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1. Hyrje 

Duke u bazuar në kërkesën që vjen nga korniza ligjore për qështjet mjedisore të Republikës së 

Kosovës për Politika, Programe dhe Plane Komuna e Mitrovicës së Jugut është në proces të 

Hartimit të Hartës Zonale Komunale të cilës i kërkohet edhe Vlerësimi Strategjik Mjedisor. 

Qëllimi i raportit të VSM-së për Hartën Zonale Komunal (HZK) të Mitrovicës së Jugut është 

që të bëjë identifikimin, përshkrimin dhe vlerësimin e ndikimeve të rëndësishme të kushteve të 

përgjithshme, masave dhe rregullave tjera që mund të rezultojnë nga zbatimi i HZK-së, si edhe 

të japë alternativën më të favorshme për përcaktimin e kushteve zhvillimore dhe kushteve të 

veçanta për mbrojtjen e zonave me ndjeshmëri të lart nga pikepamja mjedisore. Në raportin e 

VSM-së duhet të përfshihen edhe propozimi i masave për mënjanimin dhe zbutjen e ndikimeve 

të dëmshme që dalin nga propozimet për kushtet zhvillimore dhe masat e HZK. 

Metodolgjia e ndjekur është në perputhje me Direktivën e BE: 2001/42/EC „Mbi Vlerësimin e 

Efekteve të disa Politikave, Planeve dhe Programeve në Mjedis‟ dhe ligjin për Vlersimin 

Stragjik Mjedisorë, i cili është transpozimi i direktives së BE 2001/42/EC.  

VSM-ja duhet të përfshijë pikat e mëposhtme: 

- Një përmbledhje të informacionit bazë për gjendjen mjedisore të komunës; 

- Përshkrim të Vizionit, prioritet dhe objektivave kryesore të PZHK-së dhe dokumenteve 

tjera të Mitrovicës së Jugut  dhe marrëdhëniet e tyre me politikat, Planet dhe Programet 

e tjera që kanë lidhje me to dhe reflektimi i tyre në alternativat për përcaktimin e 

kushteve sa më të favorshme për  HZK; 

- Përshkrim të aspekteve të gjendjes aktuale të mjedisit si edhe zhvillimin e pritur të tij në 

rast se nuk zbatohen kushtet dhe masat e parapara me HZK; 

- Përshkrim të karakteristikave mjedisore të zonave që ka të ngjarë të ndikohen në 

mënyrë të konsiderueshme nga kushtet zhvillimore dhe kushtet e pergjithshme; 

- Përshkrim të problemeve ekzistuese mjedisore të cilat kanë lidhje me HZK; 

- Përshkrim të qëllimeve dhe objektivave për mbrojtjen e mjedisit të përcaktuara në nivel 

kombëtar ose ndërkombëtar, të cilat kanë të bëjnë me kushtet zhvillimore dhe kushtet e 

pergjithshme të HZK-së, si dhe mënyrat në të cilat këto qëllimeve dhe objektivave janë 

marrë parasysh gjatë përgatitjes së raportit; 

- Përshkrim të ndikimeve të mundshme dhe të konsiderueshme në mjedis duke përfshirë 

shëndetin publik, florën, faunën, biodiversitetin, tokën, klimën, ajrin, ujin, peizazhin, 

zonat natyrore, vlerat materiale, trashëgiminë kulturore si dhe ndërveprimin ndërmjet 

këtyre faktorëve.; 

- Përshkrim të masave të parashikuara për të parandaluar, reduktuar ose lehtësuar 

ndikimet negative në mjedis, të cilat mund të rezultojnë nga zbatimi i HZK-së. 

- Një përmbledhje për përzgjedhjen e alernativave të shqyrtuara, duke përfshirë 

vështirësite e ndryshme ose mungesën e të dhënave që hasen gjatë përpilimit të raportit. 

- Përshkrimin e masave të parashikuara për monitorimin e ndikimeve. 

VSM për numurin e madh dhe diversitetin e gjerë të problematikës që trajton, kërkon 

konsultimin e një game të konsiderushme dokumentacioni. Bëhet fjale për plane, raporte, 

projekte, studime dhe literaturë teknike nga sektorë të ndryshem ekonomik dhe social. Ky 

dokumentacion përvec materialeve që dispononte vete grupi hartues i VSM-s, u sigurua nga 

komuna e Mitrovicës së Jugut dhe institucione të tjera publike dhe kerkimet në internet. 

Raporti i Vlerѱsimi Strategjik Mjedisior i HZK është dokument i pari i llojit të tij që hartohet 

për këtë qëllim, dhe si i till besohet se do mundësoj që zhvillimet e ardhëshme të jenë në 
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harmoni me legjislacionin vendore të mjedisit, si dhe me direktivat dhe konventat 

ndërkombëtare. 

2. Korniza ligjore dhe institucionale 

2.1. Direktiva VSM e BE-së 

Direktiva e BE-së 2001/42/EC mbi vlerësimin e efekteve të planeve dhe të programeve të 

caktuara në mjedis u aprovua më 27.06.2001. Kjo direktivë vlenpër një varg të gjerë të 

planeve dhe të programeve publike (p.sh. mbi shfrytëzimin e tokës, transportin, energjinë, 

mbeturinat, bujqësinë, etj.). Kjo direktive nuk ju referohet politikave.Direktiva (Parlament i 

Evropian…, 2001) thotë që planet dhe programet në kuptim të Direktivës VSM duhet të 

përgatiten dhe të aprovohen nga një autoritet (në nivel kombëtar, rajonal apo lokal)  dhe  të  

urdhërohen nga dispozitat legjislative, rregulluese  ose administrative. 

Një VSM është i obligueshëm për planet/programet si vijon: 

 Përgatiten e planeve për bujqësi, pylltari, peshkim, energjetikë, industri, 

transport, menaxhimtë  mbeturinave/ ujit, telekomunikim, turizëm, planifikimin 

të qytetit & venditosen shfrytëzimet e tokës dhe të cilat vendosin kornizën për 

miratimin e zhvillimit të ardhshëm të projekteve të shënuara në listën e 

Direktivës për Vlerësimin e Ndikimit  Mjedisor  (VNM); 

 Janë përcaktuar për të kërkuar një vlerësim sipas Direktivës së Vendbanimeve. 

Gjerësisht, për planet/programet që nuk janë të përfshira më lart, shtetet anëtare 

duhet ta kryejn një procedurë të shoshitjes për ta përcaktuar nëse planet/programet 

ka mundësi të kenë efekte domethënëse mjedisore. Nëse kanë efekte domethënëse 

nevojitet një VSM. Procedura e shoshitjes bazohet në kriteret e përcaktuara në 

Shtojcën II të Direktivës. 

Procedura VSM mund të përmblidhet si vijon: raporti VSM përgatitet dhe në të identifikohen 

efektet domethënëse të mundshme në mjedis dhe alternativa të arsyeshme të planit ose të 

programit të propozuar. Autoritetet publike dhe mjedisore informohen dhe konsultohen lidhur 

me projektin e planit ose të programit dhe përgatitet raporti VSM. Raporti VSM dhe 

rezultatet ekonsultimeve merrën parasysh para aprovimit. Kur të aprovohet plani ose 

programi, informohen autoritetet mjedisore dhe opinioni dhe informatat përkatëse vihen në 

dispozicion të tyre. Në mënyrë që të identifikohen efektet e pa parashikueshme të 

pafavorshme në një fazë të hershme, efektet domethënëse mjedisore të planit ose të programit 

duhet të monitorohen. 

2.2. Direktiva të tjera të BE-së 

Ekzistojnë shumë direktiva të tjera të BE-së me të cilat Direktiva VSM ka lidhje të qarta dhe 

të cilat janë të rëndësishme nëse janë duke ushqyrtuar çështjet mjedisore dhe të. Sipas 

Marsden (2008) VSM-ja ka lidhje të ngushta procedurale me Direktivën VNM, në veçanti me 

që vlerësimi i mjedisit për sektorët e shënuar nën këtë të fundit duhet ta vendosë kornizën për 

projektet e shënuara nën këtë të parën. Po ashtu ka lidhje të ngushta procedurale me 

Direktivën për Vendbanimet, e cila përmendet qartë në direktivën VSM. Direktiva Kornizë 
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për Ujërat bashkërisht me Direktivën për Vendbanimet përmbanë kërkesat e veta jo vetëm për 

paraqitjën e planeve dhe të programeve, por po ashtu edhe të vlerësimit, duke nxitur nevojën 

për procedura të bashkërenduara ndërmjet ligjeve të ndryshme. 

2.3. Strategjia 2020 e BE-së         

Përveç dokumenteve të sipërpërmendura legjislative të BE-së, strategjia 2020 e BE-së me 

prioritetet, objektivat dhe nismat më të mëdha1është dokument i rëndësishëm i politikave si 

për vetë BE-në ashtu edhe për rajonet fqinje, në veçanti Ballkanin Perëndimor me që 

bashkëpunimi rajonal me këtë rajonë është identifikuar si njëri prej prioriteteve të politikave 

për BE-në. Në kuadër të strategjisë 2020 të BE-së (Komisioni Evropian, 2010 ) zgjerimi i 

mundshëm i BE-së me vendet e Ballkanit Perëndimor është identifikuar si mjet i jashtëm i 

politikave për zhvillim dhe vende pune. Prioritetete strategjisë janë “zhvillimi i shpejtë, i 

qëndrueshëm gjithëpërfshirës”. Janë shtatë nisma të mëdha, prej të cilave Evropa efikase sa 

ju përket burimeve dhe Një politikë industriale për epokën e globalizimit janë drejtpërdrejt të 

lidhur me çështje të që ndrueshmërisë, por nismat e tjera si Agjenda digjitale për Evropën, 

Unioni i përtëritjeve, Rinia në lëvizje, Një agjendë përshkathtësi dhe vende të reja pune dhe 

Platforma evropiane kundër varfërisë dotë mundeshin poashtu të kontribuonin në parimin e 

zhvillimit të qëndrueshëm po të zbatoheshin në mënyrë efikase. Në strategji poashtu 

përfshihen objektivat e matshëm që duhet të arrihen gjatë periudhës së zbatimit, nuk ka 

dyshim që është plotësisht e dobishme sipër shtetet anëtare aktuale ashtu edhe për ato të 

ardhshmet që të bashkëpunojnë në mënyrë që t’i arrijnë objektivat mjedisore të strategjisë siç 

është zvogëlimi prej 20% i emetimeve të gazrave të serrave, 20% rritje të shkallës së 

energjisë nga gjëra tepër të ritshme dhe nga efikasiteti i energjisë. Prandaj është e arsyeshme 

që drejtimi i këtyre objektivave të integrohet në strategjitë dhe në planet e veprimit mjedisore 

kombëtare, rajonale dhe lokale, përfshirë procedurat për vlerësimin strategjik të mjedisit. 

2.4. Objektivat zhvillimore të mijëvjeçarit të KB 

KB kan një rol aktiv në zhvillimin e Kosovës, edhe pse Kosova nuk është shtet anëtar, KB 

vepron në Kosovë përmes misioneve dhe projekteve të ndryshme në mënyrë që t’isigurojë 

kushtet për jetë të qetë dhe normale për të gjithë banorët e Kosovës dhe për avancimin e 

stabilitetit rajonal në Ballkanin Perëndimor. Objektivat strategjike të KB janë aprovuar 

nëvitin 2000, kur udhëheqësit botërorë u mblodhën në NjuJork për të marrë pjesë në Samitin 

e Mijëvjeçarit, pjesëmarrësit aprovuan Deklaratën e Mijëvjeçarit të KB (Asambleja e 

Përgjithshme e KB, 2000 ) me qëllimin kryesor të përgjithshëm për ta zvogëluar varfërinë me 

afatin e fundit kohor vitin 2015. Kjo nismë iahte bërë e njohur si Objektivat Zhvillimore të 

Mijëvjeçarit2. Ishin 7 objektiva me qëllime specifike, një prej objektivave i kushtoheshin 

qëndrueshmërisë mjedisore, në mënyrë që të sigurohej vendosja e qëllimeve në vijim: 

- Integrimi i parimeve të zhvillimit të qëndrueshëm në politikat dhe programete vendit dhe 

kthim i mbrapsht i humbjes së burimeve mjedisore; 

                                                           
1http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm 
2http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm 
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- Zvogëlimi i humbjeve të biodiversitetit duke arritur deri më 2010 një zvogëlim 

domethënës të shkallës së humbjes; 

- Përgjysmimi i përqindjes së popullsisë pa qasje të qëndrueshme tek uji i sigurt i pijshëm 

dhe higjiena publike themelore deri në vitin 2015; 

-   Deri më 2020 të arrihet një përmirësim i rëndësishëm në jetëte sëpaku100 banorëve të 

lagjeve të varfra. 

Edhe pse në këto 15 vitet e fundit u bë një progres i dukshëm në arritjen e OZHM-ve, shumë 

objektiva nuk u arritën. Për të përshpejtuar progresin dhe avancuar zhvillimin përtej vitit 2015, 

Asambleja e Përgjithshme e OKB-së, më 25 shtator 2015 miratoi axhendën e zhvillimit të post 

2015, duke vendosur objektivat dhe pikësynimet e reja për 15 vitet e ardhshme. Axhenda e re 

përcakton shtatëmbëdhjetë Objektiva për Zhvillim të Qëndrueshëm (OZHQ) ose Sustainable 

Development Goals (SDG), të cilat kanë si afat vitin 2030 dhe kërkojnë të ndërtojnë e 

plotësojnë atë që OZHM nuk e arritën. Në këtë axhendë të re të zhvillimit, mjedisi  

konsiderohet të kenë rol kyç në të gjitha dimensionet e zhvillimit të qëndrueshëm, për sa 

qështjet mjedisore kanë lidhje me disa probleme kryesore globale dhe kanë ndikim në të gjitha 

aktivitetet njerëzore dhe në cilësinë e jetës së njeriut. Kjo është arsyeja pse mjedisit i janë 

dhënë objektiva të posatshme (OZHQ nr. 11, 13 dhe 15) por edhe objektiva tjera 

substancialisht përmbajn çshtjet mjedisore. Këto objektiva janë të rëndësishme që të kenë një 

qasje gjithëpërfshirëse në trajtimin dhe adresimin e problemeve globale të mjedisit. 

2.5. Konventa Århus, Konventa Espoo dhe Protokolli i Kievit 

2.5.1. Konventa Århus 

Kjo Konventë (Konventa për qasje në informata, pjesëmarrje publike në vendimmarrje dhe 

qasje në drejtësi për çështjet mjedisore) është aprovuar më 25 qershor 1998 në qytetin danez 

të Aarhus (Århus) në Konferencën e Katërt Ministrore si pjesë e procesit “Mjedisi për  

Evropën". Ajo hyri në fuqi më 30 tetor 2001. 

Konventa Århus vendosë një numër të të drejtave të opinionit në lidhje me mjedisin. Sipas 

konventës (Konventa UNE CE mbi Qasjen…,1998) ´Nga palët në këtë Konven të kërkohet t’i 

hartoj në dis pozitat e nevojshme ashtu që autoritetet publike (në nivel kombëtar, rajonal apo 

lokal) do të kontribuojnë që këto të drejta të bëhene fektive. Konventa parashikon: 

 Të drejtën e secilit që të marrë informata për mjedisin të cilat i mbajnë autoritetet 

publike. Këtu mund të përfshihen informatat lidhur me gjendjen e mjedisit, por po ashtu 

edhe politikat ose masat e ndërmarra. Kërkuesit kanë të drejtë t’i marrin këto informata 

brenda një muaji pas bërjes së kërkesës dhe pa treguar arsyen pse ju nevojiten ato. 

Përveç kësaj, sipas Konventës autoritetet publike janë të obliguara që në mënyrë 

aktivet’i shpërndajnë informatat për mjedisin të cilat iposedojnë; 

 Të drejtën për të marrë pjesë në vendimmarrjen për mjedisin. Autoritetet publike duhet 

t’i bëjnë përgatitjet që t’ia mundësojnë opinionit të influencuar dhe organizatave jo 

qeveritare për mjedisin që të bëjnë komente, për shembull, lidhur me propozimet për 

projektet të cilat ndikojnë në mjedis, ose për planet dhe programet që kanë të bëjnë me 

mjedisin, që këto komente të merren parasysh në vendimmarrje dhe informatat të 

ofrohen në vendimet përfundimtare dhe në arsyet për atë vendim; 
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 Të drejtën për rishikimin e procedurave për kundërshtimin e vendimeve publike të 

cilat janë marrë pa i respektuar dy të drejtat e sipërpërmendura ose të drejtën 

mjedisorenë për gjithësi. 

2.5.2. Konventa ESPOO dhe Protokolli i Kievit 

Konventa Espoo (EIA) (Konventa UNECE mbi..... Mjedisor, 1991) përcakton obligimet e 

palëve për ta vlerësuar ndikimin në mjedis të aktiviteteve të caktuara në një fazë të hershme 

të planifikimit. Poashtu i formulon obligimet e përgjithshme të shteteve për ta njoftuar njëra 

tjetrën dhe për t’u këshilluar me njëra tjetrën lidhur me të gjitha projekte te mëdha që janë në 

shqyrtim dhe që ka gjasa të kenën dikim të rëndësishëm të pafavorshëm në mjedis përtej 

kufijve. Konventa u aprovua më 1991 dhe hyri në fuqi më10 shtator 1997. Siç thekson 

Marsden (2008).  

Protokolli i Kievit është i rëndësishëm për t’u përmendur në kontekst të vlerësimit strategjiktë 

mjedisit, meqë dotë mundtë konsiderohej si njëri prej instrumenteve më të rëndësishme 

ndërkombëtare që parashtron kushte për vlerësimin e propozimeve strategjike (Marsden, 

2008). Protokolli është aprovua rnë një takimtë jashtëzakonshëm të Palëve pjesëmarrëse në 

Konventën ESPOO, të mbajtur më 21 maj 2003 dhe kërkon nga Palët e sajqë t’i vlerësojnë 

pasojat mjedisore të projekteve të planeve dhe të programeve të tyre zyrtare. Vlerësim i 

Strategjiki Mjedisit (VSM) ndërmerret shumë më herët në procesin vendimmarrës se sa 

vlerësimi i ndikimit mjedisor të projektit (NMP) dhe prandaj konsiderohet si mjet kryesor për 

zhvillimine qëndrueshëm. Protokolli poashtu parashikon pjesëmarrje të gjerë publike në 

vendimmarrjen qeveritare në shumë sektorë të zhvillimit. Protokolli kërkon që 

vlerësimistrategjikimjedisittë kryhetpër planet dhe programet të cilat përgatiten për bujqësi, 

pylltari, peshkim, energjetikë, industripërfshirë minierat, transport, zhvillimi rajonal, 

menaxhim të mbeturinave, menaxhim të ujërave, telekomunikim, turizëm, planifikimi të 

qytetit ose tëfshatitoseshfrytëzimtëtokës,dhe tëcilatvendosinkornizënpër miratimine zhvillimit 

të ardhshëm për projektet. Sugjerimet për promovimin e pjesëmarrjes publike dhe përfshirja e 

aktorëve po ashtu janë në përputhje me protokollin. 

2.6. Historiku Legjislativ, Organet Administrative Përgjegjëse 

2.6.1. Ligji i Kosovës për Planifikim Hapësinor 

Ligji për Planifikimin Hapësinor është aprovuar në shtator 2003 dhe është ndryshuar në nëntor 

2008 (Ndryshimi i Ligjit për Planifikim Hapësinor, Ligjinr. 03/L-106), ndërkaq në korrik të 

viti 2013 është aprovuar Ligji i ri i Planifikimit (Ligji Nr. 04/L-174) duke pasur si qëllim 

kryesor: 

 Rregullimin e të gjitha çështjeve që kanë të bëjnë me planifikimin hapësinor dhe urban; 

 Duhet t’i respektojë parimet e mbrojtjes së burimeve natyrore të dhe ta përkrahë 

zhvillimin e qëndrueshëm; 

 Duhet t’i përkrahë proceset gjithëpërfshirëse dhe pjesëmarrëse dhe duhet t’i përfshijë të 

gjitha palët e interesuara dhe komunitetet 

 Përkrahja e zhvillimeve hapësinore evropiane që janë duke ndodhur etj. 
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Sipas Ligji Nr. 04/L-174 në Kosovë ekzistojnë 2 nivele të planifikimit (Qendror dhe lokal) dhe 

llojet e planeve janë Plani Hapësinor i Kosovës, Harta Zonale e Kosovës, Planet Hapësinore 

për Zona të Veçanta, Planet Zhvillimore Komunale (PZHK), Harta Zonale e Komunës, dhe 

Planet Rregulluese Urbane të Hollësishme. Për të gjitha ato lloje të planeve është i 

obligueshëm rishikimi dhe mundësitë për pjesëmarrje të opinionit. PZHK si lloji më i 

rëndësishëm për detyrën aktuale është plani multi-sektorial për gjithë territorin e komunës që i 

përcakton objektivat afatgjata për zhvillimin ekonomik, shoqëror dhe hapësinor. Ai duhet ta 

përfshijë periudhën prej së paku 8 vjetëve dhe ta përfshijë një Plan për zhvillimin e hapësirave 

urbane dhe fshatrave brenda komunës. Te gjitha nivelet e Planeve duhet te përfshijnë 

zhvillimin e qendrueshëm si dhe për secilin Plan obligohet përgaditja e raportit të VSM 

paralelisht me Planin. 

Sipas Ligji Nr. 04/L-174 Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor (MMPH) është 

përgjegjëse për bashkërendimin e planifikimit hapësinor në Kosovë dhe për propozimin për 

politikat për zhvillim hapësinor në fushën e planifikimin hapësinor, si dhe për hartimin e 

dokumenteve dhe të raporteve përkatëse për planifikimin hapësinor, shqyrtimin dhe 

monitorimin e të gjitha dokumenteve planifikuese në mbarë territorin e Kosovës. Ndërsa 

autoritetet lokale janë përgjegjës për zbatimin zhvillimet urbane të nivelit lokal të cilat duhet të 

jenë në harmonime politikat dhe programet nacionale si dhe duke rrespektuar përgjegjësitë qe 

dalin nga Ligji Nr. 04/L-174. 

2.6.2. Ligji i Kosovës për Vlerësimin Strategjik të Mjedisit (VSM) 

Ligji Nr. 03/L-230 nënvizon rëndësinë e integrimit të parimeve për mbrojtjen e mjedisit gjatë 

përgatitjes, aprovimit dhe realizimit të Planeve dhe të Programeve përkatëse nëse është e qartë 

që këto të fundit kanë ndikime domethënëse në mjedis. Lista e Planeve dhe e Programeve të 

obligueshme është e përcaktuar në kuadër të ligjit. Ato Plane nuk mund të aprovohen ose t’i 

dorëzohen organit legjislativ për aprovim pa raportin VSM. Nëse mendohet që VSM nuk 

nevojitet vendimi për katë s’duhet të jetë në formë të shkruar dhe duhet t’i përfshijë arsyet e tij. 

Raport i VSM-së identifikon, përshkruan dhe vlerëson ndikime të mundshme të rëndësishme 

në mjedis nga zbatimi i Planit ose Programit dhe vlerëson alternativat e arsyeshme. Kërkesat 

përcaktohen në Ligj në mënyrë që t’iu ofrojnë qasje në dokumente të VSM-së organeve 

këshilluese dhe opinionit të përgjithshëm. Projekti i dokumenteve VSM-së është një dokument 

për diskutim publik. Në kuadër të ligjit përcaktohet kërkesa të posaçme për raste të 

këshillimeve ndërkufitare. Para se të aprovohet raporti VSM, ministria duhet ta shqyrtojë atë 

dhe të pajtohet me të. Po ashtu janë përcaktuar procedurat për informimin lidhur me aprovimin 

e vendimeve, për monitorimin dhe mbikëqyrjen. Shtojcat e ligjit përmbajnë kritere të caktuara 

për përcaktimin e rëndësisë së mundshme të ndikimeve në mjedis dhe informatat e nevojshme 

që duhet të ofrohen në raportet VSM si edhe kriteret për vlerësimin e raporteve të VSM-së. 

2.6.3. Planet dhe programet e tjera të rëndësishme 

Përveç legjislacionit raporti i VSM-së duhet të merr parasysh edhe Planin Hapsinore të 

Kosovës 2010-2020+, Strategjin për Mjedisin dhe Planie Veprimit në Mjedis, si dhe disa 

Plane, Programe dhe dokumente të ndryshme të politikave të përgatitura dhe të lëshuara 
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rishtazi nga autoritetet nacionale dhe institucionet e tjera relevante për të vazhduar më tutje me 

zbatimin e objektivave strategjike dhe të kërkesave ligjore. 
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3. Kushtet Fiziko-Gjeografike 

3.1. 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 

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

Skenderajt (në pjesën perëndimore) dhe me komunën e Zubin Potokut (në pjesën 

veriperëndimore). Në drejtim të Sitnicës lidhet me Rrafshin e Kosovës. Qytetin, nga ana jugore 

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

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

komunikacionin transitor. Në këtë trevë priten rrugë të rëndësishme që shpijnë në bregdetin 

Adriatik, në Detin Egje dhe në Detin e Zi.. Territori i komunës së Mitrovicës së bashku me 

Zveçanin, sipas shënimeve të vitit 1987, ka pasur 56 zona kadastrale me një sipërfaqe prej 

45.918 ha, 96 ari, 55 m. Si pjesë mikro-regjionale e fushëgropës së Kosovës, baseni i 

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

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

(665 m), nga juglindja me Kodrën e Shkemzetit (Cërrnushës, 1010 m) dhe në perëndim me 

kodrën e Zmiqit (822 m) dhe të Gërrmovës (782 m). Karakteristikat dominuese morfologjike të 

territorit të komunës së Mitrovicës, janë malore – kodrinore. Në rrethinën më të gjerë të 

Mitrovicës mbizotëron peizazhi malor, ku jetojnë mbi 120.000  
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Harta 1. Pozita gjeografike e komunës së Mitrovicës së Jugut 

3.2. Veçoritë mjedisore 

3.2.1. Pedologjia (Përmbajtaja pedografike) 

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

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

mëdha dhe, zona e rajonit kodrinoro- malor; që nga aspekti gjeomorfologjik, gjenetik dhe ai 

klimatik dallojnë mes tyre. Ky rajon karakterizohet me një llojllojshmëri shumë të theksuar 

litostratigrafike dhe ka një përbërje të ndërlikuar tektonike të terrenit. Këtu janë të shprehura 

proceset e theksuara bashkëvepruese gjeologjike, të sjelljes së materialeve nga shpatina me 

formimin e sipërfaqeve të shpëlarjes së shpejtuar dhe të gërryerjeve, rrëkeve dhe me dukuri të 

shumta të rrëshqitjeve dhe të shembjeve të dheut, të bartjes së materialeve sterile etj. 
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Harta 2. Formacionet pedologjike 

3.3. 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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Harta 3 Harta e formacioneve gjeologjike 

3.4. Karakteristikat hidrografike 

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

kryesorë janë: Ibri, Sitnica, Lushta dhe Trepça. Ibri hyn në territorin e Kosovës 10 km poshtë 

fshatit Ribariq. Sipërfaqja e pellgut ujëmbledhës në territorin kosovar është 3800 km². Gjatësia 

e përgjithshme është 280 km, por vetëm 85 km është gjatësia që përshkon Kosovën (rreth 15 

km komunën e Mitrovicës së Jugut). Pellgu ujëmbledhës i përket Moravës Perëndimore. Deri 

në Mitrovicën e Jugut  ka drejtim VP – JL, ku derdhet Sitnica. Lugina në këta sektorë është e 

ngushtë. Lumi i Ibrit ka këto degë: Sitnica, Lushta, Trepça, Bistrica etj. Lugina e Ibrit ka 

peizazh piktoresk. Përgjatë saj kalojnë rrugë komunikacioni. Më kryesorja është magjistralja e 

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

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

Kralevën. Sasia mesatare vjetore e ujit në pellgun e ujëmbledhësit të lumit të Ibrit është 

1.146,33 milion m³. Thellësia e ujit është e ndryshme për arsye se Ibri e ka formuar shtratin e 

vet në shtresa të ndryshme gjeologjike. Në zonën kodrinore, me qëllim të përmirësimit të 

regjimit të rrjedhjes së lumit Ibër dhe shfrytëzimit racional dhe kompleks të ujërave të tij, është 

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

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

https://sq.wikipedia.org/wiki/Ibri
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ndërtuar Liqeni i Gazivodës, i cili është ndërtuar në sistemin e Ibrit. Afër vendit ku derdhet në 

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

km) është degë e djathtë e Ibrit dhe buron në kodrën e Lubovecit (800 m) dhe kalon nëpër 

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

nëpërmes qytetit (pjesa nga ura e Lushtës e deri në derdhje është e mbuluar dhe mbi të cilën 

kalon rruga e asfaltuar mes përmes qytetit) derdhet në Ibër. Në Lushtë afër Gurrës së 

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

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

Kosovës. Sipërfaqja e pellgut ujëmbledhës është 1487,7 km². Relievi i këtij pellgu është i butë. 

Gjatësia e lumit është 90 km dhe ndodhet tërësisht në territorin e Kosovës. Si pikënisje e lumit 

shërben burimi i Zhegovcit, i cili ndodhet në malin me të njëjtin emër (në pjesën jugore të 

Kosovës). Lumi i Sitnicës derdh në atë të Ibrit mesatarisht 15 m³/s. Është lumë kryesisht 

fushor, ndaj rrjedhja e tij është e qetë, shtrati është i cekët e me meandrime. Gjatë vërshimeve 

lumi del nga shtrati dhe e ndërron atë. 

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

Robovc bashkohen, duke formuar lumin Sitnicë. Nga këtu e deri në vend-derdhje në lumin 

Ibër, afër Mitrovicës së Jugut kalon gjatësinë prej 90 km. Veçori e këtij lumi është pjerrtësia e 

vogël. Pra karakterizohet si lum fushor. Sitnica dallohet, jo vetëm me prurje të vogël por edhe 

për ndryshime të theksuara gjatë vitit. Prurje më të theksuar ka në dimër dhe pranverë, ku 

përveç shirave ndikon edhe shkrirja e borës. Shtrati I Sitnicës nuk është stabil. Gjatë 

vërshimeve mbulon një pjesë të fushës në mes Lipjanit dhe Mitrovicës së Jugut, duke shkaktuar 

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

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

Prishtinës, të Llapit dhe të Samadrezhës, në anën e djathtë, dhe të Drenicës, e të Lushtës, në 

anën e majtë. 

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

pastaj nëpër Serbi dhe në afërsi të vendbanimit Banjë hyn në territorin e Kosovës, rrjedh në 

drejtim të juglindjes dhe në Mitrovicën e Jugut kthehet në drejtim të veriut rrjedh nëpër 

Zveçan, mandej Leposaviq, Leshak dhe rrëzë maleve të Kopaonikut në afërsi të Rudnicës del 

nga territori i Kosovës në Serbi ku nga ana e majtë i bashkohet Lumi Rashka në vendbanimin 

me të njëjtin emër, e mandej bashkohet me Moravën perëndimore dhe derdhet në Danub e me 

të në Detin e Zi. Nga burimi e deri te derdhja e tij në Moravën perëndimore ka një gjatësi prej 

276 km, në territorin e Kosovës 82 km. 

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

lumit malor janë me ardhje të shpejtë dhe shtrat të thellë. Prej burimit deri në Mitrovicën e 

Jugut pjerrtësia mesatare e shtratit të Ibrit është 6,7 m/km e shpejtësia e ujit 3,5 m/s. Në pjesën 

e epërme lugina e lumit është e gjerë 205 m, te Rozhaja 10 m, te Ribariqi 8-15, e te Mitrovica e 

Jugut 20 – 25 m. Ibri ka një regjim të ushqimit të përzier, përkatësisht të kombinuar nga shirat, 

shkrirja e borës dhe burimet. 

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

në shtator. Derisa maksimumi i prurjes është në lidhje me shkrirjen e borës, në fillim të 

pranverës, ajo më e ulët shfaqet si pasojë, jo vetëm e mungesës së reshjeve, por edhe avullimi 

intensiv dhe absorbimit të ujerave në viset gëlqerore. Këto çrregullime në prurje gjatë vitit, jo 

vetëm që nuk kanë mundësuar shfrytëzimin sa më racional të ujit të Ibrit por edhe mbrojtja prej 

vërshimeve ka qenë më se e nevojshme.  

 

Harta 4 Harta e hidrogjeologjisë 

3.5. Reliefi (Hipsometria e terrenit) 

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 
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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. 

 

Harta 5 Hipsometria e terrenit 

3.6. 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)3 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-

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

të Gjeografëve të RSFJ-së, Prishtinë 1991, fq. 338 
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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,4 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. 

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 

Tabela 1 Ndarja e pjerrtësisë se terrenit sipas këndit të rënies (A. Bognarit) 

 

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. 
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Harta 6 Harta e ekspozicionit të terrenit të komunës 

3.7. 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 pabarabarta në disa pjesë, ka ndryshime në temperaturë 

dhe shpërndarjen e reshjeve. 

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

dhe Janari janë konsideruar si muajt më të ftohtë. Korriku dhe Gushti, si muajt më të ngrohtë të 

vitit. Sasia maksimale e reshjeve është arritur ndërmjet Tetorit dhe Dhjetorit. Ndërmjet 

Nëntorit dhe Marsit, në Kosovë mund të bjerë dëbore, madje dhe në pjesët e sheshta të vendit. 

Sasia më e madhe e reshjeve mund të bjerë në rajonet malore të Kosovës. 
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3.8. Biogjeografia 

3.8.1. Flora 

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

peizazheve të ndryshme. Pos arave, livadheve, kullosave dhe sipërfaqeve malore, ku rriten 

bimë e drunjë të ndryshëm, , një pjesë e rrethinës është e zhveshur. Pyjet më të larta gjenden në 

Shalë të Bajgorës, kurse pjesa tjetër është sipërfaqe e pyjeve të degraduara, shkurrajat, çufrajat, 

që rriten spontanisht. Prej drunjtëve rriten: ahu, qarri, bungu, pisha, plepi, shelgje. Në Shalë të 

Bajgorës, për shkak të klimës, dimrave të gjatë e të ashpër e verërave të shkurtra e të freskëta, 

pos patates e tërshërës, të lashtat e tjera nuk rriten as nuk kultivohen. Megjithatë toka e butë 

buzë Ibrit e Sitnicës etj. është mjaft pjellore dhe kultivohet gruri, misri, tërshëra, thekra, elbi, 

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

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

3.8.2. Fauna 

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

malore kanë jetuar: ujku, dhelpra, lepuri, vjedulla, ariu, derri i egër, sorkadhe, pula e egër. 

Prerja e pyjeve pa kriter ka bërë që numri i tyre të bie shumë. Regjioni i Shalës së Bajgorës, 

dhe jo vetëm ai, ofron kushte për zhvillimin e gjuetisë dhe të turizmit të gjuetisë. Në regjionin e 

Mitrovicës së Jugut në periudhën e fundit, për shkak të ndotjes së rrethit ekologjik, janë rralluar 

edhe kafshët shtëpiake. Numri i lopëve, deleve, dhive, kuajve, buallicave etj. Ka rënë shumë 

edhe numri i shpezëve: pulave, patave etj. Dikur në lumenjtë e Mitrovicës së Jugut (Ibër e 

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

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

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

mirëpo janë shumë të rrezikuara për zhdukje për shkak të ndotjes së lumenjve nga Obiliqi, 

gurthyesit në rrethin e Mitrovicë së Jugut dhe nxjerrjes së rërës në këto dy lumenj. 
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Harta 7 Vlerat e llogaritura të biodiversitetit 

3.9. Asetet e trashëgimisë natyrore 

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. 
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Lloji i Monumentit Kategoria Vendbanim I mbrojtur 

Trungjet e Ahut (Fagus 

sylvatica) 
Monument i Natyrës - botanik Bajgorë x 

Trungu i Ahut (Fagus sylvatica) Monument i Natyrës - botanik Bare x 

Trungjet e Ahut (Fagus 

sylvatica) 
Monument i Natyrës - botanik Bajgorë x 

Trungu i Qarrit (Quercus cerris) Monument i Natyrës - botanik Zabërgjë x 

Ahishtat e Llomovës Monument i Natyrës - botanik Selac x 

Trungu i Ahut (Fagus 

moesiaca) 
Monument i Natyrës - botanik Zabërgjë x 

Trungjet e Qarrit (Quercus 

cerris) 
Monument i Natyrës - botanik Zabërgjë x 

Trungu i Ahut me Burimin e 

ujit nën rrënjë 

Monument i Natyrës - botanik dhe 

hidrologjik 
Ovçar x 

Burimi i ujit mineral Monument i Natyrës - hidrologjik Mazhiq x 

Ujëvara e Trepçalive Monument i Natyrës - hidrologjik Melenicë x 

Kroni i Akullit Monument i Natyrës - hidrologjik Rahovë x 

Shpellat në Kaqandoll Monument i Natyrës - speologjik Kaçandoll x 

Mineralet – Kristalet 
Monument natyror me karakter 

gjeologjik dhe gjeomorfologjik 
Mitrovicë e Jugut x 

Tabela 2 Monumentet natyrore, sipas vendbanimit 

3.9.1. 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. 

3.9.2. Monumentet e Natyrës me karakter hidrografik 

Burimi i ujit mineral në fshatin Mazhiq të Mitrovicës së Jugut. 

Burimi i ujit mineral në fshatin Mazhiq të Mitrovicës së Jugut është Monument i Natyrës i 

karakterit hidrologjik dhe shtrihet në vendin e ashtuquajtur Maja e zezë, te Vrella e Rudarit, në 

pronë shoqërore, në parcelën 84-0, zona kadastrale Mazhiq, nr. P-71208084-00084-0, me 

sipërfaqe 100214 m2, e regjistruar si pronë shoqërore. 

Ujëvara e Trepçalive në fshatin Melenicë të Mitrovicës së Jugut. 

Ujëvara e Trepçalive në fshatin Melenicë të Mitrovicës së Jugut është monument i natyrës i 

karakterit hidrologjik dhe shtrihet pronë shoqërore, në parcelën 1181-0, zona kadastrale 

Melenicë, nr. P71208088-01181-0, me sipërfaqe 24378 m2, e regjistruar si pronë shoqërore. 

Kroni i Akullit në fshatin Rahovë të Mitrovicës së Jugut. 

Kroni i Akullit në fshatin Rahovë të Mitrovicës së Jugut është Monument Natyror me karakter 

hidrologjik dhe shtrihet në vendin e ashtuquajtur te Logu, në pronë shoqërore, në parcelën 14-

0, zona kadastrale Rahovë, nr. P71208093-00014-0, me sipërfaqe 60060 m2, e regjistruar si 

pronë shoqërore. 



 

Draft Raporti i VSM-së për Hartën Zonale të 
Komunës së Mitrovicës së Jugut 2022 - 2026 

   

 

28 

 

3.9.3. Monumentet e Natyrës me karakter speologjik 

Shpellat e Kaçandollit në fshatin Kaçandoll të Mitrovicës së Jugut 

Shpellat e Kaçandollit në fshatin Kaçandoll të Mitrovicës së Jugut është Monument Natyror me 

karakter spoleologjik dhe shtrihet në pjesën lindore dhe në pjesën veri-perëndimore, në vendin 

e quajtur “Mali i Madh”, në parcelën 1428-0, zona kadastrale Kaçandoll, nr. P-71208065-

01428-0, me sipërfaqe 65153 m2, e regjistruar si pronësi private, me koordinatat X = 0506351 

dhe Y = 4755714. 

 

Harta 8 Trashëgimia natyrore 

3.9.4. Asetet e trashëgimisë kulturore dhe turistike 

Në tabelën në vazhdim është lista e objekteve të inventarizuara në Komunën e Mitrovicës së 

Jugut, sipas të dhënave nga Qendra për Trashëgimi Kulturore - Mitrovicë: 
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Emërtimi i objektit Periudha Vendbanimi I mbrojtur 

Hamami i Vjetër Shek. XVIII Mitrovicë e Jugut x 

Shtëpia e Familjes Korogli Shek. XIX Mitrovicë e Jugut x 

Hotel ‘Jadran’  Shek. XX Mitrovicë e Jugut x 

Shtëpi banimi - Xhafer Deva  1930 Mitrovicë e Jugut x 

Kulla e Tupellëve  Shek. XX Mitrovicë e Jugut x 

Shtëpia e Islam Shipolit Shek. XX Mitrovicë e Jugut x 

Shtëpi banimi - Florim Zeneli - Kumrije Rama Shek. XIX Mitrovicë e Jugut x 

Posta e vjetër 1920 Mitrovicë e Jugut x 

Shtëpia e Xhafer Devës Shek. XIX Mitrovicë e Jugut x 

Enti për punësim Shek. XX Mitrovicë e Jugut x 

Shtëpia e Shoqatës së Gjuetarëve Shek. XX Mitrovicë e Jugut x 

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

Shtëpia e Reshat Feratit Shek. XX Mitrovicë e Jugut x 

Kulla e Ymer Ymerit Shek. XIX Rahovë   x 

Hambari i Nehbi Sahit Pecit Shek. XX Rahovë  x 

Kisha Katolike   Vinarc i Epërm  x 

Teqja e Hafuz Halil Mripës 1967 Suhodoll i Ulët  x 

Teqja e Jonuz Efendisë 1905 Suhodoll i Ulët  x 

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 3 Trashëgimia Arkitekturale 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 

Tabela 4 Rezervatet Arkeologjike sipas vendbanimit 
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Harta 9 Trashëgimia kulturore 

3.10. Rreziqet natyrore 

Vërshimet, rrëshqitjet e borës, bora e madhe, era e fortë, breshri, akulli, thatësira, paraqitja 

masive e sëmundjeve ngjitëse te njerëzit, te shtazët dhe te bimët dhe fatkeqësi të tjera, që i 

shkakton natyra. 

Fatkeqësitë e tjera nënkupton fatkeqësitë e mëdha në trafikun rrugor, ajror dhe hekurudhor, 

zjarret, fatkeqësitë në xeherore, shkatërrimi i digave dhe fatkeqësitë e tjera ekologjike dhe 

industriale, që i shkakton njeriu me punë dhe me sjellje, gjendja e jashtëzakonshme, 

emergjente, temperaturat e larta, kolapsi teknik i sistemeve energjike te furnizimit me rryme, 

telekomunikacioni dhe teknologjisë informative, aktet terroriste dhe mënyrat e tjera të 

rrezikimit masiv. Territori i komunës së Mitrovicës së Jugut  vazhdimisht është ballafaquar dhe 

mundë ballafaqohet me fatkeqësi natyrore dhe të tjera, kështu që Drejtoria e Shërbimeve 

Publike, Mbrojtëje dhe Shpëtim ka përgjegjësi për menaxhimin e këtyre situatave emergjente, 

siç që janë: 

- Zjarret 

- Vërshimet  

- Tërmetet 

- Fatkeqësitë e tjera elementare 

file:///F:/Arti-Net/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Info/zjarret%20ne%20komun%202.mpg
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Njëra ndër fatkeqësitë natyrore më sfiduese është Tërmeti, dihet se në pikëpamje sizmologjike, 

Komuna e Mitrovicës së Jugut si edhe pjesa ma e madhe e Kosovës paraqet një rajon me 

aktivitet sizmik të lartë, i cili është goditur në të kaluarën dhe mund të goditet edhe në të 

ardhmen nga tërmete autoktone shumë të fortë, të cilët i kanë vatrat të cekëta. 

Thatësira mund të konsiderohet si rrezik për kulturat bujqësore gjatë sezonit verorë, kryesisht 

gjatë muajve korrik dhe gusht kur temperaturat janë më të larta dhe të reshurat janë më të 

rralla.   

Vërshimet janë fatkeqësi elementare të cilat kërkojnë vëmendje të posaçme. Përmbytjet 

konsiderohen dukuri të cilat paraqiten në sezone të caktuara, të cilat janë të rrezikshme për 

jetën e njeriut dhe sjellin dëme të konsiderueshme materiale. Përmbytjet nuk mund të 

parandalohen, por dëmet e tyre mund të amortizohen dhe menaxhohen. Uji i cili grumbullohet 

nga reshjet ose shkrirja e bores patjetër duhet ta gjejë një rrugë të lëvizjes së tij. Në këtë rast 

është e rëndësishme që atij t’i krijohen kushte për një shkarkim sa më të lirë pa pengesa. 

Komuna e Mitrovicës së Jugut vite me radhë ballafaqohet me problemin e vërshimeve si të 

lokaliteteve të banuara, ashtu edhe tokave bujqësore. Po ti bëhet një analizë e kësaj gjendje të 

shkaktuar nga këto vërshime  mund të vijmë deri te këto konkluzione: 

a. Dëmet ekonomike 

b. Rrezikimi i shëndetit të njeriut 

c. Ndotje permanente e ambientit 

d. Përhapje e epidemive etj. 

Në komunën e Mitrovicës së Jugut është me rëndësi të trajtohen ujërat që shkaktojnë përmbytje 

e që vinë si rezultat: 

 I dëmtimit të argjinaturave të lumenjve dhe dëmtimi i shtratit të lumenjve. 

 I përrenjve në zonat malore gjatë motit të lig me shira intensive bëhen shumë 

rrëmbyeshëm dhe të bartin material që e gjejnë në rrugën e tyre dhe kanë fuqi të madhe 

 Në zonën e rrafshët ku për shkak të mungesës së pjerrësisë së terrenit ujit të shiut ose 

nga bora e shkrirë nuk lëviz, por qëndron deri në momentin sa të thithet nga shtresa e 

tokës. 

4. Kushtet Socio-Ekonomike 

Analizat dhe projeksionet demografike janë tejet të rëndësishme në procesin e planifikimit 

hapësinor. Ato lidhen drejtpërdrejt me analizat për fushat tematike dhe me disa propozime 

(shfrytëzimi i tokës, intensiteti i ndërtimit, nevoja për infrastrukturë, nevoja për banim), për të 

cilat nevojitet të kuptohet shkalla e nevojshme e popullsisë për të cilën po planifikohet. Njohja 

e numrit dhe e shpërndarjes gjeografike të popullsisë, si dhe faktorët që e kanë ndryshuar atë në 

vite janë aspekte thelbësore për organizimin dhe menaxhimin e territorit komunal, zhvillimit 

ekonomik dhe social.  

Veçoritë e bazës natyrore-gjeografike, siç janë kushtet gjeomorfologjike, hidrologjike, 

pedologjike etj., dhe rrethanat shoqëroro-historike dhe ekonomike kanë ndikuar në popullimin 

e vendbanimeve të Kosovës. Shumë vendbanime të sotme rurale janë krijuar ose në mënyrë 
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stihive, në etapën themelore të popullimit, ose në kuadër të kushteve përkatëse jetësore dhe 

shoqërore në të kaluarën.  

Mitrovica e Jugut  karakterizohet me specifika të veçanta në të gjitha segmentet e dinamikes së 

popullatave, karakteristikat strukturore të popullsisë dhe vendbanimeve, prandaj, si njësi 

administrative, diferencohet në raport me regjionet tjera të Kosovës. Polarizimi në dinamikën 

dhe strukturën socio-ekonomike dhe demografike prej viteve ’60 e sidomos pas viteve’70, 

është i lidhur ngushtë me zhvillimin ekonomik dhe zhvillimin relativisht të hovshëm të 

qendrave urbane. 

Ecuria e numrit të popullsisë së territorit të komunës së Mitrovicës së Jugut mund të analizohet 

duke u mbështetur në disa të dhëna vetëm në periudhën pas vitit 1948 deri në vitin 1991. Siç 

dihet, pjesa veriore e Mitrovicës së Jugut, nuk janë integruar në Regjistrimin e Popullsisë të 

realizuar në  vitin 2011, andaj, të dhënat mbi numrin e popullsisë, si bazë kryesore për vlerësim 

është marrë ”Azhurnimi 2008-2009”75. Të dhënat e disponueshme, për numrin e popullsisë 

aktuale për Mitrovicën e Jugut, janë në nivel vendbanimi. Më poshtë, në mënyrë tabelore janë 

paraqitur numri i popullsisë ndër vite, në nivel vendbanimi.  

Regjistrimi i popullsisë, i kryer nga Agjencia e Statistikave të Kosovës në vitin 2011, në 

Komunën e Mitrovicës së Jugut ka numëruar gjithsej 71,909 banorë (përjashtuar Mitrovicën 

Veriore).  

Territori i Mitrovicës së Jugut ka një me dendësi të banimit prej  209 b/km². Komuna e 

Mitrovics së Jugut është komuna e tetë për nga madhësia, megjithatë, është nja nga qendrat e 

rëndësishme administrative rajonale. 

                                                           
5Raporti- Vlerësim/ Popullsia e Kosovës 2011, Agjencia e Statistikave të Kosovës. 
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Harta 10 Lëvizjet e popullatës ndër vite 

 

Grafiku 1 Popullsia nëpër vite të zonës urbane dhe rurale në Mitrovicën e Jugut 
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Grafiku 2 Popullsia nëpër vite sipas vendbanimeve, vitit dhe variabileve 

Në bazë të projeksionit mbi rritjen e popullsisë në Komunën e Mitrovicës së Jugut do të ketë 

një rritje të vogël të numrit të popullsisë ndër vite, gjegjësisht deri në vitin 2028 planifikohet që 

komuna të ketë afërsisht 89,746 banorë. 

Sikurse numri i popullsisë po ashtu edhe numri i ekonomive familjare ka një trend të rritjes 

ndër vite ku sipas projeksioneve deri në vitin 2028 në Mitrovicën e Jugut do të ketë 22315 

ekonomi familjare. 

4.1. Struktura sipas moshës dhe gjinisë 

Ashtu si edhe në nivelin kombëtar, edhe popullata e Mitrovicës së Jugut është e dominuar nga 

një popullatë e re në moshë, dhe me një numër paska më të lartë të meshkujve. Ndarja e 

popullsisë së Mitrovicës së Jugut sipas moshës dhe gjinisë është paraqitur në Tabelën më 

poshtë. 

4.2. Dinamika e popullsisë 

ASK ka vlerësuar numrin e popullsisë për Mitrovicën e Jugut në vitin 2017. Ky vlerësim i 

popullsisë rezultoi se në Mitrovicë të Jugut,  në vitin 2017 kishte 68, 474 banorë.  Ndërsa, sipas 

projeksioneve demografike të popullsisë, të bazuara në rritjen e popullsisë sipas regjistrimeve 

të popullsisë të viteve 1948 deri në 2011, rezulton se në Mitrovicë të Jugut  deri në vitin 2028 

mund të arrihet një popullsi prej 89,746 banorë.  
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Përfundimisht, projeksionet demografike deri në vitin 2028, sikurse edhe vlerësimi i popullsisë 

të vitit 2017, paraqesin ulje të numrit të popullsisë në Mitrovicën e Jugut. 

Ritmet e shtimit të popullsisë kanë ndikuar edhe në lëvizjen e numrit të popullsisë nëpër 

vendbanime, gjatë gjithë periudhave. Mesatarja e numrit të banorëve për vendbanim ishte 

shtuar, nëse merret parasysh se norma e shtimit natyror do të ketë dyfishime, por edhe rënie e 

braktisje të disa fshatrave. Pasqyra reale mund vërehet vetëm në rezultatet e regjistrimit të viti 

2011. Duhet theksuar se vetë qendra urbane e Mitrovicës së Jugut kishte shënuar ritme të 

shpejta të shtimit të popullsisë gjatë gjithë periudhave të fundit 1948-2011. Disa nga 

vendbanimet kanë shënuar rritje nga shtimi natyror, nëse i takonin tipit të mbyllur (nuk kishin 

as emigrim e as imigrim), pa e pasur të shprehur komponentin e migrimeve - lëvizjeve 

hapësinore; të tjerat kanë shënuar rritje, si rezultat jo vetëm i shtimit natyror, por edhe i 

komponentit imigrues – ardhjes së popullsisë, që karakterizonte vendbanimet e zonave të ulëta 

dhe të tipit të grumbulluar – të dendur, pra në viset fushore, lugina të lumenjve dhe afër 

qendrës urbane dhe në vetë Mitrovicës së Jugut. 

4.3. Shfrytëzimi i tokës 

Kategoritë e shfrytëzimit të tokës së komunës janë: 

1. Vendbanimet - Sipërfaqja e vendbanimeve nënkupton sipërfaqen e ndërtuar të   qednrës 

urbane të Mitrovicës së Jugut, subqednrave, qendrave lokale dhe fshatërave. Në kuadër të saj 

përfshihen banimi, infrastruktura sociale dhe fizike. 

2. Toka e punueshme - Paraqet tokën e cila është e shfrytëzuar për : 

2a) Bujqësi ‐ që paraqet zonënë e shfrytëzuar për kultivimin e kulturave të ndryshme 

bujqësore: 

arë, kopsht, pemishte, livadh, kullosë  si dhe tokat tjera shfrytëzimi optimal i të cilave përfshinë 

prodhimin bujqësor dhe zhvillimin e blegtorisë duke marrë parasyh vetitë natyrore dhe kushtet 

ekonomike. 

2b) Kullosa ‐ tokë  e  mbuluar  kryesisht  me  vegjetacion  natyror  bimor  e  cila  shërben  për 

kullotjen, lëshuarjen dhe pushimin e bagëtisë. 

3. Vegjetacioni i lartë - Këtu përfshihen të gjitha sipërfaqet mbi 0.2 ha të populluara në mënyrë 

të dendur me bimësi drunore. 

4. Zonat me interest të veçantë 

Janë zonat të cilat për vlerat që i kanë ose shërbimet që i ofrojnë janë më interest ë posaçëm në 

nivel kombëtar: Kjo zonë është paraparë për zhvillimin e prodhimtarisë dhe eksploatimit 

industrial dhe në të janë përcaktuar kushtet vijuese të përgjithshme zhvillimore për përdorimet 

e lejuara, brenda zonës së veçantë janë, si më poshtë: 

Përdorime të Prodhimit parësor, si: Miniera dhe Karriera 
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Përdorime të Prodhimit dytësor, si: Prodhim Energjetik 

Shërbime Terciare, si: Shërbime Komunitare, si: Burg, Varreza, Repart Ushtarak, 

Rrjete të Transporteve Logjistikës dhe Infrastrukturës si: Rrjete transportesh si: Rrugë të 

kategorive magjistrale dhe regjionale, transport hekurudhor, transport ajror, transport ujor; 

Shërbime Komunale, si: Rrjete të gjenerimit dhe transmetimit të energjisë elektrike, gazit, 

energjisë termike, impiante te grumbullimit te grumbullimit dhe trajtimit të ujërave të zeza dhe 

mbetjeve. 

Kushtet e përgjithshme zhvillimore për përdorimet e ndaluara, brenda zonës së veçantë janë, si 

më poshtë: 

 Përdorime të Prodhimit parësor si: Bujqësi, Pylltari, Akuakulturë dhe Peshkim. 

 Përdorim të Banimit. 

Kushtet e përgjithshme zhvillimore për përdorimet e lejuara me kusht, brenda zonës së veçantë 

janë, si më poshtë: 

Rrjete të Transporteve Logjistikës dhe Infrastrukturës, si: Rrugë të kategorive lokale dhe në 

vendbanime, parkim, stacione shërbimi, shërbime komunale të rendit të shpërndarjes sekondar 

dhe terciar. 

5. Lumenjtë - Të gjitha ujërat sipërfaqësor të vazhdueshëm ose peridik siç janë: lumenjtë, 

pellgjet, liqenet dhe sipërfaqe të ngjajshme. 

6. Sipërfaqet për transport - Sipërfaqet për transport përbëhen nga korridoret për transport: 

6a) Rrugët nacionale ‐ janë korridore të cilat lidhin Kosovën me vendet fqinje. 

6b) Rrugët rajonale ‐ nënkupton rrugën publike që lidh dy ose më shumë qytete të mëdha 

6c)  Rrugët kryesore lokale‐janë rrugët publike që lidhin qendrat e bashkësive lokale  brenda 

komunës së Mitrovicës së Jugut. 

6ç) Rrugët lokale‐janë rrugët publike që lidhin vendbaimet me rrugën kryesore lokale brenda 

komunës së Mitrovicës së Jugut. 

6d) Rrugët malore‐ shfrytëzohet për mirëmbajten dhe monitorimin e zonave malore, pyjeve si 

dhe për zhvillimin e turizmit. 

6dh) Rrugët turistike ‐ paraqet rrugën publike që lidhë pika të rëndësishme  atraktive  natyrore 

dhe kulturore në territorin e komunës. 

7.   Qendrat 

7a)  Qendra  kryesore ‐ paraqesin qendrat urbane ku gjenden të gjitha shërbimet në nivel 

komunal 
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7b)  Subqendra ‐ janë qendra lokale ku ofrohen veprimtaritë shërbyese të decentralizuara me 

qëllim të zvogëlimit të qarkullimit të panevojshëm  në drejtim të qendrës kryesore ‐ Mitrovicës 

së Jugut, për shërbimet të cilat mund të ofrohen në kuadër të subqednrave. 

7c). Qendrat locale ‐ janë qendrat e bashkësive lokale ku ofrohen shkërbimet në nivel të 

bashkësisë lokale. 

Harta 11 Harta e Shfrytzimit të Tokës 

4.4. Prodhimtaria bujqësore 

Bujqësia. Edhe pse bujqësia ka qenë gjithmonë degë e rëndësishme e ekonomisë së komunës së 

Mitrovicës së Jugut, vërehet një rënie e interesimit për tu angazhuar në këtë veprimtari, 

përkundër kushteve të favorshme natyrore dhe traditës. Pjesëmarrja e agrikulturës është 4.8%, 

gjë që është e ulët, duke pasur parasysh pyjet dhe potencialin rural dhe të tokës që ka komuna; 

ku shumica e prodhuesve janë ekonomi bujqësore familjare, dhe vetëm 45 prodhues janë të 

organizuar në ndërmarrje bujqësore. 

Problemet dhe sfidat më të mëdha të cilat prekin këtë sektor janë: humbja e tokës më të mirë 

bujqësore nga zhvillimet e ndryshme hapësinore. Fragmentimi i tokës bujqësore, shkatërrimi i 

tokave nën komasacion, shkatërrimi i tokave bujqësore me sistem të ujitjes si dhe vet sistemin, 

ndotja e tokës bujqësore, mos shfrytëzimi racional i tokës bujqësore, fondi i vogël i kafshëve, 

prodhimtari e ulët e produkteve blegtorale. 
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Humbja e tokës bujqësore: Sfida më e madhe si në nivelin nacional dhe atë lokal është mbrojtja 

e tokës bujqësore nga humbja apo ndryshimi i destinimit, duke ditur se zhvillimet më të madha 

kanë ndodhur dhe po ndodhin përkatësisht në tokat më të mira bujqësore. Sipas analizave të 

bëra në komunën e Mitrovicës së Jugut çdo vite humbet tokë bujqësore e kualitetit të lartë 

përkatësisht klasa 1-4 si pasojë e zhvillimeve hapësinore si: objekte banimi, objekte 

komerciale/afariste, infrastrukturës rrugore dhe si rezultat i saj niveli nacional ka hartuar ligje 

në aspektin e mbrojtjes së tokës bujqësore ku komunat obligon qe me dokumente hapësinor të 

definojë dhe planifikoj tokën bujqësore. 

Ujitja e tokës bujqësore: Komuna e Mitrovicës së Jugut 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 'Ibër 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 'Ibër Lepencin' duhet të diskutojnë dhe harmonizojnë mënyrën e investimit në 

këtë sistem në aspektin e mundësisë së mbulueshmërisë më të madhe dhe menaxhimit më të 

mirë. 

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

kompaninë regjionale Ibër Lepencin duhet të harmonizojnë objektivat e tyre dhe së bashku të 

investohet në aspektin e menaxhimit dhe zgjerimit të rrjetit.  

Ndotja e tokës: Një ndër sfidat më të mëdha që nga lufte e fundit e tutje në Kosovë në 

përgjithësi është ndotja e tokave në përgjithësi nga format dhe mënyrat e ndryshme. Edhe pse 

nuk kemi ndonjë raport zyrë i cili do të tregonte më saktësi nivelin formën dhe llojin e ndotjes 

së tokës por, ndotja është evidente. 

Komuna e Mitrovicës së Jugut është identifikuar dhe identifikohet si komunë industriale si 

rezultat i pranisë së korporatave  industriale: (Trepça, Zona Industriale, dhe zhvillime tjera 

industriale) të cilat me vite me radhë kanë shkaktuar ndotje të cilat ndotje kanë afektuar edhe 

tokat bujqësore në forma dhe nivele të ndryshme. 

Shumë studime kanë hetuar kontaminimin mjedisor, kontrollin potencial dhe masat korrigjuese 

për të menaxhuar ndikimin mjedisor nga operimi i Trepçës. Dy ndikimet kryesore janë 

shkarkimet në ujëra sipërfaqësorë të ujërave nga minierat dhe pellgjet e sterileve, deponive, dhe 

minierave me shkarkime të ujit me aciditet të lartë dhe shpeshherë me metale të rënda, lirimi i 

pluhurit nga sipërfaqet e deponive dhe objekteve që prodhojnë sterilin nga minierat. 

Intensifikimin e ndotjes së tokës si pasoje e prodhimit bujqësor po bëhet një problem në rritje. 

Ndotja e tokave ndikon në cilësinë dhe funksionin e tyre, në të ushqyerit e bimëve dhe si pasoje 

ne të gjithë ekosistemin. Ndotja e tokës është problematike, sepse frutat që janë prodhuar në 

këto sipërfaqe të cilat kane absorbuar një pjesë të substancave të dëmshme përbëjnë rrezik për 
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shëndetin e njeriut apo dhe substanca të dëmshme te prodhuara nga shpëlarje mund të hyjnë ne 

shtresat nëntokësore dhe shkaktojnë ndotjen e tyre. Burimet e ndotjes së tokës Ka shumë 

burime të ndotjes së tokës. Shumica e substancave të dëmshme që ndotin tokën janë rezultat i 

aktivitetit njerëzor. Disa nga burimet kryesore të ndotjes së tokës janë: 

Përdorimi i plehrave minerale,  

Rrjedhjet industriale, 

Mbeturinave të ngurta bujqësore  

Ujë për ujitje i kualitetit të pamjaftueshëm, 

Kontaminimi i pavëmendshëm i tokës mund te behet prej kompozimeve kimike që përdoren në 

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

Ndotja e tokës nga pesticidet. 

Shfrytëzimi jo racional i tokës bujqësore: Nga të dhënat e drejtorisë për bujqësi dhe zhvillim 

rural në komunën e Mitrovicës së Jugut vërehet një shfrytëzim jo racional apo jo shfrytëzim i 

potencialit prodhuese sa i përket kultivimit të produkteve bujqësore si drithërat, perimet dhe 

pemët. 

Kultivimi i drithërave zë vend të rëndësishëm në ekonomin bujqësore në komunën e Mitrovicës 

së Jugut, drithërat si: gruri, misri, elbi, tërshëra gjejnë kultivim më të lartë në aspektin e 

hapësirës sipërfaqësore por, në aspektin e prodhimit ton/ha nuk është në nivelin më të lartë.  

Gjithashtu perimtaria si sektor i rëndësishëm i bujqësisë viteve të fundit ka një trend të rritjes 

së sipërfaqeve të kultivuara por edhe sasisë së rendimentit për hektar, por ky nivel momental 

nuk është më i miri i mundshëm duke ditur potencialin dhe kushtet agro-teknike që ka komuna 

e Mitrovicës së Jugut. 

Pemëtaria si sektor strategjik i shpallur edhe nga Ministria e Bujqësisë çdo ditë e më shumë 

gjen rritje të sipërfaqes si dhe rendimentit në nivelin kombëtar por edhe në atë lokal. Kultivimi 

i mollës, dardhës, kumbullës, lajthisë, arrës çdo vite ka një rritje të sipërfaqeve të kultivimit kjo 

duke falënderuar grandeve qeveritare si dhe atyre lokale. 

 



 

Draft Raporti i VSM-së për Hartën Zonale të 
Komunës së Mitrovicës së Jugut 2022 - 2026 

   

 

42 

 

 

Figura 1 Problemet kryesore në sektorin e bujqësisë 

5. Infrastruktura Rrugore  

VSM gjatë analizës ka vërejtur se HZK ka përmbushur kerkesat që vijnë nga normave dhe 

standardeve teknike të projektimit,  hartimi i hartës zonale për infrastrukturë rrugore duke 

minimizuar ndikimet në komponentet mjedisore. Gjatë hartimit të HZK-së është verifikuar se 

janë marr parasysh: 

Ligjin Nr. 05/L-088 për rregullat e trafikut rrugor; 

Ligjin mbi rruget; 

Normat teknike të planifikimit hapsionor; 

Udhëzimin administriv (MI) Nr. XX/2017 për sinjalizimdhe rregullat e  trafikut rrugor; 

Ligjet dhe rregulloret mbi mbrojtjen e mjedisit dhe mbrojtjes në punë; 

Ligjin për Mbrojtjen e Mjedisit; 

Ligji Mbi Ndotjen Akustike; 

Ligji mbi Ruajtjen dhe rendin e qetësisë Publike dhe akte tjera nën Ligjore; 

Në pozicionet për të cilat në Republikën e Kosovë nuk ka standarde të aprovuara,  projektuesi 

mund të rekomandojë edhe përdorimin e standareve të reja, për përafrimin me normat e BE-se 

(EURO COD), si dhe të praktikave më të mira ndërkombëtare në projektim dhe zbatim.  
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5.1. Rrugët Publike të Motorizuara 

Lloji (kategorizimi) i rrugëve në Komunën e Mitrovices së Jugut  

Sipas Ligjit mbi rrugët, varësisht nga rëndësia e tyre shoqërore, ekonomike dhe e qarkullimit 

rrugët publike, kategorizohen në: 

Autoudhë; 

Rrugë nacionale 

Rrugë rajonale dhe 

Rrugë lokale 

Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës është përgjegjëse për 

menaxhim, mirëmbajtje dhe ndërtim të autorrugëve, rrugëve nacionale dhe regjionale, ndërsa 

Komuna e Mitrovices së Jugut është përgjegjëse për rrugët lokale dhe ato në vendbanime. 

Rrugët në kompetencë të nivelit qëndror (Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe 

Infrastrukturës) 

Përveç autoudhëve të cila nuk përfshihet në kuadër të rrjetit rrugor të komunës së Mitrovicës së 

Jugut, të gjitha rrugët tjera (sipas kategorive të mësipërme) kalojnë nëpërmjet territorin e 

Komunës së Mitrovicës së Jugut.  
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Harta 12 Rrjeti rrugor i komunës se Mitrovicës së Jugut 

Kategoria e Rrugëve Gjatësia (m) Gjatësia (km) 

Autoudhë / / 

Rruge Nacionale 30,700 30.70 

Rruge Rajonale 49,600 49.60 

Rruge Lokale 349,902.60 349.90 

Totali: 430202.60 430.20 

Tabela 5 Rrjeti rrugor në komunën e Mitrovices së Jugut 

5.2. Kushtet e Përgjithshme Teknike për Projektim dhe Ndërtim 

Në analizën që VSM i bënë HZK-së vërjetur se HZK ka parapar kushte zhvillimore për 

Projektet për rrugët e reja të cilat duhet të hartohen në përputhje me të gjitha normat dhe 

standartet për projektim që parashikon legjislacioni në fuqi. Projektimi duhet të sigurojë 

respektimin e standarteve, madje edhe atyre gjate zbatimit. Është përgjegjësi e projektuesit 

saktësia dhe respektimi i të gjitha standarteve dhe normave përkatëse. 

Në pozicionet për të cilat në Republikën e Kosovë nuk ka standarde të aprovuara,  projektuesi 

mund të rekomandojë edhe përdorimin e standareve të reja, për përafrimin me normat e BE-se 

(EURO COD), si dhe të praktikave më të mira ndërkombëtare në projektim dhe zbatim.  



 

Draft Raporti i VSM-së për Hartën Zonale të 
Komunës së Mitrovicës së Jugut 2022 - 2026 

   

 

45 

 

Gjatë hartimit të projekteve duhet të mbahen parasysh të gjitha normat dhe standardet e 

miratuara për personat me aftësi të kufizuar, të verberit, etj. Në projekte të parashikohet 

infrastruktura e nevojshme për këtë kategori. HZK sipas normave teknike të planifikimit 

hapësinor ka parapar edhe Brezi Mbrojtës Rrugor sipas kategorizimeve të rrugeve duke i 

kufizuar ndikimet e mudshme në mjedis dhe në shëndetin e populates, disa nga ndikimet e 

mundshme duke i ndaluar rreptesisht. 

5.2.1. Trafiku i Pamotorizuar  

Ky lloj i trafikut i parapar me PZHK, kushtet e parapara për zhvillimin e këti lloj trafiku me 

HZK por edhe në PMQU, VSM i shef si pozitive duke ulur nivelin e trafikut të motorizuar dhe 

duke ulur ndotjen. Këmbësorët dhe çiklistët përbëjnë aktualisht numrin më të madh të 

pjesëmarrësve në strukturen e përgjithshme të trafikut. Sa i përket zhvillimit të një rrjeti të ri të 

trotuareve për këmbësorë bazuar në HZK por edhe në PMQU-në e Mitrovices së Jugut, 

vëmendja është përqendruar në përmirësimin e cilësisë së infrastrukturës për lëvizje të 

këmbësorëve si dhe për të promovuar një kulturë të re për trafik të pamotorizuar, paraprakisht 

duhet të krijojohen kushtet për lëvizje të lirë dhe të sigurt. 

6. Infrastruktura Teknike 

Kushtet zhvillimore të përcaktuara për rritjen e resurseve të ujit bazohen  në Udhëzimin 

Administrativ për Hartën Zonale. 

Më tejë këto dokumente përcaktojnë kushte dhe sigurojnë zhvillimin dhe shfrytëzimin e 

qëndrueshëm të resurseve ujore, të cilat janë të domosdoshme për shëndetin publik, mbrojtjen e 

mjedisit, zhvillimin socio-ekonomik të Kosovës dhe kornizën institucionale për administrimin 

e resurseve ujore. 

Në Planin Zhvillimor Komunal  janë përcaktuar sipërfaqet (Pikat)  dhe  hapat e nevojshëm për 

rritjen e resurseve të  ujit për komunën e Mitrovicës Jugore si: 

Kjo nënkupton që për përmbushjen e nevojave për furnizim me ujë të popullsisë dhe 

ekonomisë së komunës së Mitrovicës Jugore do të nevojiten burime të reja  dhe rritje te 

kapaciteteve te ujit dhe rezervuarëve të konsiderueshme.  

Për mbulimin e këtyre nevojave janë planifikuar zhvillimi i resurseve të reja ujore si vijon: 

Ngritja e kapaciteteve prodhuese te ujit të pijshëm dhe rezervuarëve në Fshatrat e Shalës  

vendbanime me prioritete të lart sipas PZHK 2020-2028 ; 

Rehabilitimi dhe zgjerimi i sistemit të ujësjellësit aty ku është e nevojshme; 

Funksionalizimi i burimit dhe rezervarit të ujit në fshatin Mazhiq; 

Krijimin e zonave dhe nënzonave matëse të ujit  (DMA) për menaxhimin e humbjeve teknike  

dhe financiare të ujit; 

Studim i fizibilitetit për mundësin e shfrytëzimit të ujërave sipërfaqësor për furnizim me ujë të 

pijes zonën e Shalës; 

Mbrojtjen e  burimeve sipërfaqësore dhe nëntokësore. 

VSM ka vërejtur se HZK me kushtet dhe masat që parashef ka përcaktuar edhe zonat e 

mbrujtura sanitare për burimet e ujerave, për lumenjt dhe siperfaqet tjera ujore. Gjithashtu 
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parashef se projektet e duhet të implementohen, zbatohen apo zhvillohen në përputhje me ligjet  

aktuale në fuqi në Republikën e Kosovës si: 

-Ligji në fuqi i ndërtimit. 

-Ligji në fuqi i Ujërave  të Kosovës. 

-Udhëzimi administrativ për mbrojtjen e zonave sanitare   i cili është në fuqi dhe  

-Gjitha normat dhe standardet te cilat janë ne fuqi ne R. e Kosovës 

Te gjitha këto do të realizohen në të ardhmen  sipas kushteve te zhvillimit te projekteve dhe 

ndërtimit për infrastrukturën teknik te ujësjellësit. 

6.1. Rrjeti i Kanalizimit  

Bazuar në planet zhvillimore sektoriale të hartuara si pjesë e Planit Zhvillimorë Komunal, dhe 

Planit Rregullues Urban të Mitrovicës por edhe duke marr parasysh gjendjen ekzistuese të 

sistemit të kanalizimeve, HZK-së në udhëzimin administrativ ka planifikimin infrastrukturës 

teknike si: Kapacitetin dhe shtrirjen e rrjetit, ndërtesat përcjellëse, shiritat mbrojtës dhe pajisjet 

për rrjetin e ujësjellësit, kanalizimit, impiantet për trajtimin e ujerave te zeza  dhe drenazhimit. 

Sipas Ligjit të ujëra Nr. 04/L-147 të gjithë shfrytëzuesit e ujërave sipërfaqësore dhe 

nëntokësore, janë të obliguar që gjatë shkarkimi të ujërave të shfrytëzuara, të mos shkaktojnë 

veprime të dëmshme në mjedisin rrethues dhe sferat tjera të mjedisit. 

VSM ka analizuar sistemin e kanalizimit kushtet dhe masat te cilat ka marr HZK për projektet 

e parapara edhe në PZHK bazuar në gjendjen ekzistues të rrjeteve të kanalizimit të ujerave të 

ndotura dhe atmosferike dhe numrit të prognozuar të banorëve, siç  janë identifikuar  projektet  

të cilat kanë nevojë të zhvillohen:  

 Ndërtimi i impiantit dhe kolektorëve për trajtimin e ujërave të zeza në komunën e 

Mitrovicës Jugore; 

 Kyçja e të gjitha rrjeteve të kanalizimit në kuadër të kolektorëve; 

 Zgjerimi dhe rehabilitimi i rrjeteve të reja dhe atyre ekzistuese; 

 Zgjerimi i shërbimeve me kanale për largimin e ujërave atmosferik; 

 Ndarjen e ujerave te zëna nga ato atmosferike 

 Zgjerimi i shërbimeve me kanale për largimin e ujërave atmosferik; 

Për gjithë projekte  e cekura (reja) kapaciteti i tubave si për ujerat e ndotura, atmosferike si dhe 

ato industriale projeksioni i tyre duhet të behet sipas normave teknike të planifikimit hapësinor. 

-Impiantet industriale të përbëra nga më shumë halla punuese dhe ndërtesa administrative 

(ekonomi të bujqësisë), duhet të kenë rrjetin e vetë vetanak të oborrit prej gypave, pusetave 

kontrolluese dhe stacionin pastrues. 
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Ndarja e ujërave të ndotura:  

Ujërat e ndotura shtëpiake;  

Ujërat e ndotura nga sektorë të ndryshëm industrial;  

Ujërat e përziera/urbane (të cilat mund të jenë ujëra të ndotura shtëpiake, ose përzierje e 

ujërave shtëpiake dhe industriale dhe/ose ujëra atmosferikë/drenazhës).  

Kushtet për përzgjedhjen e lokacionit janë 

Infrastruktura e ndërtesave ose pajisjeve për trajtimin e ujërave të ndotura, duhet të planifikohet 

në lokacionet, si në vijim: 

Në parcela kadastrale zhvillimore mesatare nga 5- 10 ha;  

Në afërsi dhe në drejtim të rrjedhës së jashtme të lumit;  

Me qëllim të shkarkimit të ujërave të trajtuara;  

Në largësi nga lokacionet e ekspozuara ndaj rreziqeve natyrore- vërshimet;  

Në lokacione jashtë vendbanimeve, dhe te izoluara nga vendbanimet;  

Në 6.60 m në largësi nga vija ndërtimore, në rrugë me gjerësi 7.0 m dhe shteg për këmbësor 

përgjatë rrugës me gjerësi 1.50 m;  

Në 6.00 m në largësi nga vija ndërtimore, në rrugë me gjerësi 6.0 m dhe shteg për këmbësor 

përgjatë rrugës me gjerësi 1.00 m;  

Trasohet në kuadër të njërit shteg për këmbësor përgjatë rrugës, në rrugët me gjerësi 5.00 m 

dhe shteg për këmbësor përgjatë rrugës me gjerësi 1.00 m.  

Kushtet e vendosjes së gypave   sipas kategorisë së rrugës: 

Kushtet për hartimin dhe  ndërtimit  të  projekteve  të kanalizimeve të ujërave të zeza  sipas  

kategorisë së rrugëve janë: 

Sistemet e drenazhimit 

Rrjeti i drenazhimit i reshjeve atmosferike 

Sipas udhëzimit  administrativ  mbi Normat Teknike të Planifikimit Hapësinor  të përgatitur 

nga MMPH: Rrjeti i Kanalizimit apo Infrastruktura e Kanalizimit përbëhet nga: 
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6.1.1. Rrjeti Primar (Kolektorët),  

Rrjeti sekondar (Kanalet nëpër lagje) dhe  

Rrjeti terciar (Kyçet shtëpiake) 

Stacionet e pompimit për largimin e ujërave të tepërta;  

Drenazhet;  

Kolektorët  për  pranimin dhe transportin e ujërave deri në Impiant për trajtim;  

Ndërtesat (fabrikat) dhe pajisjet për trajtimin e ujërave të ndotura;  

Deponitë për materiet e ndotura;  

Zonat e shkarkimit të ujerave të trajtuara. 

6.2. Rrjeti i Shpërndarjes Lokale me Energji Termike 

Bazuar në planet zhvillimore sektoriale që rrjedhin nga: Plani Zhvillimor Komunal të 

Mitrovicës së Jugut 2020-2028, bazuar në kërkesat ligjore dhe nga udhëzimet administrative 

dhe marr parasysh gjendjes ekzistuese është trajtuar ngrohja qendrore dhe rrjeti i shpërndarjes 

lokale me energji termike në kuadër të infrastrukturës teknike.  

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.  

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. 

HZK ka parapar edhe Kapacitete dhe shtrirje të rrjetit dhe pajisjet përcjellëse, shiritat mbrojtës. 

HZK ka sugjeruar që Komuna e Mitrovicës duhet të bëjë studim te fizibilitetit për sistem të 

ngrohjes qendrore për zona urbane të qytetit dhe shtrirja e rrjetit të ngrohjes. 

Nga analizat e ndryshme të bëra për mënyrat e ngrohjes në komunë, mund të konstatohet se për 

komunën e Mitrovicës së Jugut, sistemi i ngrohjes te Centralizuar (Ngrohtore). Nga analizat e 

bërë mund të konstatohet se ngrohja qendrore  e Mitrovicës së Jugut, furnizimit me ngrohje me 

kaldaja me lëndë djegëse: gaz ose biomasë, dhe duhet të shikohet mundësia me energji të 

ripertritëshme. 

6.3. Projektet e Planifikuara  

Në kuadër të planifikimeve të tyre, kompanitë te cilat kanë licenca për operim me rrjetin 

nacional, në këtë rast KOSTT dhe KEDS në planet e tyre kanë planifikuar projekte për 

përmirësimin e gjendjes së rrjetit në pjesë të ndryshme të lokaliteteve të komunës së 

Mitrovicës. 
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Në vazhdim po paraqesim projektet e planifikuara –shënimet janë marre nga  plani zhvillimor i 

KOSTT-it nga ueb faqja. 

Tabela 6 Projektet e planifikuara nga Operatori i Transmisionit në territorin e komunës së 

Mitrovicës 

Nr. i projektit   Emertimi i Projektit Afati i Realizimit 

2 Rivitalizimi i paisjeve te TL ne NS Vallaqi   Q2-2024 

9 Rindertimi i linjes 110 kV NS Palaj-NS Ilirida –NS Vallaqi   Q4-2024 

12 Rivitalizimi i linjes 110kV L116 155/2 Vallaq-Kufi (N Pazar)   Q4-2026 

Tabela 7 Projektet e planifikuara nga Operatori i Transmisionit në territorin e komunës së Mitrovicës 

Gjithashtu në vazhdim po paraqesim projektet e planifikuara nga KEDS-i- Distrikti Mitrovicë,  

përkatësisht nga Plani Zhvillimor i OSSH. 

1. Rehabilitimi dhe kalimi ne operim i NS  35/10kV Shupkovci 

2. Investimi ne daljen 10 kV  -Shipol , Iber Lepenci, Koshtove, dhe rrjeti nëpër fshatra.  

Ne kuadër te  planit zhvillimor te KEDS-it për periudhën 2014-2023 janë paraparë edhe 

ndërhyrje te tjera ne rrjetin e shpërndarjes por pa i specifikuar si projekte te veçanta. 

Nëpërmjet këtyre projekteve te planifikuara synohet  te realizohen këto projekte : 

Rritja dhe përmirësimi i kapaciteteve të tensionit të mesëm në nënstacionet ekzistuese 

110/35kV (zgjerimi i tyre me transformatorë të ri me transformim 110/10(20)kV . 

Rehabilitimi i përgjithshëm i sistemit dhe ngritja e kapaciteteve të tensionit të mesëm për të 

mundësuar ndryshimin e nivelit të operimit të tensionit të rrjetit nga 10 kV në 20 kV.  

 Zëvendësimi i transformatorëve  dhe blloqeve te TM nga 10/0.4 kV me transformatorë 

20(10)/0.4 kV .  

Zëvendësimi i linjave  dhe paisjeve  10kV të vjetëruara dhe të mbingarkuara me linja të reja 

20kV. 

Zëvendësimi i kabllove të vjetra , përçuesëve ,shtyllave  dhe transformatorëve  10kV me  

20kV. 

Ndërtimi i linjave të reja 10(20)kV aty ku paraqiten mbingarkesat, humbjet teknike të mëdha, 

rënie të mëdha të tensionit, etj.  

 Shtimi i fuqive të transformatorëve tek ata të ngarkuar mbi 70%, apo ndërrimi i këtyre 

transformatorëve me transformatorë me kapacitet me te madh.  
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Rikonstruimi dhe rikonfigurimi i rrjetit 0.4 kV ,me prioritet ne qytetit me rrjet të ri kabllor dhe 

me puseta. 

Zhvillimi dhe përmirësimi i rrjetit energjetik për nevojat e konsumit ne komunën e Mitrovicës 

së Jugut. 

Kushtet themelore të ndërtimit dhe rindërtimit të infrastrukturës elektroenergjetike. 

Kushtet e mëposhtme janë bazë për ndërtimin e objekteve elektroenergjetike që duhet të 

respektohen me rastin e ndërtimit, rindërtimit dhe mirëmbajtjes së infrastrukturës energjetike. 

Para së gjithash e tërë infrastruktura energjetike e cila do të ndërtohet duhet që pa përjashtim ti 

plotësoj parimet  themelore si në vijim : 

Rrjeti, objektet dhe nënstacionet elektroenergjetike në tersi duhet te ndërtohen ne pajtim me 

normat  dhe standarde teknike aktuale. 

Asnjë  nga objektet energjetike  ekzistuese apo  të reja  të  mos  jetë në  grupin  e  objekteve që 

shkaktojnë ndotjen dhe ndikime aktive në ambient. 

Dizajnimi i stabilimenteve të reja duhet të përfshijë edhe forma të përshtatshme arkitektonike, 

dhe estetike ashtu që të përshtaten në ambient dhe të mos shkaktojnë efekte negative si 

(rrezatim elektromagnetik, zhurmë, ngrohje, zjarre, dridhje, etj). 

Të gjitha pjesët metalike konstruktive të këtyre stabilimenteve të vendosura brenda objekteve 

dhe jashtë tyre në hapësira publike dhe tjera duhet të përtokzohen, që të mos paraqesin rrezik 

për njerëzit, shtazët, pronën dhe të tjera, nëse këta të fundit jetojnë gjithnjë ose herë pas here në 

afërsi të këtyre stabilimenteve. 

Ne rastet e ndërtimit te infrastrukturës energjetike duhet te zbatohen normat teknike dhe te 

ruhen distancat ndërmjet këtyre pajisjeve dhe infrastrukturës tjetër si rruge, ujësjellës , 

kanalizime , ura , kabllo telekomunikimi, ngrohje  , gaz etj. 

Aplikimi  i  kabllove  nëntokësore të linjave në nivelet 110; 20; 10; 0.4 kV  do ta rrisë disa herë 

sigurinë e furnizimit, eliminon rrezikun e kontaktit me këtë tension dhe ndikimet vizuale në 

ambient, si dhe zvogëlimin e ndikimit të rrezatimit FEM (fushës elektromagnetike në ambient). 

Qe pajisjet ekzistuese dhe ato te reja te garantojnë furnizim te rregullt dhe kualitativ te kenë 

kapacitete te mjaftueshme për te furnizuar te gjithë konsumatorët pa kufizime. 

Vendosja e rrjetit të ri te infrastrukturës energjetike në trasetë e reja duhet të jetë aktivitet i 

koordinuar dhe në pajtim me planet e ndryshme komunale,  gjithashtu në trasetë (korridoret ) 

ekzistuese aktuale duhet të bëhet në pajtim me gjendjen e tanishme në varshmëri të kushteve 

aktuale dhe normave të tanishme dhe në bashkëpunim me organet kompetente komunale. 
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Rikonstruktimi i rrjetit ekzistues duhet të bëhet në pajtim me kushtet e reja të shfrytëzimit të 

hapësirës dhe në bashkëpunim me organet kompetente komunale, duke siguruar zgjidhje 

bashkëkohore dhe funksionalitet të plot të pajisjeve.  

Zhvillimi i rrjetit dhe objekteve elektroenergjetike duhet të realizohet në pajtim me kushtet e 

përgjithshme të planeve komunale dhe planeve për shfrytëzimin e hapësirës. Dhe duke pasur 

parasysh ndikimet e tyre reciproke, duke zbatuar norma dhe rregullore sipas standardeve për 

infrastrukturën përkatëse dhe rregullim të hapësirës dhe ndërtimit. 

Secili objekt ndërtimor i destinuar për banim apo për shërbime të përgjithshme, duhet të kenë 

të siguruar qasje për furnizim me energji elektrike nga rrjeti publik energjetik dhe kyçje 

individuale në secilin rast pa përjashtim. 

Rreth objekteve energjetike të sigurohet një shirit me gjerësitë paktën  5 m për qasje me 

makina, për arsye të montimit, mirëmbajtjes dhe qasjes për shërbimet e zjarrfikës, 

autoambulancës, si dhe rrugët për kalim te këmbësorëve dhe mjeteve. 

6.3.1. Nënstacionet 110/kV  

Për ndërtimin e nënstacionit të këtij lloji duhet të sigurohet një parcele me dimensione 

minimale të përafërsisht  100 x 60 m, dhe rreth se cilës duhet të sigurohet shiriti mbrojtës rreth 

e për qark, në mënyrë që të sigurohet qasje e pa penguar për transport dhe emergjenca 

eventuale. Përmasat definitive të parcelës duke përfshirë edhe shiritin mbrojtës rrethues, dhe do 

të përcaktohet nga kërkesat e ndërmarrjes përkatëse energjetike, llojit të stabilimenteve, 

kërkesave për shfrytëzim, ne koordinim me organet komunale përkatëse.  

Kyçja e linjave 110 kV ne nënstacionin përkatës, duhet te jetë minimalisht e dyanshme, kjo për 

arsye te sigurisë se furnizimit, trasetë e këtyre linjave duhet te jenë ne pajtim me planet 

përkatëse  komunale rregullues, zhvillimore e urbanistike. 

Objekti i nënstacioneve duhet te jetë i ndërtuar nga materialet e forta ndërtimore si panele 

sandviçë, tjegullat dhe blloqet nga betoni i armuar, si dhe struktura metalike horizontale dhe 

vertikale me fondamente betoni, si dhe nga materialet termo dhe hidroizoluese(objektet). 

Objekteve ndërtimore energjetike përkatëse (ndërtesave) duhet te ju sigurohet kyçja ne rrjetin e 

ujësjellësit, ngrohjes dhe kanalizimit. 

Te gjitha rrugët për qasje nga dhe deri te objektet(ndërtesa) energjetik, qofshin për këmbësor 

apo makinave të ndërtohen prej betonit, asfaltit etj. 

Rrethojat e objekteve energjetike-nënstacioneve duhet te rrethohen me rrethoja standarde 

estetike te destinuara për këto objekte, dyert dhe portat hyrëse me qasje nga rrugët publike. nuk 

guxojnë te hapen jashtë vijës rregulluese, dhe lartësia e tyre minimale është 2m.   
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Te gjitha hapësirat e pa shfrytëzuara dhe te pa ndërtuara ne dhe rreth nënstacioneve duhet te 

gjelbërohen me kultura bimore, me gjelbërim i cili nuk lejohet te rritet me shumë se sa e lejojnë 

normat. 

6.4. Ndërtimi i Ndriçimit Publik 

Realizimi i ndriçimit  publik te hapësirave publike ne vendbanime , ne varësi te 

karakteristikave  te përmbajtjeve  te veçanta ( banim, ndërtese publike , rrugët , hapësirat për 

qarkullim monumentet e kulturës, hapësirat për rekreacion etj. ), edhe pse  hapësirat sportive  

dhe rekreative duhet te trajtohen me projekt te veçante për ndriçim. 

Kushtet e ndërtimit te ndriçimit publik  do  te trajtohen  me  leje ndërtimore  dhe ne baze te 

planeve detale rregulluese, si dhe  zgjidhjeve  te bazuara  ne kushtet  dhe teknologji,  duke 

respektuar kërkesat e organeve për trashëgimi kulturore, ato komunale dhe të ndërmarrjeve 

energjetike. 

Shpërndarja e linjave te tensionit te ulet TU te ri dhe ekzistuese  nuk do trajtohen por ato duhet 

te realizohen ne bazë te lejeve te përcaktuara  dhe kushteve teknike  mbi zonat e sigurisë,  

gjithnjë ku është  e mundur. 

Me këtë plan parashihet  shfrytëzimi racional i burimeve shtesë  si ato efecientë  apo edhe te 

ripertritshme - nëse ka, duke siguruar funksionalitet dhe  akomodim  te këtyre stabilimenteve 

ne hapësira publike dhe tjera, gjithnjë  duke u përshtatur me rrethinën  dhe ne pajtim me 

normat teknike. 

Ndërtimi i rrjetit te ndriçimit publik te rrugëve dhe hapësirave tjera për rreth ne zonën e 

planifikuar, duhet ti plotësojë parametrat fotometrik te dhëne sipas normave evropiane  EN-

13201. 

Gjatë realizimit të ndriçimit të rrugëve duhet të kihen parasysh këta faktor meritor për 

kualitetin e ndriçimit: 

Niveli i shkëlqimit të sipërfaqes se rrugës  

Shpërndarja e njëtrajtshme e shkëlqimit gjatësor dhe të përgjithshëm. 

Kufizimin e verbimit momental për shkak të ndriçimit jo komfort, (zvogëlimin e blinkimit). 

6.4.1. Rrjeti i Telekomunikacionit dhe Instalimet e ngjashme 

Operatoret te cilët planifikojnë te ndërtojnë Stacione te Telefonisë Mobile (BTS) duhen të 

pajisen me Leje mjedisore Komunale:  

Kushtet për marrjen e Lejës mjedisore:   

 Kërkesa  

 Certifikata e regjistrimit te Biznesit  

 Fleta Poseduese 

 Kopja e planit me kordinata  
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 Raporti për LMK  

 Raporti për marrjen e LMK duhet te përmbajë: 

 Përshkrimi  projektit.  

 Përshkrimi i Lokacionit  

 Përshkrimi i procesit teknologjik dhe Pajisjet  

 Identifikimi dhe përshkrimi i ndikimit ne mjedis  

 Vlera investuese e projektit  

 Raporti i Lejes Mjedisore duhet të përmbajë të dhënat personale, emrin, mbiemrin dhe 

nënshkrimin e  

 Hartuesit dhe aplikuesit. 

6.5. Rrjeti i Mbeturinave Nëntokësore dhe mbi Tokësore 

Bazuar në planet zhvillimore sektoriale të hartuara si pjesë e Planit Zhvillimorë Komunal, 

Mitrovicës Jugore por edhe duke marr parasysh gjendjen ekzistuese të sistemit të mbeturinave, 

HZK-së në udhëzimin administrativ  ka parashikuar  planifikimin e infrastrukturës teknike si: 

Kapacitetin dhe shtrirjen e rrjetit, për menaxhimin dhe  grumbullimin e mbeturinave. 

Sipas Ligjit të mbeturinave Nr. 04/L-060të gjithë Qytetaret , janë të obliguar që gjatë shkarkimi 

të mbeturinave  të shfrytëzuara, të mos shkaktojnë veprime të dëmshme në mjedisin rrethues 

dhe sferat tjera të mjedisit. 

Pas hartimit të Hartës Zonale të komunës së Mitrovicës Jugore çdo zgjerim  e rrjetit qoftë në 

funksion të përmbushjes së planit të Veprimit- ku theksohet zgjerimi  i  rrjetit të grumbullimit 

te mbeturinave ,projektet përgatiten nga komuna dhe kompania Rajonale e mbeturinave  KRM 

Uniteti dhe akterët tjerë të rëndësishëm (qytetarët,bizneset,OJQ dhe hisetarët e tjerë të zonës 

për të cilën kryhet projekti), projektet të cilat hartohen duhet të jenë në përputhje me ligjet 

aktuale në fuqi, normat teknike, dhe direktivat e BE-se. 

Gjithashtu ashtu siç parashihet ne PZHK,ne HZK është parapare edhe menaxhimi dhe 

grumbullimi mbeturinave  në disa fshatra te cilët nuk janë ende te kyçur ne sistemin  e 

grumbullimit te mbeturinave nga kompania rajonale e mbeturinave  KRM Uniteti. 

6.5.1. Infrastruktura për Menaxhimin e Mbeturinave përbëhet nga: 

 1.Fabrikat për trajtim të mbeturinave; Komuna ka ndërtuar fabrikën për riciklimin e 

mbeturinave në fshatin Frashër. 

 2 .Stacionet për transferim; Nuk ka pasi gjendet deponia rajonale e Mbeturinave  

 3.Deponitë për mbeturina;  Komuna ka deponinë  regjionale e mbeturinave 'Gërmova', gjendet 

në zonën kadastrale Koshtovë. 

 Varësisht nga ekspozimi i rrezikshmërisë ndaj mbeturinave ndahen në: 



 

Draft Raporti i VSM-së për Hartën Zonale të 
Komunës së Mitrovicës së Jugut 2022 - 2026 

   

 

54 

 

 3.1. Deponi për mbeturinat e rrezikshme; Në Trepçë, përkatësisht në Tunel të Parë janë tri fuqi 

me materie radioaktive të sjella nga KFOR-i Francez 

 3.2. Deponi për mbeturinat jo të rrezikshme; Komuna ka deponinë  regjionale e mbeturinave 

'Gërmova' 

 3.3. Deponi të mbeturinave inerte. Komuna nuk ka lokacion për mbeturina inerte deponinë 

rajonale ne Gërmove e përdor edhe për këtë lloj te mbeturinave. 

Në Komunën e Mitrovicës së Jugut menaxhimi i mbeturinave bëhet nga komuna, nëpërmjet 

ndërmarrjes publike KRM 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. 

6.5.2. Parku Industrial në Mitrovicën e Jugut 

Përbëhet nga ish Industria e Baterive, Metalurgjia e Zinkut dhe Industria Kimike. Në kuadër të 

aktiviteteve punuese metalurgjike respektivisht kimike të këtyre industrive krahas finalizimit të 

lëndëve të para, ato kanë krijuar edhe mbeturina të rrezikshme për mjedisin. Këto mbeturina 

janë hedhur në afërsi të këtij parku me ç ‘rast janë krijuar deponitë e këtyre mbeturinave, të 

cilat janë në një hapësirë të përbashkët. Kjo deponi shtrihet në anën perëndimore të PIM-it dhe 

nga njëra anë kufizohet me lumin Sitnicë. Deponia e mbetjeve industriale ka sipërfaqe prej 

34,62 hektar. 

6.5.3. Miniera e StanTërgut 

Një tjetër Hotspots konsiderohet Miniera e StanTërgut, e cila ndodhet rreth 8 km në verilindje 

të Mitrovicës së Jugut. Konsiderohet një nga minierat më të pasura me Plumb, Zink dhe 

Argjend në Evropë. Që nga viti 2000 janë duke u bërë përpjekje për rehabilitimin dhe 

funksionimin e saj me ndihmën dhe përkrahjen e institucioneve të Kosovës dhe disa 

donatorëve. Problemi më i madh mjedisor nga kjo minierë është uji i ndotur i minierës i cili 

është duke e ndotur hapësirën për rreth minierës, si pasojë e rrjedhjes në tokë dhe depërtimit në 

ujërat nëntokësore. Një problem tjetër është pluhuri që vjen nga deponitë e pa mbuluara të 

kësaj miniere. 

6.5.4. Deponia me materie radioaktive në Tunel të Parë / Materie radioaktive 

Në Trepçë, përkatësisht në Tunel të Parë janë tri fuqi me materie radioaktive të sjella nga 

KFOR-i Francez. Materiet radioaktive janë: americium 1 fuqi, stroncium dhe thorium 1 fuqi, si 

dhe, kripë 1 fuqi, që sipas raportit të KFOR-t nuk është dhënë se çfarë materie është. Këto 

materie radioaktive nga KFOR-i Francez janë vendosur në depo të veçantë dhe janë nën 

mbikëqyrjen e tyre. Në bazë të raportit mbi matjen e radioaktivitetit të këtyre materieve, të bëra 
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nga Brigada Shumë kombëshe 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. 

6.5.5. Mbeturinat demolimit/inerte  

UA gjithashtu përcakton kriteret për përzgjedhjen e vendeve të përshtatshme për këtë lloj të 

mbeturinave, ku ndër më të rëndësishmet janë: Vende të përshtatshme për deponimin e këtij 

lloji të mbeturinave mund të jenë vendet që më parë janë shfrytëzuar për eksploatim me qëllim 

të mbushjes së gropave, kanaleve të ndryshme të formuara në mënyrë të natyrshme, vende të 

degraduara si rezultat i erozionit ose rrëshqitjeve të dheut, apo vende tjera të ngjashme. 

Megjithatë, siç është përmendur edhe më lartë, është përgjegjësi e komunës t’i trajtojë mbetjet 

e demolimit/inerte. Mund të thuhet se të gjitha komunat në Kosovë kanë mbetur prapa në 

krijimin e deponive/vendeve të përshtatshme për depozitimin e këtyre mbeturinave. 

6.5.6. Kushtet për përzgjedhjen e lokacionit  

VSM ka vleresuar se HZK duke u bazuar në normat teknike të planifikimit dhe në analizat e 

zonave me ndjeshmëri të lart ka parapar disa masa dhe kushtet për zhvillimin deponent dhe 

menaxhimine mbeturinave të cilat e minimizojne ndikimin e mundshem gjat zhvillimit të 

projekteve dhe sinergjin e ndikimeve në mjedis. 

1. Deponitë e mbeturinave, duhet të planifikohet në lokacione, si në vijim:  

1.1. Në gryka të rrethuara me shpatina, sipërfaqe që kanë shërbyer për eksploatim, apo në 

lokacione të rrafshëta; 

 1.2. Në largësi nga kufiri i zonës neutrale, që rrethon deponitë deri tek shfrytëzimet në vijim:  

 1.2.1. Nga rrjetet e gazsjellësit: 60 m 

 1.2.2. Nga rrjetet elektrike: 100 m 

 1.2.3. Nga infrastruktura hekurudhore: 100 m;  

 1.2.4. Nga ndërtesat e banimit: 500 m,;  

 1.2.5. Nga zona e monumenteve kulturore, historike dhe religjioze: 600 m;  

 1.2.6. Nga shtretërit e lumenjve dhe brigjet e liqeve: 1000 m;  

 1.2.7. Nga vendbanimet: 1500 m;  

 1.2.8. Nga burimet e ujit dhe ujësjellësit dhe spitalet: 2000 m 

 1.2.9. Nga spitalet: 2000 m; 

 1.2.10. Nga infrastruktura ajrore: 4000 m.  
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2. Deponitë e mbeturinave, nuk duhet të planifikohet në lokacione, si në vijim:  

 2.1. Në zonat e rrezikuara nga erozioni; 

 2.2. Në zonat e rrezikuara nga vërshimet apo të vërshuar në 25 vitet e fundit;  

 2.3. Në zonat me shkallë të lartë të rrezikshmërisë sizmike; 

 2.4. Në zonat me pjerrtësi të thukët; 

 2.5. Në zonat ku ujërat nëntokësorë janë afër sipërfaqes së tokës;  

 2.6. Në zonat me pasuri minerale dhe minimet;  

 2.7. Në zonat me përdorim intensiv të bujqësisë;  

 2.8. Në zonat ku rrezikon llojet e veçanta të florës dhe faunës;  

 2.9. Mbi strehimore apo tunele nëntokësore;  

 2.10. Në zonat ku distanca nga fundi i deponisë deri tek niveli ujërave nëntokësore gjatë 

sezonit është më e vogël se 2.00 m;  

 2.11. Në zonat ku përshkueshmëria e tokës është më e madhe se 0,00001 cm/s. 

2.12 Në sipërfaqet apo hapësirat në të cilën ekzistojnë vlera arkeologjike, historike dhe zona 

tjera të mbrojtura ndalohet ndërtimi i deponisë për mbeturina. Në lokacionin ku ndërtohet apo 

planifikohet deponia e mbeturinave, paraqitet zona neutrale (së paku 50 m) përreth deponisë e 

cila duhet të jetë 600 m në distancë nga zonat e veçanta të mbrojtura. 
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6.6. Analiza SWOT 

Më poshtë paraqiten problemet më të rëndësishme mjedisore, zonat mjedisore dhe faktorët 

avantazhues, përkeqësues, kërcënues dhe mundesi për permiresim. 

6.7. Zonat me Probleme Mjedisore 

Ky seksion bën një përmbledhje të analizës së mësipërme të kushteve mjedisore në Mitrovicën 

e Jugut dhe vë në dukje: 

 Zonat që vuajnë nga një degradim i thellë mjedisor apo që po kalojnë një shok 

mjedisor; 

 Zonat me ndjeshmëri të veçantë mjedisore, të cilave mund të pësojnë ndryshime të 

pakthyeshme të ekosistemeve, nëse nuk u ofrohet një mbrojtje më e mirë mjedisore; 

dhe 

 Përmbledhje të natyrës dhe shkallës së ndikimeve të mundshme në mjedis, nisur nga 

përshkrimet e bëra në këtë kapitull. 

Diskutim i grupeve të faktorëve në analizën SWOT. 

6.8. Zonat që vuajnë nga degradim i thellë mjedisor 

Të gjithë lumenjtë dhe proskat, vuajnë degradim dhe ndotje mjedisore të shkaktuar nga 

depozitimi i vazhdueshëm i mbetjeve të ujërave të ndotura dhe i lëndëve të ngurta. Pastrimi i 

lumejve të Mitrovicës e Jugut kërkon një menaxhim më të mirë të mbetjeve të ngurta, sidomos 

në vendbanimet e mëdha, si dhe sigurimin e kolektorëve të duhur gjatë rrugës. Eksploatimi i 

rërës dhe zhavorit nga shtrati i lumenjve në Komunën e Mitrovicës e Jugut paraqet një problem 

në vete, nga ky eksploatim degradohet i tërë ekosistemi i lumit (mikrozoobentosi dhe 

makrozoobentosi) si dhe ndrrohet edhe shtrati i lumit. 

Nëse nuk kontrollohet rritja e numrit të automjeteve dhe nuk ndërmerren masa për të 

përmirësuar rrugët, standardet e karburanteve dhe të shkarkimeve, atëherë rritja eparashikuar 

me katër herë më shumëe mjeteve do të ketë pasoja në cilësinë e ajrit. Masat e ndërmarra nga 

Qeveria për reduktimin e makinave të vjetra nëpërmjet taksimeve dhe renia e ritmit të 

ndërtimeve kanë dhënë efekte pozitive në ndotjen e ajërit, por jane të pamjaftushme përtë 

siguruar cilesi te ajrit dhe nivel te zhurmave brenda standardeve. 

6.9. Zonat që kanë nevojë për Mbrojtje Mjedisore 

Sa i përket zonave te veçanta të mbrojtura për komunën e Mitrovicës e Jugut duhet respektuar 

dhe zbatuar: Ligji Nr. 03/L-039 PËR ZONAT E VEÇANTA TЁ MBROJTURA. Me qëllim të 

ruajtjes së trashëgimisë natyrore ministria e EA konkretisht AMMK ka hartuar listen për 

mbrojtjen e trashëgimisë natyrore në baze të kësaj liste në komunën e Mitrovicës e Jugut janë 

të mbrojturaasete të kategorizuara sipas kategorive të listuara në tabelën e më poshtme. 
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6.10. Monumentet e Natyrës me karakter botanik 

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

Trungjet e Ahut (Fagus sylvatica) në fshatin Bajgorë në lagjen Uka janë Monumente të Natyrës 

të karakterit botanik me lartësi të kërcellit rreth 20 metra, perimetri i kërcellit është 2 x 2 metra, 

diametri i kurorës 9 metra dhe vjetërsia është mbi 180 vite.  

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

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

Monumente të Natyrës të karakterit botanik me lartësi të kërcellit rreth 20 metra, perimetri i 

kërcellit është 3 x 3 metra, diametri i kurorës 15 metra dhe vjetërsia është mbi 300 vite dhe në 

fshatin Bajgorë shtrihen në lagjen Istrefi, në vendin e quajtur Barel, në pronë shoqërore, në 

parcelën 2322-0, zona kadastrale Bajgorë, nr. P71208001-02322-0, me sipërfaqe 21741 m2, e 

regjistruar si pronë shoqërore. 

6.10.3. Trungu i Ahut (Fags sylvatica) në Bare 

Trungu i Ahut (Fags sylvatica) në Bare është Monument i Natyrës i karakterit botanik me 

lartësi të kërcellit rreth 15 metra, perimetri i kërcellit është 6.5 metra, diametri i kurorës 10 

metra dhe vjetërsia është mbi 350 vite dhe shtrihet në lagjen Haradinaj, në vendin e quajtur 

Rahnica, në pronë private, në parcelën 518-0, zona kadastrale Bare, nr. P71208005-00518-0, 

me sipërfaqe 926 m2, e regjistruar si pronë private. 

6.10.4. Ahishtat e Llomovës (Fagus sylvatica) në fshatin Selac të Mitrovicës së Jugut 

Ahishtat e Llomovës (Fagus sylvatica) në fshatin Selac të Mitrovicës së Jugut si Peizazh i 

Mbrojtur i karakterit botanik shtrihen në vendin e ashtuquajtur Abut, në pronë private me 

sipërfaqe prej 1.85 hektar, në parcelën 14-0, zona kadastrale Selac, nr. P-71208106-00014-0. 

Një pjesë e zonës shtihet edhe në pronë shoqërore dhe mbulon sipërfaqen prej 91.15 hektar. 

6.10.5. Trungjet e Qarrit (Quercus cerris) në fshatin Zabërgjë të Mitrovicës së Jugut 

Trungjet e Qarrit (Quercus cerris) në fshatin Zabërgjë të Mitrovicës së Jugut si monument i 

natyrës i karakterit botanik me lartësi të kërcellit rreth 22 metra, perimetri i kërcellit është 2 x 

1.5 metra, diametri i kurorës 15 metra dhe vjetërsia është mbi 200 vite. 

6.10.6. Trungjet e Qarrit (Quercus cerris) në fshatin Zabërgjë të Mitrovicës së Jugut 

Trungu i Qarrit (Quercus cerris) në fshatin Zabërgjë të Mitrovicës së Jugut është Monumenti i 

Natyrës me lartësi të kërcellit e Monumentit të Natyrës është rreth 23 metra, perimetri i 

kërcellit është 3 metra, diametri i kurorës 18 metra dhe vjetërsia është mbi 250 vite dhe në 

vendin e ashtuquajtur Bishtec, te Bregu i puseve, në pronë private, në parcelën 204-0, zona 

kadastrale Zabërgjë, nr. P71208050-00204-0, me sipërfaqe 53,133 m2, e regjistruar si pronë 

private. 
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6.11. Monumentet e Natyrës me karakter hidrografik 

6.11.1. Burimi i ujit mineral në fshatin Mazhiq të Mitrovicës së Jugut 

Burimi i ujit mineral në fshatin Mazhiq të Mitrovicës së Jugut është Monument i Natyrës i 

karakterit hidrologjik dhe shtrihet në vendin e ashtuquajtur Maja e zezë, te Vrella e Rudarit, në 

pronë shoqërore, në parcelën 84-0, zona kadastrale Mazhiq, nr. P-71208084-00084-0, me 

sipërfaqe 100214 m2, e regjistruar si pronë shoqërore. 

6.11.2. Ujëvara e Trepçalive në fshatin Melenicë të Mitrovicës së Jugut 

Ujëvara e Trepçalive në fshatin Melenicë të Mitrovicës së Jugut është monument i natyrës i 

karakterit hidrologjik dhe shtrihet pronë shoqërore, në parcelën 1181-0, zona kadastrale 

Melenicë, nr. P71208088-01181-0, me sipërfaqe 24378 m2, e regjistruar si pronë shoqërore. 

6.11.3. Kroni i Akullit në fshatin Rahovë të Mitrovicës së Jugut 

Kroni i Akullit në fshatin Rahovë të Mitrovicës së Jugut është Monument Natyror me karakter 

hidrologjik dhe shtrihet në vendin e ashtuquajtur te Logu, në pronë shoqërore, në parcelën 14-

0, zona kadastrale Rahovë, nr. P71208093-00014-0, me sipërfaqe 60060 m2, e regjistruar si 

pronë shoqërore. 

6.12. Monumentet e Natyrës me karakter speologjik 

6.12.1. Shpellat e Kaçandollit në fshatin Kaçandoll të Mitrovicës së Jugut 

Shpellat e Kaçandollit në fshatin Kaçandoll të Mitrovicës së Jugut është Monument Natyror me 

karakter spoleologjik dhe shtrihet në pjesën lindore dhe në pjesën veri-perëndimore, në vendin 

e quajtur “Mali i Madh”, në parcelën 1428-0, zona kadastrale Kaçandoll, nr. P-71208065-

01428-0, me sipërfaqe 65153 m2, e regjistruar si pronësi private, me koordinatat X = 0506351 

dhe Y = 4755714. 

7. Agrumente të Analizës SWOT 

7.1. Pikat e forta 

Në komunën e Mitrovicës së Jugut ekzistojnë hulumtime të natyrave dhe fushave të ndryshme 

të cilat janë berë edhe në të kaluarën edhe tani ka një inventarizim të florës dhe faunës bukur të 

mirë, identifikim të problemeve mjedisore, ka analiza për ekosisteme bimore dhe ato shtazore 

kryesishtë në mikro dhe zoobentos (nga studentët dhe studiues tjer) ka strategji të zhvillimit 

ekonomik lokal, Planin Zhvillimor Komunal, si dhe këtë dokument VSM i cili analizon në 

mënyrë sistematike ndikemet potenciale mjedisore nga aplikimi i HZK. Duke qenë komunë me 

potenciale për turizëm, kjo komunë është në avantazh për shkak se si komunë si zona 

ekonomike dhe sociale me potenciale të konsiderushme të zhvillimit ekonomik, turistik, 

kumunikimet (rrjeti nacional dhe nderkombetare i infrastruktures). Pika të forta janë edhe 

prezenca e kapaciteteve të zhvilluara intelektuale, kapacitetet rionore. Kemi edhe për çdo ditë e 

më shumë instalimin e teknologjive inovative dhe reduktim të dukshëm të industrive ndotëse. 

Legjislacioni mjedisor është drejt perafrimit me ate te Bashkimit Europian. 
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7.2. Pikat e dobëta 

Komunë me një aktivitet të lart industrial dhe minerar në të kaluarën i cili ka lën pasoja 

mjedisore në gjitha komponentet mjedisore, në anën tjetër kostoja për minimizimin e pasojave 

është e konsiderueshme. Shtrirja e vendbanimeve në zonat ku toka është e bonitetit të lart, 

poashtu edhe në zonat me vlera mjedisore. Koncentrimi i banorëve në disa fshatra por edhe në 

qendra për rreth rrugëve kryesore, kurse disa vendbanime po ballafaqohen me zbrazje nga 

banorët. Ndikimi i presionit të rritjes dhe zhvillimit në disa vendbanime tjera determinohen 

kryesisht me mungesën e vëndeve të punës, papunësisë dhe kulturës së jetesës, faktorë që 

duhen të manaxhohen. 

Në planin administrues niveli i ulët i aftësive në segmente të administratës lokale ngadalëson 

kapacitetet manaxheriale. Probleme me pronën private të truallit, privatizimet, prania e hot 

spoteve mjedisorë, mungesa e zbatimit korrekt të legjislacionit, veçanesrisht atij mjedisor, 

krahas zhvillimeve të pa kontrolluara gjate dy dekadeve të fundit, janë pjesë e pikave të dobëta 

në këtë analizë. Pika të dobta vazhdojnë të mbeten mangesite në trajtimin e treshëgimis 

kulturore, arkeologjike, të ndërtuar dhe natyrore, infrastrukturës, veçanerisht në furnizimin me 

uje të pishem, kanalizimi i ujrave të zeza, mungesa e pastrimit të ujërave të zeza, manaxhimi i 

dobet i mbetjeve komunale, etj. 

7.3. Mundësitë 

Potencialin industrial dhe aktivitetin minerar që ka komuna por edhe potencialin turistik që ka 

dhe mbeshtetjen e mundëshme të donatorve dhe qeverise, është e mundur që komuna të 

vazhdoj  të hartoje dhe zbatoje plane, programe dhe iniciativa të tjera për zhvillimin e studjuar 

të pjesëve të trajtuar me Plan Zhvillimor Komunal dhe Hartë Zonale Komunale dhe trajtuara si 

zona për shfrytzime të ndryshme, trajtimin e hapësirave të zgjeruara ndërtimore të parapara me 

planë, hapsirave pyjore,peisazheve atyre rekreative dhe permiresimin e treguesve mjedisorë. 

Në Planin Zhvillimor Komunal është e mundur të rritet ndjeshëm aplikimi i Ligjeve dhe 

Vendimeve të Kuvendit Komunl në favor të mjedisit dhe rritjes së financave publike komunale. 

Me qëllim të rritjes së hapsirave publike rekreative është e rekomanduar inkurajimi i biznesit 

privat në hapsirat rekreative (parqe, salla lojrash, fusha sporti, sipërfaqe për femijët). Rritja e 

cilësisë së transportit publik është një mundesi që duhet të zhvillohet në mënyrë të 

qëndrueshme. 

7.4. Kërcënimet 

Humbja e vlerave të trashëgimis natyrore, Mos trajtimi i hot spoteve mjedisore (deponive të 

aktivitetit të Trepqës deponit ilegale të mbeturinave dhe mbetjeve tjera, vendeve të goditura me 

uranium të varfëruar nga lufta e fundit) mos trajtimi i zonave të mbrojtura, mos rikthimi i 

shtratit të lumenjve në gjendjen e më parshme duke i rregulluar edhe argjinaturat mundë të 

shkaktoj kërcnime serioze mjedisore dhe shëndetsore në komunën e Mitrovicës së Jugut dhe në 

rrethin pasi që ndotja dhe degradimi mjedisor nuk njohin kufij administrativ.  

Me humbjen e vlerave natyrore, rekreative, shkencore dhe turistike, vendbanime të tëra të 

mbesin pa asnjë banor, kostoja e shërbimeve ngritet deri në shkallën që shkakton trazira sociale 
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dhe ekonomike.Problemi i pronësisë së tokes  sidomos mungesat e pronave komunale për 

zhvillime përbejnë një grup problemesh shqetësuese ndikimi i të cilëve do të vazhdojë gjatë. 

Analiza SWOT 

Përparsitë 

Me HZK janë trajtuar disa nga problemet dhe sfidat 

mjedisore 

Kushte të përshtatshme fiziko-gjeografik, turizëm i 

zhvilluar dhe burime natyrore kryesisht të mjaftueshme;  

Interesim ne rritje i qytetarve, autoriteteve shteterore dhe 

shoqerise civile per mjedisin  

Legjslacion mjedisor dhe planifikimi hapsinor i zhvilluar 

dhe permiresuar;  

Prani e teknologjive inovative në procese industriale dhe 

ndërtimore;  

Kushte të mira të transportit të mallrave dhe njerzëve;  

Rritja e efektshmërisë së zbatimit të Ligjeve dhe 

detyrimeve financiare të popullsisë dhe biznesit në 

raport me taksat komunale;  

Përfshirja e ekipeve të kualifikuara në zbatimin e 

planeve dhe hartimin e projekteve të rendësishme në 

kuadër të HZK-së;  

 

 
 

Dobësitë 
Mungesa e disa informatave për thellim të analizave 

për zhvillimet e planifikuara me HZK. 

Shkall e lartë e ndërtimeve informale;  

Shpopullimi i zonav malore dhe përqëndrim i 

konsiderushëm në zonat e ulta; 

Rrugë me përmbajtje jot ë plotë (trotuar, parkingje, 

etj) 

Shkall e konsiderueshme nga ndotja e zhurmës dhe 

gazrave të djegjeve të brendsëshme motorike; 

Motivim i ulët në segment të caktuar të 

administratës publike dhe qeverisjes lokale;  

Zvogëlimi i hapësirave të gjelbërta dhe hapësirave 

të tjera publike;  

Ndërtimi i banimit kolektiv pa norma të duhura 

urbanistike dhe ndërtimore;  

Mungesa e koordinimit me komunat për rreth;  

Infrastruklturë jo shume e zhvilluar dhe e 

paintegruar (jo shumefunksionale);  

Manaxhim i dobet i mbeturinave; 

Mos trajtimi i hot spoteve mjedisore; 

Menaxhim jo i mirë i turizmit;  

Shkallë e ulët e të hyrave vetanake në buxhetin e 

komunës; 

 

Mundësitë  

Planifikimi i masave për mbrojtje dhe zhvillim të mjedisit; 

Gadishmërie donatorve dhe qeveris për trajtim të pikave të 

nxehta mjedisore; 

Zhvillimi i kapaciteteve manaxhuese të politikave, planeve 

dhe programeve në nivel komunal;  

Krijimi i një Forumi qytetar gjithë përfshirës për kualitet të 

jetës më të mire, si nje njësi për oponencë dhe edukim 

mjedisor;  

Bashkëveprim i kordinuar me komunat tjera; 

Ndërtimi i impjantit regjional dhe trajtimi i përkohëshëm 

në pikat e fundit të derdhjeve të ujit të përdorur. 

Përmirësimi i shërbimeve në transportin publik;  

Përfshirja e biznesit privat në hapsirat pyjore,të gjelbra dhe 

rekreative (parqe, salla lojrash, sipërfaqe për femijët).  

Kërcënimet  

Rrezikim i shëndetit të populates; 

Prishje e balancit mjedisor; 

Shkatrrim i resurseve toksore,ujore dhe resurseve 

tjera; 

Shkatrrim i ekosistenmeve,biodiversitetit,florës dhe 

faunës; 

Shkatrrim i trashegimisë kulturore dhe natyrore; 

Konflikte në lidhje me çështjet e pronësisë;  

Pakësimi i hapsirave publike për shkak të presionit; 

Mungesa dhe/ose kosto e lartë për disponimin e 

sipërfaqeve të lira për projekte zhvillimore; 

Ulje e ndjeshme e biodiversitetit;  

Mungesa e koherencës midis aksioneve të shoqërisë 

civile dhe pushtetit vendor, donacioneve dhe 

departamenteve universitare/studiove profesioniste 

etj. 
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8. Shkalla që HZK-ja ndikon në planet e tjera 

HZK-ja vlerësohet të ketë pasur një vështrim të plotë të planeve të ndryshme të cilat janë 

zhvilluar në nivel të Kosovës ose Planeve dhe Projekteve të cilat janë bërë më herët në 

Komunën e Mitrovicës së Jugut (PZhK ) kurse për zonën urbane  ka PRrU ndersa më herët 

kanë ekzistuar plane detajizuese. Të gjitha këto plane janë marrë në shqyrtim dhe vlerësohet se 

gjendja në terren ka ndryshuar.  

8.1. Disa nga aspekte kryesore të gjendjes aktuale mjedisore 

Të dhënat më poshtë i referohen gjëndjes mjedisore të tanishme në komunën e Mitrovicës së 

Jugut. Qëllimi kryesor i diskutimit të dhënave bazë është të identifikojë gjëndjen mjedisore në 

ballafaqim me vizionin, prioritetet dhe efektet e dëshiruara të zhvillimit dhe implementimit të 

Hartës Zonale Komunal të komunës së Mitrovicës së Jugut Impaktet potenciale të zhvillimit të 

HZK-së mund të vlerësohen nga ndryshueshmëria e kushteve mjedisore me ose pa 

implementimin e Dokumentit nëpërmjet indikatorëve të gjendur/të supozuar sasiorë ose 

cilësorë. Esencialisht, gjëndja mjedisore e komunës së Mitrovicës së Jugut karakterizohet nga 

përshkrimi i receptorëve mjedisore, siç kërkohet nga Direktiva e VSM, të përshkruara më 

poshtë: 

• Popullsia dhe Shëndeti publik; 

• Fitodiversiteti dhe Zoodiversiteti; 

• Zonat e mbrojtura të natyrorës; 

• Cilësia e ajrit  

• Bezdisjet- zhurma kundërmimi pamjet e pa këndshme; 

• Faktorët kilamtikë, ndryshimet klimatike; 

• Uji në përgjithësi; 

• Toka bujqësore dhe peisazhi; 

• Asete materiale/Infrastruktura fizike (transporti dhe administrimi mbetjeve); 

• Trashëgimia kulturore (duke përfshirë trashëgiminë arkiteturale dhe arkeologjike); 

• Trashëgimia natyrore (Zonat dhe monumentet e mbrojtura natyrore). 

8.1.1. Shëndeti 

 

 

përkeqesimin e parametrave mjedisorë të pranuar si standarde, shpenzime të larta të shoqërsisë 

për rregullimet e mëtejshme për njësi sipërfaqeje dhe shpenzime me të larta për mbrojtjen e 

shëndetit. 

Në komunën e Mitrovicës së Jugut, shërbimi shëndetësor parësor ofrohet nëpërmjet QKMF dhe 

QMF dhe AMF. 

8.1.2. Ndikimet mjedisore të lidhura me popullsine dhe shëndetin 

Më poshtë, janë identifikuar disa ndikime që janë të lidhura për shëndetin në tërësi: 

• Ndertimi/rehabilitimi i kanalizimeve dhe trajtimi i ujrave te zeza si dhe manaxhimi i 

mbetjeve. 

• Mbrojtja e Vegjetacioneve autoktone; 
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• Mbrojtja e zonave të llojeve bimore endemike;  

• Konsiderimi i kërkesës së rritur të infrastrukturës intensive në vendbanimet me densitet 

të lartë; 

• Rikonsiderimi i trafikut publik për uljen e emetimit të gazeve dhe zhurmave; 

• Cilësia e ndërtesave, densiteti dhe zonimi duhet të mbështeten në mënyrë adekuate nga 

shërbime dhe facilitetet të tjera komunale në disa vendbanime të komunës; 

• Raportet ndërtimore me siperfaqet e gjelbërta duhet të parashikojnë densitetin e 

popullsisë; 

• Sipërfaqet aktuale të gjelbërta dhe parqet duhet të zhvillohen dhe mirëmbahen; 

• Rritja e koordinimit me autoritetet paralele planifikuese për të vlerësuar impaktet 

mjedisore të pellgut; 

• Ruajtja dhe mbrojtja e biodiversitetit; 

8.1.3. Veçori natyrore kryesore të komunës dhe zonat që ndikohen 

Te pjesa e gjendjes ekzistuese të komunës janë paraqitur mjaft të dhëna për veçrit natyrore dhe 

karakteristikat tjera natyrore. 

Me zgjerimin e disa vendbanimeve janë të njohura edhe disa përzierje veprimtarish komerciale, 

të industrisë së lehtë e rezidenciale. Zhvillime dhe ndërtimet edhe në disa zona sensivitet 

mjedisor, gjeomorfologjik dhe gjeologjik. Zhvillimet dhe ndërtimet në këto zona janë 

potencialisht të kërcënuara. Një pjesë e mirë e habitateve janë po ashtu të kërcenuara për pasojë 

të ndryshimit të sipërfaqeve të gjelbërta. 

Ky ndryshim në përdorimin e tokës ilustrohet në disa nga shifrat që mundë të jenë në 

dispozicion edhe se të pakta, ku tregohet shfrytzimi i  tokës në vitet e më hershme dhe tani. 

Shumfishimi i disa zonave ndërtimi ka ndodhur në kurriz të toke bujqësore, të zhdukjes disa 

pyjeve me pemë me gjethe, dhe ka shkaktuar zvogëlimin e një tërsie pejsazhesh e gjelbrimi. 

8.1.4. Zonimi i territorit të komunës 

Duke u bazuar në tipologjinë e vendbanimeve, popullsitë, infrastrukturat shoqëruese 

arkitekturat, gjeomorfologjitë dhe sidomos çështjet mjedisore që mund të paraqesin komunën e 

Mitrovicës së Jugut me HZK jan trajtuar si më poshtë: 

Zonat e ndërtimit në vendbanime: 

8.1.5. Zonat e pazhvilluara me ndërtim: 

HZK-ja i ka identifikuar dhe trajtuar duke i destinuar si tokë bujqësore, tokë pyjore zona të 

mbrojtura natyrore dhe zona tjera të mbrojtura, zona për infrastruktur hidrografike dhe 

infrastruktur tjetër. 

8.1.6. Zonat turistike 

HZK ka identifikuar zonat turistike për të gjithë llojet e turizmit të mundëshëm në komunën e 

Mitrovicës së Jugut kurse nuk janë të prezantuar në harten e turizmit. 

8.1.7. Zona të mbrojtura 

HZK-ja ka evidentuar gjithashtu zonën ku përfshihen zonat karakteristike me vlera të 

trashëgimis kulturore - historike, peisazhike, mjedisore e turistike të Komunës. Në këto zona 
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nuk mund të jepen leje ndërtimi për objekte e struktura, të cilat cënojnë identitetin e zonës. 

Objektet ekzistuese të zonës mund të restaurohen vetëm në kushte të cilat i japin institucionet 

kompetente, duke mos cënuar identitetin e tyre dhe disa zona që shpallën të interesit komunal 

me HZK). 

8.1.8. Zona Industiale dhe zonat për zhvillime industriale 

Zona industrial planifikohet të jetë lokale, dhe do zhvillohen kryesisht ku tashmëështë krijuar 

një bërtham e një zone industriale në qytet ose aty ku vërtet ekzistojn kushte të favorshme të 

zhvillimit të tyre dhe që nuk bie në konflikt me interesa tjera socio-ekonomike dhe mjedisore 

dhe zhvillimet industriale që janë identifikuar dhe trajtuar me HZK dhe duhet propozuar masat 

mjedisore. Në hart nuk është e paraqitur kufiri i zonës industriale.  

8.1.9. Pyllzimi, zhvillimi i pyjeve, zonat e blerta dhe të pushimit 

Komunën e Mitrovicës së Jugut sikurse në gjitha komunat tjera të Kosovës zhvillimet nuk i kan 

favorizuar pyjet dhe zhvillimin e tyre, sidomos pyjet e zonave të ulta (Shpardhit me qarr). 

Shumë nga zonat e gjelbërta, zonat rekreative natyrore, në shumicën e rasteve vihen para 

shkatrrimit total të tyre, si pasojë prerjeve ilegale, djegjeve, zhvillimeve tjera dhe neglizhencës. 

Hapësira pyjore dhe zonat e shkurreve dhe kullosat janë planifikuar në HZK. Deri tanishumë 

pak është bërë për zonat lokale rekreative apo hapësirat ku mund të organizohen pushime 

vikendi apo diçka të ngjajshme. 

Esenciale çka HZK-ja duhej ofruar është sigurimi i korridoreve të gjelbërta që do të zhvillohen 

të bashkëshoqëruara me ndërtimin e rrugve të reja dhe atyre ekzistuese,korsive për këmbësorët 

dhe bicikletat dhe tampon zonave të zhvillimet industriale dhe tjera të ndjeshme, si dhe rritjen e 

fondit të gjelbërt në komunë.  

8.1.10. Çështje mjedisore që lidhen me mjedisin fizik 

HZK duhet të tregoj çart në hart vendet ku kemi erozion dhe çfare shkalle të erozionit nëse 

kemi erozion shumë të fort ose të fort atëherë të merren rreptsisht masa për parandalimin e tyre, 

poashtu duhet të tregoj për zonat e vërshimeve dhe masat të cilat duhet të merren kundër 

vërshimeve. 

- Zhvillimi i zonës industriale duhet të bëhet në territorin e përcaktuar, i pa përzier me 

hasirat e banimit duke e precizuar çart në hart (pjesa grafike); 

- zhvillimet industriale duhet të zhvillohen sipas standardeve mjedisore të përcaktuara  

vetëm pas rivlerësimeve mjedisore; 

- Zhvillimi i Pyjeve, hapsirave të gjelbërta, shiritave gjelbrues dhe tampon zonave duhet 

të konsiderohet në çdo plan e sidomos në Planet Rregulluese dhe projekte duke 

vlerësuar raportet e ndërtimit. 

8.2. Biodiversiteti, Flora dhe Fauna 

Bota bimore - është mjaft e pasur me lloje dhe bashkësi bimore,Pjesa me e madhe e rajonit i 

takon bashkësisë se bungut (Ass.Querrcetum farnetto-cerris scardicum) qe ne te vërtet është një 

nder bashkuesit me te përhapura ne rajon,ka ah,lisi pisha,qarri dhe shkoza. Komuna 

karakterizohet me pjesë që përfshijnë një sipërfaqe të konsiderueshme të pyjeve por 

njëkohësisht karakterizohet edhe me sipërfaqe të zhveshura pyjore si pasojë e energjisë së 
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nevojshme Në pyjet e territorit të komunës e sidomos në pjesët e degraduara hasen formacionet 

e shkurreve të drunjve , të murrizit të egër, të lajthisë dhe të kaçubave të ndryshme. Shpatijet e 

Shalës janë të pasura me kullosa kualitative dhe lloje të ndryshme të bimëve barishtore 

karakteristike të maleve të fushëgropës së Kosovës. Bimët mjekësore kanë rëndësi te veçantë 

për florën e Mitrovicës paraqesin llojet mjekësore dhe aromatike ne pjesët malore. Duhet 

theksuar se këto lloje janë te kërcënuara për zhdukje nga mbledhja e pakontrolluar e tyre ne 

fazën e lulëzimit dhe mbledhja e rizomave,zhardhokëve dhe organeve tjera reproduktive te 

këtyre bimëve. Bota shtazore-duke marre parasysh pozicionin gjeografik,reliefin kompleksin e 

faktorëve ekologjik, historik dhe faktorëve tjerë Mitrovica hyn ne radhën e qyteteve me faune 

te pasur. Ne ketë rajon janë vrejtur këto lloj te shtazëve: ariu i murrem (urgus actros) derri i 

egër,(sus strofa) vjedulla (meles), lepuri (lepus europaeus), ketri (scirflus vulgaris), ujku 

(canislupus), maca e egër (Fellis silverscis), sqaroi (martes martes), miu bizam 

(ondatraziberthica), miu i verdhë malor (apodemus fliaviocollis), iriqi (erinaceus concolor L.),  

breshka e tokës (testudo SP). Gjarpi helmues i gurit (kipera amodytes), kaprolli (caprelous), 

dreri (cerus elaphus). Për gjate rrjedhës se lumenjve ekzistojnë kushte për jetën e ujëtoksorve 

dhe peshqve. 

8.3. Përdorimi i Tokës dhe Peisazhi 

8.3.1. Planifikimi i përdorimit të tokës dhe çështje të sigurimit të shërbimeve 

Për të vlerësuar tokën si burim natyror i pa rinovueshëm dhe rolin që ka në hapsira banimi 

fillimisht po japin definicionin dhe funksionet bazë të saj. Toka përcaktohet si pjesa e sipërme e 

kores tokësore, veçanërisht komplekse, që luan rol të rëndësishëm në mjedis në zhvillimin 

social dhe ekonomik të cilat janë vitale për jetën. Direktiva kuadër e tokës (BE) identifikon 

shtatë funksione bazë të saj të cilat janë: 

 Prodhimi i biomasës, përfshirë bujqësinë dhe pylltarinë; 

 Mbajtjen, filtrimin dhe transformimin e ushqyesve, substancave dhe ujit; 

 Mbajtëse e biodiversitetit; 

 Mjedis fizik dhe kulturor për njerëzit dhe aktivitetet humane; 

 Burim materialesh; 

 Si depozitë karboni; 

 Arkiv për trashëgiminë gjeologjike dhe arkeologjike. 

Disa nga zhvillimet në komunën e Mitrovicës së Jugut  sidomos ndërtimet e pa planifikuara 

nuk kanë bërë një përdorim efikas dhe të qëndrueshëm të tokës. Shumë nga zhvillimet e 

paplanifikuara nëpër vendbanime, mund të thuhet se i kanë përkeqësuar problemet e 

infrastrukturës dhe kanë çuar në degradim mjedisor. Shumë nga kanalizimet e furnizimit me 

ujë dhe të ujërave të ndotura tashmë gjenden në tokë me pronsi private, për të cilat të drejtat e 

kalimit dhe përdorimit nuk janë plotësisht të përcaktuara, duke e kufizuar kështu mundësinë e 

hyrjes për mirëmbajtje. 

Po ashtu, pa ndonjë plan, apo edhe vlerësim të resurseve, janë aprovuar shumë projekte të reja. 

Nuk është e qartë se a është bërë vlerësimi i furnizimit të mjaftueshëm me ujë dhe energji i 

këtyre zhvillimeve të reja. 
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Infrastrukturën dhe shërbimet për vendbanimet,duhet ti siguroj Komuna. E kombinuar me një 

kërkes për infrastruktur dhe mobilizim të resurseve financiare, kushtet mjedisore në komunë 

vazhdojnë të jenë një problem. 

Toka ndërtimore në territorin e komunës merr një rëndësi të posaçme; për efekt të mungesës së 

fondeve dhe planifikimeve, për gjatë 20 vjetëve të fundit në Kosovë, toka pronë publike është 

zvogëluar dhe prona private po dominon. Ritmet e çmimit të sipërfaqeve të konsideruara si 

truall kanë qënë të larta. Statuti privat dhe çmimi vështirëson sot komunën e Mitrovicës së 

Jugut  të gjëjë hapsira për vepra publike. Kjo do të vazhdojë edhe më tutje duke kufizuar 

shpesh implementimin e HZK-së në vepra pubilike (rrugë, lulishte, parqe, etj). 

8.3.2. Çështje mjedisore që lidhen me përdorimin e tokës 

• Përdorimi i tokës për ndërtim është në rritje dhe raporti ndërtim/sipërfaqe e gjelbërt 

është i disfavorshem duke krahasuar me normat europiane për  etnitete me specifika të 

njejta në komunën e Mitrovicës së Jugut kemi shtrirje disperse të vendbanimeve; 

• Planifikimi i zonave ndërtimore nuk duhet të prekë sipërfaqe të gjelbërta veç në raste të 

jashtezakonshme dhe duke i rikompensuar ato; 

Duke pasur parasysh keto specifika, ne kapitullin më poshtë paraqiten masa të 

pershatshme per shtimin e siperfaqeve te gjelbrta. Për me tepër, paraqiten kriteret mjedisore qe 

kufizojne zhvillimin e ndërtimeve, që përfshijnë kriteret e forta mjedisore-shëndetsore, kriteret 

e trashëgimisë kulturore, kriteret peisazhike dhe ato inxhinierike dhe të infrastrukturës. 

8.4. Rreziqet natyrore në mjedisin fizik 

Me rritjen e ndërtimit dhe degradimit të pyjeve, rreziku i përmbytjeve do të rritet shumë.  

Kjo gjë përshkruhet mëposhtë ne seksionin mbi Menaxhimin e Mbeturinave të lëngshme dhe 

Ujërave të Shiut. 

Adaptimi dhe Zvogëlimii Rrezikut të Katastrofave, përmirësimi i informacionit dhe reagimi për 

zbutjen e efekteve të çdo katastrofe natyrore duhet parë me prioritet edhe atë në funksion të: 

 Menaxhimit të Rrezikut të katastrofës; 

 Forcimit të shërbimeve hidrometeorologjike; 

 Caktimit të kodeve të ndërtimit për aktivitetin sizmik; 

 Sigurimin e individeve dhe bizneseve nga katastrofat natyrore. 

8.5. Mjedisi i ndërtuar dhe kultura 

Sikurse komuna tjera edhe komuna e Mitrovicës së Jugut  është si komunë administrative jo 

fort e vjeter e disa nga vendbanimet e saj datojnë që nga lashtësia dhe prezantojnë vlera që janë 

të mbrojtura për nivelin e Kosovës. 

8.6. Cilësia e ajrit 

Industria e pa zhvilluar ka ndikuar pozitivisht në cilësinë e ajrit, ndërkoh që zhvillime tjera pas 

luftës në Kosovë si komunikacioni, djegia e pa kontrolluar e mbeturinave, djegiet e biomasës, 

produkteve bujqësore lirimi i disa gazrave si freoneve, dhe gazrave azotike të cilat po përdoren 

kohëve të fundit në vend të karburanteve këto ndikojnë drejtpërsëdrejti në cilësinë e ajrit në 
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hapësira të ngushta siç janë fshatrat që ndodhen në lugina ku lëvizjet e masave të ajrit janë të 

vogla. Zhvillimet ekonomike dhe sociale pas luftës veçanerisht rritja e numrit te automjeteve 

kur dihet se pjesa më e madhe e tyre janë të stërvjetruara të viteve të 80-ta, poashtu edhe 

veprimtarive ndërtuese kanë shkaktuar një ndotje të ajrit në Komunë. Në mënyre të 

permbledhur po rendisim disa subfaktorë të cilat kanë ndikim në cilësin e ajrit në komunën e 

Mitrovicës së Jugut : 

 Komunikacioni hekurudhorë 

 Rritja e lartë dhe përdorimi i shpeshtë i makinave private; 

 Shumica e këtyre automjeteve janë më shumë se 15 vjeçare dhe nuk janë në përputhje 

me Euro I apo II; 

 Edhe pse të vjetër gjendja teknike e tyre jo e mirë, duke liruar gazra dyfish më shumë se 

normal; 

 Gati të gjitha objektet përdorin ngrohje individuale me dru dhe forma tjera të djegies; 

 Një pjesë e madhe e tyre punojnë me naftë dhe me plin; 

 Nga të gjitha rrugët që kalojnë nëpër territor të komunës së Mitrovicës së Jugut  , 

shumica janë të asfaltuar; 

 Djegiet e mbeturinave në deponi të egra; 

 Djegiet e pyjeve dhe mbetjeve të biomasës. 

Një tjeter problem që lidhet me cilësinë e ajrit është edhe cilesia e karburanteve që perdorin 

automjetet. Shumë gjeneratorë me naftë që përdoren për të kompensuar ndërprerjet e energjisë 

janë gjithashtu kontribues në këtë cilësi të dobët të ajrit, mbasi punojnë me naftë të cilësisë së 

dobët. Megjithate lidhur me këta të fundit, ndikimi i tyre në cilësin e ajrit të komunës së 

Mitrovicës së Jugut  është minimal. 

8.7. Zhurma dhe Kundërmimi 

Një tjeter problem mjedisor më të cilin po ballafaqohet gjithnje e më shumë Komuna e 

Mitrovicës së Jugut është zhurma duke e pas parasysh se këtu gjenden koncetrim i 

vendbanimeve dhe dendësi e konsiderueshme e banimit. Komuna e Mitrovicës së Jugut  ka një 

rrjet të dendur rrugor. Me HZK, janë trajtuar disa nga masat mjedisore për amortizimin e 

zhurmës.  Për gjat rrugëve nacionale, hekurudhave dhe rrugëve rajonale duhet të parashihen 

masa mjedisore kundër zhurmës, siç janëbarrierat fizike nga dheu, zona te gjelberta me 

pyllëzim dhe pahi të plastifikuara në vendet ku janë më të nsjeshme (si shkolla dhe hapësira 

tjera publike dhe banuese), por për shkak të implikimeve finaciare disa nga këto msasa mund të 

mos zbatohen ose mund të mos implementohen në lokacione të caktuara. Komuna e Mitrovicës 

së Jugut  këtu duhet të jetë vigjilente dhe të jetë e kyqur në kontrollin e ndërtimit të rrugëve. 

Përpos këtyre akseve kemi edhe disa pika të ndotjes nëpër vendbanime. Megjithate zhurma 

është në të gjitha rastet pertej vlerave limit që percakton Udhezimin “Per nivelet kufi te 

zhurmave në mjedise te caktuara” dhe Limitet e Pergjitheshme për Nivelin e Zhurmave të 

OBSH. Një tjetër dukuri për tu vën në dukje është niveli konstatnt i zhurmës gjat 24 orëve në 

zonen e bllokut e cila është njëherësh  edhe zonë residenciale ku limiti i nivelit të zhurmës në 

orët e natës nuk duhet të kalojë 45 dBA, ndaj vlerave mbi 60 dBA. Sa i përket kundërmimit si 
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aspekt tjetër i bezdisjes në komunën e Mitrovicës së Jugut vendet në të cilat kemi kundërmim 

janë deponit ilegale sidomos ato afër lumenjve për shkak të lagështisë të cilat sjellin në 

vazhdimësi bezdisje per qytetaret që jetojn në ato zona. Vend shkarkimet e kanalizimeve të 

fshatrave dhe vendshkarkimet individuale të kanalizimit të ujërave të zeza janë poashtu burim i 

kundërmimit, bezdisjes dhe sëmundjeve për qytetarët dhe kalimtarët. Komuna duhet të 

eleminoj me prioritet deponit ilegale rreth lumenjve dhe të ndërtoj impiante për pastrim të 

ujërave të zeza siç është parapar edhe me HZK. 

8.8. Burimet ujore dhe furnizimi me ujë 

Kushtet zhvillimore të përcaktuara për rritjen e resurseve të ujit bazohen në Udhëzimin Administrativ 

për Hartën Zonale. 

Më tejë këto dokumente përcaktojnë kushte dhe sigurojnë zhvillimin dhe shfrytëzimin e 

qëndrueshëm të resurseve ujore, të cilat janë të domosdoshme për shëndetin publik, mbrojtjen e 

mjedisit, zhvillimin socio-ekonomik të Kosovës dhe kornizën institucionale për administrimin e 

resurseve ujore. 

Në Planin Zhvillimor Komunal janë përcaktuar sipërfaqet (Pikat) dhe hapat e nevojshëm për rritjen e 

resurseve të ujit për komunën e Mitrovicës së Jugut 

Kjo nënkupton që për përmbushjen e nevojave për furnizim me ujë të popullsisë dhe ekonomisë së 

komunës së Mitrovicës së Jugut do të nevojiten burime të reja dhe rritje te kapaciteve të ujit dhe 

rezervuareve të konsiderueshme në zonën urbane dhe rurale. 

Sipas analizës së vlersimit të gjendje të ifrastrukturës së ujësjellësit, numrit të prognozuar të banorëve 

për secilin vendbanim deri në vitin 2028, përfshirë edhe banorët jo rezident, kërkesës mesatare sipas 

udhëzimit administrativ për Normat Teknike të Planifikimit Hapësinor, ndërtimit të hovshëm të 

njësive banesore si dhe ndërtimit të lagjeve me ndërtime individuale: 

9. Komuna ka nevojë që:  

9.1. Për ofrimin e shërbimeve të qëndrueshme të furnizimit me ujë në të gjithë 

komunën deri në vitin 2028 të bëj: 

 Rehabilitimi dhe zgjerimi i sistemit të ujësjellësit në zona te reja të zhvillimit ndërtimor; 

 Hapja e puseve të reja në disa disa venbanime rurale; 

 Rehabilitimi i stacioneve të pompave; 

 Rritja e vëllimit të rezervuarëve dhe ndërtimi i rezervuarëve të ri; 

 Mbrojtjen e burimeve sipërfaqësore dhe nëntokësore të ujit; 

 Zëvendësimi (Ndërtimi) i gypave të vjeter AC, Çelik me PE-100-RC dhe Zgjerimi i rrjeteve 

primare të reja në qytet; 

 Ndërtimi i rrjeteve të reja në gjitha fshatrat ku nuk ka rrjet të ujësjellësit; 

 Krijimin e zonave dhe nënzonave për vendosjen e matëseve të ujit (DMA) për menaxhimin e 

humbjeve teknike dhe financiare të ujit. 
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 Studimi i fizibilitetit - rritja e kapaciteteve akumuluese te ujit: (pellgu te lumit  

Iber,Sitnica,Drencica,Trepça,Lushta dhe lumenjve tjerë në Komunën e Mitrovicës së Jugut)  

 Studim i fizibilitetit mbi rrjetin e egzitues të ujësjellesit duke përfshir planifikimin dhe ridizajnimi i 

rrjetit primar të rrjetit të ujësjellësit (modelimi hidraulik) për qytetin. 

 Rritja e kapaciteteve të rezervarëve, kaptazhe, fabrika për përpunimin e ujit dhe ndërtimi i 

rezervuarëve të rinjë në zonat e reja të zhvillimit të qytetit dhe fshatrave; 

 Rehabilitimi i sistemit të ujësjellësit. 
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10. Qëllimet e VSM-së për Hartën Zonale Komunale të Mitrovicës së Jugut 

Duke u bazuar në qëllimin e VSM-së, që përkon edhe me qëllimin e mbrojtjes mjedisore të 

vetë HZK-së së Mitrovicës së Jugut, janë përcaktuar objektivat mjedisore të VSM-së. Edhe 

objektivat mjedisore qëndrojnë po njëlloj për Planet e niveleve tjera. Për më tepër, këto 

objektiva janë ndërtuar në përputhje me politikat e strategjitë mjedisore kombëtare, me Planin 

Hapësinor të Kosovës, si dhe me qëndrimet e sektorëve përkatës (që preken nga objektivat). 

Për çdo objektiv janë listuar ndikimet e mundshme të Planit në mjedis, nëse objektivi nuk 

realizohet, pra nëse nuk merren masat zbutëse, eleminuese apo parandaluese të dëmit mjedisor. 

Sipas rëndësisë së tyre, objektivat mund të ndahen në objektiva primare apo globale dhe në 

objektiva lokale të nivelit komunal. Objektivat kryesore të shqyrtimit të gjerë që lidhen me këtë 

plan mund të jetë idefinuar si: 

Qëllimi Mjedisor 1 (QM1) – Ajri: Përmbushja e objektivave afatmesme për sasitë vjetore të 

shkarkimeve të ndotësve, sipas kufijve maksimalë e normave të lejuara nga Bashkimi 

Europian. 

Qëllimi Mjedisor 2 (QM2) – Uji: Zbutja, kufizimi dhe parandalimi i efekteve negative të 

aktivitetit njerëzor në territorin e bashkisë, mbi burimet dhe trupat ujorë sipërfaqësorë e 

nëntokësorë, përfshirë ujin e pijshëm,  

Qëllimi Mjedisor 3 (QM3) – Toka: Mbrojtja dhe përdorimi e manaxhimi i qëndrueshëm i 

tokës dhe burimeve natyrore të lidhura drejtpërdrejt me të. 

Qëllimi Mjedisor 4 (QM4) – Biodiversiteti: Mbrojtja dhe manaxhimi i qëndrueshëm i 

biodiversitetit në funksion të ruajtjes së ekosistemeve, shërbimeve të tyre dhe garantimit të 

aftësisë vetëripërtëritëse të mjedisit. 

Qëllimi Mjedisor 5 (QM5) – Pyjet: Konservimi, shtimi dhe manaxhimi i qëndrueshëm i 

pyjeve në funksion të garantimit të aftësisë vetëripërtëritëse të ekosistemit, zbutjes së efekteve 

të ndryshimeve klimatike dhe ofrimit të një burimi të qëndrueshëm jetese për banorët e zonave 

rurale. 

Qëllimi Mjedisor 6 (QM6) – Peizazhi dhe Ekosistemet: Konservimi dhe manaxhimi 

inteligjent i peizazhit, si matricë bazë për sigurimin e qëndrueshmërisë së shërbimeve të 

ekosistemeve. 

Qëllimi Mjedisor 7 (QM7) – Ndryshimet klimatike: Realizimi i masave dhe infrastrukturës 

për të mos kontribuar në ndryshimet klimatike dhe efektin serë, si dhe për të parandaluar, apo 

zbutur efektet negative nga ndryshimet klimatike, në përmbushje edhe të angazhimeve 

përkatëse kombëtare. 

Qëllimi Mjedisor 8 (QM8) – Trashëgimia kulturore: Konservimi e restaurimi për jetëgjatësi 

i objekteve dhe zonave historike e të trashëgimisë kulturore e arkeologjike. 

Qëllimi Mjedisor  9 (QM9) – Cilësia e jetës: Garantimi i zhvillimit social dhe ekonomik në 

harmoni me mjedisin dhe burimet natyrore. 

 

 Zhvillimi i mëtejshëm i vlerave, ku të gjithë aktorët e kryera të drejtën e tyre për të 

ditur, për t'u dëgjuar, për t'u dëgjuar dhe për të ndikuar në vendimet që ndikojnë në 
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jetën dhe tendencat e tij. Një nga qëllimet globale është se gjatë zhvillimit dhe 

implementimit të këtij dokumenti ne kemi pjesëmarrje të cilësisë; 

 Zhvillimi i qëndrueshëm, i shpejtë e intensiv dhe ndryshimet në strukturën socio-

ekonomik, përfshijnë zhvillimin e barabartë në kuadër të komunës; 

 Për të krijuar kushte për një rritje të përhershme në punësim, eliminimin e varfërisë, 

luftimin e sëmundjeve, përmirësimin e shëndetit dhe reduktimin e vdekshmërisë së 

fëmijëve në bazë të standardeve që do të ofrojnë qëllimet themelore të ndryshimit në 

strukturën sociale-ekonomike, zhvillimi dinamik i ekonomisë dhe nivelit të jetës dhe 

forcimin e rolit të sektorit privat në socio-zhvillimin ekonomik; 

 Rritja e vazhdueshme e sigurisë në të gjitha dimensionet (krijimi i sigurisë për edukim 

themelor, siguri sociale dhe fizike, siguri të mjedisit etj); 

 Zhvillimi i një partneriteti global për zhvillim. 

Qëllimet strategjike të mësipërme synojnë përmirësimin e cilesisë së jetes në komunë (rritja e 

sigurise, shtim i mundesive për menyre aktive të jetesës, shtim i sipërfaqeve të gjelbra, 

përmirësim i cilësisë së ajrit, etj.). Ato duhen shoqëruar me veprime operacionale konkrete që 

çojne në përmbushjen e objektivave strategjike të planit. 

HZK-ja parashikon kushte dhe masa zhvillimore për Komunën si një e tërë me vendbanime, 

lagjet, e deri tek zonat e vogla të banimit. Në kete faze, duke qenë HZK-ja, do jepen kufijt, 

kriteret, intensitetet, densitetet dhe standartet e parashikuara për tërë komunën që nënkupton 

edhe refleksion në çdo vendbanim përmes kushteve zhvillimore dhe masave, dhe më pas puna 

do vijoje me Planet Rregulluese të Hollësishme të detajojnë zhvillimin për çdo zonë banimi 

dhe zona tjera. HZK-ja do të perfshije kushtet zhvillimore dhe masat për menaxhimin e pronës 

në menyre adekuate pa dallime të pronarve gjatë dhënies së kushteve në zona ndërtimore, 

gjelbrim etj. Sfidues është fakti nga se në HZK nuk vërehen sakt të specifikuara si zona 

zhvillimet e reja të infrastrukturës, zonat industriale, etj., të cilat do të analizohej ndikimi i tyre 

në korridoret e qarkullimit të shtazëve ose a janë marrë masa të duhura për qarkullim natyrorë 

të shtazëve dhe llojeve bimore nga një habitat në tjetrin, pyllzimin, ripyllëzimin, krijimin e disa 

shiritave të gjelbër, tampn zonave, parqeve, etj. Këto zona apo vija të infrastrukturës 

përmenden vetëm në pjesën strategjike. Një sfidë e veçantë mbetet zbatimi në praktike i këtyre 

kushteve zhvillimore të HZK-së; për pyllëzim, rypyllëzim, shirita të gjelbër, tampon zona, dhe 

në përgjithësi shtimin e hapësirave të gjelbra, krijimi i zonave rekreative dhe permiresimi i 

treguesve mjedisore të komunës. 

Gjithashtu HZK-ja synon të integroje dhe përmirësoje situaten aktuale komunale, si psh. 

zgjerimi i vendbanimeve në drejtimin më të favorshëm në kuptimin e shtrirjes në tokë më 

plleshmëri të dobëtdhe me perdorim të perzier. 

Një tjetër aspekt mjedisor i HZK-së është masat për rehabilitmin e pikave të nxehta mjedisore 

(duke mos specifikuar sakt lokacionet e pikave të nxehta mjedisore por kjo është trajtuar si 

problem). 

Në mënyrë të përmbledhur objektivat për mbrojtjën e mjedisit në kuadrin e Planit mund të 

përmblidhen si më poshtë: 



 

Draft Raporti i VSM-së për Hartën Zonale të 
Komunës së Mitrovicës së Jugut 2022 - 2026 

   

 

75 

 

1. Pakësimi i sasisë së mbetjeve dhe manaxhimi i integruar i tyre; 

2. Krijimi i një komune të qendrueshëme dhe të shëndetshme; 

3. Identifikimi dhe krijimi i habitatve të reja, dhe korridoreve te gjelberta; 

4. Permiresimi i cilesise së ajrit, perfshire reduktimin e zhurmave; 

5. Kursimi i energjise dhe paksimi i emisioneve të gazeve serrë; 

6. Cilesia e ujrave siperfaqesore në përputhje me kerkesat e legjislacionit të Kosovës 

dhe Direktives në kuader për Ujin të BE-së; 

7. Reduktimi i intesnsitetit të trafikut nëpërmjet promovimit të transportit publik, 

këmbësor dhe qarkullimit me bicikleta; 

8. Shtimi dhe mbrojtia e vlerave kulturore, perfshire arkeologjike dhe arkitekturore; 

9. Konservimi dhe shtimi i zonave dhe elementeve peizazhistik; 

10. Mbrojtia e mjedisit natyror në pyjet dhe malet; 

11. Riperdorimi i disa tokave të ndotura në vend të tokave të reja. 

10.1. Projekt-Raporti perfundimtar 

Raporti Përfundimtar do të jetë rezultati kryesor raportues i procesit të VSM-së. Mbas 

shqyrtimeve dhe komenteve të komunës, si edhe seancave të dëgjesave me pubikun, do shihen 

pyetjet, komentet apo sugjerimet qe dalin gjate procesit, do u jepet pergjigje dhe do integrohen 

nese gjykohen të drejta, dhe ne fund do të prodhohet Raporti Përfundimtar për miratim nga 

Komuna dhe Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor. 

10.2. Roli dhe natyra e Hartës Zonale Komunale 

Harta Zonale Komunale e Mitrovicës së Jugut është dokument i cili përmes kushteve 

zhvillimore dhe masave përcaktone drejtimet e zhvillimit të komunës duke marrë parasysh 

interesat e përbashkëta të banorëve të Komunës së Mitrovicës së Jugut për një mirëqenie dhe 

një zhvillim ekonomik, duke përmiresuar kualitetin e jetes se banoreve te vet. HZK kujdes të 

veçantë i kushton vlerave të trashëgimisë kulturore, historike dhe natyrore dhe mbron resurset e 

këtij territori. Planifikimi hapësinor duhet të ketë rolin udhehëqes në zhvillimin e 

gjithëmbarshëm prandaj Harta Zonale Komunale e Mitrovicës së Jugut do të përbëjë 

udhëzuesin bazë për: 

 Identifikimin e lokacioneve me potencial te zhvillimit hapësinor në komunën e 

Mitrovicës së Jugut 

 Përcaktimin politikave përmes kushteve zhvillimore dhe masat që i jep lidhur me 

shpërndarjen hapësinore të funksioneve të banimit, industrisë, shërbimeve, turizmit, 

zhvillimit rural dhe politikave në mbrojtjen e vlerave të trashëgimive kulturore, 

historike dhe natyrore. 

 Identifikimin e rolit të vendbanimeve kryesore dhe veçanërisht të qytetit të Mitrovicës 

së Jugut s – si qender administrative - duke kontribuar ne zhvillimin te pergjitheshem 

ekonomik, social dhe mjedisor te kesaj komune. 

 

Harta Zonale Komunale përmes një procesi transparent dhe gjithepërfshirës të planifikimit të 

integruar: 
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 Përcakton mënyrën dhe drejtimet e vendosjes së popullsisë, punësimin dhe shfrytezimin 

e resurseve natyrore për t’i shërbyer, 

 Orienton dhe lehtëson vendimet politike për investimet publike në infrastrukturë 

teknike dhe sociale,  

 Përkrah zhvillim të balansuar në mes të zonave urbane dhe zonave rurale dhe me 

shkallë të ndryshme ekonomike, 

 Identifikon lokacionet me potencial të zhvillimit hapësinor të komunës. 

10.3. Kriteret mjedisore qe kufizojne zhvillimin komunal 

Më poshtë paraqiten disa kritere mjedisore që duhet të kufizojne zhvillimin komunal, të 

grupuara në kater kategori kryesore, përkatesisht (1) kriteret e forta mjedisore-shëndetsore, (2) 

kritere të trashëgimisë kulturore, (3) kritere peisazhike dhe (4) kritere inxhinierike dhe të 

infrastrukturës. 

10.4. Kritere të forta mjedisore-shëndetësore 

Këto kategori kriteresh përcaktojne zonat e përjashtuara nga zhvillimi komunal. Kriteret e forta  

përfshijnë (I) zona me vlera të veçanta mjedisore (psh. zonat e mbrojtura të natyrës), (II) zona 

të rrezikshme për zhvillim, dhe (III) zona të ndotura të njohura si “hot-spote” mjedisore (psh. 

mbetje kimike). 

(I) Zonat me vlera të veçanta mjedisore përfshijnë: 

- Peizazhet specifike, një fenomen natyror me rëndësi të jashtëzakonshme; 

- Zonat përgjat lumenjve dhe disa rrjedheve tjera të identifikuara si biokoridore kryesore 

dhe bikoridore sekondare; 

- Kaptazhat e burimeve ujore në të gjithë komunën; 

Nuk lejohen ndërtimet në zonat e mësiperme që bartin vlera të veçanta mjedisore. 

(II) Zonat e rrezikshme për zhvillim përfshijnë: 

- Shtrterit e lumejve dhe pjesët buferike rreth tyre  

- Basenet nentokësore ujëmbajtëse; 

- Zonat me pjerresi më të madhe së 15 apo 20%. 

Nuk lejohen ndertimet në (apo pranë) shtretërve të lumenjve pasi ndërtimet mund të jenë në 

zonën e përmbytjeve (qofte dhe shumë të rralla), mund të shkaktojnë erosion të brigjeve, si dhe 

të cenojnë rregjimin hidrologjik të sistemit ujor. 

Në mënyrë të ngjashme, nuk lejohen ndertimet ne zonat me pjerresi të madhe pasi në mjedis 

argjilor këto ndërtime mund të shkaktojnë (ose përkeqesojnë) situatë erodive të kodrave dhe 

janë një rrezik publik i përhershëm. Në ketë fazë të Planit Zhvillimor Komunal është vështirë të 

përcaktohen me detaje këto zona, por gjate hartimit të këtij plani është punuar një planë me 

pjerrëtësi dhe gjatë zhvillimeve të ardhëshme mundë të superpunohet me informata tjera dhe të 

shfrytzohet si bazë për Plane Rregulluese dhe projekte tjera. 

(III)Zona të ndotura të njohura si “hot-spote” mjedisore (psh. mbetje kimike) përfshijnë: 

- Deponi të egra përgjatë lumenjëve dhe kanalizimet që derdhen drejt për drejt në lumenj; 

- Vendet e goditura me uranium të varfëruar;  



 

Draft Raporti i VSM-së për Hartën Zonale të 
Komunës së Mitrovicës së Jugut 2022 - 2026 

   

 

77 

 

- Thertore; 

- Ndërrmarrje të riparimit të automjeteve; 

- Deponit e veturave “varrezat e veturave”. 

10.5. Kritere të trashëgimisë kulturore 

Komuna e Mitrovicës së Jugut ka objekte të trashegimise kulturore që duhen ruajtur për vlerat 

e tyre kulturoredhe potencialin turistik në të cilat nuk duhet të lejohet zhvillimi i pakontrolluar. 

Vlerat e trashegimisë kulturore duhen të konsiderohen rast pas rasti me qellim rinovimin e 

objekteve në funksion të vlerës së tyre tradicionale, zhvillimin eqendrueshëm në përputhje me 

funksionin e tyre kryesor. 

Lista e monumenteve të kulturës do duhet rishikuar dhe lehtësuar ndjeshëm. Disa prej 

monumenteve të kulturës janë cenuar, tjetërsuar apo zhdukur. Disa prej monumenteve kanë 

qenë shpallur për motive qartësisht politike dhe lista duhet avancuar. 

Ka disa zona tradicionale me vlerë konservimi që mund të mbrohen. Duke pasur vlera të 

ndërtimit  tradicional, këto zonaturistike duhet ruajtur me karakter të veçant. 

10.5.1. Kriteret peisazhike 

Kjo komunë ka vlera të larta pejsazhike të llojeve të ndryshme si peizazhe që krijonë pyjet dhe 

Malet që shtrihen nëjug, livadhet dhe fushat e mbjellura përgjat luginave të lumenjve. Kriteret 

peisazhike janë vështirë për tu përcaktuar, pasi duhen konsideruar rast pas rasti dhe duhen caktuar 

në bashkepunim dhe pajtueshmeri me institucionet tjera. 

Zona me vlera të larta peisazhike në të cilat nuk duhet të lejohet ndërtimi përfshijnë: 
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11. Asetet e trashëgimisë natyrore 

AKMM ka evidentuar 12 asete të trashëgimisë natyrore për të cilat janë përcaktuar lokacionet. 

Vendi Objekti Lartësia X_KR01 Y_KR01 X_UTM Y_UTM 

Bajgorë Trungjet e Ahut (Fagus sylvatica) 1316 7500162 4759104 500162 4757676 

Bajgorë Trungjet e Ahut (Fagus sylvatica) 1321 7500956 4757852 500956 4756425 

Bare Trungu i Ahut (Fagus sylvatica) 1075 7497478 4757476 497479 4756049 

Zabërgjë Trungu i Qarrit (Quercus cerris) 1020 7494302 4760898 494304 4759470 

Selac Ahishtat e Llomovës 1302 7500056 4763659 500056 4762230 

Zabërgjë Trungjet e Qarrit (Quercus cerris) 1043 7494397 4760904 494399 4759476 

Zabërgjë Trungu i Ahut (Fagus moesiaca) 1029 7494302 4760902 494304 4759474 

Tabela 8 Lokacionet e 6 Monumenteve të Natyrës me karakter botanik 

Vendi Objekti Lartësia X_KR01 Y_KR01 X_UTM Y_UTM 

Ovçar Trungu i Ahut me Burimin e ujit 

nën rrënjë 

912 7491411 4764696 491414 4763266 

Tabela 9 Lokacionet e Monumenteve të Natyrës me botanik dhe hidrologjik 

Vendi Objekti Lartësia X_KR01 Y_KR01 X_UTM Y_UTM 

Mazhiq Burimi i ujit mineral 979 7496031 4754917 496032 4753490 

Melenicë Ujëvara e Trepçalive 879 7494538 4755612 494540 4754185 

Rahovë Kroni i Akullit 1186 7490967 4756243 490970 4754816 

Tabela 10 Lokacionet e Monumenteve të Natyrës me karakter hidrologjik 

Vendi Objekti Lartësia X_KR01 Y_KR01 X_UTM Y_UTM 

Kaçandoll Shpellat në Kaqandoll 1095 7506353 4757141 506351 4755714 

Tabela 11 Lokacionet e Monumenteve të Natyrës me karakter speologjik 

Përderisa AKMM ka evidentuar lokacionin e 12 aseteve të trashëgimisë kulturore, mungon: 

 Përcaktimi e kufijve të zonave të asetet e trashëgimisë natyrore dhe kushteve zhvillimore; 

dhe 

 Zona buferike (sipërfaqja mbrojtëse) prej 5 metrave nga kufiri i zonës dhe kushteve 

zhvillimore së aseteve e trashëgimisë natyrore. 

Bukuria e peizazhit është pasuri për turizmin. Për t’i mbrojtur sa më mirë, intervenimet e 

njeriut në pikat skenike-atraktive, duhet të minimizohen. Posaçërisht, në zonat e dedikuara për 

zhvillimin e turizmit. Shkaktarët kryesorë të degradimit të peisazhit janë minierat sipërfaqësore 

(gurthyesit), djegja e pyjeve dhe prerja e pakontrolluar e tyre. 

Duke pasur parasysh se Ligji i Planifikimit ngarkon komunat me përgatitjen e Planeve 

Hapesinore, ndërkohë që Mitrovicës së Jugut edhe se ka përgatit këtë planë duhet që të gjejë 
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mirekuptim dhe bashkepunim me Institucionet tjera kompetente dhe akterët tjer për nevojen e 

mos-lejimit te ndertimeve në keto zona, qofte duke e sanksionuar këtë edhe me akt-normativ.  

12. Zhvillimin  Komunal 

Ky kapitull paraqet parimet për planifikimin hapesinor të qëndrueshëm, objektivat strategjike 

dhe veprime operacionale në kuadër të hartimit të HZK-së. Më tej paraqiten edhe kriteret 

mjedisore që kufizojne zhvillimin komunal në vendbanime të ndryshme të komunës dhe pjesë 

tëcaktuara te qytetit. 

12.1. Parimet e pergjithshme për planifikim hapësinor 

Parimet e përgjithshme për planifikimin hapësinor janë një tërësi rregullash të bazuara mbi 

eksperiencat ndërkombëtare, të cilat shkurtimisht mund të përmblidhen në dhjetë pika si 

mëposhte: 

1. Nxitja e zhvillimit të qёndrueshёm; 

2. Parandalimi i ndikimit tё dёmshёm nё mjedisin natyror; 

3. Ruajtja e tipareve karakteristike natyrore, pejzazhore, tё florёs e faunёs; 

4. Zhvillim ekologjikisht i shёndetshёm, ruajtje e korridoreve ekologjike pёr tё garantuar 

mbrojtjen e habitateve dhe komunikimin e habitateve mes veti; 

5. Marrja e masave parandaluese dhe rigjenerimi i mjediseve natyrore; 

6. Pёrfshirja e parimeve tё tilla si „ndotёsi paguan” ose „pёrdoruesi paguan”; 

7. Pёrdorimi i teknikave dhe metodave mё tё mira për mbrojtjen e mjedisit; 

8. Pёrdorimi i teknologjisё mё tё mirё tё disponueshme bazuar nё ndikimin minimal, 

ndёrtimin pa ndotje dhe pergatitjen e sheshit; 

9. Informimi i publikut, pёrfshirja e komunitetit nё vendimmarrje dhe aksesi i publikut nё 

informacion; dhe Bashkёpunim ndёrkombёtar. 

 

Në kuadër të hartimit të HZK-së parimet e mësipërme përkthehen në përparësitë e mëposhtme 

(siç janë paraqitur edhe në këtë material): 

 Densifikim përmes kushteve zhvillimore përpara shtrirjes – kjo ka për qëllim 

përdorimin e tokës në vendbanime në mënyrë më efektive dhe ngadalësimin e 

shpërndarjes së disa vendbanimeve përtej kufijve të planifikuar; 

 Strukturimi dhe ristrukturimi i zhvillimit koherent të vendbanimeve – kjo synon 

kryesisht të krijojë një përdorim më të efektshëm të tokës; 

 Krijimi i rrugëve të reja brenda strukturës së vendbanimeve – aksesi nëpër vendbanime 

dhe komuna fqinje është një faktor madhor për udhëheqjen e zhvillimit; 

 Rehabilitimi i tokës bujqësore; 

 Rizhvillimi i pyjeve ekzistuese, pyllzime të reja; 

 Ruajtja e trashëgimisë kulturo – historike dhe natyrore; 

 Ruajta e shumëllojshmërisë së aktiviteteve dhe përdorimeve nëpër vendbanime; 

 Zgjerimi i zonav të banimit atje ku kushtet janë të favorshme. 
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13. Kushtet Zhvillimore të HZK-së kundrejt Qëllimeve të VSM-së 

VSM-ja si dokument duhet të jetë efektive në mbështetjen e procesit të planifikimit, fokusi i tij 

duhet ngushtuar, duke identifikuar çështjet specifike mjedisore (në aspektin e problemeve dhe 

mundësive) të cilat janë të rëndësishme. Problemet paraqesin çështjet kritike të cilat ne 

dëshirojmë t’i adresojmë dhe përmirësojmë përmes planit.Mundësitë janë elemente të 

kontekstit mjedisor që mund të përdoren në planin për t’i arritur objektivat e tij, ose për t’i 

përmirësuar kushtet mjedisore. Një gjë e tillë mundëson identifikimin e objektivave specifike të 

VSM-së për t’i adresuar çështjet e tilla dhe për t’i përdorur këto objektiva si referencë gjatë 

hartimit të planit, po ashtu gjatë zbatimit të tij. Objektivat e VSM-së janë identifikuar duke 

marrë parasysh edhe objektivat e zhvillimit mjedisor dhe të qëndrueshëm të përcaktuara në 

ligjet përkatëse dhe veprimet strategjike (shih Kapitullin 2). Objektivi i gjerë i Vlerësimit 

Strategjik Mjedisor është të integrojë çështjet mjedisore të politikave, planeve dhe programeve 

në proceset e vendim marrjes, të tilla që informacioni mjedisor që rrjedhin nga shqyrtimi i 

politikave të propozuara, planeve, programeve apo projekteve që është përdorur për të 

mbështetur vendim marrjen. Kushtet zhvillimore dhe masat të paraqitura me HZK mjaftueshëm 

i trajtojn mbrojtjen e të gjitha komponentëve mjedisore si dhe mjedisin jetësor dhe shëndetin 

publik. Kushtet zhvillimore të përgjithshme, kushtet zhvillimore masat, Zonat mbishtresore dhe 

brezat mbrojtës të rrugëve burimeve të ujit dhe zonave të trashëgimisë parashohin kritere dhe 

kufizime për ndotjen akustike, për ajrin, ujin, tokën/dherat, Biodiversitetin dhe Ekosistemet në 

përgjithësi. Të gjitha këto kushte dhe masa të parapara me HZK janë në harmoni me objektivat 

e VSM-së të cekura më lart.   
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Emërtimi i Zonave Përmbajtja Zonave (Shfrytëzimi i Planifikuar i 
Zonave) 

Kodi Simboli 

Zonë banimi 

Banim Individual ZB1 ZB1 

Banim Individual ZB2 ZB2 

Banim Individual ZB3 ZB3 

Banim Individual ZB4 ZB4 

Banim Kolektiv ZB5 ZB5 

Zonë për shfrytëzim të përzier 

Shfrytëzim të përzier ZSHP1 ZSHP1 

Shfrytëzim të përzier ZSHP2 ZSHP2 

Shfrytëzim të përzier ZSHP3 ZSHP3 

Banim me aktivitete përcjellëse ZSHP4 ZSHP4 

Banim me aktivitete përcjellëse ZSHP5 ZSHP5 

Banim me aktivitete përcjellëse ZSHP6 ZSHP6 

Banim me aktivitete përcjellëse ZSHP7 ZSHP7 

Zonë industriale Zonë Industriale ZI1 ZI1 

Zonë komerciale 

Afarizëm tregti-Biznese ZK1 ZK1 

Afarizëm tregti-Biznese ZK2 ZK2 

Treg  ZK3 ZK3 

Pompë Benzine  ZK4 ZK4 

  Zonë e shërbimeve 

Varrezat ZSH1 ZSH1 

   

Shkollë Fillore ZSH2 ZSH2 

Shkollë Mesme ZSH3 ZSH3 

Religjion ZSH4 ZSH4 

QKMF ZSH5 ZSH5 

Çerdhe ZSH6 ZSH6 

Qendër për të moshuar ZSH7 ZSH7 

Kulturë ZSH8 ZSH8 

Institucione ZSH9 ZSH9 

Infrastrukturë bazene ujore ZSH11 ZSH11 

Zonë rekreative-turistike 

Park/shesh ZrT1 ZrT1 

Sport / rekreim ZrT2 ZrT2 

Hapësirë e gjelbërt ZrT3 ZrT3 

Zonë e komunikacionit- transportit 

Autoudhë ZKT ZKT 

Hekurudhë ZKT ZKT 

Korridoret e mbrojtura të mbrojtura ZKT ZKT 

Zonë e mbrojtur Peizazh i Mbrojtur ZM ZM 

Zonë bujqësore Bujqësi Zb Zb 

Zonë pyjore Zonë pyjore ZP ZP 

Sipërfaqe ujore Lumë SU SU1 

Sipërfaqe ujore Liqe SU SU2 

Zonë e mbrojtur arkeologjike historike Zona Arkeologjike dhe arkitektonike ZmaH ZmaH 

Zonë-minierë sipërfaqësore Minierë/gurore ZmS ZmS 

Tabela 12 Lista e zonave bazë 
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Prodhim primarë ZB1 ZB2 ZB3 ZB4 ZB5  

Bujqësi LV,N LV,N LV,N LV,N LV,N 1.1.2 1.1.1 

Pylltari N N N N N     

Minierë dhe gurore N N N N N     

Akuakulturë dhe peshkim LV,N LV,N LV,N LV,N LV,N 1.4.2 1.4.1 

Prodhimtari parësore tjetër N N N N N    

Prodhim dytësor 

Industri e lëndës së parë N N N N N   

Industri e prodhimeve të rënda N N N N N   

Industri e prodhimeve të lehta N N N N N   

Prodhim i energjisë N N N N N   

Prodhim tjetër dytësorë N N N N N   

Prodhim tretësor 

Shërbim tregtar LD,LV,N LD,LV,N LD,LV,N LD,LV,N LD,LV,N 3.1.2/3 3.1.1 

Shërbim profesional financiar dhe i 

informacionit 
LV LV LV LV LV 

3.2.1-

3.2.5 
  

Shërbim i komunitetit LD,LV LD,LV LD,LV LD,LV LD,LV 3.3.1   

Shërbim kulturor, argëtues dhe rekreativ LD,N LD,N LD,N LD,N LD,N   3.4.2 

Shërbim tjetër LD LD LD LD LD    

Rrjetet e transportit, logjistikës dhe infrastrukturës  publike 

Rrjetet e transportit LD,N LD,N LD,N LD,N LD,N   4.1.3/4 

Shërbim i logjistikës dhe magazinimit N N N N N     

Shërbim publik LV LV LV LV LV 
4.3.1-

4.3.4 
  

Banim 

Banim i përhershëm L L L L L   

Banim me funksione të tjera në pajtueshmëri LD LD LD LD LD   

Banim tjetër LV LV LV LV LV 5.3  

Shfrytëzim tjetër 

Tokë kalimtare LP LP LP LP LP   

Tokë e braktisur LP LP LP LP LP   

Tokë natyrore e cila nuk është nën ndonjë 

shfrytëzim tjetër ekonomik 
LP LP LP LP LP 

  

Hapësirë në të cilën të gjitha shfrytëzimet 

janë të lejuara 
LP LP LP LP LP 

  

Hapësirë pa ndonjë shfrytëzim të specifikuar 

apo të planifikuar 
N N N N N 

  

Hapësirë me shfrytëzim të panjohur N N N N N   

L-lejuar; LD-Lejuar Dytësore; LV-Lejuar e Veçantë; LP-Lejuar e Përkohshme dhe N-Ndaluar 

Tabela 13 Kushtet zhvillimore për zonat e banimit individual. 
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Lloji i funksioneve dhe aktiviteteve Kushtet e shfrytëzimit Hilucs3 

Hilucs2 ZB6 ZB7 ZB8 ZB9 LV N 

Prodhim primarë 

Bujqësi N N N N  

Pylltari N N N N  

Minierë dhe gurore N N N N  

Akuakulturë dhe peshkim N N N N  

Prodhimtari parësore tjetër N N N N  

Prodhim dytësor 

Industri e lëndës së parë N N N N  

Industri e prodhimeve të rënda N N N N  

Industri e prodhimeve të lehta N N N N  

Prodhim i energjisë N N N N  

Prodhim tjetër dytësorë N N N N  

Prodhim tretësor     
 

Shërbim tregtar LD,LV,N LD,LV,N LD,LV,N LD,LV,N  

Shërbim profesional financiar dhe i informacionit LV LV LV LV  

Shërbim i komunitetit LD,LV LD,LV LD,LV LD,LV  

Shërbim kulturor, argëtues dhe rekreativ LD,N LD,N LD,N LD,N  

Shërbim tjetër LD LD LD LD  

Rrjetet e transportit, logjistikës dhe 

infrastrukturës publike 

    

 

Rrjetet e transportit LD,N LD,N LD,N LD,N  

Shërbim i logjistikës dhe magazinimit N N N N  

Shërbim publik LV LV LV LV  

Banim     
 

Banim i përhershëm L L L L  

Banim me funksione të tjera në pajtueshmëri LD LD LD LD  

Banim tjetër N N N N  

Shfrytëzim tjetër     
 

Tokë kalimtare LP LP LP LP  

Tokë e braktisur LP LP LP LP  

Tokë natyrore e cila nuk është nën ndonjë 

shfrytëzim tjetër ekonomik 
LP LP LP LP 

 

Hapësirë në të cilën të gjitha shfrytëzimet janë të 

lejuara 
LP LP LP LP 

 

Hapësirë pa ndonjë shfrytëzim të specifikuar apo të 

planifikuar 
N N N N 

 

Hapësirë me shfrytëzim të panjohur N N N N  

L-lejuar; LD-Lejuar Dytësore; LV-Lejuar e Veçantë; LP-Lejuar e Përkohshme dhe N-Ndaluar 

Tabela 14 Kushtet zhvillimore për zonat e banimit kolektiv. 
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HZK-ja duke u bazuar edhe në PZHK ka dhën një List të Zonave të cilat janë formuar duke 

precizuar në mënyrë të sakt zonat sipas Udhëzimit Administrativ për Normat Teknike të 

Planifikimit Hapësinor.  

Të dhënat e Mitrovicës së Jugut janë strukturuar sipas grupimit tematik të emrave dhe temave 

të direktivës INSPIRE si në vijim: 

1. Grupimi statistikor, do të përmban informata për njësitë statistikore, shpërndarjen e 

popullsisë, shëndetin e njeriut dhe sigurinë; 

2. Grupimi atmosferik, do të përmban informata për kushtet atmosferike dhe të dhënat 

meteorologjike gjeografike;  

3. Grupimi sipas shkencës së tokës, do të përmban informata gjeologjike, pedologjike, 

zonat me rreziqe natyrore, burimet minerale, burimet energjetike;  

4. Grupimi sipas mbulueshmërisë dhe shfrytëzimit të tokës do të përmbajë informata 

për gjendjen e mbulueshmërisë dhe shfrytëzimit të tokës sipas klasifikimit Corine 

CLC,  HILUCS dhe HRSCL;z 

5. Grupimi sipas hipsometrisë (MDR), do të përmbajë imazheve ajrore, modelin digjital 

relievor, sistemeve referuese koordinative dhe rrjetit gjeografik;  

6. Grupimi sipas monitorimit dhe vëzhgimeve mjedisore, do të përmbaj informata për 

pajisjet mjedisore të monitorimit, vëzhgimit dhe matjeve; 

7. Grupimi sipas biodiversitetit dhe menaxhimit të zonave të mbrojtura, do të përmban 

informata për zonat e mbrojtura, menaxhimin e zonave / kufizimin / rregullimi i 

zonave dhe njësitë raportuese, habitatet dhe biotopet, shpërndarja e specieve, rajonet 

bio-gjeografike; 

8. Grupimi sipas ndërtesave, shërbimeve komunale dhe shërbimeve publike do të 

përmbaj informata lidhur me infrastrukturën e publike; dhe 

9. Të dhënat topografike dhe referencat kadastrale, do të përmban informata për 

hidrografinë, emrat gjeografik, njësitë administrative, parcelat kadastrale, adresat, 

ndërtesat dhe rrjetet e transportit. 

 

ZONAT MBISHTRESORE Kodi 

Zonë Seizmike ZmSh-A 

Zonë e Vërshimeve ZmSh-B 

Zonë e Akuifereve ZmSh-C  
 Zonë e Pasurive Minerare ZmSh-D 

Zonë mbishtresore Arkeologjike ZmSh-E 

Zonë e Trashëgimisë Natyrore ZmSh-G 

Zonë me Uranium të Varfëruar ZmSh-H 
Tabela 15 Lista e Zonave Mbishtresore 
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HZK-ja zonat mbishtresore i ka përdorur për vendosjen e kushteve zhvillimore më strikte, dhe 

masave mbrojtëse shtesë në disa hapësira specifike gjeografike, për definimin e zonave 

mbishtresor kemi analizuar në komplet territorin e komunës së Mitrovicës së Jugut se ku ka 

nevojë të: përcaktohen  masa mbrojtëse për resurset kulturore, historike, ekonomike, turistike, 

bujqësore të cilat  nuk janë adresuar me zonën bazë;  

Janë përcaktuar  masa mbrojtëse dhe parandaluese për Sipërfaqet e Mbrojtura, Zonat e  

Veçanta, Zonat e Veçanta të Mbrojtura dhe Zonat Mbrojtëse;  

Janë përcaktuar masa mbrojtëse për resurset lokale natyrore, si: mbrojtja e natyrës, e 

sipërfaqeve ujore, klimës, pyjeve, etj. të cilat  nuk janë të adresuara me zonën bazë;  

Të përcaktohen masa mbrojtëse për ndikimet në mjedis, si: ndotja e ajrit, zhurmës, etj.;  

Të përcaktohen  masa mbrojtëse dhe parandaluese për sipërfaqet me rrezikshmëri nga zjarri, 

nga përmbytja, sipërfaqet sizmike, erozive, rrëshqitja e gurëve, ortekëve, tërmetet, e të tjera; 

dhe  Standarde të caktuara që nuk janë të nevojshme  për tu zbatuar në gjithë territorin e 

Komunës së Mitrovicës së Jugut 

Gjatë analizës së hollësishme është konstatuar se zona sizmike, zona e vërshimeve, dhe disa 

zona tjera në Mitrovicës së Jugut të pasura me pasuri nëntokësore plotësojnë kushtet e trajtimit 

si zona mbishtresore. 
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14.  Masat e nevojshme në HZK për Mbrojtjën e Mjedisit 

Në analizën e terrenit është vrejtur se në Mitrovicës së Jugut kemi problem me shtrirjën shumë 

disperse (objekte të shpërndara) dhe shtrirje lineare sidomos përgjatë rrugës të ndërtimeve të 

cilat më tutje paraqesin problem në ofrimin e infrastrukturës dhe elementeve tjera urbane. 

Cilësohet si problem me përmasa serioze zgjerimi i tokës ndërtimore në mënyrë spontane, 

pastaj shtrirja e ndërtimeve në tokat bujqësore sidomos në zonën përgjat magjistraleve. 

Harta e shfrytëzimit të planifikuar të tokës tregon destinimin për përdorim të tokës deri në vitin 

2028. Këtu prezantohen edhe kufijt e rinjë ndërtimor dhe kushtet zhvillimor të përgjithshme, 

kushtet zhvillmore dhe masa tjera për zhvillimet. Kjo do të sjellë humbjen e mëtejshme të tokës 

bujqësore, por njëkohësisht do të sigurojë ruajtjen e pjesës së konsiderushme të tokes me 

plleshmëri, tokës së pasur me resurse dhe pyjeve. Kemi të prezantuar edhe zonat e shënuara me 

ngjyrë e cila potencialisht mund të paraqesin pikat e nxehta mjedisor.  

Konfliktet e mundshme për hapsira mund të adresohen vetëm nëpërmjet zbatimit më të mirë të 

këtyre planeve. Masa e parë duhet të jetë arritja e një marrëveshje për mbrojtjen e këtyre 

zonave, e cila duhet të ndiqet nga plane rregulluese dhe tjera për komunën, të cilat do të 

viheshin më pas në zbatim. Kjo është një sfidë e madhe për qeverinë komunale. Gjatë procesit 

të hartimit janë organizuar takimet me komunitetin për të filluar këtë proces.  

Zhvillimi dhe rritja e Mitrovicës së Jugut besohet se do të vazhdojë, e në fakt sa më shumë 

sukses ekonomik të prodhojë Mitrovicës së Jugut aq më shumë do të përshpejtohet rritja e saj. 

Kjo do të ishte e dëshirueshme dhe është në të mirë të Kosovës, duke supozuar se realizohen 

investimet në infrastrukturën mjedisore dhe menaxhimi efektiv komunal, komuna e Mitrovicës 

së Jugut me kushte zhvillimore nga HZK ka mundësi të akomodojë një numër shumë më të 

madh popullsie me zgjerimin e kufinjeve ndertimore dhe turisteve me zgjerimin e kapaciteteve 

receptive turistike. Burimet ujore nuk janë të mjaftueshme. Kapaciteti mjedisor mbajtës i 

Mitrovicës së Jugut nuk përbën problem, ndërkohë që problem përbëjnë menaxhimi dhe 

planifikimi urban jo-efektiv dhe nevoja për financimetë mëdha në infrastrukturën mjedisore. 

Plani i njeh këto probleme dhe përpiqet në mënyrë realiste të punojë brenda këtyre kufizimeve. 

14.1. Ndikimi në klimë 

Komuna e Mitrovicës së Jugut vlerësohet se nuk ka indikacione se me aktivitetin aktual dhe ate 

që do të ketë në perspektivë të ndikoj në klimën globale, pasi që komuna e Mitrovicës së Jugut 

përpos disa industrive përpunuese të vogla nuk ka ndonjë industri apo objekt industrial që do të 

emitonte gazra të serrës në atë mas sa të ketë ndikim në klimën globale. Ndërsa si komunë 

është nën ndikim të ndotjës së ajrit nga komunat tjera dhe nga ndotja globale. Është e 

rëndësishme që të bëhen studime për të vlerësuar rritjen e temperaturës dhe faktorëve tjerë 

klimatik. Megjithatë komunikacioni hekurudhor dhe ai rrugor sidomos tani me ndërtimin e 

autostradave në mënyrë të pashmangshme do të shkaktojë një ndikim në mikroklimën rajonale 

duke ndikuar edhe në ngritjen e temperaturave dhe praninë e ndotësve në ajër, ujë dhe tokë. 

 

14.2. Mbrojtja e pyjeve, zonave të gjelbra ekzistuese dhe zhvillimi i zonave të reja 

Destinimet për shfrytëzim dhe të planifikuar të tokës të propozuara nga PZHK-ja dhe kushteve 

zhvillimore nga HZK-ja krijojnë mundësinë për struktura reja të pyjeve, kryesisht për përdorim 
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të ndryshem, kështu duke krijuar edhe habitate natyrore dhe mjedise atraktive. Komuna duhet 

që në kuadër të zbatimit të planit të ket në prioritet projektet si: 

 Projekte pyllëzimi konform HZK-së; 

 Projekte ripyllëzimi dhe mirë mbajtje konform planit; 

 Numrin e këtyre strukturave që do të lejohet dhe ku do të lejohet (apo nuk do të lejohet) 

ngritja e tyre; 

 Projekte për ndërtim të infrastrukturës si rrugët malore melorim dhe drenazhim për 

pyjet, etj. 

 Arkitekturën e tyre për të siguruar harmoninë vizuale me mjedisin rrethues; 

14.3. Cilësia e ajrit 

 Trashigimia nga Industria e zhvilluar ne komunën e Mitrovicës së Jugut ka ndikuar negativisht  

në cilësinë e ajrit,pasi gjiganti industrial trepqa ka len edhe pasoja te cilat edhe sot vrehen ne 

cilsin e ajrit ne Komunen e Mitovicës së Jugut.Ndërkoh që zhvillime tjera pas luftës në Kosovë 

si komunikacioni, djegia e pa kontrolluar e mbeturinave, djegiet e biomasës, produkteve 

bujqësore lirimin e gazrave azotike të cilat po përdoren kohëve të fundit në vend të 

karburanteve këto ndikojnë drejtpërsëdrejti në cilësinë e ajrit në hapësira të ngushta siç janë 

fshatrat që ndodhen në lugina ku lëvizjet e masave të ajrit janë të vogla. Zhvillimet ekonomike 

dhe sociale pas luftës veçanerisht rritja e numrit te automjeteve kur dihet se pjesa më e madhe e 

tyre janë të stërvjetruara të viteve të 80-ta, poashtu edhe veprimtarive ndërtuese kanë shkaktuar 

një ndotje të ajrit në Komunë. Në mënyre të permbledhur po rendisim disa subfaktorë të cilat 

kanë ndikim në cilësin e ajrit në komunën e Mitrovicës së Jugut. 

 Komunikacioni Rrugor ; 

 Rritja e lartë dhe përdorimi i shpeshtë i makinave private; 

 Shumica e këtyre automjeteve janë më shumë se 15 vjeçare dhe nuk janë në përputhje 

me Euro V apo VI; 

 Edhe pse të vjetër gjendja teknike e tyre jo e mirë, duke liruar gazra dyfish më shumë se 

normal; 

 Gati të gjitha mobjektet përdorin ngrohje individuale me dru dhe forma tjera të djegies; 

 Një pjesë e madhe e tyre punojnë me naftë dhe me plin; 

 Nga të gjitha rrugët që kalojnë nëpër territor të kmunës së Mitrovicës së Jugut, shumica 

janë të asfaltuar; 

 Djegiet e mbeturinave në deponi të egra; 

 Djegiet e pyjeve dhe mbetjeve të biomasës. 

Një tjeter problem që lidhet me cilësinë e ajrit është edhe cilesia e karburanteve që përdorin 

automjetet. Shumë gjeneratorë me naftë që përdoren për të kompensuar ndërprerjet e energjisë 

janë gjithashtu kontribues në këtë cilësi të dobët të ajrit, mbasi punojnë me naftë të cilësisë së 

dobët. Megjithatë lidhur me këta të fundit, ndikimi i tyre në cilësin e ajrit të komunës së 

Mitrovicës së Jugut është minimal. 
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14.4. Rrezatimi jonizues dhe jojonizues 

Rezatimi është trajtuar në përgjithsi nderkoh që është fush mjaft komplekse dhe që duhet të 

trajtohet gjatë hartimit të planeve në përgjithësi.  

Në këto zona: 

Duhet të identifikohet lokacioni i saktëi goditjes me armë me përmbajtje të uraniumit të 

varfëruar; 

Duhet të bëhen studimet e nevojshme të fushës përkatëse në mënyrë që të vërtetohet saktësisht 

zona e ndikimit apo kërcënimit nga rrezatimi; 

Në rreze prej 500m nga lokacioni i goditur, nuk lejohet asnjë aktivitet i cili kërcenon jetën dhe 

shëndetin e qytetarëve, përvec nëse rezultatet e studimit rekomandojnë masa ndryshe. 

14.5. Rrugët e propozuara 

Rrugët kryesisht janë të propozuara nga PZHK,  dhe PRRU, kurse Harta Zonale Komunale jep 

kushtet për zhvillimin e rrugëve dhe ndërtimin e tyre. HZK propozon një kategorizim të 

rrugëve lokale dhe ndryshim ose zgjerim të traseve të disa rrugëve regjionale dhe magjistraleve 

si dhe propozon unazën e jashtme komunale dhe unazën urbane, poashtu HZK përcakton edhe 

brezat mbrojtës rrugor.Pozita e Mitrovicës së Jugut është një territor tranzit në mes të qendrave 

nacionale vjen në shprehje edhe infrastruktura tjetër e cila diktohet nga niveli nacional dhe e 

cila ka impaktet më të larta mjedisore. Me probleme të përafërta përballen edhe rrugë të tjera të 

propozuara, të cilat kalojnë nëpër zona të gjelbra në të cilat janë masat adekuate për ruajtjen e 

tyre. 

14.6. Ndikimi i HZK-së në Ekosistemet natyrore  

Në disa zhvillime të cilat janë planifikuar ka disa ndikime të cilat janë të kthyeshme dhe të 

riparueshme. Në HZK janë propozuar masa kundër zhurmës dhe masa kundër ndotjes në pjesët 

ku ndjeshmëria në ekosisteme është e lartë. Ekosistemet ku atakohen janë ekosisteme pyjore në 

disa korie (zabele) dhe në disa pjesë ekosisteme lumore por që ndikimi nuk është shumë i 

madh. Ndërkaq Plani parashe edhe projekte të cilat kanë ndikim pozitiv në ekosisteme. 

14.7. Masat dhe kushtet për mbrojtjen e komponenteve kryesore mjedisore 

Secili projekt dhe zonim dhe kushte të dhena zhvillimor dhe të përgjithshme dhe kushte tjera si 

dhe masat janë vlerësuar duke u bazuar në shkallën e ndjeshmërisë së komponenteve mjedisore 

ne komunën e Mitrovicës së Jugut. 

14.8. Efektet kumulative 

VSM-ja nuk do të kufizohet vetëm në analizën e elementeve individuale të planit, por duhet të 

bëjë gjithashtu edhe një vlerësim të përgjithshëm në vazhdën e të gjitha aktiviteteve dhe 

politikave të cilat përfshihen në HZK-n e Mitrovicës së Jugut. 

Në këtë Raport ndikimet mjedisore kumulative percaktohen si një kombinim i ndikimeve të 

zbatimit të veprimeve të Planit në aspekte të ndryshme të mjedisit. Gjatë implementimit të 
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zhvillimeve të planifikuara të Planit, impaktet mjedisore kumulative variojne sipas aspekteve 

individuale te mjedisit. Kur vleresohen impaktet mbi token, ajrin dhe faktoret klimatike, 

biodiversitetit impaktet kumulative të zbatimit të veprimeve të HZK-së shprehen si shuma e 

impakteve të të gjitha masave, si të tilla në vleresimin e impakteve kumulative mbi:  

 Ajrin, shkarkimet e ndotësve që pasojnë zbatimin e masave që kombinohen; dhe 

 Burimet natyrore si burimet ujore, minerale dhe resurseve tjera të cilat kombinohen; 

 Token, zona toke bujqesore dhe e pyjeve e fragmentuar per shkak te integrimit te 

strukturave te infrastrukturës së re që kombinohen si efekte; 

 Faktorët klimatik, shkarkimet e gazeve serrë që pasojnë zbatimin e masave që 

kombinohen. 

Nga aspekti i impakteve mbi ajrin dhe faktorët klimatik, impaktet kumulative si shumë e 

impakteve te të gjithë veprimeve të HZK-së janë të rëndesishme për realizimin e objektivave 

mjedisore: 

 Shkarkimet limiteve të ndotësve  

 Menaxhimin e mbetjeve inerte dhe 

 Masia vjetore më e lartë e shkarkimit të gazeve serre. 

Në vleresimin e impakteve mbi ujin, natyren, trashegimine kulturore dhe peisazhin, efekteve 

kumulative zakonisht nuk mund të shprehën si një shumë e impakteve të të gjithe veprimeve 

për të arritur zhvillimet përmes kushteve zhvillimore në HZK-së. Kur vleresohen efektet 

kumulative në aspektet e permendura me sipër, karakteristikat e një impakti individual që 

kontribuon në efektet kumulative janë shumë të rëndesishme. Këto janë përgjithesisht 

karakteristika në të cilat impaktet ndryshojnë njëri nga tjetri sipas vendit (impakt direkt dhe ne 

distance) dhe kohës (afat-shkurter, afat-mesem dhe afat-gjate, perkohesisht dhe permanent) të 

efekteve. 

Nëse vleresohen efektet mbi shëndetin njerëzor, efekti komulativ të HZK-së shprehen si efekte 

të kombinuara komulative dhe zakonisht referohen për: 

 Zvoglimin e ekspozimit në nivelet e tejkaluara të bezdisjes akustike; 

 Zvoglimin e ekspozimit ne nivelet e tejkaluara të ajrit të ndotur në mjedis; dhe 

  Masat e marrura në HZK që lehtesojnë veprimtari shlodhëse dhe rekreative në një 

mjedis. 

Kur vleresohen impaktet mbi popullaten dhe asetet materiale, impaktet kumulative të zbatimit 

të HZK-së shprehen si një kombinim i impakteve të ndryshme që ndikojnë në hapësirën e tyre 

të jetesës dhe në jetën e tyre. Masat për zhvillimin e kushteve zhvillimore të HZK-së janë 

positive nga aspekti i impakteve mbi popullsinë dhe asetet materiale, nëse efektet kumulative të 

tyre kontribuojnë në arritjen e kohezionit social, sigurinë dhe qëndrueshmërinë. 

Në vlerësimin e efekteve komulative në larmaninë biologjike të llojeve organike (biodiversitet) 

në zhvillimet e planifikuara shprehën si efekte të kombinuara duke rritur impaktin në 

biodiversitet, mirëpo me masat që janë marr me HZK efekti do të jet më i zbutur deri te efekti 

pozitiv për biodiversitetin. 
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Harta 13 Ndikimi i HZK-së në ekosistemet natyrore 
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Harta 14 Parashikimi i ndikimeve të HZK-së në aspektin hapësinore. 

Komponentet 

mjedisore 

 

Elementete e HZK-së Vlerësimi i 

efekteve 

kumulative 

 

Kushtet 

Zhvilimore  

për rrugët e 

planifikuara 

Autostradat 

dhe 

hekurudha 

Kushtet 

Zhvillimore  

për Zonat e 

planifikuara 

të ndërtimeve 

Kushtet 

Zhvilimore  

për Zonat 

ekonomike 

dhe industriale 

Kushtet 

Zhvilimore  

për 

Pyllëzimi 

dhe bujqësi 

Ndryshimet 

klimatike 
0 - + 0 + 

Pa ndonjë efekt 

domethënës 

Ndotja 

akustike 
- - + 0 + 

Pa ndonjë efekt 

domethënës 

Burimet 

natyrore 
+ 0 0 + + Pozitive 

Toka + 0 + - + Pozitive 

Uji + 0 + 0 + Pozitive 

Ajri + - + 0 + Pozitive 

Biodiversiteti 0 - 0 0 + 
Pa ndonjë efekt 

domethënës 

Tabela 16 Matrica e përmbledhjeve të efekteve kumulative të të gjitha elementeve të HZK-së në komponentet 

mjedisore 
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15. Probleme të Mjedisit në Mitrovicën e Jugut dhe Përgjigja që jepet përmes Kushteve 

Zhvillimore të Përgjithshme, Kushteve Zhvillimore dhe Masave në HZK 

Tabela e mëposhtme bënë një përmbledhje të problemeve mjedisore që u identifikuan në 

Kapitullin më lart dhe të shkallës në të cilën HZK-ja i u përgjigjet atyre, duke sugjeruar 

njëkohësisht edhe masa të tjera për mbrojtjen e mjedisit. 
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Problemi 

mjedisor 

Shkaqet Ndikimi në mjedis Ndikimi në shëndet Propozimet për 

kushtet zhvillimore 

për HZK per 

destinimet dhe 

skenaret e zhvillimeve 

ne PZHK 

Ndërhyrje të tjera të 

propozuara 

Masa të tjera të nevojshme 

1. Cilësi e ajrit. Aktiviteti ndërtimor 

i pakontrolluar; 

Rrugë të pashtruara; 

Rritja e shpejtë e 

numrit të 

automjeteve; 

Karburante të 

cilësisë jo të mirë; 

Gjeneratorë me 

naftë; 

Ngrohjjet 

individuale. 

Të gjitha shkaqet e 

përmenduara e ulin 

cilësinë e ajrit edhe 

pse kjo komunë është 

e mbuluar mjaft me 

vegjetacion. 

Nuk ka të dhëna që 

provojn këtë lidhje për 

sëmundjet, apo ndonje 

sëmundje tjetër që 

vjen si rezultat i 

cilësisë së ajrit. 

Propozimet për pyllëzim 

Propozimet për shirita 

gjelbrues 

Propozimet për 

transportin publik dhe 

ciklizmit ka si qëllim 

ngadalësimin e rritjes së 

numrit të makinave 

private dhe reduktimin e 

ndotjes së ajrit të disa 

zonave të komunës. 

Rrugët e reja të cilat duhet 

të lehtësojë trafikun nëpër 

vendbanime. 

Duhet të bëhen studime mbi 

pyllëzimin; 

Duhet të bëhen studime mbi 

transportin; 

Përdorimi i karburanteve më 

të pastra (përmbajtje e 

squfurit të bjerë); 

Përmirësimet e rrugëve nga 

Komuna  në bashkëpunim me 

Ministrinë e Infrastrukturës. 

Studim për të përcaktuar ndikimin 

dhe koston e cilësisë së dëmshme të 

ajrit në shëndetin publik dhe në 

ekonominë në tërësi; 

Përmirësimi i teknikave të ndërtimit 

për të pakësuar ndotjen; 

Shtrimi i rrugëve, përmirësimi i 

trafikut edhe futja e korsive të 

biçikletave; 

Edukim më i mirë i publikut mbi 

shëndetin dhe cilësinë e ajrit; 

Përmirësimi i furnizimit me energji-

zbutja e kërkesës nëpërmjet 

burimeve alternative të energjisë 

dhe përdorimit të gjeneratorëve;  

Vendosja e kritereve strikte për  

pyllëzimin; 

Vendosja e kritereve strikte për 

cilësinë e zonave të gjelbra (cilësia e 

mbulesës së tokës, dhe e mbulesës 

bimore).  
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2. Cilësi jo e 

mirë e ujit të 

lumenjve 

Mungesa e trajtimit 

të ujërave të ndotura 

fekale dhe mbetjeve 

industriale që 

shkaktohet nga 

mungesa e sistemit 

të grumbullimit dhe 

trajtimit adekuat të 

ujërave të ndotura. 

Ndikim në shëndetin 

e popullates 

njerezore, humbje e 

flores dhe faunes ne 

ekosisteeme ujore 

(mikrozoobentosit 

dhe 

makrozoobentosit); 

Ndotja e rezervave të 

ujërave nëntokësorë. 

Ndikon në sëmundjet 

infektive, sëmundjet 

tjera të cilat lidhen me 

përdorim të ujit dhe 

përmes zingjirit 

ushqimor. 

Skenari i zhvillimit të 

PZHK në përputhje me 

studimin e Planit 

hapësinor të Kosovës. 

Vendi i identifikuar për 

impiantin e trajtimit të 

ujërave të ndotura është 

në përputhje me Planit 

hapësinor të Kosovës 

pjesa e trajtimit të ujërave 

të ndotura. 

Trajtimi i përkohshëm dhe 

sipas zonave I ujrave të 

ndotura. Kurse HZK jep 

kushte duke u bazuar ne 

kete koncept. 

Përgatitja e Projekteve 

Sektoriale për Trajtimin e 

ujërave të zeza të Mitovicës 

së Jugut. 

Zëvendësimi i tubacioneve të vjetra 

dhe të vogla qe do te shoqerohet 

edhe me minimizimi i rrjedhjeve. 

Maksimizimi i lidhjeve.  

Rregullimi i lidhjeve të paligjshme. 

Reduktimi i përdorimit të gropave 

septike dhe lidhja me sistemin e 

kanalizimeve per ujërat e ndotura, 

lidhja me kolektorin kryesor të 

fshatrave,dhe ndertimi i impiantit të 

planifikuar. 

3. Cilësi dhe sasi  

jo e kënaqshme 

e ujit të pijshëm 

Humbje në sistem të 

furnizimit, tubat jo 

të cilësisë së duhur 

dhe mungesa e 

kontrollit të ujërave 

Ndotja e ujërave 

nëntokësore Konsum 

i ujit në shishe dhe 

gjenerimi i mbetjeve 

plastike. 

Shpërthim i 

sëmundjeve gastro-

enterike, por lidhja e 

qartë nuk është 

provuar nga të dhënat 

shëndetësore. 

Skenari i zhvillimit i 

PZHK përputhet me 

studimet e mëhershme për 

cilësin dhe sasinë; 

Në PZHK janë 

parashikuar edhe 

përfshirja e infrastrukturës 

për shkak të 

interferencave që ka. 

Duhet përgatiten projektet 

Sektoriale përkatës dhe 

trajtohet mundësia e 

financimit. 

Zvogëlimi i humbjeve në rrjet. 

Shmangia e intersektimeve me linjat 

e ujrave te zeza. Reduktimi i 

lidhjeve të paligjshme. Përgatitja e 

projekteve për të shkuar drejt 

furnizimit të vazhdueshëm me ujë; 

Mbrojtja e burimeve mbi sipërfaqe, 

eleminimi i shfrytëzuesveindividual 

të burimeve ujore. 
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4. Mbledhja dhe 

grumbullimi i 

mbeturinave 

Mungesa e një 

sistemi reduktim-

ripërdorim-riciklim 

për mbetjet e ngurta 

në nivel të Komunës 

së  Mitovicës së 

Jugut 

Grumbullimi i 

mbetjeve në komunë 

nuk është plotësisht 

i rregulluar pasi 

shumë prej tyre 

hidhen në lumenj 

dhe zona të tjera. 

Nëse vazhdohet me 

këto ritme Mitovicës 

së Jugut do të ketë 

disa deponi ilegal 

brenda viteve të 

ardhshme. Mbetjet 

ndërtimore, dhe ato 

të tjera përzihen me 

mbetjet komunale.  

Komuna gjeneron 

sasi të 

konsiderueshme të 

mbetjesh të ngurta. 

Në disa vendëbanime 

të Mitovicës së Jugut 

pamjet e mbeturinave 

mbeten të shëmtuara. 

Në komuna, sidomos 

në shtratin e lumit 

Iber,Sitnica,Trepqa 

dhe Lushta dhe 

perroskat por edhe në 

lumenjt tjer pamja 

është shumë e 

shëmtuar. 

Mund të jenë burim 

semundjesh 

veçanerisht në stinën 

e nxehtë. 

Djegia e mbeturinave 

shton ndotjen e ajrit. 

Personat që jetojnë 

pranë ktyre deponive 

dhe her pas here 

kontrollojnë mbetjet 

janë të ekspozuar ndaj 

rreziqeve serioze për 

shëndetin. 

Rrezik potencial për 

shëndetin nga hedhja e 

mbetjeve të 

rrezikshme në zona 

afër dhe në disa raste 

edhe brenda 

vendbanimeve të 

komunës së  Mitovicës 

së Jugut 

HZK sugjeron adoptimin 

e një sistemi të integrur të 

administrimit të mbetjeve 

në bashkpunim me 

kompaninë regjionale, 

bazuar në itinerarin 

reduktim-ripërdorim-

riciklim-rekuperim. 

HZK përmend riciklimin, 

selektimin, por nuk tregon 

për vendet apo zonat se 

ku do të grumbullohen 

selektohen dhe riciklohen 

mbeturinat në të ardhmen. 

Duhet përgatitet Projekti 

Sektorial përkatës me 

mundësi financimi; 

duhet të propozoj vendet për 

deponim të përkohshëm në të 

cilat mundë të bëhet 

selektimi, grumbullimi dhe 

riciklimi i mbeturinave. 

Grumbullim më i mirë në 

vendbanime dhe nivel komunal. 

Vënie në jetë e strategjive për 

reduktimin e mbetjeve dhe për 

riciklimin. Ndarje më e mirë e 

materialeve të rrezikshme. 

Për të shmangur hedhjet e 

paligjshme, organizimi mund të 

bëhet nga komuna për një numër të 

mjaftueshëm kamionësh, dhe të 

menaxhohet me transport nga 

deponia e përkohëshme drejt asaj 

regjionale njejtë të menaxhohet me 

pagesë për tone për hedhjen e 

mbeturinave në Deponin e 

regjionale duke krijuar sistem  

pagesash nga ata që hudhin 

mbeturina. Zbatimi i projekteve për 

pika grumbullimi në sistemin e 

stacioneve të transferit . 
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5. Rehabil-itimi 

/Inkapsulim i 

pikave te nxehta 

të ndotjes 

Ndotja e tokes nga 

aktivitete e 

ndryshme 

ekonomike dhe 

bujqësore 

Ndotja e tokes dhe 

ajrit nga perberje të 

demshme per 

shëndetin e njeriut 

dhe biodiversitet 

Ne vartesi te lendeve 

ndotese,mund të 

shkaktojnë një game të 

gjerë semundjesh  

Propozohet të studiohen 

të gjitha hapësirat,zonat 

me rrethinë ku janë 

zhvilluar industritë të 

vogla ose edhe sot ku 

pjesërisht funksionojnë në 

territorin e komunës së 

Mitovicës së Jugut që 

kane perdorur ose 

gjeneruar kimikate te 

rrezikshme per shendetin, 

para,gjatë  edhe pas viteve 

90-ta dhe mbi bazen e 

shkalles se rrezikut të 

behen nderhyrja teknike 

Te mblidhet informacione më 

të thelluara për ketë gjendje, 

per nivelin dhe llojin e 

ndotjes,për ndikimet në 

tokë,ujë ajrë egzistencen e 

lidhjeve të territoreve te 

ndotura me kërcnimet për 

shëndetin,llojin e kërcnimit të 

bëhen analiza ne terren dhe 

laborator, të trajtohen me 

HZK  vendet ku është goditur 

me Uranium të Varfëruar gjat 

luftës së fundit në mënyr që 

në të ardhmen të bëhen 

studime lidhur me ndikimin 

në mjedis të këtyre zonave 

dhe të bëhet inkapsulimi apo 

izolimi i këtyre zonave nëse 

është e nevojshme. 

Plani i menaxhimit dhe rehabilitimit 

të pikave të nxehta bazuar edhe në 

studim,analiz dhe VNM të detajuar; 

Masat adekuate për shëndetin e 

njerëzve; 

Masat tjera për konsolidim të 

tokës,mbrojtje të ujit dhe cilësisë së 

ajrit dheBiodiversitetit dhe 

ekosistemeve tjera. 
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6. Shtrirja e 

ndërtimeve 

Nevojat për banim; 

Zhvillim i 

pakontrolluar dhe i 

paplanifikuar brenda 

dhe rreth 

vendbanimeve 

sidomos nëpër 

terrene me tokë të 

plleshme bujqësore 

dhe ato kodrinore. 

Humbje e tokës së 

plleshme dhe 

gjelbrimit e pemëve 

të ndryshme, humbje 

e shtresës së sipërme 

të tokës, rrjedhje dhe 

mundësi për 

rrëshqitje/ përmbytje. 

Humbje e vlerave 

estetike. 

Humbje e vlerave 

peizazhistike të 

teritorit komunal. 

Jo i drejtperdrejte dhe 

i menjëhershëm; 

Por shtrirja pa 

përcjellë me 

infrastruktur normal 

që shkakton edhe 

pasoja në shëndet; 

Edhe rrëshqitjet e 

mundëshme të tokës 

dhe përmbytjet mund 

të shkaktojnë dëme 

serioze për jetën dhe 

pronën. 

Edhe humbja e 

gjelbrimit ka ndikimin 

e vetë në shëndetin e 

njeriut. 

Planifikohet kushte 

zhvillimore për kufirin 

ndërtimor për të gjitha 

vendbanimet; 

Standartet dhe normat e 

planifikimit të përdorura 

në HZK bëhen 

automatikisht të vlefshme; 

Për të gjitha vendbanimet 

në Komunë. 

Parqe,zona të gjelbra rreth 

disa vendbanimeve 

HZK ka propozuar për zonat 

jashtë kufijve të propozuar 

kufirin ndërtimor rreth 

vendbanimeve, statusin e 

zonave ku nuk lejohet 

ndërtimi; 

HZK ka propozuar për zonat 

jashtë kufijve të ndërtimit të 

marrin statusin e 

parkut,zones së gjelbërt 

Të përgatitet ekipi dhe një plan i 

Menaxhimit të ndërtimeve; 

Të përgatiten projekte për gjelbrim 

dhe parqe  

Moratoriumi për ndërtimet duhet të 

shtrihet edhe në gjitha zonat jasht 

kufijve të propozuar ndërtimor. 

Është e nevojshme të hartohen 

Plane Rregulluese edhe për 

vendbanimet në konceptin e 

zhvillimit me nënqendra. 

7. Degradimi  i 

pyjeve, 

Prerja e 

pakontrolluar dhe 

ilegale e pyjeve; 

Djegëjet e pyjeve; 

Zhvillim i 

pakontrolluar dhe i 

paplanifikuar i disa 

vendbanimeve. 

Ndotja e ajrit; 

Ndotje e ujit, 

mungesë e 

kënaqësisë si për 

rezidentët ashtu edhe 

për vizitorët. Erozini 

në shkall të lart dhe 

prishje e balancit 

natyror. 

Ndotja e ajrit edhe e 

ujit kan ndikim dhe 

pasoja në shëndet; 

Revitalizimi i pyjeve 

ekzistuese; 

Propozohen mbulim me 

fidane të reja siperfaqet e 

zhveshura; 

Dhe parqe tjera të reja në 

disa vendbanime. 

Projekte konkrete pyllëzimi, 

revitalizimi,sanim për pyjet e 

Mitovicës së Jugut, në zonat 

e parapara me HZK. 

Përgatitja e projekteve për 

shfrytëzimin e burimeve tjera 

alternative për ngrohje dhe 

energji tjera në mënyr që mos 

të shfrytëzohet druri për 

djegie. 

Ngritja e një mekanizmi 

bashkpunues në nivel të komunës 

dhe ministrive për këto projekte; 

Kushtëzimi i projekteve të reja të 

infrastrukturës me gjelbrim dhe 

tampon zona; 

Aktivizim i gjykatave,policis 

inspektorëve në mënyr cilësore. Në 

ish venddepozitimet legale dhe 

ilegale masat rehabilituese dhe ri 

gjelbrim ose rivitalizim të atyre 

ekosistemeve. 
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8. Degradimi i 

lumenjve, 

eksploatimi i 

rërës dhe 

Zhavorit,  

Gurëthyesit dhe 

degradimi 

natyror i tokës 

Eksploatimi i rërës 

dhe zhavorit nga 

lumenjt e Mitovicës 

së Jugut sidomos 

nga Sitnica,Drenica 

Trepqa dhe Lushta 

ka shkaktuar edhe  

dëmtimi i 

ekosistemit lumor. 

Degradimi i pjesëve 

të ndryshme të tokës 

gjat eksploatimit të 

gurëve nga 

gurëthyesit dhe 

shitësit e gurëve për 

dekorim. 

Degradim i shtratit të 

lumit, dëmtim i 

faunës që si habitat 

kanë lumin apo lumin 

e përdorin si burim 

ushqimi, prishja e 

zingjirit ushqimor, 

degradim i tokës, 

pyjeve dhe 

hapësirave me 

pesazhe të bukura 

duke i shëndrruar në 

hendeqe të pa 

këdëshme. 

Natyrshëm ka ndikim 

në shëndet të 

popullatës njerzore 

dhe organizmave tjerë. 

HZK ka trajtuar ndotjen 

që vjen nga gurthyesit, 

duke lënë hapësirë për 

trajtim të mëtutjeshëm në 

të ardhmen. 

Duhet të parashihen masa për 

kthimin në gjendjen e më 

parshme të vendeve ku janë 

nxjerrur gurët, kurse te 

lumenjt të të rregullohen 

shtretrit e tyre dhe të 

ndërpritet eksploatimi i rërës 

dhe zhavorit nga shtrati i 

lumit. 

Në bashkpunim me nivelin qendror 

të merren masa për rehabilitimin e 

vendeve ku është eksploatuar. Të 

rregullohen argjinaturat e lumenjve 

dhe të parandalohen hudhjet e 

mbeturinave dhe kanalizimeve në 

lumenj. 

9. Humbje e 

trashëgimisë së 

ndërtuar 

Zhvillimet me 

trende të ndryshme 

nëpër vendbanime 

nuk jan në harmoni 

me arkitekturën 

ekzistuese. 

Humbja e disa nga 

karakteristikat unike 

të vendbanimeve, 

cenim i identitetit dhe 

e kujtesës historike, 

kryesisht hubja e 

objekteve të 

trashëgimisë 

kulturore  

karakteristike për 

këtë zonë. 

Të dhëna të pa 

disponueshme por 

aspektin psikologjik 

dhe shpirtror 

mendohet se do jetë 

prezent. 

Identifikon zonat brenda 

studimit të cilat do të 

ruhen. Propozon masat 

për ruajtjen. 

E orienton presionin për 

ndërtime drejt 

vendbanimeve dhe zonave 

më pak të pasura me këtë 

lloj trashëgimie 

Identifikimi i instrumentave 

ekonomike dhe të valorizimit 

të territorit (psh, itinerare apo 

shtigje kulturore) që mund të 

bëhen mbështetje për 

komunitetet autoktone të 

Mitovicës së Jugut që 

banojnë ne këto vendbanime 

dhe zona. 

Zgjerimi dhe mbajtja/pasurimi i 

listës së monumenteve të kulturës, e 

cila është përgatitur nga Instituti i 

Monumenteve të Kulturës dhe 

institucione tjera qendrore dhe 

lokale për të mirëmbajtur 

zonat,ndërtesat që kanë vlerë të 

trashëgimis së ndërtuar 

10. Rrezik për 

tërmete,rrëshqit

ja e 

tokës,vërshimet 

dhe element tjer 

rreziku 

Sikurse i tër territori 

i Kosovës edhe 

Mitovicës së Jugut 

bënë pjesë në zonë 

sizmike aktive të 

nivelit mesatar; 

Ka erosion e burime 

Varsisht por dine të 

jetë me ndikim të 

lartë mjedisor 

sidomos nga 

ndikimet idirekte  

Mund të rezultojë  ne  

katastrof 

HZK përmes kushteve 

shtesë në Zonat 

mbishtresore paraqet në 

mënyr specifike zonat e 

rrezikuara nga tërmetet, 

tregon për zonat ku ka 

erozion dhe shkarje dheu 

HZK duhet të tregoj dhe 

paraqes grafikisht për zonat 

të cilat janë nën ndikim të 

rreziqeve të përmendura. 

Komuna duhet të ndërtojë 

brenda standarteve të larta 

anti-sizmike, 

Studim i terreneve për 

qëndrueshmëri sizmikenë rast se do 

të duhet të ndërtohet ndonjë pikë 

karburanti, duhet patur parasysh 

raporti i vlerësimit të ndikimit në 

mjedis dhe raporti i vlerësimit të 

sigurimit teknik të karburantit, i cili 
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tjera rreziku. dhe çfar shkalle si dhe 

nuk tregon por zonat të 

cilat janë nën ndikim të 

vërshimeve dhe mbytjeve. 

 duhet të ketë standarde shumë të 

larta. 

11. Rrezatimi 

Jonizues dhe Jo 

Jonizues  

 

Deponia me materie 

radioaktive në Tunel 

të Parë 

Mund të shkaktoj 

probleme të shumta 

shëndetësore, por më 

kryesore është 

kanceri. 

Ekspozimi i 

vazhdueshëm ndaj 

radioaktivitetit mund 

të shkaktojë kancer. 

Është trajtuar me HZK. Kërkohen studime dhe 

hulumtime shtesë për të 

përcaktuar rrezen e veprmit 

Duhet të bëhen studime të mëtejmë 

në nivel vendi dhe sipas nevojës do 

duhej hartuar strategji e veçant për 

këtë problematikë edhe pse ne 

Komunen e Mitovicës së Jugut 

duhet ta bej një studim per kete 

problematik rrezutlatet e ati studimi 

jan determinues ne plan.. 

12. Rreziqe nga 

Zjarret. 

Shkatrrimi i pyjeve, 

rrezikimi i pasurisë 

dhe pronës së 

qytetarëve, ndotja e 

ajrit. 

Shkatrrimi i    

pasurisë qytetare 

duke djegur pronën 

dhe pasurit tjera të 

paluajtëshme. 

Rrezikimi i jetës së 

qytetarëve dhe 

pasurisë. 

Bënë identifikim të 

zonave me probabilitet të 

zjarrndezjes dhe krijon 

kushte që zjarret të 

menaxhohen më lehtë. 

Duhen ndërhyrje bonifikuese 

në ndërtesat me përmbajtje 

amianti - asbesti. 

Duhet bëhenë studime të mëtejme 

mbi shkaqet e zjarrvënjes, kohen 

dhe lokacionet më të atakuara. 

13. Rënie e 

biodiversitetit 

dhe humbje e 

florës dhe 

faunës. 

Rritja e disa 

vendbanimeve por 

edhe zhvillimet me 

karakter ndërtimi po 

shkaktojn humbje në 

pyje dhe habitat. 

rritje e ndotjes, 

zhurmës dhe forma 

tjera të bezdisjes dhe 

gjuetia e pa 

kontrolluar. 

Nuk njihet plotësisht, 

por ka probleme të 

përgjithshme të 

humbjeve ekologjike. 

Rënie e efektit zbutës 

të florës për gjurmën 

e karbonit në disa 

zona të komunës 

Humbje e zingjirit 

ushqimor, Aspekti 

kulturor, shkencor dhe 

rekreativ. 

Ndikim negativ në 

gjendjen psikologjike 

të banorëve. 

Përkufizimi i ndërtimit 

është propozim i 

drejtpërdrejtë, dhe ulja e 

zhvillimit të çrregullt të 

vendbanimeve do të sjellë 

edhe uljen e humbjes në 

biodiversitet. 

Projekte të asistuara nga BE, 

me qëllim fuqizimin e 

monitorimit të mjedisit në 

komunëduhet zhvilluar 

studime të situatës. 

Nevoja për të pasur një studim bazë 

për biodiverzitet me qëllim 

identifikimin e humbjeve në 

biodiversitet dhe inventarizimin e 

florës dhe faunës, mundesite per 

permiresimin e situates. 
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14. Zonat e 

ndikimit të 

aktiviteteve në 

Mitovicës së 

Jugut 

Të gjitha problemet 

e lartpërmendura, 

por nuk ka 

informacion të 

detajuar mbi 

ndikimin 

Ndotje e 

lumenjve,ajrit dhe 

tokës 

Nuk dihen në hollësi 

por nënkuptohen 

Jashtë studimit, por 

problemet janë të njohura, 

sidomos rritja 

vendbanimeve dhe 

zhvillimet tjera industrial 

dhe ndërtimore. 

Projekte të asistuara nga 

MMPHI,BE etj për 

identifikimin e nivelit të 

ndikimit dhe zones së 

veprimit loka, komunal, 

kombëtar ose edhe 

ndërkombëtar 

Nevoja për të pasur një studim bazë 

për Mitovicës së Jugut me qëllim 

identifikimin e ndikimit të 

aktiviteteve në zona dhe mundesite 

për permiresimin e situates 

15. Ndotje 

akustike në 

Mitovicës së 

Jugut 

Komunikacioni 

hekurudhor, 

qarkullimi i dendur 

dhe kaotik rrugor 

vlen të ceket me 

theks rrugët 

maxhistrale dhe 

regjionale 

mosrespektimi i 

rregullave të 

qarkullimit rrugor, 

numri i lartë i 

automjeteve private 

për shkak të 

mosefiçensës së 

transportit publik, 

ushtrimi i 

aktiviteteve 

argëtuese jashtë 

standarteve, cilësia e 

ulët e automjeteve. 

Nivel i lartë i 

zhurmës në 

vendbanimet pran 

arterieve kryesore 

rrugore, hekurudhore 

si dhenë zonat 

turistike. 

Efekte kronike dhe 

akute në sistemin e 

dëgjimit, dhe dëmtim i 

sistemit nervor. 

Krijim i një rrjeti më të 

disiplinuar dhe më të mirë 

rrugor. 

 

Edukimi qytetar për mos 

shkaktimin e ndotjes 

akustike. Aplikmi ne 

ndertesat ekzistuese dhe te 

reja te materialeve izolues të 

zhurmave. 

Masa të karakterit rregullator për 

standartet e mjeteve që lëvizin në 

komunë dhe penalitetet Ndaj 

shkaktuesve të zhurmave në 

vendbanimet e Mitovicës së Jugut. 

Përmirësim i transportit publik; 

Krijimi i barrierave me bimësi aty 

ku është e mundur anës rrugëve si 

dhe pengesa tjera të përshtatëshme. 

Tabela 17 Përmbledhje e Problemeve Mjedisore dhe përgjigja sipas HZK-së 
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16. Monitorimi   

 

E njejta kerkesë është parashikuar në nenin 10 të Direktives se BE per VSM-n. Sipas po kësaj 

direktive, me qellim që të shmangen dublikimet në procesin e monitorimit, mund të perdoret 

sistemi aktual i monitorimit, nëse konsiderohet i përshtatshëm. 

Institucioni përgjegjës për monitorimin e mjedisit në vendin tonë është MMPHI-ja nëpërmjet 

AKMM Agjensise Kosovare të Mbrojtjes së Mjedisit, e cila zbaton Monitorimin në 

bashkepunim me institucionet përkatese të Ministrive të tjera dhe institucioneve në nivel 

qendror dhe lokal. 

Me qëllim që HZK-ja të zbatohen me efektivitet dhe te realizohen objektivat dhe synimet qe 

janë përcaktuar në Plan, është e domosdoshme dhe siç e parashtruam edhe më sipër; është 

kërkesë ligjore, që tëmonitorohet zbatimi i Planit, për të shmangur që në fazat fillestare 

ndikimet eventuale negative ne mjedis. 

Për të qenë sa më racional dhe efektiv në monitorimin e mjedisit, do ti referohemi atyre 

tregueseve që kanë rezultuar nga objektivat dhe synimet që janë përcaktuar për mbrojtien e 

mjedisit dhe kapitullin mbi ndikimet dhe masat zbutese të HZK-së. Plani Monitorimit 

përmbledh shumë treguesë që perfaqësojnë një numër të konsiderueshëm të elementeve të 

mjedisit. 

Realizimi me sukses i kesaj ndermarrje kerkon angazhimin e mjafte institucioneve të cilët 

duhet të bashkërendojne aktivitet përkatës monitoruese nën drejtimin e Agjensise Kosovare të 

Mbrojtjes së Mjedisit. 

Mbeshtetur në Ligjin për Mbrojtien e Mjedisit, Ligjin për VSM dhe VNM Komuna e Mitovicës 

së Jugut ka për detyre të kryej monitorimin e aktiviteteve që kryen në kuadrin e zbatimit të 

HZK-së. Këtu perfshihen qoftë Planet, projektet e Infrastrukturës që po hartohen ndërkohe, 

edhe detajimi i HZK-së në Plane Rregulluese  për vendbanimet me nënqendra, lagje apo 

blloqe banimi. 

Komuna e Mitovicës së Jugut ka karakter administrativ dhe pa struktura të plota dhe të afta 

për të kryer veprimtari si monitorimi mjedisor dhe për rrjedhojë, nuk mund te mbuloje me 

kapacitetet dhe burimet e saj njerezore dhe financiare te gjithe kete veprimtari. Megjithate 

ajo, duke angazhuar Drejtorin e Planifikimit e Mjedisit dhe struktura të tjera në vartesi te saj 

mund te kryej nje pjese të programit të monitorimit si cilesine e ndertimeve, ecurine e 

pyllzimit dhe zhvillimit të pyjeve,zgjerimit të parqeve dhe siperfaqeve te gjelbra, ecurine 

nderimit te rrugeve të reja perfshire ato për qarkullimin me bicikleta dhe dhe te tjere 

indikatore qe jane paraqitur ne programin e monitorimit te HZK-së. 

Rezultatet e monitorimit, në Komunën  e Mitovicës së Jugut sipas ligjit për VSM-n, duhet ti 

publikoj ne menyre periodike çdo vit. Për elementet e tjere të mjedisit duhet të procedohet 

sipas ligjeve që mbulojn fushen VSM, për monitorimin dhe rezultatet ti përcillën komunës së 

Mitovicës së Jugut dhe Agjensise Kosovare për Mbrojtjen e Mjedisit. Kjo e fundit ka 

detyrimin ligjor ti publikoj ne kuader te Raportit Vjetor për Gjendjën e Mjedisit ne 

Republiken e Kosovës. 
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Receptoret 

mjedisor 

Objektivat e 

Mbrojtes së 

Mjedisit 

Synimi Indikatori Raportimi Institucioni pergjegjes 

Shendeti i  

banoreve 

Promovimi per 

krijimin e nje 

komune të 

qendrueshem dhe 

të shëndetshme 

1. Cilesia e burimeve te ujit te pishem 

konform stand. te BE ujrat siperfaqsore 

dhe nentokesore destinuara per uje te 

pishem 

2. Cilesai e ujit te pishem konfrom 

standardit 

3. Dendesia e popullsise e qendrushme 

në vendbanimet me trend të rritjes së 

popullësisë 

1. Cilesia e burimeve te ujit te 

pishem, kundrejt standardit te BE. 

2. Cilesia e ujit te pishem ne 

perputhje me standardin 

3Dendesia mestare për këto 

vendbanime 

 

1. Rap.Vjetor 

2. Rap.Vejtor 

3.Rap.Vjetor 

1. Drejtoria per shendetsi  

2 Drejtoria per Urbanizëm 

3. Komuna e  Mitrovicës së Jugut 

G 

Ruajtja e llojeve të 

cilat janë në rrezik 

të zhdukjes nga 

aktiviteti njerzor 

1. ndalimi i gjuetis së egër  

2. marrja emasave per mbledhesit e 

bimeve mjekuese  

3.Rehabilitimi i siperfaqeve te pyjore në 

zonat pyjore dhe ato të gjelbra ne zonat e 

banimit 

5. Krijimi i korridoreve të gjelbera dhe 

tampon zonave 

1. Siperfaqet e reja te krijuara, 

sip. m2 

2. Siperfaqe te reja, m2 

3.Siperfaqet te rehabilituara, m2 

5. Siperfaqe te kthyera ne zone te 

gjelber, pjese e koridorrit dhe 

tampon zona; m2 

 

1. Raportim    1 here vit 

2. Raportim 1 here ne vit. 

3. Raportim 1 here ne vit 

4. Raportim  

1 here ne vit 

5. Raportim  

1 here ne vit 

1. Komuna e    Mitrovicës së Jugut    

dhe MMPHI 

2.  Komuna e     Mitrovicës së Jugut    
dhe MMPHI 

3.  Komuna e     Mitrovicës së Jugut    

dhe MMPHI 

4.  Komuna e    Mitrovicës së Jugut 

dhe MMPHI &MBPZHR 

5.  Komuna e     Mitrovicës së Jugut   

   dhe MMPHI &MBPZHR dhe 

Ministria e Infrastrukturës 

Ajri 

Permiresimi i 

cilesise se ajrit 

1. Ulja e niveli te ndotjes se ajrit per: 

NOx; CO2 ; O3, PM10. 

2. Rruge te asfaltuara rishtas 

3. Ulja e nivelt te zhurmave ne zonat e 

ndjeshme ndaj zhurmave 

4. Aplikimi ne banesat e reja i 

materialeve termizolues dhe mbrojtie 

akustike 

1. Arritja e vlerave te standardit 

per cilesin e ajrit lidhur me 

tregusit mbi norme 

2. Gjatesia e rrugeve te asfaltuara 

rishtas 

3. Respekt i niveleve te lejuara te 

zhurmes gjate dites dhe nates 

4. Ulja e niveli te zhurmave ne 

mjediste e banimit 

1. Raportim    1 here ne 6 

muaj 

2. Raportim    1 here ne 

vit 

3. Raportim    1 here ne 6 

muaj 

4. Raportim    1 here ne 

vit 

1. AMMK dhe  Komuna e     

Mitrovicës së Jugut 

2.  Komuna e   Mitrovicës së Jugut 

3.  Komuna e     Mitrovicës së Jugut 

4.  Komuna e    Mitrovicës së Jugut 

Faktoret Kursimi i, 1. Promovimi i objekteve me izolim 1. Siperfaqja e objekteve (m²) me 1. 1 here ne vit 1.  Komuna e   Mitrovicës së Jugut 
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klimatik energjise dhe 

paksimi i 

emisioneve te 

gazeve serre 

adekuat. 

2. Promovimi i paneleve diellor 

per gjenerim energjie ne ndertesat 

residenciale dhe sociale dhe energjia e 

krijuar nga era  

izolim adekuat 

 

2. Siperfaqja (m2)e paneleve te 

instaluar dhe sipërfaqja e ngrohur 

nga energjia e erës (m2) 

 

2. 1 here ne vit 2   Komuna e   Mitrovicës së Jugut    

Uji 

Cilesia e ujrave 

sip.ne perputhje 

me kerkesat e 

legjislacionit të 

Kosovës dhe 

Direktives kuadre 

per ujin te BE 

1.Shmangia e shkarkimeve te ujrave te 

ndotura ne Lumenj 

2. Sigurimi i hudhjeve të mbeturinave në 

lumenj. me qellim ruajtien e niveleve 

minimal të ndotjes  

1a. Vellimi i ujrave qe shkarkohen 

ne Lumenj; 

1b. Vellimi i ujrave mbi normat e 

lejuara qe shkarkohen Lumenjë; 

m3. 

2. Siperfaqia e ndotjes (m2) vllimi 

i mbeturinave (kg ose m3) ,lloji 

mbeturinave shkruhet emir i saktë  

i mbeturinave të forta të gjetura 

në shtrat të lumit 

1.Dy here ne vit 

2. Dy here ne vit 

1.  Komuna e    Mitrovicës së Jugut  

, 

AMMK. 

2.  Komuna e     Mitrovicës së Jugut    

dhe AKMM 

Mbetjet 

3)Pakesimi i sasise 

se mbetjeve dhe 

manaxhimi 

qendrueshem i tyre 

b) Shnderrimi i 

pikave te nxehta 

mjedisore ne 

siperfaqe te 

gjelbra/parqe ose 

zona residenciale 

a.1. Pakesimi ne burim dhe riciklimi i 

mbetjeve 

a.2. Vendosja e sistemit me disa 

konteniere per ndarjen ne burim te 

mbetjeve urbane 

b.1. Rehabilitim/inkapsulimi i pikave te 

nxehta ne territoret te mbyllura 

a.1. Sasia e mbetjeve 

urbane/person/vit dhe sasia(ton) e 

mbetjeve te ricikluara. 

a.2. Numri i residenteve qe 

mbulohen nga sherbimi me 

kontenier 

b.1. m2te rehabilituara ose 

inkapsuluara 

a.1. 1 here ne vit 

a.2. 1 here ne vit 

b.1. 1 here ne vit 

a.1.  Komuna e    Mitrovicës së 

Jugut  ,kompania regjionale e 

mbeturinave dhe MMPHI 

gjegjësisht AKMM 

a.2  Komuna e   Mitrovicës së Jugut   

,kompania regjionale e mbeturinave 

dhe MMPHI gjegjësisht AKMM 

b.1.  Komuna e     Mitrovicës së 

Jugut  ,kompania regjionale e 

mbeturinave dhe MMPHI 

gjegjësisht AKMM 

Rruget dhe 

Transporti 

Reduktimi i 

intesnsitetit te 

trafikut nepermjet 

promovimit te 

transportit publik, 

qarkullimi me  

bicikleta ku 

1.Zgjerimi i rrjetit rrugor per trafikun 

publik 

2. Zgjerimi i rrjetit te korsive per 

bicikleta 

3. Ndertimi i rrugeve te reja me hapsira 

te pershtatshme trotuaresh (perfshire 

korsite e bicikletave). Zgjerimi i 

1. Km rruge shtese qe mbulohen 

nga trafiku urban. 

2. Km korsi shtese per levizje me 

bicikleta. Numuri i bicikletave ne 

qarkullim. 

3. Km rruge te reja dhe te 

rehabilituara. m2 trotuare dhe 

1.1 here ne vit 

2. 1 here ne vit 

3. 1 here ne vit 

4. 1 here ne vit 

1.  Komuna e     Mitrovicës së Jugut    

,Ministria e infrastrukturës dhe 

MMPH 

2.  Komuna e    Mitrovicës së Jugut 

. 

3.  Komuna e     Mitrovicës së Jugut   

, Ministria e infrastrukturës dhe 
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mundet me ndodhë trotuareve gjate rehabilitimit te rrugeve 

ekzistuese. 

4. Rehabilitim/asfaltimi i rrugeve lokale 

korsi bicikletash te shtuara. 

4. Km rruge lokale te 

rehabilituara ose/dhe asfaltuara 

MMPHI 

4.  Komuna e   Mitrovicës së Jugut . 

Trashegimia 

kulturore 

Shtimi dhe 

mbrojtia e vlerave 

te kulturore, 

perfshire ato 

arkeologjike dhe 

arkitekturore 

 

Rehabilitimi, mirembajtia dhe ruajtja e 

objekteve te trashegimise kulturore 

1.Numri i objekteve/ndertesave 

me status mbrojtes 

2. Numri i objeketve/ndertesave 

te restauruara 

1. 1 here ne vit 

2. 1 here ne vit 

1.  Komuna e   Mitrovicës së Jugut 

Instituti për mbrojtjen e  

Monumenteve 

2.   Komuna e    Mitrovicës së Jugut  

Instituti për mbrojtjen e  

Monumenteve 

Trashëgimia 

natyrore dhe 

zonat e 

mbrojtura 

Mbrojtja e vlerave 

të trashëgimis 

natyrore, llojeve të 

cilat janë në listën 

për mbrojtje  

Promovimin e vlerave natyrore 

rekreative, turistike dhe shkencore të 

këtyre zonave dhe rendesisë së llojeve te 

cilat janë në Listën për mbrojtje. 

Gjetja e formave per sensibilizim 

dhe kërkime shkencore me te 

shumta. 

1 here ne vit Komuna e     Mitrovicës së Jugut    , 

Ministria e MMPH-ja dhe instituti i 

Kosovës për Mbrojtje të Natyrës 

 

Peizazhi, 

pyjet dhe 

toka 

1.Konservimi dhe 

shtimi i zonave dhe 

elementeve 

peizazhistik 

2. Mbrojtja e 

mjedisit natyror ne 

hapësirat për rreth 

vendbanimeve 

3. Riperdorimi i 

tokave te ndotura  

4.Mirmbajtje dhe 

zhvillim i pyjeve 

5.Kultivim i pyjeve 

të reja. 

1. Shtimi i hapsirave te reja dhe numurit 

te pemeve e shkurreve. 

2. Dhenie e statusi mbrojtie dhe hartimi i 

nje plani manaxhimi mjedisor i ktyre 

hapësirave. 

3. Rehabilitimi i tokave te ndotura( pikat 

e nxehta mjedisore) dhe venia ne 

eficiense per zona te gjelbera/parqe ose 

rezidenciale 

4 ..Zhvillimi i pyjeve ekzistuese 

5. Pyllëzimi I hapësirave të zhveshura 

1. Siperfaqet ne m2 dhe numuri i 

pemeve te mbjella 

2.Progresi i zbatimit te planit 

3. Siperfaqe toke e ndotur e 

rehabilituar (m2) dhe e vene ne 

perdorim sipas HZK. 

4. Siperfaqe toke së zhvilluar 

pyjore (ha) 

4. Siperfaqe toke së re pyjore (ha) 

1.Një here ne vit 

2. Një here ne vit 

3. Një here ne vit 

4. Një here ne vit 

5. Një here ne vit 

1.  Komuna e   Mitrovicës së Jugut 

2.    Komuna e  Mitrovicës së Jugut 

 3.    Komuna e    Mitrovicës së 

Jugut 

 4.   Komuna  Mitrovicës së Jugut s  

dhe MBPZHR 

5.   Komuna e Mitrovicës së Jugut  

dhe MBPZHR 

Tabela 18 Raporti i monitorimit të VSM-së 
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17. Përfundime 

Mitrovica e Jugut shikuar edhe nga aspekti mjedisor në nivel të komunave të Kosovës është vend 

mjaft atraktiv, për të jetuar, vepruar dhe për të zhvilluar aktivitete tjera jetësore. Është toka 

kualitative, peizazhet e bukura si  dhe me biodiversitetit, ekosistemeve të veçanta, shtrirja e 

mbulesave vegjetative nga nivelet me të ulëta deri te zona mesatare. Padyshim që hartimi dhe 

zbatimi i HZK-së dhe sugjerimeve të cilat u dalin nga VSM-ja në përgjithësi do të kenë ndikime 

pozitive në mjedis dhe do të paraqesin përpjekjet më serioze për baraspeshë mjedisore në ketë 

Komunë.  

Duke analizuar HZK-në Mitrovicës së Jugut shihet qartë se HZK-ja prezanton një profil, koncept të 

zhvillimit hapësinor, Vizion, prioritete strategjike, strategji e masa zbatimi, në HZK vërehen edhe 

përpjekje për të orientuar rritjen e mundshme dhe të parashikuar të popullsisë në disa vendbanime 

të Mitrovicës së Jugut bazuar edhe në disa shembuj të përkufizimit të zonave të ndërtimit (jo në 

definim të zonave në bazë të analizave profesionale) e me qëllim dendësimin në zonat që janë ende 

në proces zhvillimi dhe kanë synim zgjerimi edhe në zonat e reja të banimit duke marrë parasysh 

edhe shërbime të qëndrueshme rreth këtyre vendbanimeve aktuale në komunën e Mitrovicës së 

Jugut. 

HZK-ja ka rrol përmbajtësor edhe në ruajtjen e trashëgimisë kulturore dhe trashëgimisë së 

ndërtimeve. HZK-ja dhe sugjerimet që dalin nga VSM duhet të ndikojnë pozitivisht në 

revitalizimin e ekosistemeve të degraduara, ripyllëzimin e zonave të zhveshura, pyllëzimin e disa 

zonave që vazhdimisht janë nën ndikimin e erozionit. Pozitivisht do të ndikoj edhe në ruajtjen e 

zonave të pasura me ujëra nëntokësore, ekosistemeve të lumenjve nga degradimi dhe nga ndërtimet 

në brigje të lumenjve. 

Gjatë hartimit të VSM-së kemi hasur disa sfida por ndër ato kryesore gjatë hartimit të VSM-së ka 

qenë, nga se në HZK bazuar në harta, informata, hulumtime, analiza profesionale dhe ligje nuk janë 

definuar tregues numerik ose kualitativ për disa pika,vija dhe sipërfaqe të rëndësishme për trajtim 

adekuat të aspektit mjedisor të planit, vlen të vihet theksi në zonat e zhvillimeve të reja të 

infrastrukturës (korridoret rrugore, hekurudhore), zona industriale (sipërfaqja), ndikimi i tyre në 

korridoret e qarkullimit të shtazëve, masa të duhura për qarkullim natyrorë të shtazëve dhe llojeve 

bimore nga një habitat në tjetrin,zonat me ujëra nëntokësore, zonat me erozion,zonat me deponi dhe 

ndotje, zonat me mundësi pyllëzimi dhe ripyllëzimi, shiritat e gjelbër, tampn zonat, parqet, tok e 

ndotur nga pesticidet nuk përmendet as si informatë etj. Këto zona apo vija të infrastrukturës 

përmenden vetëm në pjesën strategjike. Një sfide e veçante mbetet zbatimi në praktike i këtyre 

synimeve të HZK-së; për pyllëzim, ripyllëzim, shirita të gjelbër, tampon zona, dhe në përgjithësi 

shtimin e hapësirave të gjelbra, krijimi i zonave rekreative dhe përmirësimi i treguesve mjedisore të 

komunës. 
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18. Rekomandimet që dalin nga VSM-ja janë: 

 

 Izolimi dhe trajtimi i deponive industrial nga aktiviteti i Trepqës, rikthimi i atyre zonave në 

zona zhvillimore; 

 Definimi në harta i zonave me potenciale rrezatimi, por edhe planifikimi i mundësive për 

trajtimin e rrezatimit dhe uraniumit të varfëruar në vendet ku është goditur me bomba në luftën 

e fundit mendohet të paraqitet si një burim vazhdueshëm i ndotjes në komunën e Mitrovicës së 

Jugut. 

 Definimi në harta i zonave erozive dhe të vërshimeve por edhe planifikimi i mundësive, masave 

dhe projekteve për trajtimin e Erozionit dhe Vërshimeve në aspektin e zonave dhe shkallëve të 

erozionit;  

 Definimi i zonës industriale në aspektin hapësinor dhe të tipit të industrisë dhe krijimit të 

bazave për hartimin e Planit Rregullues të Hollësishëm të zonës duke ofruar bazat për trajtim të 

zonës industriale me masa fizike, natyrore dhe teknologjike që të jetë miqësor edhe në aspektin 

mjedisor; 

 Të precizohen në HZK vendet dhe mundësit, projektet dhe zhvillime për pyllëzim dhe 

ripyllëzim si mas të rëndsishme mjedisore. 

 Definimi në HZK i zonave, Vijave ose mundsisht edhe pikave të zeza të ndotura nga mbeturinat 

dhe planifikohen mundësi trajtimi edhe se është përmend riciklimi si një mundësi por ka edhe 

mundësi tjera, definimi i hapësirave për deponi tranzite dhe sistemit të grumbullimit dhe 

menaxhimit të mbeturinave dhe proceset tjera. 

 Definimi dhe trajtimi si zona konform standardeve dhe ligjeve në fuqi për ujrat nëntokësor dhe 

sipërfaqësor. 

 Definimi dhe trajtimi i koridoreve transportuese në aspektin mjedisor 

 Definimi i pejsazheve, parqeve dhe monumenteve tjera me vlera ose ndikime mjedisore dhe 

parashikimi i masave. 

 Trajtimi i ngrohjes së qytetit të Mitrovicës së Jugut por edhe vendbanimeve si një dimension i 

rëndësishëm i ndotjes dhe ndikimit në ekosisteme. 

 Definimi dhe trajtimi i zonave të pasura me florë dhe faunë. 
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