimi i grupit punues  Komunat MZHE ,MMPHI 3.000 

2 Involvimi i ekspertëve Komuna 9.000 

3 Drafti i parë dhe organizimi i diskutimeve Komunat , MZHE. MMPHI 5.000 

4 Drafti final dhe aprovimi nga komunat Komunat  2.000 

5    

                                            Total 19.000 

 

Plani i zbatimit afatgjatë 

Fazat Viti i parë Viti i dytë Viti i tretë Vi

ti  

4 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 X             

2  X X           

3  X            

4  x            

5   X  x  X       

              

  
Regjioni Prishtinë, Ferizaj, Mitrovicë 

Aktiviteti (L,A,T) No. L4 

Emri i Aktivitetit Pergaditja e Programit për ngritjen e efiçiencës së energjisë në ndërtimet ekzistuese 

Lokacioni F. Kosovë, Obiliq,Podujevë,Graqanicë, Hani i Elezit  dhe Mitrovicë 

Objektiva Objektiva kryesore është pergaditja e programeve komunale për eficiencë të energjisë 

në bashkpunim me MZHE dhe MMPHI 

Koment  Eshtë pjesë e prioriteve të draft strategjisë së ajrit 

 
Fazat : Organizatat Përgjegjëse Vlera e perafërta 

1 Formimi i grupit punues  Komunat MZHE ,MMPHI 3.000 

2 Involvimi i eksperteve Komuna 15.000 

3 Drafti i parë dhe organizimi i diskutimeve Komunat , MZHE. MMPHI 3.000 

4 Drafti final dhe aprovimi nga komunat Komunat  10.000 

5    

                                                 Total 31.000 

 

Plani I zbatimit afatgjatë 

Fazat Viti i parë Viti i dytë Viti i tretë Viti  

4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1     X    X     

2      X x X      

3        X      

4        X      

5              

 
Regjioni Në të gjitha regjionet 

Aktiviteti (L,A,T) No. L5 

Emri i Aktivitetit Draftimi i rregullores për eco taxen per ndotësit e ajrit 
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 Lokacioni 

Mitrovicë 

Objektiva Objektiva kryesore është draftimi dhe implementimi i eco taxes për ndotësit e ajrit dhe 

zbatimi i principit (ndotesi paguan per nivlin lokal sidhe shfrytezimi i atyre mjeteve ne 

nivel lokal) 

Koment   Me kët zbatohet principi ndotësi paguan dhe zvoglohet ndotja në mënyre me efikase 

 
Fazat : Organizatat Përgjegjëse Vlera e perafërta 

1 Formimi i grupit punues  Komuna, MEF, MMPHI 2.000 

2 Involvimi i ekspertëve Komuna 10.000 

3 Drafti i parë dhe organizimi i diskutiemve Komunat , MEF. MMPHI 5.000 

4 Drafti final dhe aprovimi nga komunat Komunat  3.000 

5  Total 20.000 

 

Plani I zbatimit afatgjatë 

Fazat Viti i pare Viti i dyte Viti i trete Vi

ti  

4 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 X  X           

2    X x X        

3      X X       

4        X X     

5              

 
Regjioni  Mitrovicë 

Aktiviteti (L,A,T) No. A1 

 

Emri i Aktivitetit Ndërtimi I kapaciteve të stafit për draftim e programev dhe rregulloreve 

për  reduktim të ndotjes së  ajrit  

 

Lokacioni Mitrovicë 

 

Objektiva 

 

Objektiva kryesore është ngritja e kapaciteve të stafiit të komunave në kryerjen e 

detyrave lidhur me mbrojtjen e mjedisit  

 

Koment Në komuna ka shumë pak eskpert të mjedisit kështu që ështe më së e 

nevojshme që të bëhet trajnimi i tyre  

 

 

 
Fazat : Organizatat Përgjegjëse Vlerat e përafërta 

1 Vlerësimi i nevojave për trajnim të stafit Komunat  10.000 

2 Pergaditja e TOR dhe projeKt konceptit Komunat 7.000 

3 Implementimi në projekt Komuna, donatorët 25.000 

4    

5    

  Total 42.000 

b 
 

Fazat Viti i parë Viti i dytë Viti i tretë Viti i 

katër 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1   X           

2    X X X        

3      X X       

4              
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Komuna e Mitrovicës së Jugut 
Plani Lokal i Veprimit në Mjedis (PLVM) 

 5              

 
 

Regjioni  Mitrovicë 

Aktiviteti (L,A,T) No. A2 

Emri i Aktivitetit 

Edukimi dhe vetëdijësimi i  publikut për rrezikun nga djegia e mbeturinave 

dhe materialeve tjera në vende të hapura 

 

Lokacioni Mitrovicë 
 

Objektiva Objektiva është ngritja e vetëdijës së publikut për rrezikun nga djegia e mbeturinave dhe 

materialeve tjera në vende të hapura 

Koment   Disa gazra që lirohen nga djegëa janë kancerogjene si (psh. Dioksina nga djegia e 

gomave) 

 
Fazat : Organizatat Përgjegjëse Vlerat e perafërta 

1 Pergadititja e TOR per nevojat e trajnimit Komuna , MMPHI 10.000 

2 Pergaditja e projekt dokumentve për 

tenderim 

Komuna 2.000 

3 Implementationi i projektit Implementuesi , Komuna 25.000 

4    

5    

  Total 37.000 

 
 

Fazat Viti i parë Viti i dytë Viti i tretë Viti i 

katër 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

1   X X          

2    X X X        

3      X X X      

4        X      

5              

 
 

Regjioni Mitrovicë 

Aktiviteti (L,A,T) No. A3 

Emri i Aktivitetit Promovimi I shfrytëzimit të energjisë nga burimet e ripërtrishme(biogas, 
panelet solare, energjia e erës, hidroenergjia) për sistemin e  ngrohjes së ujit 
në amvisëri dhe shërbime publike 

 
Lokacioni Mitrovicë 

Objektiva Ngritja e vetëdijes në shfrytezimin e energjisënga burimet e ripërtrishme  

Koment   

 
Fazat : Organizatat Përgjegjëse Vlerat e perafërta 

1 Pergadititja e TOR për nevojat e trajnimit Komuna , MMPHI, MZHE 10.000 

2 Pergaditja e projekt dokumentve për 

tenderin 

Komuna 5.000 

3 Implementimi i projektit Implementuesi , Komuna 42.000 

4    

5    

  Total 57.000 

b 
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Komuna e Mitrovicës së Jugut 
Plani Lokal i Veprimit në Mjedis (PLVM) 

 Fazat Viti i parë Viti i dytë Viti i tretë Viti  

i 

katër 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

1   X           

2    X X X        

3      X X x      

4              

5              

 
 

Regjioni Mitrovicë 

Aktiviteti (L,A,T) No. A4 

Emri i Aktivitetit  Punësimi dhe ndërtimi i kapaciteve për inspektim 
 

 

Lokacioni Mitrovicë 

Objektiva Objektiva kryesore është ngritja e kapaciteve të inspektoriatit të komunave në kryerjen 

e detyrave lidhur me mbrojtjen e mjedisit 

Koment   

 
Fazat : Organizatat Përgjegjëse Vlerat e perafërta 

1 Përgadititja e TOR per nevojat e trajnimit Komuna , MMPHI 5.000 

2 Përgaditja e projekt dokumentve për 

tenderim 

Komuna 50.000 

3 Implementimi i projektit Implementuesi , Komuna 5.000 

4    

5   Total 60.000 

 

Plani I zbatimit afatgjatë 

Fazat Viti i parë Viti i dytë Viti i tretë Viti  

i 

katër 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1   X           

2    X X X        

3      X X       

4              

5              

 
 

Regjioni  

 

Mitrovicë 

 

Aktiviteti (L,A,T) No. 

 

A5 

 

Emri i Aktivitetit 
 

Edukimi dhe vetëdijësimi i publikut për shfrytezimin e transportit publik dhe 

bicikletave  

 

Lokacioni 

 
Mitrovicë   

 

Objektiva 

 

Objektiva kryesore është ngritja e vetëdijës së publikut për shfrytëzimin e transportit 

publik dhe bicikletave 

Koment   

 
Fazat : Organizatat Përgjegjëse Vlerat e 

përafërta(euro) 
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Komuna e Mitrovicës së Jugut 
Plani Lokal i Veprimit në Mjedis (PLVM) 

 1 Formimi i grupit punues  Komuna, MMPHI, MTT 1.500 

2 Involvimi i ekspertëve Komuna 10.000 

3 Përgaditja e programeve për edukim Komuna, MMPHI, MTT 2.000 

4 Drafti final dhe aprovimi nga komunat Komuna 10.000 

5  Total 23.500 

 

Plani i zbatimit afatgjatë 

Fazat Viti i parë Viti i dytë Viti i tretë Viti i 

katër 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

1 X X X X          

2     X X        

3      X X X      

4        X x x x X X 

5              

              

 
 

Regjioni Mitrovicë 

Aktiviteti (L,A,T) No. T2 

Emri i Aktivitetit  Renovimi dhe ndërtimi i ndërtesave kolektive me standard për shfrytëzimin e 

energjisë së ripërtrishme(solare dhe me erë) 

 

Lokacioni Mitrovicë 

Objektiva Objektivë kryesore është fillimi i renovimit të ndërtesave kolektive dhe shfrytëzimi i 

energjisë së ripërtrishme në këto ndërtesa 

Koment  Këto inciativa duhet të sherbejnë si shumë projekte për sektorin e ndërtimit 

 
Fazat : Organizatat Përgjegjëse Vlera e perafert(euro) 

1 Formimi i grupit punues për të pergaditur 

nji pilot projekt ne komuna 

Komuna , MMPHI        2.500 

2 Involvimi i ekspertëve Komuna      20.000 

3 Perzgjedhje e objektit dhe implementuesit Komuna       2.000 

4 Implementimi i projektit Komuna MMPHI      200.000 

5  Total      224.500 

 

Plani i zbatimit afatgjatë 

Fazat Viti i parë Viti i dytë Viti i tretë Viti i 

katër 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1   X X          

2     X X        

3      X X       

4        x x x X X X 

5              

 
 
 
 
 
 

Regjioni  Mitrovicë 

Aktiviteti (L,A,T) No. T3 

Emri i Aktivitetit Përmirësimi i cilësisë së shërbimeve të transportit publik 
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Komuna e Mitrovicës së Jugut 
Plani Lokal i Veprimit në Mjedis (PLVM) 

  

Lokacioni Mitrovicë 

Objektiva Objektiva kryesore eshte shfrytezimi sa me i madhe i tranposrtit publik si mjet 

transporti  

Koment  Ky eshte nji nder prioritet e draft strategjis se cilsis se ajrit 

 
Fazat : Organizatat Përgjegjëse Vlera e perafert(euro) 

1 Formimi i grupit punues për të përgaditur 

nji pilot projekt në komuna 

Komuna , MMPHI,MTT         1.500 

2 Involvimi i ekspertëve Komuna         5.000 

3 Prezantimi i programit, permirsimi i 

transportit publik 

Komuna, MTT        22.000 

4 Implentimi i projektit Komuna MMPHI        200.000 

5  Total        228.500 

 
Plani i zbatimit afatgjatë 

Fazat Viti i parë Viti i dytë Viti i tretë Viti  

i 

katër 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1   X X X         

2      X X       

3      X X x      

4         x X x X X 

 
  

Regjioni  Mitrovicë 

Aktiviteti (L,A,T) No. T4 

Emri i Aktivitetit  Ndërtimin e stazave për biçikleta 

Lokacioni Mitrovicë 

Objektiva Objektiva kryesore është ndërtimi i stazave për bicikleta nëpër komuna dhe shfrytëzimi 

i bicikletave si mjet transporti për të gjitha moshat 

Koment  Ështe propozuar si prioritet në draft strategjinë për cilësi të ajrit  

 
Fazat : Organizatat Përgjegjëse Vlerat e përafërta 

1 Formimi i grupit punues per te pergaditur 

nji pilot project ne komuna 

Komuna , MMPHI,MTT     5.000 

2 Involvimi i eksperteve Komuna    60.000 

3 Prezantimi i programit dhe përmirësimi i 

transportit publik 

Komuna, MTT    5.000 

4 Implentimi i projektit Komuna MMPHI     2.000 

5   Total   72.000 

 

Plani i zbatimit afatgjatë 

Fazat Viti i parë Viti i dytë Viti i tretë Viti  i 

katër 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1   X           

2    X X X        

3      X X       

4        X x x x x X 

5              

 
 

Regjioni  Në krejt rajonet 

Aktiviteti (L,A,T) No. T5 

Emri i Aktivitetit  Reduktim i  depozitimit të dheut në rrugë  nga ana e komunikacionit rrugor 
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Komuna e Mitrovicës së Jugut 
Plani Lokal i Veprimit në Mjedis (PLVM) 

 Lokacioni Mitrovicë 

Objektiva Objektivi kryesor është zvogëlimi i ndotjes nga pluhuri që shkaktohet për shkak 

pluhurit nga dheu që gjindet afër rrugëve 

Koment   

 
 

Fazat : Organizatat Përgjegjëse Vlerat e përafërta 

(euro) 

1 Formimi i grupit punues për të përgaditur  

projektin për largimin e dheut afër 

rrugëve 

Komuna , MMPHII ,MTT      1.500 

2 Pergaditja e tender dokumenteve  Komuna,MTT     10.000 

3 Shpallja e tenderit  Komuna, MTT      2.000 

4 Implentimi i projektit Komuna,     30.000  

5  Total     43.500 

 

Plani i zbatimit afatgjatë 

Fazat Viti i parë Viti i dytë Viti i tretë Viti  i 

katër 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

1 X X X x          

2     x X        

3      X X X      

4        X x X X   

5              
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