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               LLOJI I DOKUMENTIT: PROGRAMI TREVJEÇAR PËR BANIM  2022 – 2025 

 

Vendimi i Kryetarit të Komunës së Mitrovicës, Nr. 01-020/04-0026424-2/22, i datës 21.03.2022, në 

bazë të cilëve  Caktohet  Komisioni për Hartimin e Programit të Veçantë të Banimit, i përbërë nga 5 

anëtar.  

 

Komisioni për hartimin e Planit Trevjeçar për Banim: 

 Emri dhe Mbiemri Drejtoria Përgjegjësia në Komision 

1 Sebahate Tahiri Drejtoria për Planifikim dhe Urbanizëm Kryesuese 

2 
Berat Jashari Drejtoria për Shëndetësi Anëtar 

3 Visar Syla Drejtoria për Mirëqenje Sociale Anëtar 

4 Naser Shala Drejtoria për Buxhet dhe Financa  Anëtar 

5. Idriz Beqiri Drejtoria për Gjeodezi Kadastër dhe Pronë Anëtar 

 

 

      Në punën e Hartimit të Programit trevjeqar të banimit ndihmuan: 

 

  Drejtoria e Planifikimit dhe Urbanizmit, z. Edison Tërrnava 

  Drejtoria për Mirëqenie Sociale, znj. Drita Ibrahimi 

  Drejtoria për Shëndetësi, z. Fahri Shabani 

  Drejtoria për Buxhet dhe Financa,  znj. Igballe Islami 

  Drejtoria për Gjeodezi , Kadastër dhe Pronë , z. Artan Berisha 

  Qendra për Punë Sociale 

  Zyra komunale për Punësim 

  Koordinatori për kthim dhe riintegrim 
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1.  Hyrje 

E drejta për banim është e drejtë fundamentale e njeriut që garantohet me Kushtetutën e 

Republikës së Kosovës, me Konventën Ndërkombëtare të Drejtave të Njeriut dhe me Kartën 

Evropiane të Drejtave të Njeriut. 

Ndër konventat e para të miratuara nga kombet e bashkuara në vitin 1948 e njeh banimin si të 

drejtë themelore njerëzore. Kjo konventë është miratuar në kuadër të deklaratës universale të 

të drejtave të njeriut e cila pastaj është adaptuar nga pothuaj të gjitha shtetet e botës. Edhe 

institucionet e Kosovës e njohin të drejtën për banim të secilit qytetar të Kosovës. Kjo është e 

rregulluar edhe me legjislacion. 

Nga aspekti social, banimi adekuat është një e drejtë themelore e njeriut ndërsa nga aspekti i 

planifikimit hapësinor/urban  banimi konsiderohet  si shfrytëzuesi më i madh i hapsirës. Si 

çështje sociale dhe çështje e planifikimit strategjik të një vendi, adresimi i çështjes së banimit në 

mënyrë të duhur siguron zhvillim social dhe ekonomik të qëndrueshëm. 

Kosova është mjaft mirë e mbuluar me legjislacion sa i përket banimit social. Ekziston ligji 

për financimin e programeve të veçanta të banimit Nr. 03/L-164 i cili paraqet një kornizë të 

avancuar për autoritete vendimmarrëse lokale  për të ofruar banim të qëndrueshëm për 

popullatën në territorin e komunave të Kosovës. Po ashtu ekzistojnë edhe një mori aktesh 

nënligjore që e specifikojnë mjaft mirë banimin social. 

Sigurimi i Banimit është bazë për funksionalizimin e familjes, shoqërisë por edhe vet shtetit, 

si për nga stabiliteti psikosocial ashtu edhe ekonomik. Andaj me këtë program pretendojmë që 

të vendosim rend në adresimin e çështjeve të banimit  në komunë për të ofruar banim adekuat 

dhe të qëndrueshëm për kategoritë e familjeve që nuk e ka të zgjidhur çështjen e banimit apo 

që nuk kanë fuqi ekonomike për të paguar qira në tregun e lirë të banesave. 

Komuna e Mitrovicës është e vetëdijshme për rëndësinë që ka banimi dinjetoz për qytetarët e 

vet prandaj edhe bën përpjekje që këtë temë ta trajton në mënyrë sa më kualitative. Për këtë 

qëllim edhe ka përpiluar programin trevjeçar për banim i cili do të shpaloset në vijim. Ky 

program përpos që është kërkesë ligjore (Neni 20 i ligjit për financimin e programeve të 

veçanta për banim) është edhe obligim i komunës së Mitrovicës që të ndihmoj qytetarët e 

vetë.  

Programi i prezantuar është pasues i programit për banim 2016-2019 dhe për përpilimin e 

këtij programi 2022 – 2025 janë marrë për bazë të arriturat por edhe sfidat që janë paraqitur 

gjatë realizimit të programit të kaluar. 

Ky program i prezantuar përbëhet nga tri pjesë:  
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     Në pjesën e parë janë të prezantuara të dhënat e përgjithshme lidhur me këtë program. 

Pra në këtë pjesë përshkruhet qëllimi i programit, baza ligjore, metodologjia dhe 

organogrami i programit, etj. 

 Në pjesën e dytë është bë një prezantim i shkurtë i profilit të komunës së Mitrovicës së 

Jugut duke përfshi pozitën gjeografike, demografinë si dhe kapacitetet financiare për të 

pas një pasqyrë më të qartë mundësitë e komunës për të trajtuar temën e banimit. 

    Pjesa tretë flet konkretisht për banimin duke analizuar gjendjen ekzistuese dhe duke bë 

planifikime konkrete për numrin e familjeve që duhet të ndihmohen në tre vitet e 

ardhshme, mënyrën e ndihmës dhe buxhetin e nevojshëm. 

 

2.  Vizioni / Qëllimi 

 

Vizioni i programit është që Komuna e Mitrovicës së Jugut të jetë një vend ku respektohen të 

drejtat e njeriut duke u përkujdesur që qytetarët e vetë të kenë qasje në banim adekuat duke  

mbështetur kategoritë në nevojë për për banim duke i përshirë edhe komunitetet që jetojnë në 

Mitrovicë. 

Qëllimi i hartimit të Programit tre vjeçarë të Banimit në komunën e Mitrovicës është adresimi i 

çështjeve të banimit në territorin e komunës së Mitrovicës bazuar në politikat qendrore të 

banimit, nevojat e Komunës së Mitrovicës dhe vullnetin politik për realizimin e këtij projekti, 

duke u bazuar në këto pika : 

-  Identifikmin, pasqyrën reale të problemeve në komunën e Mitrovicës, që kanë të bëjnë me 

çështjen e banimit. 

-  Zhvillimin e politikave adekuate përfshirë specifikat lokale, veçoritë gjeografike, 

demografike dhe institucionale për  zbatimin e tyre me qëllim që të mundësohet zgjidhja e 

nevojave për banim për grupe të caktuara të cilat nuk kanë forcë ekonomike  për të 

siguruar banim me çmime të tregut. 

-  Gjetjen e mënyrave të financimit për realizimin e zbatimit të Programit Trevjeçar të 

Banimit. 

-  Krijuar kushte për banim të përshtatshëm dhe të qëndrueshëm në harmoni me standardet  

dhe normat evropiane të banimit, 

-  Duke analizuar gjendjen ekzistuese dhe duke bë planifikime konkrete për numrin e 

familjeve që duhet të ndihmohen në tre vitet e ardhshme, mënyrën e ndihmës dhe buxhetin 

e nevojshëm. 
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  Komuna me Vizionin e saj për të ardhmën pretendon të ketë “qytet me mundësi të barabarta 

si dhe mirëqenje sociale për të gjithë qytetarët e saj”. 

Në këtë aspekt programi i nënshtrohet  zbatimit të metodës së planifikimit strategjik në fushën e 

banimit duke dhënë përgjigje përmes analizës së gjendjes ekzistuese, synimet që synojmë, 

objektivat, veprimet dhe projektet që synohet të arrihen më të dhe në përvetësimin e metodave 

të monitorimit dhe vlerësimin me qëllim të procesit se ku kemi arrit në bazë të këtij projekti. 

 

Dokumenti është përgatitur në përputhje me Udhëzuesin për Hartimin e Programeve Komunale 

Tre Vjeçare të Banimit bazuar në Ligjin Nr. 03/L-164, “Për financimin e Programeve të 

Veçanta të Banimit” dhe është hartuar nga grupi punues komunal në konsultim me zyrtarët e 

MMPH’së. 

 

3.  Korniza Logjore 

 

  Ligji Nr.03/L-164 Për financimin e programeve të veçanta të banimit 

  Udhëzimi Administrativ - Për Përmbajtjen e Kontratës për Banesën me Qira Joprofitabile 

Nr.10/2010 dt.02.09.2010, 

  Udhëzimi Administrativ - Për përmbajtjen e Bonusit të Banimit, Nr.19/2010-

dt.02.09.2010, 

  Udhëzimi Administrativ - Për Procedurat e Përfitimit nga Programet e Veçanta të 

Banimit, Nr.22/2010, dt.18.11.2010, 

  Udhëzimi Administrativ - Për Normat e Banimit për Programet e Veçanta të Banimit, 

Nr.24/2010, dt.18.11.2010, 

  Udhëzimi Administrativ - Për Procedurat e Shpalljes të Programeve të Veçanta të 

Banimit, Nr.23/2010, dt.18.11.2010, 

  Udhëzimi Administrativ - Për përcaktimin e radhës së përparësisë për kategoritë e 

familjeve që mund të përfitojnë nga programet e veçanta të banimit, Nr.21/2010, dt. 

18.11.2010, 

  Ligji 04/L-134 të ndërtesës në bashkëpronësi, dt.06.09.2013 

  Ligji Nr. 03/ L- 091 për shfrytëzimin, administrimin dhe mirëmbajtjen e ndërtesës në 

bashkëpronësi 

  Ligji Nr. 03/L-040 për Vetëqeverisjen Lokale, 

  Ligji Nr. 04/L-061 për shitjen e banesave për të cilat ekziston e drejta banesore 

  Ligji për Procedurat Administrative 05/L-031, dt.25.05.2016 

  Statuti i Komunës 

  Rregullores për Organizimin, Kompetencat dhe pergjegjesite e organeve të Administrates 

të Komunës së Mitrovicës së Jugut 

  Dokumentet e planifikimit urban 



 

Programi Trevjeçar i Banimit   

 

 
 

7 

Dokumentet tjera Relevante me rëndësi për përpilimin e këtij programi janë si në vijim: 

  Plani Zhvillimor Komunal (2020-2028) 

  Ligji për Procedurat Administrative 05/L-031 dt. 25.05.2016 

  Programi Trevjeçar për Banim 2016-2019 

  Plani lokal për Përsona të Riatdhesuar 

  Plani lokal për Kthim të Qëndrueshëm 

  Strategjia për Komunitetet Romë, Ashali dhe Egjiptas 

 

4.  Procesi i hartimit të programit 

Programi trevjeçar për banim është hartuar nga një komision i përbërë nga 5 anëtarë nga drejtori 

të ndryshme komunale. Lista me emra të komisionit gjendet në pjesën hyrëse të këtij 

dokumenti. 

Për përpilimin e këtij programi janë konsultuar legjislatura që lidhet me banim, dokumente tjera 

relevante, vizita në terren si dhe është marr parasysh edhe programi të cilit i ka skaduar afati. 

Në përpilim të këtij programi komisionin e ka ndihmuar edhe organizatat dhe shoqërija civile 

përmes diskutimeve publike të organizuara nga Komisioni dhe të financuara nga OSCE të cilët 

e ka ndihmuar komisionin me këshilla dhe sugjerime.  

Organogrami i programit duket si në vijim: 

Diagrami i hierarhisë në process të hartimit të PTB 
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5.  Metodologjia dhe sigurimi i të dhënave nga fushat përkatëse të komunës dhe procesi 

i hartimit 

 

  Plani Zhvillimor Komunal (2020 – 2028) 

  Planet Rregulluese Urbane ( 6 zona ) të Mitrovicës.  

  Plani lokal i veprimit në Mjedis. 

  Kategorizimi i grupeve  

  Kategorizimi I grupeve dhe klasifikimi i kërkesave për përcaktimin e rradhës së 

përparësisë (UA Nr.21/2010). 

  Struktura e Buxhetit Komunal të Komunës së Mitrovicës të Jugut 

  Përgatitja e draftit të Programit Trevjeçar të Banimit të Komunës së Mitrovicës së Jugut. 

  Bërja publike e Programit Trevjeçar të Banimit – Informimi 

  Dërgimi i Programit Trevjeçar të Banimit në MMPH për marrje të pëlqimit 

  Procedimi i Programit për miratim në Kuvend dhe aprovimi. 

 

 

       Strategjitë në nivel Qendror: 

 

   Strategjia për përfshirjen e komuniteteve Romë dhe Ashkali në shoqërinë kosovare 

2017-2021 dhe plani i Veprimit për zbatimin e Strategjisë për përfshirjen e komuniteteve 

rom dhe Ashkali në shoqërinë kosovare 2017-2021  

 Strategjia Kombëtare për Ri-integrim të qëndrueshëm të personave të riatdhesuar 2018-

2022. 

 Strategjia për Komunitete dhe Kthim. 

 

6.  Profili i Komunës së Mitrovicës 

Mitrovica është njëri prej vendbanimeve më të vjetra të njohura në Kosovë. Pozita 

strategjike dhe gjeografike në mes dy lumenjve të rëndësishëm, Ibrit e Sitnicës si dhe 

motivet ekonomike kanë bërë që territori i Mitrovicës të popullohet qysh në parahistori. 

Prej kohës antike deri në mesjetë njihej si Albanik (Monte Argentarum), vend i pasur me 

argjend e plumb. Zhvillim të hovshëm Mitrovica përjetoi në shekullin e 19-të, pasi u 

zbuluan burime të mineraleve dhe xeheve, përderisa më vonë u shndërrua në qytetin më të 

zhvilluar industrial në Kosovë. Lartësia mbidetare e Mitrovicës është 508 - 510 metra. 
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6.1.  Pozita gjeografike e Komunës së Mitrovicës 

   Komuna e Mitrovicës gjendet në veri të Kosovës në një distancë afërsisht 40 km nga 

Prishtina, me një sipërfaqe prej 33 km katrorë dhe paraqet rreth 5.94% të territorit të 

Kosovës. Komuna e Mitrovicës numëron 46 vendbanime. 

 Mitrovica e Jugut në veri kufizohet me Mitrovicën Veriore dhe Zveçanin, me Leposaviqin 

në lindje , me Podujevën në jug , në jug-perëndim me Skënderajn dhe në perëndim me 

Zubin Potokun.  

Territori i komunës së Mitrovicës gjendet në mes të këtyre koordinatave  gjeografike: 

X1 : 20 04’87” dhe X2 : 20 04’ 91” 

Y1 : 42 47’ 05” dhe Y2 : 42 47’ 50” 

       Harta 1. Pozita gjeografike e komunës së Mitrovicës së Jugut (Ref. PZHK 2020-2028) 
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6.2.  Karakteristikat e qytetit të Mitrovicës 

 

Komuna e Mitrovicës është vendbanim i lashtë andaj është i pasur me monumente të 

trashëgimisë kulturore, të cilat tregojnë historinë e saj nëpër periudhat e ndryshme.  

Në rajonin e Mitrovicës ka plot gjurmë që dëshmojë për një qytetërim të hershëm në këto troje. 

Këto gjurmë, përveç në Muzeun e Qytetit, monumente të trashëgimisë dhe kulturës së 

Mitrovicës janë të shumta edhe në terren si:  

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

Jugut, sipas të dhënave nga Qendra për Trashëgimi Kulturore - Mitrovicë: 

Tabela 1. Trashëgimia Arkitekturale sipas vendbanimit 

Emërtimi i objektit Periudha Vendbanimi I 

mbrojtur 

Hamami i Vjetër Shek. XVIII Mitrovicë e Jugut x 

Shtëpia e Familjes Korogli Shek. XIX Mitrovicë e Jugut x 

Hotel ‘Jadran’  Shek. XX Mitrovicë e Jugut x 

Shtëpi banimi - Xhafer Deva  1930 Mitrovicë e Jugut x 

Kulla e Tupellëve  Shek. XX Mitrovicë e Jugut x 

Shtëpia e Islam Shipolit Shek. XX Mitrovicë e Jugut x 

Shtëpi banimi - Florim Zeneli - 

Kumrije Rama 

Shek. XIX Mitrovicë e Jugut x 

Posta e vjetër 1920 Mitrovicë e Jugut x 

Shtëpia e Xhafer Devës Shek. XIX Mitrovicë e Jugut x 

Enti për punësim Shek. XX Mitrovicë e Jugut x 

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

Bërthama e vjetër e Qytetit - 

Mitrovicë  

Shek. XVIII-XX Mitrovicë e Jugut x 

Shtëpia e Reshat Feratit Shek. XX Mitrovicë e Jugut x 

Kulla e Ymer Ymerit Shek. XIX Rahovë   x 

Hambari i Nehbi Sahit Pecit Shek. XX Rahovë  x 

Kisha Katolike   Vinarc i Epërm  x 

Teqja e Hafuz Halil Mripës 1967 Suhodoll i Ulët  x 

Teqja e Jonuz Efendisë 1905 Suhodoll i Ulët  x 

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 
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Shtëpia e Armatës 1959 Mitrovicë e Jugut x 

Mulliri I Haxhi Osmanit Shek. XIX Rekë x 

Shkolla në fshatin Bajgorë Shek. XX Bajgore  x 

Tab. Ref. PZHK 2020-2028 
 

 

7.  KARAKTERISTIKAT DEMOGRAFIKE 

7.1.  Popullsia  

Mitrovica e Jugut  ka 71.909 banorë (referuar statistikave të Kosovës regjistrimi 2011) nga të 

cilët më shumë se 50% janë të moshës nën 25 vjeqare. Llogaritet se prej 30.000 mijë banorë 

deri 35.000 janë banor jorezident. Zonat rurale kanë 41.215 banorë ndërsa zona urbane 30.693 

banorë Mitrovica  ka  sipërfaqe prej 331 km2,  46 fshatra dhe e ka dendësinë e banimit 214  

banorë/km².   

Familjet në zonën urbane kanë mesatarisht 5 anëtar, ndërsa në zonën rurale 6 anëtarë. 

Sipas përkatësisë etnike, shqiptarët përbëjnë kombësinë shumicë në Komunën e Mitrovicës 

(përjashtuar Mitrovicën Veriore) me 96.65%. Megjithatë, Mitrovica ka një diverzitet etnik dhe 

kulturorë, ku jetojnë edhe Serb, Turq, Boshnjak, Rom, Ashkali, Egjiptian, dhe Goran. Tabela 

më poshtë paraqet ndarjen e popullsisë së Komunës së Mitrovicës sipas përkatësisë etnike. 

 

Analizat demografike që sjell PZHK për kërkesat e reja të njësive banesore, kërkesat për 

zëvendësime si dhe kërkesës për shkak të rritjes së të ardhurave do të jetë si vijon: kërkesat për 

tokën e banimit në qytet deri në vitin 2020 rezultojnë të jenë për rreth 8 deri 10 % të familjeve 

banuese të tanishme për pesëmbëdhjetë vite të shprehur në hapësirë të qytetit diku rreth 130 ha, 

ndërsa kërkesa për tokën e banimit në fshatra deri në vitin 2020 është vlerësuar në 295 ha. 
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Komuna e Mitrovicës së Jugut është komuna e tetë për nga madhësia, megjithatë, është nja nga 

qendrat e rëndësishme administrative rajonale.  

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

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

së Mitrovicës sipas moshës dhe gjinisë është paraqitur në Tabelën në vijim. 

 

7.2.  Migrimi i brendshëm dhe i jashtëm 

Sipas të dhënave zyrtare nga Agjensionit të Statistikave të Kosovës Migracioni i jashtëm në 

Komunën e Mitrovicës nga viti 2001-2011 llogaritet mbi 50,000 banorë më saktësishtë 50,368 

banorë.  

Ndërsa sa i përket migrcionit të brendshëm nga lufta e vitit 98’99’ ka ndikuar që të ketë lëvizje 

të theksuar të banorëve prej fshatrave në qytet. Në migrimin e banorëve prej fshatrave në qytet 

ka ndikuar edhe gjendja e rëndë ekonomike dhe mungesa e mirë e infrastrukturës nëpër fshatra. 

Statistika të sakta për numrin e lëvizjes së banorëve nga fshati në qytet nuk kemi përveç që 

dihet se ka fshatra që janë boshatis në tërësi prej banorëve, siç janë fshati Rzhanë, Ofqarë, 

Batahir, Cërrnushë. Po ashtu ka fshatra që jetojnë shumë pak banorë prej të cilëve pritet që të 

ketë lëvizje dhe boshatisje edhe të tyre. 

Shumë banorë të cilët kanë migruar në qytet nuk e kanë pas të zgjidhur çështjen e banimit dhe 

kjo e ka rënduar edhe më shumë gjendjen ekonomike të tyre dhe buxhetin e Komunës, për të 

ndihmuar familjet e tilla në nevojë. Kemi një numër të madhë të kërkesave që vijnë nga banorët 

e migruar për zgjidhjen e çështjes së banimit, për të cilat Komuna ka shumë vështirësi në 

përmbushjen e kërkesave të tyre.  
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7.3.  Shtimi natyror 

Numri aktual i banorëve dhe parashikimi i shtimit të popullsisë është e dhënë thelbësore për 

planifikim hapësinor. Edhe pse parashikimi nuk mund të jetë shumë i saktë në rast të mungesës 

së informatave të sakta. Përllogaritjen e shtimit të popullsisë së komunës së Mitrovicës së Jugut 

marrim shkallën e shtimit 1.6% shkallë kjo e përvetësuar edhe në Planin Hapësinor të Kosovës. 

Bazuar në të dhënat e Agjencisë së Statistikave të Kosovës  nga regjistrimi i popullsisë të vitit 

2011, komuna e Mitrovicës së Jugut ka 71,909 banorë të shpërndarë në 46 vendbanime, me 

dendësi të popullsisë prej 214 b/km2, që është më lartë se mesatarja e vendit e cila është 

163.2%.  

7.4.  Jetëgjatësia 

Në bazë të dhënave të ASK nga Regjistrimi i popullsisë i vitit 2011 jetëgjatësia e popullsisë së 

Kosovës është 77.96 vite ku gjinia mashkullore konsiderohet me jetëgjatësi 75.4 vite derisa për 

gjininë femrore 80.5 vite. 

Në mungesë të dhënave për Mitrovicën e Jugut mund të merret mesatarja për nivel vendi. 

INDIKATORËT SHËNDETËSOR 

7.5.  Nataliteti 

Referuar të dhënave zyrtare nga ASK që nga viti 2019, nataliteti ka shënuar një rritje graduale. 

Ku në vitin e fundit 2021 është shënuar rritja më e madhe prej 1,152 fëmijë të lindur të gjallë. 

(Tabela më poshtë) 

7.6.  Mortaliteti 

Shkalla e mortalitetit për tre vitet e fundit ka lëvizur prej 432  deri  në 617 . Fatkeqësisht të 

dhëna të veçanta për shkaqet e mortalitetit në komunën tonë nuk kemi gjetur. (Tabela më 

poshtë) 

7.7.  Shtimi natyror 

Shtimi natyror në komunën e Mitroicës së Jugut është pozitiv sipas Vlerësimeve të popullësisë 

nga ASK për tre vitet e fundit 2019, 2020, 2021 (Tabela më poshtë) 

Viti 
Nataliteti 

(Lindjet) 

Mortaliteti 

(Vdekjet) 
Shtimi natyror 

Gjithsejt 

popullësia 31 

Dhjetor  
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2019 1,140 432 708 69,956 

2020 1,140 651 489 69,329 

2021 1,152 617 535 69,866 

Tabela. Nataliteti, mortaliteti dhe shtimi natyror në komunën e Mitrovicës nga 2019 -2021 nga 

ASK, Vlerësimi i popullësisë 2019, 2020, 2021 

7.8.  Organizimi i Kujdesit Parësor Shëndetësor (KPSh) 

KPSH organizohet përmes rrjetit të institucioneve shëndetësore në:  

 Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare (QKMF) 

 Qendrat e Mjekësisë Familjare (QMF) dhe  

 Ambulantat e Mjekësisë Familjare (AMF); 

Rrjeti i institucioneve shëndetësore të KPSH të Komunës së Mitrovicës përbëhet prej 1 QKMF-

je 11 QMF-ve dhe 10 AMF-ve: 

QKMF QMF AMF 

 Mitrovicë  Ilirida 

 Bair 1 

 Bair 2 

 Shipol 

 Zhabar 

 Ura e Gjakut 

 Tuneli i Parë 

 Shupkovc 

 Bare 

 Stantërg 

 Koshtovë 

 Fidanishte 

 Gushavc 

 Broboniq 

 Kçiq i Madh 

 Rashan 

 Bajgorë 

 Kaqandoll 

 Zabërgjë 

 Vllahi 

 Selac 
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Harta – Shpërndarja e institucioneve shëndetësore të KPSh në Komunën e Mitrovicës(ref. DSH) 

7.9.  Niveli i arsimimit 

Në bazë të statistikat të Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë dhe Drejtorisë së 

Arsimit në Komunën e Mitrovicës së Jugut. Komuna e Mitrovicës së Jugut ka këto institucione 

arsimore si më poshtë: 

1 Institucion Parashkollor (publik) 

3 Institucione Parashkollore (private) 

28 Shkolla Fillore të Mesme të Ulëta (publike) 

10 Paralele të ndara të Shkollave Fillore (publike) 

1 Shkollë e Mesme të Ulët dhe Shkollë të Mesme të Lartë (private) 

5 Shkolla të Mesme të Larta (publike) 

1 Shkollë për Fëmijë me nevoja të veçanta – Qendra Burimore (publike) 

Gjithësejt nxënës në të gjitha nivelet shkollore janë: 15,827 nxënës 7936 meshkuj dhe 7891 

femra. 

Në Mitrovicë është zhvilluar edhe shkollimi i lartë Universitar, ku në qytet operojnë katër 

universitete:  

1)Universiteti Publik i Mitrovicës “Isa Boletini “, në kuadër të së cilit janë 6 fakultete: 

-  Fakulteti i Gjeoshkencave 

-  Fakulteti i Teknologjisë Ushqimore 

-  Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike dhe Kompjuterike 

-  Fakulteti Juridik 

-  Fakulteti Ekonomik 
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-  Fakulteti i Edukimit 

2)  Kolegji privat “International Business College Mitrovica”. 

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

8.31% nuk kanë përfunduar arsimin, 14.81% kanë përfunduar shkollën fillore, 27.60% kanë 

përfunduar shkollën e mesme të ulët, 34.08% kanë përfunduar shkollën e mesme të lartë, 6.23% 

janë të diplomuar dhe 0.66% kanë diplomë pasuniversitare (Master, PhD).(ref. DKA) 

Tabela 2. Popullsia e moshës 10 vjeçe e mbi sipas nivelit të arsimimit, njohjes së shkrim 

leximit, gjinisë dhe komunës 2011 

 

N
u

k
 d

in
ë 

sh
k

ri
m

 d
h

e 

le
x
im

 

N
u

k
 k

a
n

ë 

p
ër

fu
n

d
u

a
r 

a
rs

im
in

 

S
h

k
o
ll
ë 

fi
ll
o
re

 

M
es

ëm
 t

ë 
u

lë
t 

T
ë 

m
es

ëm
 t

ë 

la
rt

ë 

T
ë 

d
ip

lo
m

u
a
r 

D
ip

lo
m

ë 

p
a
su

n
iv

er
si

ta
re

 

( 
m

a
st

er
, P

h
D

) 

Gjithsej 2012 5327 9492 17686 21837 3991 420 

Meshkuj 349 1847 3885 7094 13885 2515 293 

Femra 1663 3480 5607 10592 7952 1476 127 

 

7.9.  Punësimi dhe Papunësia 

Sa i përket punësimit në sektorin e institucioneve publike janë të punësuar 1989 punëtor 

ndërsa në sektorin privat nuk ka shifra të sakta të të punësuarve.  

Në nivel të Kosovës sipas Anketës së Fuqisë Punëtore 2019, papunësia është̈ gjithësej 26.9% 

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

24 vjeçare dhe më e lartë te femrat (30.6%) krahasuar me meshkujt (25.4%).   

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

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

të personave janë të pashkolluar 26% me arsim te mesem profesional kurse më pak me 

përgatitje shkollë fillore, shkollë të mesme gjimnaz, bachelor apo master. Në aspektin gjinor, 

54% të regjistruar janë meshkuj ndërsa 46% janë femra.  

Tabela 3. Numri i të papunësuarve sipas nivelit të edukimit 

Niveli i edukimit Totali  % Femër  % Mashkull   

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

Klasët I –IX (Shkolla fillore) 339 6% 139 41% 200 59% 
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Arsim i mesëm profesional 1380 26% 474 34% 906 66% 

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

Bachelor 397 7% 265 67% 132 33% 

Master 38 1% 23 61% 15 39% 

PhD 0   0   0   

Shkolla e Lartë 0   0   0   

Total 5409 100% 2480 46% 2929 54% 

 

Vlenë të theksohet se këto shifra nuk korrespondojnë me gjendjen reale sepse numri i 

punëkërkuesve dhe numri i të punësuarve është më i madhe por të cilët nuk janë lajmëruar në 

zyrat për punësim respektivisht firmat e ndryshme nuk i kanë lajmëruar si punëtor të punësuar. 

Ky është një problem i gjere i cili e atakon tërë Kosovën dhe duhet të trajtohet në nivel qendror. 

Numri i familjeve në 4 vitet e fundit që jetojnë në asistencë sociale, është si në vijim: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. i familjeve përfituese të asistencës sociale 

Periudha familje anëtarë 

2018 2276 9572 

2019 2330 9751 

2020 2392 9933 

2021 2360 9674 
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8.  Analiza ekonomike dhe zhvillimi ekonomik në Mitrovicë  

 

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

për tregti me 37.2%, pastaj transporti dhe magazinimi me 12.9%, akomodimi dhe aktivitetet e 

shërbimit të ushqimit me 10.1%, industria përpunuese me 8.4%, e me radhë. 

Tabela. Numri i përgjithshëm i ndërmarrjeve ekonomike, sipas sektorëve ekonomik Ref. PZHK 2020-2028 

Sektorët Numri Përqindja 

A- Bujqësia, pylltaria dhe peshkimi 209 2.8% 

B- Xeheroret dhe gurëthyesit 19 0.3% 

C- Industria përpunuese 619 8.4% 

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

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

F- Ndërtimtaria 432 5.9% 

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

H- Transporti dhe magazinimi 953 12.9% 

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

J- Informimi dhe komunikimi 173 2.4% 

K- Aktivitetet financiare dhe te sigurimit 113 1.5% 

L- Aktivitetet e patundshmërive 31 0.4% 

M- Aktivitetet profesionale, shkencore dhe teknike 316 4.3% 

N- Aktivitetet administrative dhe shërbimet mbështetëse 3 0.0% 

P- Arsimi 37 0.5% 

Q- Shëndetësia dhe aktivitetet e punës sociale 120 1.6% 

R- Arte, argëtimi dhe rekreimi 137 1.9% 

S- Aktivitetet tjera shërbyese 631 8.6% 

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

Gjithsej 7360 100% 

Duke pasur parsyshë pozitën e mirë gjeografike të Mitrovicës, potencialeve të mëdha të tokës 

bujqësore dhe traditës industriale të Mitrovicës, zhvilimi ekonomik i Mitrovicës në prespektivë 

afatshkurtër  duhet të orientohet në këto segmente të paraqitura me objektiva ref. PZHK 2020-

2028: 

 

Qëllimi 1 Fuqizimi i zhvillimit industrial  

Objektiva 1.1 Rritja e kapaciteteve prodhuese industriale të Trepçës deri në vitin 2026 

Objektiva 1.2 Ngritja e kapaciteteve përpunuese të metaleve të Plumbit, Zinkut dhe industrisë kimike 
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deri në vitin 2024 

Objektiva 1.3 Ri-vitalizimi i hapësirave ekzistuese dhe potencialeve tjera në kompleksin Trepça deri në 

vitin 2028 

Objektiva 1.4 Fuqizimi i industrisë së përpunimit të drurit, metalit dhe plastikës deri në vitin 2022 

Qëllimi 2 Funksionalizimi dhe plotësimi me infrastrukturë i zonave për zhvillim ekonomik 

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

Vaganicë deri në vitin 2022 

Objektiva 2.2 Kompletimi me infrastrukturë i Parkut të Biznesit deri në vitin 2024 

Objektiva 2.3 

 

Funksionalizimi i korridoreve zhvillimore duke i plotësuar me infrastrukturën e 

nevojshme teknike deri në 2022 

Qëllimi 3 Zhvillimi i qëndrueshëm i turizmit 

Objektiva 3.1 Sigurimi i infrastrukturës mbështetëse në zonën turistike të Shalës së Bajgorës, deri në 

vitin 2024. 

Objektiva 3.2 Zhvillimi i turizmit rekreativ përgjatë lumenjve  deri 2025 

Objektiva 3.3 Zhvillimi i turizmit kulturor deri ne vitin 2023 

Qëllimi 4 Zhvillimi i bujqësisë dhe pylltarisë të qëndrueshme dhe avancimi i përpunimit të 

produkteve bujqësore 

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

të veçantë tek fshati Frashër, Kçiq i Madh dhe Vërbnicë 

Objektiva 4.2 Zgjerimi i sistemit të ujitjes Ibër-Lepenc në vendbanimin Pirq, Vaganicë, Verbnicë dhe 

Frashër dhe ri-vitalizimi i sistemit ekzistues deri 2026 

Objektiva 4.3 Mbrojtja e tokave bujqësore me masa përkatëse nga vërshimet përgjatë lumit Sitnica 

deri 2024 

Objektiva 4.4 Rritja e fondit blegtoral për 10% për çdo vit dhe zgjerimi i kapaciteteve prodhuese dhe 

përpunuese të qumështit, deri 2028 
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Objektiva 4.5 Rritja e sipërfaqeve të kultivuara me drithëra, perime dhe peme, së paku 10 % në vit, në 

zonën e prodhimit intensiv të përcaktuar me PZHK deri 2028 

Objektiva 4.6 Rritja e kapaciteteve të pikave grumbulluese dhe përpunuese të pemëve dhe perimeve 

për së paku 50%, deri 2028 

Objektiva 4.7 Rritja e vazhdueshme e numrit të shoqërive të bletëve në zonën e Shalës, deri 2028; 

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

Zhvillimor Komunal deri 2028 

Objektiva 4.9 Konsolidimi i tokës bujqësore (masa për zgjerim, melorim dhe kullim i tokës) deri në 

2028 

Qëllimi 5 Fuqizimi i tregtisë  

Objektivi 5.1 Zhvillimi i infrastrukturës në hapësirat e tregut javor në qytet deri në vitin 2021 

Objektivi 5.2 Zhvillimi i ndërtimtarisë në funksion të zhvillimit ekonomik deri në vitin 2028 

Objektivi 5.3 Zhvillimi i transportit në funksion të zhvillimit ekonomik 

Objektivi 5.4 Nxitja e zhvillimi të sektorit të prodhimit të BRE-së duke caktuar hapësira të 

përshtatshme  deri në vitin 2028 

 

Në Tabelën në vijim, të dhënat e shfrytëzimit të tokës në Komunën e Mitrovicës, tregon që Prej 

rreth 331 km² sa ka komuna e Mitrovicës së Jugut, vlerësohet se gjysma e kësaj sipërfaqeje është 

tokë bujqësore. Në krahasim me komunat tjera në Kosovës, Mitrovica e Jugut gjendet pak nën 

vlerën mesatare (54% tokë bujqësore).  

Tabela. Shfrytëzimi tokës sipas sipërfaqeve (ha) dhe përqindjes (ref. PZHK 2020-2028) 
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65.59 

ha 

1911.4

1 ha 

15871.0

4ha 

211.5

2 ha 

97.26 

ha 

349.20 

ha 

2.00 ha 14275.

35ha 

48.60 

ha 

22.06 

ha 

65.46 

ha 

155.1

2 ha 

0.20% 5.78% 47.99% 0.64% 0.29% 1.06% 0.01% 43.16% 0.15% 0.07% 0.20% 0.47% 
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Këto statistika tregojnë për potencialin që sektori i bujqësisë dhe turizmit mund të këtë në 
zhvillimin ekonomik lokal dhe rritjen e punësimit.  
Turizmi - Njëri ndër potencialet e shumta të zhvillimit ekonomik të komunës së Mitrovicës së 
Jugut është edhe zhvillimi i turizmit. Territori karakteristik i komunës, malet e Shalës së 
Bajgorës, luginat që përshkohen nga lumenjtë Ibër, Sitnicë dhe Lushtë paraqesin potencial të 
favorshëm të zhvillimit të turizmit në komunë, si turizmi rekreativ, sportiv dhe pushimeve 
familjare. Malet e Bajgorës karakterizohen me zona të ndryshme atraktive, si maja e Picelit, 
Mejdani i Rahovës që karakterizohet me gropa të mbushura me akuj gjatë tërë vitit. 
Po ashtu, edhe Trepça mund të ketë ndikim në zhvillimin e turizmit, duke pasur parasysh 

Muzeun e kristaleve që është njëra prej galerive të saja të pashfrytëzuara, e që mund të 

shndërrohet në atraksion turistik si nga aspekti edukativ, hulumtues dhe shkencor po ashtu 

mund të shfrytëzohet edhe si galeri për vizita (turizëm) ditore, si pjesë zinxhir e paketës turistike 

në Mitrovicën e Jugut. 

 

9.  Vendbanimet, vendbanimet jo formale dhe ndërtimet pa leje 

Komuna ka 46 vendbanime me një shpërndarje jo të balancuar të vendbanimeve.  

Mitrovica e Jugut gjendet në mes të dy qendrave kryesore Prishtinë dhe Leposaviq, andaj rrugët 

ndërlidhëse dhe hekurudhat janë mundësi e mirë që zhvillojnë lëvizjen e shpejtë të qytetarëve 

dhe mallrave. 

Rrugët – komuna gjendet në udhëkryqin e rrugës kryesore  ndërkombëtare dhe regjionale dhe në 

udhëkryqin e arterieve hekurudhore (Adriatikut dhe Ibrit). Këto arterie e bëjnë komunën  një 

vegzë lidhëse e korridoreve ndërkombëtare.  

Për ta parandaluar strukturën e pakontrolluar dhe potencialisht të padëshiruar të banimit, është 

propozuar zhvillimi i një numri të kufizuar të qendrave sekondare për ta plotësuar qytetin. 

Qëllimi i qendrave sekondare është shpërndarja sa më e barabartë e zhvillimit në tërë komunën.  

Territori i komunës dhe emërtimet e fshatrave apo vendbanimeve janë të përcaktuar me Ligjin 

për Kufijtë Administrativë të Komunave.  

Komuna e Mitrovicës është e përbërë prej këtyre fshatrave, vendbanimeve dhe lagjeve urbane:  

FRASHËR I MADHË, FRASHËR I VOGËL, SHUPKOVCË, VËRNICË, MITROVICË 

(Lagje : QENDRA, ILIRIDA, URA E GJAKUT), KÇIQI I MADH, KÇIQ I VOGËL, 

VAGANICË, KOSHTOVË, BROBONIQ, SUHADOLL I EPËRM, SUHODOLL I 

POSHTËM, VINARCË I POSHTËM, VINARCË I EPËRM, GUSHAVCË, VLLAHIJË, 

RAHOVË, RASHAN, ZHABAR I POSHTËM, ZHABAR I EPËRM, VIDISHIQ, 

SHIPOL, BARE, BAJGORË, LUSHTË, SELACË, TERSTENË, KOPRIVË, MAXHERË, 

MELENICË, VIDIMRIQ, KAQANOLL, KUTLLOFC, DEDI, STRANË, MAZHIQ, 
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KOVACICË, STAN TËRG, ZABERGJË, ZJAÇË, RRZHANË, BATAHIR, OVQARË, 

ZASELLË, CËRRNUSHË, LUSHTË, LISICË. 

 

- Vendbanimet joformale janë të integruara në planet hapësinore dhe zhvillimore.  

MBULUESHMËRIA ME PLANE 

1 Sipërfaqja e përgjithshme e komunës e përfishirë në PZHK 33100 ha 

2 Dhe PZHU 1920 ha 

3 Mbulueshmëria me Plane Rregulluese 652.80 ha ose 34.00 % të zonës 

Urbane, Ndërsa Harta Zonale 

është në proces të finalizimit 

4 Nr. i Vendbanimeve Joformale në Komunë 5 

 

Një problem në planifikimin hapësinor është edhe trajtimi i ndërtimeve pa leje e që në 

Komunën e Mitrovicës së Jugut në bazë të regjistrimit të vitit 2015 janë rreth 8,105 ndërtime pa 

leje. Sipas Ligjit Nr. 06/L-024 Për Trajtimin e ndërtimeve pa leje, kanë aplikuar 1414 raste, prej 

tyre deri më tani janë të legalizuara 474 objekte, ndërsa në listë të pritjes janë 402 objekte. Të 

regjistruara në Kadastër dhe në RDPP 388. 

 

10.  Banimi – Fondi Banesor 

Numri i përgjithshëm i shtëpive individuale në komunën e Mitrovicës, për momentin është 

21,909 shtëpi individuale, ndërsa banesave kolektive  janë 351 banesa kolektive, me 3,889 njësi 

banimi. Kyçje në kanalizim kanë 82% të këtyre shtëpive ndërsa në rrjetë të ujësjellësit janë të 

kyqur 95% të shtëpive. Deri tani në një shtëpi kanë jetuar tri gjenerata me disa familje në një 

shtëpi, por trendet e zhvillimit tregojnë që dita ditës shprehet nevoja për njësive të reja banesore 

për çifte të  ndara nga familjet tradicionale si dhe çifte të reja. 

Gjendja fizike e shtëpive dhe ndërtesave të banimit kolektiv është relativisht e mirë, ngase 

shumë objekte të banimit kolektiv janë ndërtime të reja ( të ndërtuara pas vitit 2000), ndërsa ato 

të vjetrat, kanë qenë të ndërtuara me material të fortë, gjë që gjendja e qëndrueshmërisë dhe 

sigurisë për banorët është në nivelin e kënaqshëm. Deri më tani çështjen e banimit në komunë e 

kan adresuar Drejtoria për Planifikim dhe Urbanizëm, Drejtoria për Mirëqenje Sociale dhe 

ndonjëherë edhe Zyra e Komuniteteve mirëpo me miratimin e Ligjit për Financimin e 

Programeve të Veçanta të Banimit, komuna është e obliguar të themeloj njësinë apo sektorin e 

banimit në kuadër të Drejtorisë për Planifikim dhe Urbanizëm, gjë që kjo është realizuar me 

miratimin e Rregullores për Organizimin , Kompetencat dhe pergjegjesite e organeve të 

Administrates të Komunës së Mitrovicës së Jugut. 
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11.  Gjendja faktike – Profili i Komunës së Mitrovicës së Jugut në fushën e Banimit 

 

KOMUNA E MITROVICËS SË JUGUT 

Nr. i popullsisë  71909 b 

Zonat rurale 41215 b 

Zonat urbane 30693 b 

Nr. i fshatrave/nr i lagjeve 46 

Banimi 

individual 

Nr. objekteve para 1999 ( regjistrimi i vitit 

1981) vrejtje: në regjistrimin 1981 ka qenë e 

përfshirë edhe Mitrovica e Veriut 

18672 

Nr. objekteve pas 1999  3237 

Etazhiteti mesatar P+1 

Banimi kolektiv Para 1999 Nr. objekteve 18 

Nj. banimi 333 

Pas 1999 Nr. objekteve 351 objekte 

Nj. banimi 3889nj/banimi 

Etazhiteti mesatar P + 6 

Statusi pronësor [banim kolektiv) para 1999 Privat   [nj. banimi] n/a 

Shoqëror [nj. 

banimi] 

n/a 

Raporti banim individual/banim kolektiv në [%] (sipas PZHK 

2020-2028) 

76.85 % invidual 

23.15 % kolektiv 

Kyçje në infrastrukturë të objekteve të banimit në [%] (sipas 

PZHK 2020-2028) 

84% në kanalizim 

90% në ujësjellës 
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Nr. i objekteve të pabanuara 43 ( sipas 

regjistrimit 2011) 

Nr. i objekteve me vlerë kulturo historike që shfrytëzohen për 

banim 

S’ka 

Aplikimi i masave termo-izoluese në objektet e banimit në [%] 58% 

Ndërtimet ilegale mbindërtimet 89 

ndërtimet tjera  11800 (sipas 

regjistrit të 

aplikimeve për 

legalizim të vitit 

2015) 

ndërtimet në pronë shoqërore                            n\a 

Numri i kërkesave për zgjidhjen e çështjes së banimit   361 kërkesa për 

banim dhe rindertim 

deri në muajin qershor 

2022, të adresuara në 

DPU, DIEMS dhe 

ZKK 

Lokacionet (sipërfaqja e tokës) për programet e veçanta te 

banimit  

3 lokalcionet : Te 

Desi Rr.M.Teutë, 

Shipol, Stan Tërg 

Nr. i objekteve/nj. banimi e ndërtuara nga Komuna,  

Qeveria dhe Donatoret 

Rindërtimi pas luftës 

99’ nga donatorët 

3213 nj.banimi (4184 

pa trajtuara) 

Nga Qeveria 142 në 

Frashër                            

Komuna 65 nj.banimi 

( për komunitetin 



 

Programi Trevjeçar i Banimit   

 

 
 

25 

Serb) 

Nga Donatorët 289 

nj.banimi (Roma 

Mahallë) 

Nga OJQ “Jetimat e 

Ballkanit” 40 shtëpi 

individuale në 

Frashër, prona 

Komunale, 

Nga OJQ “ Chatar 

Charity” 40  shtëpi 

indivuduale në 

Frashër, prona 

Komunale 

Nr. i objekteve/nj. banimi me qira nga komuna dhe vlera mes. e 

qirasë 

                                  

49nj.banimi , vlera 

mesatare 20.00 €  

Nr. i objekteve/nj. banimi te disponushëm për qira te ulëta te 

tregut (jo profitabile) 

49 +40+40 

Nr. i objekteve/nj. banimi në pronësi te Komunës që mund të 

adaptohen  

 

Qendrat e përkohshme 

kolektive (QPK) 

Numri i QPK Nuk ka 

Vendndodhja /emërtimi Të gjitha Qendrat e 

Përkohshme 

Kolektive i kemi 

shuar, me projektet e 

banimit sipas planit 

tre vjeqar paraprak  

Nr. i familjeve - 

Nr. i banorëve - 



 

Programi Trevjeçar i Banimit   

 

 
 

26 

Planet rregulluese - sa janë bërë dhe sa janë që duhet të bëhen 

 

 

Përveç PZHK, PZHU, 

kemi 6 PRRU të 

miratuara, në proces 

të finalizimit të Hartes 

Zonale  

 

 

12.  Analiza e gjendjes ekzistuese të banimit social dhe tjera 

 

Në Komunën e Mitrovicës, raste sociale të përfshira në skemën e asistencës sociale në vitin 

2021 janë: 2360 familje, me 9674 antarë. Një numër i konsiderueshëm i tyre jetojnë në kushte jo 

të mira të banimit dhe kanë nevojë për përmirësimin e tyre, ndërsa një pjesë tjetër që kanë 

paraqit edhe kërkesë nuk plotësojn as kushtet minimale për banim. Mbi 20 kërkesa janë të 

komuniteteve Rom, Ashkalinj, Egjiptian, për përmirësimin e kushteve dhe zgjidhjen e çështjes 

së banimit. Jo më pak është edhe numri i kategorive në vijim: Fëmijët pa përkujdesje 

prindërore, të strehuar te të afërmit, nënat kryefamiljare, të moshuarit pa përkujdesje, familjet 

strehuese të fëmijëve, familjet që jetojnë nën normat minimale të banimit etj.  

Nevojat për banim janë më tepër se sa të rasteve sociale, ngase edhe shumë familje të cilët kanë 

ndonjë anëtar të punësuar, janë në pamundësi që të ndërtojnë shtëpi apo të blejnë banesë dhe 

kanë nevojë për një mundësi më të përballueshme të sigurimit të banimit me një qira të 

përballueshme.  

Komuna e Mitrovicës së Jugut që nga paslufta e këndej, është marrë me zgjidhjen e çështjes së 

banimit. Pas luftës, ishte procesi i kthimit të refugjatëve në njërën anë dhe migrimi i një pjese të 

popullatës në anën tjetër. Pos refugjatëve të kthyer nga shtetet perëndimore, në qytetin e 

Mitrovicës, si një dukuri më e shprehur është migrimi i popullatës  nga zonat rurale në qytet. Ky 

proces me gjithë vështirësitë e tija vazhdon edhe sot. Me konsolidimin e pushtetit lokal filloi 

edhe interesimi për mbulimin e nevojave të qytetarëve për banim. Duke iu falenderuar edhe 

donatorëve të jashtëm për rindërtimin e pas luftës 99’ nga donatorët si: DRC, Goli IRLANDEZ, 

IRC etj nga gjithësejt të evidentuara 7397 shtëpi të djegura janë rindertuar 3213 shtëpi (4184 pa 

trajtuara). Nga Qeveria vitin 2005-2006 janë rindërtuar 142 shtëpi të komunitetit Serb. Nga 

Donatorët si: Mercy Corps, DRC, NCA, janë ndërtuara 289 nj.banimi (Roma Mahallë) të 

dedikuara për komunitetin RAE të kthyer.  
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12.1. Banimi Social 

Banimi social në komunën e Mitrovicës së Jugut, është zhvilluar me një ritëm më të ngadalshëm. Që nga 

viti 1999, janë ndërtuar 2 blloqe të banesave kolektive sociale, njëri bllok në zonën urbane objekti Te 

Desi (Rr. Mbretresha Teutë) me 21 njësi banimi, ndërsa tjetri në zonën rurale (Stan tërg) me 17 njësi 

banimi edhe atë të ndërtuara nga donacionet e nivelit qendror prona Komunale. Gjithashtu një ndërtesë 

është adaptuar për banim social (në Lagjen Shipol) me 18 njësi banimi e financuar nga Mercy 

Corps, niveli qendror dhe lokal. 

Objekti banesor përball objektit Komunal janë të vendosura (kontrata me qera për shfrytëzimin e 

banesës për familje të dëshmoreve dhe invalideve te luftes) 15 familje 

Objekti Ndertesa Ramiz Sadiku (kontrata me qera për shfrytëzminin e banesës për kuadro) 13 familje 

Sipas kërkesave zyrtare numri i familjeve të cilat kërkojnë strehim, meremetim/renovim dhe 

ndërtim të shtëpisë deri më tani është 349. Numri i këtyre kërkesave është zvogluar me zbatimin 

e dy marrëveshjeve të nënshkruara në mes të Komunës së Mitrovicës dhe OJQ-ve Qatar Charity 

(ndertimin e 40 shtëpi në Frashër, prona Komunale), OJQ “Jetimat e Ballkanit “(ndërtimin e 40 

shtëpi). 

Komuna e Mitrovicës  ka ndihmuar në kuadër të banimit edhe me furnizim me material 

ndertimor për ndërtim \ renovim për familjet me kushte të vështira ekonomike shtëpit  për 

personat të cilët kanë pronën e tyre, mirëpo nuk kanë mundësi të renovimit, meremetimit dhe 

ndërtimit të shtëpive. 

 

Lokacioni Shqiptarë Serb Turq, 

Rom, 

Ashkali 

Egjiptian 

Nr. 

Shtë

pi 

bani

mi 

Donatorët 

 

1 Frashër 

2005-2006 

2 140 / 142 Qeveria e Kosovës. 

Në prona private 

2 Roma 

Mahallë 

/ / 289 289 NCA, DRC Mercy 

Corps, Prona 

Komunale kontratat 

për shfrytëzimin për 

99vite 

3 2 Korriku  5 / 3 8 Komuna e 

Mitrovicës, prona 

private 

4 Frashër 

2019 -2020 

80 / / 80 Komuna e 

Mitrovicës , 40 

shtëpi ndërtuar nga 
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OJQ Chatar Charity 

dhe 40 shtëpi nga 

OJQ Jetimat e 

Ballkanit-Prona 

Komunale 

5 Ndihmë në 

material 

ndërtimor 

për 

ndërtim\ren

ovim në 

Prona 

Private 

2019-2021 

27familje 

në vitin 

2019, 15 

familje 

në vitin 

2020) 

dhe 

98(në 

vitin 

2021) 

/ 10 140 Komuna e 

Mitrovicës, përmes 

Grandit Qeveritar 

6 Projekti 

Amerikan 

MCC për 

ndihmë 

rreth 

izolimit të 

shtëpive të 

banimit 

raste 

sociale, 

ndërtesa 

dhe të tjera 

në kuadër 

të efiqincës 

së 

energjisë, 

sipas 

marrëveshj

es MCC 

dhe 

Komuna, 

projekti 

eshte ne 

vazhdimesi 

përfitues

92 shtëpi 

individua

le prej 

tyre 19 

familje 

raste 

sociale + 

3 

ndërtesat 

Blloku 2, 

Blloku 3, 

Blloku 

17, 

Blloku 

29 dhe 

Kovaçet 

gjithësejt 

96 njësi 

banimi 

(apartam

ente) dhe 

15 lokale 

  188 

njësi 

bani

mi 

MCC dhe Komuna e 

Mitrovicës së Jugut 

  

Kërkesat faktike për përkrahje 

1. Me asistencë sociale dhe tjera nevoja 30-kerkesa pagese te qeras 

25 kërkesa – strehim viti 2020-21 

251 kërkesa –ndërtim - meremetim, 

renovim  

2. Kategoritë e dala nga lufta 1 14 kërkesa 

3. Të kthyerit 15 (të lajmëruara) 

4. Të riatdhesuarit 6 ( të lajmëruar),  

5. Të moshuarit n/a 
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6. Të rinjtë n/a 

7.  Të punësuarit nga buxheti shtetëror n\a 

8. Minoritetet Mbi 20 kërkesa nga komunitetet R,A,E 

9. Tregu i banimit  I pa organizuar 

10. Shitja e banesave në treg Mbi 700 € m2 - mesatare 

11. Të dhëna me qira n\a 

12. Me qira në kushte të caktuara (joprofitabile) 36 +40+40 familje 

13. Pa qira  

 

13.  Synimet e Planit Trevjeçar të Banimit 

      Mbulimi i nevojës për banim, për kategoritë të cilat nuk e kanë të zgjidhur çështjen e banimit 

dhe të cilët nuk kanë fuqi ekonomike të bëjnë këtë në tregun e lirë të banesave , është një 

proces, i cili kërkon punë, koordinim, mbështetje, bashkëpunim dhe plan konkret të realizimit. 

Planit Tre Vjeçar i Banimit domosdoshmërisht kërkon  struktur të organizuar komunale si 

sektor i banimit si dhe mbështetje nga niveli lokal dhe ai qëndror për zbatueshmërinë efikase të 

tij.   

 

      Komuna e Mitrovicës së Jugut është munduar që në vazhdimësi të ju gjej zgjidhje banorëve të 

cilët kanë nevojë për banim përfshi edhe komunitetet pakicë kështu që duke pasë mbështetje 

prej nivelit qëndror  dhe donatorëve ndërkombëtar ka arritur të ju ofrojë zgjidhje në çështjen e 

banimit. 

Mirëpo mbetet edhe shumë për tu bërë në sigurimin e banimit të qëndrueshëm për qytetarët e 

Komunës së Mitrovicës.  

      Andaj përmes këtij programi tentohet të zgjidhen këto probleme hap pas hapi, duke identifikuar 

mundësitë alternative për adresimin e çështjeve të banimit të veçant.  

13.1. Kategoritë e synuara 

Kategorizimi dhe specifikimi do të rregullohet sipas bazës ligjore duke i definuar balancën 

ndërmjet kategorive të synuara nëpër vite të aplikimit sipas të cilit do të përcaktohen kriteret e 

caktuara për familjet përfituese të cilat do të kenë për bazë: karakteristikat sociale dhe 

ekonomike të familjeve që presin ndihmën nga autoritetet komunale për të zgjidhur problemet e 

banimit. 

Ndër kategoritë që do të përfitojnë nga programet e banimit parashihen: 

•  Familjet që nuk kanë banesë apo shtëpi në pronësi individuale; 

•   Familjet që posedojnë sipërfaqe banimi nën normat e banimit, të përcaktuara 

për atë kategori sociale dhe ekonomike; 

•   Kategoritë e dala nga lufta dhe ish të përndjekurit politik; 

•   Të kthyerit 
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•   Komunitetet Romë, Ashkali dhe Egjiptas; 

•   Të riatdhesuarit; 

•   Të moshuarit; 

•   Të rinjtë; 

•   Të punësuarit nga buxheti shtetëror; 

•   Nënat vetushqyese-kryefamiljare; 

•   Familjet të migruar nga Pjesa Veriore e Mitrovicës 

 

13.2.  Kriteret për përcaktimin e radhës së përparësisë 

Në pajtim me dispozitat e Ligjit për Financimin e Programeve të Veçanta të Banimit kriteret e 

përparësisë për sigurimin e banimit për kategoritë e cekura në pikën 7.1 janë: 

•   Statusi i banimit; 

•   Lartësia e të ardhurave; 

•   Gjendja shëndetësore; 

•   Invaliditeti; 

•   Struktura e familjes; 

 

14.  PLANIFIKIMI PËR TË NDIHMUAR 123 FAMILJE PËR TRE VITET E 

ARDHSHME 

Programi për banim i Komunës së Mitrovicës së Jugut është hartuar për periudhën 2023-2025. 

Komisioni i formuar nga ana e kryetarit të komunës ka bërë analizë të gjendjes ekzistuese dhe 

ka përgatitur propozime konkrete për të ndihmuar qytetarët e komunës së Mitrovicës së Jugut që 

nuk kanë mundësi të sigurojnë kulm mbi kokë.  

Duhet të konstatohet që në komunën e Mitrovicës ka mjaft hapësirë për përmirësimin e ndihmës 

për familjet në nevojë për banim gjë që synohet të bëhet me këtë program. 

Përpos ndihmës konkrete për qytetarët e vet, brenda kësaj periudhe tre-vjeçare do të vazhdohet 

me ngritjen e sektorit të banimit në kuadër të komunës së Mitrovicës i cili i mungon komunës 

sonë. 

Pra, Programi i prezantuar Trevjeçar për Banim i ka tri objektiva me të cilat planifikohet që të 

ndihmohen 123 familje: 

•   O1. Sigurimin e banimit për 60 familje përmes skemës së Bonus Banimit; 
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•   O2. Ofrimi i ndihmës përmes riparimit të shtëpive ekzistuese për 45 familje, dhe 

•   O3. Riparimi apo rindertimi i 8 Ndërtesave me 6-8 njësi banesore në vendbanimet 

Tynell i parë, Stan Tërg dhe Trepçe; 

Rreth 10% të familjeve të ndihmuara duhet ti përkasin komuniteteve, sidomos atyre 

Romë, Ashkali dhe Egjptas. 

O1. SIGURIMI I BANIMIT PËR 60 FAMILJE PËRMES BONUS BANIMIT 

Një formë tjetër me të cilën komuna e Mitrovicës së Jugut planifikon të ndihmojë familjet në 

nevojë për banim social është përmes banesave ekzistuese në pronësi të personave fizikë apo 

juridikë, të cilat mund të jepen me qira për familjet që posedojnë bonus të banimit. Këtë formë 

të ndihmës komuna e Mitrovicës e ka aplikuar edhe në të kaluarën dhe ka përvojë të mirë në 

këtë drejtim. 

Në këtë formë Komuna e Mitrovicës së Jugut planifikon të ndihmojë përmes bonus banimit 60 

familje në tre vitet në vijim, qofshin ato familje të reja apo familje që janë përfituese të Bonus 

Banimit dhe kanë nevojë t’ju vazhdohet pagesa e qeras edhe për vitet e ardhshme.  

Buxheti i nevojshëm për tre vitet në vijim është si vijon: 

• Viti 2023      12 muaj x 150 €/muaj x 20 Familje = 36,000 Euro; 

• Viti 2024      12 muaj x 150 €/muaj x 20 Familje = 36,000 Euro; 

• Viti 2025      12 muaj x 150 €/muaj x 20 Familje = 36,000 Euro; 

            Në total kërkohen 108,000 Euro/tre vite. 

Kjo formë e ndihmës së bonus banimit planifikohet të paguhet nga buxheti Komunal dhe nga 

buxheti i Ministrisë e Mjedisit, Planifikimit Hapësinorë dhe Infrastrukturës - MMPHI. 

Më herët sigurimi i mjeteve për Bonus Banim është bërë nga linja buxhetore për subvencione 

ndërsa për vitet 2023, 2024 dhe 2025 do të krijohet një nën-kod i ri buxhetor për banim i cili 

kod do të krijohet nën kodin ekzistues. 

Për këtë do të kërkohet ndihmë nga MMPHI dhe Ministria e Financave. Krijimi i këtij nën-kodi 

si dhe zotimi i mjeteve për realizimin e këtij programi do të iniciohet në pjesën e parë të vitit 

2023 atëherë kur fillojnë ndarja buxhetore për vitin 2023. 

Mënyra e implementimit e skemave për Bonus Banim 

Për përzgjedhjen e përfituesve për t’u ndihmuar me Bonus Banim propozohen dy forma: 
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1.  Forma e parë - përzgjedhja direkte e përfituesve 

Kjo mund të bëhet nga lista e familjeve të cilat aplikojnë për ndihmë pa thirrje publike por në 

mënyrë natyrale të shtyrë nga nevoja për sigurim të banimit. 

Në këto raste administratorët për për banim e bën një listë të ngushtë duke i vendosur të dhënat 

e aplikuesve në Data Bazë. Familjet të cilat i plotësojnë kriteret për të përfituar Banim Social 

vizitohen nga një komision komunal i propozuar nga Kryetari i Komunës. 

Pas përzgjedhjes së përfituesve, nënshkruhet kontratë me ofruesin e banesës me qira. 

Përzgjedhja e ofruesve të banesave me qira bëhet sipas ligjit. Format e kontratës gjenden në 

Udhëzime Administrative. 

Mënyra direkte e përzgjedhjes së përfituesve rekomandohet për vitin 2023, duke marrë për bazë 

numërin e kërkesave për Banim Social. 

2.  Forma e dytë - përzgjedhja e përfituesve me thirrje publike 

Për të ndihmuar familjet në nevojë për banim, në fillim të vitit, komuna e Mitrovicës së Jugut 

do të shpall konkurs. Përmes konkursit do të përzgjidhen për t’u ndihmuar një numër i caktuar i 

familjeve në vit. Për këto raste do të vendos komisioni i krijuar nga Kryetari i Komunës për këtë 

qëllim i udhëhequr nga zyrtari për Banim. 

Edhe në këto raste aplikantët vendosen në Data Bazë, krijohet lista e përfituesve potencial që i 

plotësojnë kriteret dhe vizitohen në terren. 

Kontratat do të lëshohen më së shumti një vjeçare dhe familjet do të duhet të aplikojnë për çdo 

vit. 

O2. OFRIMI I NDIHMËS PËRMES RIPARIMIT TË SHTËPIVE EKZISTUESE PËR 45 

FAMILJE PËR TRE VITE (+ 6 shtëpi komplet për 3 vite) 

Një formë mjaft e qëndrueshme për të ndihmuar familjet në nevojë për banim është përmes 

ofrimit të ndihmës në riparim të shtëpive ekzistuese. Me aprovimin e këtij programi nga 

kuvendi komunal i Mitrovicës së Jugut, i jepet dritë të gjelbër drejtorisë së financave që të 

siguron mjetet financiare për këtë formë të ndihmës. 

Kjo formë e ndihmës nënkupton ndihmë materiale në vlerë rreth 4,500 euro për familje në 

nevojë që të riparojnë shtëpitë e tyre qoftë të dëmtuara apo për shkak të pamundësisë financiare 

që të kompletojnë shtëpitë e tyre. Ndihma mund të jepet për renovim të tualeteve, kulmit, 

vendosjes së dyerve e dritareve nevojave tjera. 

Në këtë mënyrë planifikohet që të ndihmohen rreth 15 familje në vit, pra në total për tre vite do 

të ndihmohen 45 familje. 
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Vlera e nevojshme për realizimin e kësaj objektive është: 

15 përfitues x 4,500 euro në vit = 67,500 euro 

Përzgjedhja e përfituesve bëhet përmes thirrjes publike e cila duhet të menaxhohet nga zyrtari 

për banim dhe nga një komision i krijuar për këtë qëllim. 

Banimi individual 

Komuna e Mitrovicës së Jugut do të vazhdoj komunikimin me donatorë të ndryshëm të cilët 

janë të interesuar të ndihmojnë familjet të cilat kanë nevojë për banim që të ju 

ndërtohen/rinovohen shtëpi individuale. Edhe kjo është formë e qëndrueshme për të siguruar 

banimin për këto familje. 

Komuna e Mitrovicës do të ofrojë informatat relevante dhe do të iniciojë programe në këtë 

drejtim, gjithashtu do të jetë e hapur në ofrimin e programeve të afruara nga niveli qendror 

lidhur me banimin e përballueshëm. 

O3. RIPARIMI APO RINDËRTIMI I 8 NDËRTESAVE ME 6-8 NJËSI BANESORE NË 

VENDBANIMET TYNELL I PARË, STAN TËRG DHE TREPÇE 

Një ndër prioritetet kryesorë të këtij programi është që në periudhën tre vjeçare komuna e 

Mitrovicës së Jugut të renovoj apo rindertoj 18 njësi banesore, për familje me të drejtë 

shfrytëzimi me të cilin eksizon e drejta e banimit apo pronar me qëllim që të bëhet zgjidhja e 

përhershme e këtyre familjeve që jetojn nën normat minimale të banimit dhe në rrezikshmëri. 

Në këtë mënyrë do të ndihmohen 18 familje në nevojë për banim të përhershmëm. 

Kjo do të bëhet në përputhje të plotë me Ligjin për Financimin e Programeve Trevjeçare për 

Banim (03/L-164). Sipas këtij ligji, sigurimi i banimit bëhet përmes financimit të programeve të 

veçanta të banimit, ku përfshihen: 

a) 4 Objektet banesat e ndërtuara të vjetra në këtë vendbanim; 

b) banesat ekzistuese me të drejtë shfrytëzimi të personave fizikë apo juridikë 

Për realizimin e këtij projekti do të kërkohet mbështetje nga donatorët dhe niveli qendror 

MMPHI... 

Në fotot në vazhdim janë të pasqyruara gjendja e këtyre ndërtesave të ndërtuara nga Anglezët 

qysh prej viteve 1936.. 
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Fig. Pamje ndërtesat në bashkëpronësi në Trepçe dhe Stan Tërg 
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Fig. Pamje e ndërtesave në bashkëpronësi në Tynell të parë 
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15.  IMPLEMENTIMI I PROGRAMIT TË BANIMIT 

Komisioni për përpilimin e këtij programi ka qenë mjaft i kujdesshëm që programi të jetë 

konkret dhe i zbatueshëm. Në këtë drejtim na ka ndihmuar mjaft përvoja e eksperteve edhe nga 

MMPHI-ja, të cilët na kanë dhënë mjaft me këshilla të vlefshme. 

Programi është konkret dhe i zbatueshëm sepse prezanton numra konkretë të familjeve që 

planifikohen të ndihmohen brenda tre viteve si dhe është bërë kalkulimi i buxhetit të nevojshëm 

për zbatimin e këtij programi. 

Ndarja e Buxhetit për Banim 

Meqenëse ky program është për tre vite, ndarja e buxhetit propozohet si në vijim: 

Për vitet në vijim duhet të planifikohet krijimi i një nën-kodi të veçantë buxhetor si pjesë e 

kodeve për çështje të banimit. Kjo duhet të bëhet në pjesën e parë të vitit 2023 kur fillojnë 

planifikimet buxhetore për vitin 2023. 

     Viti 2023, 2024 dhe 2025 

Viti 2023,2024 dhe 2025 planifikohet të jetë i njëjtë sa i përket numrit të familjeve për tu 

ndihmuar, mënyrës së ndihmës dhe buxhetit të nevojshëm si: 

• Bonus banimi (pagesa e qiras) 

Gjatë tërë vitit 2023 planifikohet të ndihmohen 20 familje me bonus banim dhe buxheti është si 

në vijim: 12 muaj x 150 €/muaj x 20 Familje = 36,000 Euro/vit 

• Renovimi i shtëpive private 

Gjatë vitit 2023 planifikohet që të ndihmohen 15 familje përmes renovimit të shtëpive në prona 

private në vlerë deri në 4,500 Euro/familje. Buxheti i nevojshëm për këtë qëllim është si në 

vijim: 

15 familje x 4,500 Euro/familje = 67,500 Euro/vit 

Pra në total gjatë vitit 2023 planifikohet që të ndihmohen 69 familje (20 familje përmes bonos 

banimit, 6 familje banesore tjera të ndërtesave që shfrytëzohen nga për banim nga familjet në 

Stantërg dhe Trepçe dhe 15 familje përmes renovimit të shtëpive të tyre dhe buxheti i 

nevojshëm për vitin 2023 është 163,500 Euro.  

Ndërsa ndërtimi i 2 shtëpive në vit në prona private, gjithsejt 6 për 3 vite, procedohet kryesisht 

për familjet në gjendje të rëndë ekonomike dhe sociale, me shpallje publike dhe me komision të 

formuar nga Kryetari i Komunës. 
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 Riparimi apo rindertimi i 8 Ndërtesave me 6-8 njësi banesore në vendbanimet 

Tynell i parë, Stan Tërg dhe Trepçe; 

Buxheti për këtë aktivitet arrinë një shifër të konsideruar është si në vijim: 8 ndërtesa me 6- 8 

njësi banimi vlera arrin shifrën përafërsisht mbi 500.000.00 € / për 3 vite. Ndërsa nëse kërkohet 

rindërtim kjo shifër ndryshon, sa I përket këtij projekti komuna nuk do të ketë implikime 

buxhetore vetëm nëse me përqindje në participim do të shikojmë mundësin të kërkojmë 

mbështetje nga donatorët dhe MMPHI-ja 

PËRMBLEDHJE E NEVOJAVE BUXHETORE 

Objektivat 2023 2024 2025 Totali për 3 

vite 

Bonus Banimi 36,000.00 € 

për 20 Familje 

36,000.00 € 

për 20 Familje 

36,000.00 € 

për 20 Familje 

108,000.00 

€ 

Renovimi i 45 

shtëpive në prona 

private dhe 

ndërtimin e 6 

shtëpive 75m2 

familje në nevojë 

67,500.00 € 

+ 43,000.00 € 

për 15 +2 Familje 

67,500.00 € 

+ 43,000.00 € 

për 15+2 Familje 

67,500.00 € 

+ 43,000.00 € 

për 15+2 Familje 

202,500.00 

€ + 

129.000.00 

€ 

     

Riparimi apo 

rindertimi i 8 

Ndërtesave me 6-8 

njësi banesore në 

vendbanimet 

Tynell i parë, Stan 

Tërg dhe Trepçe; 

166,666.00 € 

Zgjedhje e 

qëndrueshme mbi 

18 Familje 

166,666.00 € 

Zgjedhje e 

qëndrueshme 

mbi 18 Familje 

166,666,00 € 

Zgjedhje e 

qëndrueshme 

mbi 18 Familje 

Mbi 

500,000.00 

€ 

(Ky projekt 

ka për 

qëllim që të 

realizohet 

duke 

kërkuar 

mbështetjen 

nga Qeveria 

e Kosovës 

MMPHI dhe 

Donatorët 

pasi kjo 



 

Programi Trevjeçar i Banimit   

 

 
 

38 

vlerë 

ndryshon 

nëse duhet  

të bejme 

rindertim, 

dhe kjo 

sipas 

gjendjes së 

objekteve ) 

Renovimin e 5 

lokaleve në 

objektin e Banesës 

Kolektive Sociale 

“Te Desi” për 

lëshimin me qira 

profitabil me 

qmim tregu për 

bisnese 

10,000.00 €   10,000.00 € 

( vlenë të 

ceket se 

komuna me 

dhënjën me 

qira 

profitabile 

të këtyre 5 

lokaleve 

është 

përfituese 

në vitet 

vijuese) 

   Totali për 3 vite 949,500.00 

€ 

Tabela. Përmbledhja e nevojave buxhetore në formë tabelare për programin tre vjeçar të 

banimit. 

Pra në total për implementimin e programit trevjeçar për banim nevojiten 449,500.00 € nga 

buxheti i komunës së Mitrovicës së Jugut si dhe për pjesën tjetër objektivën, rindertimin e 

ndërtesave në Stan Tërg do të kërkohet nga qeveria e Kosovës dhe nga donatorë të jashtëm. 

Përmes këtij programi planifikohet të ndihmohen 123 familje/në tre vitet e ardhshme + 

ndërtimin e 6 shtëpive në prona private për 3 vite për familjet me kushte të rënda ekonomike 

dhe sociale. 
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16.  Klasifikimi i nevojave sipas urgjencës së trajtimit të tyre 

Përmes këtij Plani Trevjeçar komuna synon që të ofron banim të qëndrueshëm për personat dhe 

familjet që nuk kanë fuqi ekonomike të marrim me qira banesë me çmim të tregut ose ndërtim 

të banimit të tyre. Me këtë nuk pretendohet që mbrenda afatit prej tri vjetësh t’i plotësoj të gjitha 

kërkesat por të veprohet hap pas hapi në mënyrë që me kapacitetet e veta modeste financiare 

dhe mbështetje eventuale nga niveli qendror  të zgjidhë sa më shumë çështje për  banim. 

 

17.   Veprimet kryesore që do të ndërmerren   

 

      Nga punëtoria dhe në mbledhjet e zhvilluara për hartimin e Planit Tre Vjeçar të Banimit, 

Komisioni ka ardhë në përfundim që do të ndërmerren këto veprime: 

 

1.  Të vihet ligjshmëria në objektet komunale që janë në shfrytëzim në mënyrë të pa rregullt që 

nga pas lufta dhe verifikimi i familjeve të cilat kanë shfrytëzuar banesat , dhe varësisht 

gjendjes së familjes të bëhët përtrirja e kontratave të cilat kontrata janë të skaduara; 

2.  Të mbështetet zgjidhja edhe përmes “bonus qirasë” 

3.  Formimi i Sektorit te Banimit. Kryetari i Komunës së Mitrovicës së Jugut formon Sektorin e 

Banimit në kuadër të DPU-së  

 

Secila nga këto objektiva i ka të listuara veprimet, treguesit e suksesit, nivelin e prioritetit, 

mjetet e verifikimit, institucionin përgjegjës për t’i realizu veprimet, mbështetësit, afati kohorë 

mbrenda së cilit kryhen veprimet si dhe kosto financiare. 

 

           1.  Ndërtimi i objektit shumëbanesorë për dhënie me qira profitabile( banim i 

përballueshëm): 

  Hartimi i projektit të ndërtimit( ekziston) 

  Shpallja publike e projektit 

  Bashkëfinancimi me nivelin qëndor apo donatorë 

  Miratimi në Kuvend Komunal  

  Shpallja publike e projektit 

 

     2. Të vihet ligjshmëria në objektet komunale që janë në shfrytëzim në mënyrë të pa 

rregullt që nga pas lufta 

•  Konstatimi i gjendjes aktuale 

•  Shpallja publike për aplikim 

•  Përzgjedhja e familjeve përfituese nga Komisioni Komunal 

•  Shpallja publike e listes se perfituesve 

•  Vendosja e familjeve 

•  Nënshkrimi i kontratave për përfituesit e qirave 
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•  Rivlerësimi i gjendjes së banesave për vazhdimin apo ndërprerjen e shfrytëzimit të qirave. 

 
3.  Të mbështetet zgjidhja edhe përmes “bonus qirasë” 

 

  Komuna e Mitrovicës, në mungesë të mundësive për ndërtimin e banesave dhe përmbushjes së 

nevojave të qytetarëve ka vendos në prioritet për pagesen e qirave për rastet e tilla. Si projekt i 

tillë mendohet që do të duhet të mbështeten me pagesë të qirasë deri në eliminimin e rasteve të 

tilla, në nevojë. 

 

 

18.  Justifikim i veprimeve dhe shpjegimin e rezultateve 

 

 Gjendja e rëndë ekonomike dhe kërkesat e shumta për zgjidhjen e çështjes së banimit, 

meqenëse Komuna e Mitrovicës nuk ka pas mundësi financiare dhe as mbështetje asnjëher për 

ndërtim kolektiv me vetëfinancim është imediate ndërtimi i banimit kolektiv.  

Duke u nisur nga kapacitetet investive dhe humane të komunës si dhe kërkesave aktuale për 

zgjidhjen e çështjes të banimit është punuar në gjetjen e një zgjidhje më reale duke propozuar që 

për tri vitet  e ardhshme të adresohen të gjitha kërkesat për banim dhe të përzgjedhen me 

prioritet në pajtim me legjislacionin dhe rregulloret përkatëse në fuqi. Vendosja e ligjshmërisë 

në objektet komunale për banim në të cilat jetojnë familjet në mënyrë të pa ligjshme, do të 

ndikojë përveç në obligimin ligjor të Komunës për kthimin e ligjshmërisë po ashtu edhe në 

alternativën e mundëshme për zbutjen e nevojave që kanë familjet në nevojë. 

Adresimin e nevojës së ndërtimit dhe përkushtimin e qeverisjes komunale për realizimin e 

projektit banesor e bënë më bindëse fakti se komuna ka të destinuar parcelat për ndërtimin e 

banesave sociale. 

Komisioni për hartimin e Planit Trevjeçar të Banimit gjatë përcaktimit të objektivave shpreson 

të ketë mbështetje edhe nga niveli qendror dhe eventualisht donatorë të mundshëm. 

 

19.  Korniza e shpenzimeve afatshkurtër, afatmesëm dhe afatgjatë (në vija të trasha) 

Në vijim është e paraqitur një përmbledhje e ndarjeve buxhetore të parapara për kategoritë 

shpenzuese për vitin 2022 dhe parashikimet per vitet 2023-2024 të marra nga DFZHE. 

Struktura e Buxhetit Komunal të Mitrovicës në mënyrë tabelare: 

  

Përshkrimi Buxheti 

2022 

Buxheti 

2023(plani) 

Buxheti 

2024(plani) 

Të hyra vetanake 2,525,766.00 

 

2,665,334.00 2,780,095.00 
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Grantet dhe transferet 

qeveritare 

 

19,000,947.00 

 

 

19,903,214.00 

 

21,058,313.00 

 

Shpenzime rrjedhëse 

4,455,350.00 - - 

 

Paga dhe mëditje 

 

12,482,357.00 

 

 

12,544,769.00 

 

12,607,493.00 

Mallra dhe shërbime  

3,330.842.00 

 

3,441,514.00 3,483,161.00 

Komunalitë 488,008.00 

 

500,609.00 520,633.00 

Subvencione 636,500.00 

 

689,776.00 737,900.00 

Shpenzime kapitale 4,589.006.00 

 

5,391,880.00 6,489,221.00 

GJITHËSEJ 

SHPENZIMET 

KOMUNALE 

21,526.713 € 22,568.548 € 23,838.408 € 

 

 

20.  Mundësitë e kapaciteteve njerëzore dhe materiale 

 

Komuna e Mitrovicës edhe përkundër mungesës së kapaciteteve të organizuara njerëzore dhe 

strukturale përmes themelimit të njësisë apo sektorit të banimit. Megjithatë rolin aktiv në 

përmbushjen e detyrimeve dhe obligimeve e ka luajt DPU dhe DIEMS me mbështetjen e 

Kryetarit të Komunës dhe organeve të tjera komunale.  

Kapacitetet njerëzore mund të realizohen shumë shpejt përmes funksionalizimit të sektorit të 

banimit dhe punës së kuadrit aktual që ka DPU, DIEMS dhe organet e tjera komunale. Ndërsa 

sa i përket mundësive materiale, Komuna ka mundësi të mbështet projektin e tillë në pajtim me 

mundësit buxhetore të përcaktuara në Strategjinë zhvillimore të komunës së Mitrovicës. 

 

20.1. Përputhja e programeve me planet zhvillimore të komunës 

 
Objektivat e përcaktuara domosdoshmërisht janë në harmoni me Planin Zhvillimor Komunal, 

pasi që kemi të bëjmë me objekte veç të ndërtuara apo të legjitimuara përmes vendimit të 

Kuvendit Komunal, për të cilat Drejtoria e Planifikimit dhe Urbanizmit e kanë dhënë lejën 

ndërtimore. Ndërsa, në parcelat ku planifikohet për programe të banimit, janë parcela me 

destinim për banim social.  
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20.2. Instrumentet mbikëqyrëse 

 

Drejtoria për Planifikim dhe Urbanizëm - Sektori i banimit i cili themelohet dhe do të bënë 

koordinimin e të gjitha aktiviteteve të planifikuara dhe në bashkëpunim me DIEMS. Kjo 

mënyrë i mundëson fillimisht  komunës që të ketë mbikëqyrje direkte në zbatimin e Planit 

Trevjeçar të Banimit dhe raportimin të rregullt vjetor në Kuvendin Komunal. Po ashtu 

kompetenc mbikëqyrëse ka edhe  MMPHI. 

 
20.3. Instrumentet e garantimit të realizimit të programeve 

 

Autoritetet kompetente: DPU dhe DIEMS përmes zyrtarit për Banim ka për detyrë te raportojë 

për të gjitha aktivitetet në fushën e banimit, raport ky vjetor përmes kryetarit të Komunës në 

Kuvendin e Komunës. 

Të përcjellin të gjitha të dhënat lidhur me mundësitë e financimit nga programet e ndryshme 

nacionale dhe ndërkombëtare. 

Të planifikojnë buxhetin krahas buxhetit komunal dhe burimeve të tjera relevante nga fusha e 

banimit. Të përcjellin-monitorojnë situatën në vazhdimësi të banorëve të cilët janë pjesë e 

këtyre programeve. Dhe të tjera, varësisht nga zhvillimet në komunë, mundësitë e 

bashkëpunimit ndër-komunal për raste specifike. 

Bërja publike e raporteve të vlerësimit e bënë edhe më të qëndrueshëm zbatimin e Planit 

Trevjeçar të Banimit. 

 

 

20.4. Masat e marra për respektimin e kuadrit ligjor 
 

Meqë PTB është produkt i projektit të përbashkët të MMPH dhe Komunës së Mitrovicës  e 

bënë programin të përgjegjshëm ndaj ligjeve në fuqi. Kjo pjesë do të jetë në vazhdimësi pjesë 

e punës së autoriteteve komunale për të cilat do të zbatohet monitorimi dhe auditimi. 

 

 

20.5. Përfshirja e publikut në procesin e sigurimit të transparencës  – Analiza SWOT 

 
Plani Trevjeçar i Banimit duhet të jetë hartuar në konsultim me qytetarët dhe në interes të tyre 

andaj përfshirja e tyre që në fazën e hershme të mbledhjes së të dhënave e deri të përcaktimi i 

objektivave do t’a pasurojnë programin si dhe do ta  bënin atë më të zbatueshëm.  

Qytetarët e Komunës së Mitrovicës së Jugut do të ketë të drejtën të dijë mënyrën sesi 



 

Programi Trevjeçar i Banimit   

 

 
 

43 

shpenzohen të ardhurat e komunës në tërësi dhe ato të programeve trevjeçare, në veçanti, e do 

të sigurohet duke përfshirë publikun në procesin e sigurimit të transparencës si: 

 Sigurimi i pjesëmarrjes së publikut gjatë diskutimeve me organet përkatëse është 

zhvilluar gjatë hartimit të programit; 

 Planifikimi gjatë diskutimit publik me grupet e interesit gjatë hartimit të planit 

trevjeqar është financuar nga OSBE  

   Po ashtu transparencën në realizimin e programit do ta fuqizojë edhe respektimi në 

përpikmëri i legjislacionit në fuqi dhe rregulloreve komunale përkitazi me fushën e 

banimit. 

 Bërjen publike të programeve dhe projekteve që përfshijnë ato 

 

Analizat  SWOT 

Anët e forta ose Arritjet Dobësitë - Mangësitë Mundësitë Rreziqet 

1. Grupi Punues Profesional 

2. Ligji për financimin e 

Programeve të Veçanta të   

Banimit dhe Udhëzimet 

Administrative 

3. Caktimi i parcelës për këtë 

qëllim  

4. Numri i kërkesave të 

përcaktuara sipas 

aplikimeve për banim 

5. Ekzistimi i data Bazës për 

regjistrimin dhe 

monitorimin e aplikuesve 

për banim, e lidhur me 

MMPHI 

6. Vullneti komunal për 

trajtimin në fushën e  

banimit 

7. Interesimi i donatorëve 

1. Mungesa e sektorit  të 

Banimit 

2. Mjetet  e pa mjaftueshme 

buxhetore për ndarjen e 

banimit social 

3. Prona e kufizuar  komunale 

për ndërtimin  e 

ndërtesave kolektive për 

banim social 

4. Kërkesat e mëdha për 

zgjedhje të banimit dhe 

ndihmë në përmirësimin e 

banimit të cilët jetojn nën 

normat minimale të 

banimit 

5. Kosto e lartë e banimit 

6. Buxheti i limituar vjetor 

komunal 

7. Ndërprerja e kontratës së 

bonus banimit 

8. Mungesa e dokumuntacionit 

të mëhershme të banimit 

 

   1.  Lista e kërkuesve; 

2.  Vazhdimi i programit; 

3.  Interesimi i Qeverisë së Kosovës 

për të ndihmuar financiarisht; 

4.  Donatorët tjerë potencial; 

5.  Identifikimi i banesave private që 

mund të lëshohen për Bonus Banim; 

6.  Programe të përbashkëta me 

partneritet ndërkombëtar në fushën e 

banimit; 

7.   Zgjerimi i aktiviteteve përmes 

skemave të Partneritetit Publiko 

Privat; 

1. Jo stabilitet politik 

2. Rreziqet nga 

fatkeqësitë 

natyrore 

sidomos 

vërshimet dhe 

zjarri 

3. Rritja e numrit të 

kërkesave 

4. Mosrealizimi i 

programeve për 

mungesë të 

fondeve; 

5. Niveli i lartë i 

varfërisë; 

6. Problemet e 

vazhdueshme 

ekonomike dhe 

financiare; 

7. Papunësia; 

8. Imigrimi i 

brendshme dhe i 

jashtëm; 
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21.  Plan programi Trevjeçar i banimit, i përmbledhur në formë tabelare duke 

përfshirë edhe objektiva të tjera në fushën e banimit: 

P
R

O
G

R
A

M
E

T
 E

 B
A

N
IM

IT
 

  
  

N
R

.i
 P

ro
g
 

Synimi 1 -   

Krijimin e kushteve për banim të përshtatshëm dhe të qëndrueshëm në harmoni me standardet dhe normat 

evropiane të banimit, me qëllim që të mundësohet zgjidha e nevojave për banim për grupe të caktuara të cilat 

nuk kanë forcë ekonomike që këtë problem ta zgjidhin sipas parimeve të tregut. 

 

Objektivat 

 

Veprimet 

Prior

iteti: 

i 

lartë 

i 

mesë

m, 

i ultë 

 

Treguesit 

e suksesit 

 

Mjetet e 

verifikimit 

 

Institucioni 

përgjegjës 

 

Institucio

ni 

mbështet

ës 

 

Afa

ti 

koh

or 

 

Burimet 

financia

re 

    P
R

O
G

R
A

M
I 

I 

 

O1. 

Sigurimin e 

banimit për 

60 familje 

përmes 

skemës së 

Bonus 

Banimit 

Të 

specifikuar

a më  lartë 

te O1 

I 

Lartë 

Të 

specifikua

ra më  

lartë te O1 

Të specifikuara 

më  lartë te O1 

Sektori i 

Banimit 

DPU dhe 

DIEMS 

Kryetari i 

Komunës 

MMPHI 

Për 

3 

vite 

108.000.

00 € për 

3 vite 

Komuna 

e 

Mitrovic

ës së 

Jugut 

        

        

O2. 

Ofrimi i 

ndihmës 

përmes 

riparimit të 

shtëpive 

ekzistuese 

për 45 

familje  dhe 

ndërtimin e 

6 shtëpive 

75m2 

familje në 

nevojë 

Rehabilitim

i i shtëpive 

me qëllim 

të banimit, 

duke 

ndihmuar  

banimin e 

qëndrueshë

m dhe të 

përhershëm 

I lartë Përmirësi

mi i 

Gjendjes 

së 

shtëpive 

(banim 

adekuat) 

Zbatimin e 

ligjeve në fushën 

përkatëse 

Sektori i 

Banimit, 

DPU, 

DIEMS 

Kryetari I 

Komunës 

3 

vjet 

202,000.

00 € 

+129,000

.00 € për 

3 vite 

Komuna 

e 

Mitrovic

ës së 

Jugut 
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O3.Riparim

i apo 

rindertimi i 

8 

Ndërtesave 

me 6-8 njësi 

banesore në 

vendbanim

e Tynell të 

parë, Stan 

Tërg dhe 

Trepçe; 

Formimin e 

Komisionit 

mbi 

verifikimin 

e familjeve 

,si dhe 

shiqmin e 

stabilitetit 

të këtyre 

ndërtesave, 

mbi 

mënyrën se 

si do të 

bëhet 

trajtimi i 

tyre si 

riparim apo 

rindertim 

i lartë Zgjedhja e 

banimit 

për 64 

familje me 

kushte 

ekonomik

e jo të 

mira 

Zbatimi i ligjit 

Ligji nr.03/L-164 

për financimin  e 

programeve të 

veçanta për 

banim dhe 

Udhëzimve 

Administrative 

në fushën 

përkatëse 

Sektori i 

Banimit 

DPU dhe 

DIEMS 

Qeveria e 

Kosovës - 

MMPH 

dhe 

Kuvendi 

Komunal  

3 

vite 

Mbi 

800,000.. 

€ Nga 

BK , 

Qeveria e 

Kosovës 

dhe 

Donatorë

t 

O4. 

Ndërtimi  i 

një ndërtese 

në 

bashkëpron

ësi për 

banim të 

përballuesh

ëm dhe me 

qira  

profitabile– 

Te Desi 

Ndarja e 

parcelës  

nga 

Kuvendi 

Komunal 

për banim 

të 

përballuesh

ëm 

 I  

mesë

m 

Sigurimi i 

infrastrukt

urës së 

njevojshm

e  për 

fillimin e 

ndërtimit 

të objektit 

, Zgjedhja 

e banimit 

për 72 

familje 

Zbatimi i ligjit 

Ligji nr.03/L-164 

për financimin  e 

programeve të 

veçanta për 

banim dhe 

Udhëzimve 

Administrative 

në fushën 

përkatëse 

DPU dhe 

DIEMS 

Kuvendi 

Komunal  

MMPHI 

dhe 

donatorët 

3 

vite 

 

Mbi 

1.900.00

0.00 €  

Sipas 

projektit

Qeveria e 

Kosovës 

 

 Fillimi  i 

punimeve 

për 

ndërtimin e 

banesave 

I 

mesë

m 

Përfundim

i i punëve 

të vrazhta 

Komuna, 

qytetarët, 

shoqeria civile, 

mediat  

Drejtoria për 

Planifikim 

dhe 

Urbanizëm 

Kryetari I 

Komunes 

dhe 

MMPHI 

1 

vit 

 

 Përfundimi 

i 

ndërtimeve 

 I 

mesë

m 

Procedura 

për 

ndarjen e 

banesave 

Komuna apo 

Kryetari dhe 

Kuvendi 

Komunal i 

Mitrovicës 

Komisioni 

per ndarjen e 

banesave 

Kryetari  i 

komunës 

dhe 

MMPHI  

6 

mu

aj 

 

 

 Nënshkrimi 

i kontratave  

për 

përfituesit e 

banesave  

I 

mesë

m 

Zbatimi i 

akteve 

ligjore për  

dhënien  e 

banesës 

Zbatimi i ligjit 

Ligji nr.03/L-164 

për financimin  e 

programeve të 

veçanta për 

banim dhe 

Udhëzimve 

Administrative 

në fushën 

përkatëse për 

Komisioni 

Komunal 

për ndarjen e 

banesave 

Kuvendi 

Komunal 

2 

mu

aj 
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banimin e 

përballueshëm 

 

O5. 

Ndërtimi  i 

një ndërtese 

në 

bashkëpron

ësi për 

banim të 

përballuesh

ëm dhe me 

qira  

profitabile- 

ish objekti i 

TMK-së 

Iliridë 

Ndarjen e 

parcelës 

për banim 

të 

përballuesh

ëm nga 

Kuvendi , 

Projektin e 

osedon 

DPU, hapat 

tjerë 

procedurale 

dhe 

Ndërtimi i 

Objektit  

I lartë Sigurimi i 

infrastrukt

urës së 

njevojshm

e  për 

fillimin e 

ndërtimit 

të objektit 

, Zgjedhja 

e banimit 

për 72 

familje 

dhe qiftet 

e reja 

Zbatimi i ligjit 

Ligji nr.03/L-164 

për financimin  e 

programeve të 

veçanta për 

banim dhe 

Udhëzimve 

Administrative 

në fushën 

banimit 

Kuvendi 

Komunal 

dhe 

Drejtoria për 

Planifikim 

dhe 

Urbanizëm –

Sektori për 

Banim 

MMPH 

MPMS 

1-3 

vjet 

Mbi 

1.900.00

0.00 €  

Sipas 

projektit

Qeveria e 

Kosovës 

 

 

O6.  

Formimi i 

Sektorit te 

Banimit 

Vendimi i 

kryetarit 

për 

formimin e 

sektorit për 

banim 

I lartë Përcaktim

i i 

zyrtarëve 

Miratimi në 

Kuvendin 

Komunal 

Kuvendi 

Komunal, 

Kryetari I 

Komunës 

dhe DPU 

Kryetari i 

Komunës 

Në 

pjes

ën 

e 

par

ë të 

vitit 

202

3 

- 

O7. 

Ndërtimi  i 

1 objekti    

kolektiv për 

banim me 

qira 

joprofitabil

e – Në 

Shipol (Te 

Kampi i 

Luajve) 

 

Fillimi  i 

punimeve 

për 

ndërtimin e 

banesave 

I lartë Zgjedhje e 

banimit 

për 18 

familje 

Komuna, 

qytetarët, 

shoqeria civile, 

mediat  

Drejtoria për 

Planifikim 

dhe 

Urbanizëm 

Qeveria e 

Kosovës – 

MMPH , 

MMPH 

dhe 

Kuvendi 

Komunal 

Projektin 

3 

vit 

Mbi 

800.000.

00  

Qeveria e 

Kosovës  

Përfundimi 

i 

ndërtimeve 

 I 

lartë 

Procedura 

për 

ndarjen e 

banesave 

Komuna apo 

Kryetari dhe 

Kuvendi 

Komunal i 

Mitrovicës 

Komisioni 

per ndarjen e 

banesave 

Qeveria e 

Kosovës – 

MMPH , 

MMPH 

dhe 

Kuvendi 

Komunal 

Projektin 

6 

mu

aj 

Mbi 

1.900.00

0.00 €  

Sipas 

projektit

Qeveria e 

Kosovës 
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O8. 

Renovimin 

e 5 lokaleve 

në objektin 

e Banesës 

Kolektive 

Sociale “Te 

Desi” për 

lëshimin me 

qira 

profitabil 

me qmim 

tregu për 

bisnese 

Fillimin e 

renovimit 

I lartë Dhënja në 

shfrytëzim 

më pak se 

një vit 

Kryetari dhe 

DPU 

Komisioni 

për dhënjen 

ne 

shfrytëzim  

Komuna e 

Mitrovicë

s së Jugut 

6 

Mu

aj 

 Rreth 

10.000.0

0 €  

        

       Vlenë të 

ceket se 

këto 

mjete pas 

renovimi

t do të 

kthehen 

përmës 

grumbull

imit të 

qerave 

 

 

O9. 

Ndërtimi i 

Strehimore

s për rastet 

e dhunës në 

familje     

Ndarjen e 

parceles 

nga 

Kuvendi 

Komunal,  

I lartë Sigurimi i 

strehimit 

të shumë 

familjeve 

të rasteve 

të dhunës, 

të kësaj 

kategorie 

Kuvendi 

Komunal,  

Kryetari, 

DPU 

DIEMS dhe 

Kadastri 

Komuna e 

Mitrovicë

s së Jugut 

18 

Mu

aj 

Sipas 

projektit, 

Financim 

nga 

Dontorët 
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                                                                    P ë r f u n d i m 

 

A r s y e t i m 

Gjendja jo e mirë ekonomike dhe kërkesat e shumta për zgjidhjen e çështjes së banimit, ka bërë 

që Komuna e Mitrovicës këto vitet e fundit të jap fokusin dhe mundësi të mira mbi rregullimin e 

qështjes së banimit.  Marrë për bazë objektin social ekzistues Te Desi, Objektin kolektiv social 

Kampi i Luajve në Shipol, më pas edhe objekti social në Stan Tërg objekt ky i financuar nga 

Qeveria e Kosovës në 2018. Në vitin 2020-2021 komuna e Mitrovicës alokoi tokën komunale 

dhe fal donatorëve  OJQ ”Jetimave të ballkanit” dhe OJQ “Chatar Qarity” të cilët financuan për 

ndërtimin e këtyre shtëpive dhe është bërë një zgjedhje e mirë e banimit  për familjet që nuk 

kishin mundësin e zagjedhjes së banimit.  

Në Komunën e Mitrovicës, raste sociale të  përfshira në skemën e asistencës sociale është më i 

larti në Kosovë. Një numër i konsiderueshëm i tyre jetojnë në kushte jo të mira të banimit dhe 

kanë nevojë për përmirësimin e tyre, ndërsa një pjesë tjetër që kanë paraqit edhe kërkesë nuk 

plotësojn as kushtet minimale për banim. Gjatë kohës së hartimit të Programit trevjeçar të 

banimit deri në qershor të vitit 2022, kemi 306 kërkesa për ndërtim dhe adaptim të banimit në 

Drejtorinë për Planifikim dhe Urbanizëm, dhe në Drejtorinë për Integrime Evropiane dhe 

Mirëqenje Sociale të cilët nuk e kanë të zgjidhur çështjen e banimit.  

Vlenë të theksohet se edhe më shumë gjendjen sociale dhe strehimin e ka rënduar dëbimi - 

shpërngulja  e 12.681 banorëve shqiptarë nga pjesa veriore e Mitrovicës  në pjesën jugore dhe 

uzurpimi i pronave të tyre, bazuar në të gjitha këto mund të themi se numri i madh i kërkesave 

për strehim të familjeve të pa strehë dhe rastet tjera në nevoj, numri i tyre është i arsyeshëm. 

Duke u bazuar në gjendjen faktike vlen të ceken tri strehimoret kolektive të përkohëshme si: 

S.P.K. “Bankaus” në Stan Tërg , S.P.K. “Restoran 1” në Stan Tërg, S.P.K. “DES” në Mitrovicë,  

të cilat strehimore nuk i kan plotësuar as kushtet minimale për jetesë, andaj me projektet e 

lartëpërmendura janë mbyllur dhe iu është bërë zgjedhja e banimit, gjithashtu edhe 5 familjet të 

cilat kan jetuar ne Baraka në lagjen 2 Korrik , iu është bërë zgjedhja e banimit duke qenë 

përfitues në shtëpit e lagjes Frashër. 

Komuna e Mitrovicës, nuk parasheh ndarje buxhetore të mjaftueshme  për këtë fushë banimi 

gjatë këtij viti mirërpo në të njëjtën kohë me kontaktet dhe takimet e fundit që ka Kryetari dhe 

qeverisja komunale me Ministrin e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor sa i përket politikat e 
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fushës së banimit, duke u bazuar në detyrimet ligjore që kanë të dy institucionet në bazë të 

“Ligjit për Financimin e Programeve të Veçanta të Banimit”, grupi punues i themeluar nga 

Kryetari i Komunës ka përgatit “Programin trevjeçar të banimit” i cili i propozohet Kuvendit 

Komunal për miratim. 

Qëllimi i hartimit të Programit tre vjeçarë të Banimit në Komunën e Mitrovicës së Jugut është 

adresimi i çështjeve të banimit në territorin e komunës së Mitrovicës bazuar në politikat 

qendrore të banimit, nevojat e komunës së Mitrovicës dhe vullnetin politik për realizimin e këtij 

projekti, duke: 

     Identifikuar pasqyrën reale të problemeve në komunën e Mitrovicës, që kanë të bëjnë me 

çështjen e banimit. 

     Zhvilluar politika adekuate përfshirë specifikat lokale, veçoritë gjeografike, demografike dhe 

institucionale për  zbatimin e tyre me qëllim që të mundësohet zgjidhja e nevojave për banim 

për grupe të caktuara të cilat nuk kanë forcë ekonomike  për të siguruar banim me çmime të 

tregut. 

     Gjetjen e mënyrave të financimit për realizimin e zbatimit të Programit Trevjeçar të Banimit. 

     Kërkuar prej institucioneve qëndrore finaniare mbështetjen e programit për  tre vitet vijuese. 

     Krijuar kushte për banim të përshtatshëm dhe të qëndrueshëm në harmoni me standardet  dhe 

normat evropiane të banimit.  

Sigurimi i Banimit është bazë për funksionalizimin e familjes, shoqërisë por edhe vet shtetit, si 

për nga stabiliteti psikosocial ashtu edhe ekonomik. Andaj me këtë program pretendojmë që të 

vendosim rend në adresimin e çështjeve të banimit  në komunë për të ofruar banim me qira 

joprofitabile për kategoritë e popullatës që nuk e ka të zgjidhur çështjen e banimit apo që nuk 

kanë fuqi ekonomike për të paguar qira në tregun e lirë të banesave, banim adekuat si dhe banim 

të përballueshëm me qera profiabile. Duke pas parasysh rëndësin e tillë, kërkojmë nga 

anëtarët e Kuvendit Komunal që ta miratojnë në parim ” Programin trevjeçar për banim 

2022-2025”. 

Programit trevjeçar për Banim ja bashkangjesim edhe pëlqimin nga Divizioni i banimit në 

kuadër të MMPHI. 

 


