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1 .  HY RJ E 
 
Vlerësimit Strategjik Mjedisor (VSM) për Politika, Plane dhe Programe vlerëson pasojat qysh 
në fazat e hershme të vendimmarrjes. GjithashtuVSM-ja është një proces që synon integrimin 
e konsideratave mjedisorenë përgatitjen dhe miratimin e planeve, programeve dhe politikave. 
Koncepti i Vlerësimit Strategjikë Mjedisor vjen nga politikat dhe programet e niveleve me te 
larta te planifikimit dhe shfrytëzimit të tokës të cilat kanë synime strategjike dhe vizionare dhe 
për të cilat kërkohet VSM sipas ligjit. 
Qëllimi i raportit të VSM-së për Planin Zhvillimor Komunal të Suharekës është që të bëjë 
identifikimin, përshkrimin dhe vlerësimin e ndikimeve të rëndësishme që mund të rezultojnë 
nga zbatimi i Planit Zhvillimor Komunal, si edhe të japë alternativën më të favorshme për 
zhvillimin e tij nga pikëpamja 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 e Planit Zhvillimor Komunal. 
Metodologjia e ndjekur është në përputhje me Direktivën e BE: 2001/42/EC „Mbi Vlerësimin e 
Efekteve të disa Planeve dhe Programeve në Mjedis‟ dhe ligjin për Vlerësimin Tragjik 
Mjedisorë, i cili është transpozimi i direktivës së BE 2001/42/EC.  
VSM-ja për Planin Zhvillimor Komunal të Suharekës do ti ketë këtë format: 
Një përmbledhje të informacionit bazë për vlerësimin mjedisor; Përshkrim të Vizionit, prioritet 
dhe objektivave kryesore të Planit Zhvillimor Komunal të Suharekës dhe marrëdhëniet e tij me 
politikat, Planet dhe Programet e tjera që kanë lidhje me të; Përshkrim të aspekteve të 
gjendjes aktuale të mjedisit si edhe zhvillimin e pritur të tij në rast se nuk zbatohet plani; 
Përshkrim të karakteristikave mjedisore të zonave që ka të ngjarë të ndikohen në mënyrë të 
konsiderueshme nga plani; Përshkrim të problemeve ekzistuese mjedisore të cilat kanë lidhje 
me planin; Përshkrim të objektivave për mbrojtjen e mjedisit të përcaktuara në nivel kombëtar 
ose ndërkombëtar, të cilat kanë të bëjnë me Planin dhe Programin si dhe mënyrat në të cilat 
këto objektiva 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.; Efektet komulative të 
komponentëve mjedisore; Përshkrim të masave të parashikuara për të parandaluar, reduktuar 
ose lehtësuar ndikimet negative në mjedis, të cilat mund të rezultojnë nga zbatimi i planit.  Një 
përmbledhje për përzgjedhjen e alternativave të shqyrtuara, duke përfshirë vështirësitë e 
ndryshme ose mungesën e të dhënave që hasen gjatë përpilimit të raportit. Përshkrimin e 
monitorimit dhe raportimit. 
Të dhënat dhe Informacionet për komunën e Suharekës janë  siguruar nga Komuna, nga 
hulumtimet për këto komunë nga Plani Zhvillimor Komunale i vjetri dhe hulumtime tjera nga 
internet. 
Ky Raport i VSM-së është dokument i pari i llojit të tij që hartohet për këtë qëllim në këtë 
komunë, dhe si i tillë besohet se do mundësoj që zhvillimet e ardhshme të jenë në harmoni 
me legjislacionin vendore të mjedisit, si dhe me direktivat dhe konventat ndërkombëtare. 
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2 .  KO RNIZ A L IGJO RE  DHE  I NSTI TUCIO NAL E 

2 . 1.  Dire ktiva V S M e  B E -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. Kjodirektivëvlenpër 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 & venditose shfrytëzimtë 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 merren 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.  Di r ekt i v a të  t jer a  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 për 
Ujërat bashkërisht me Direktivën për Vendbanimet përmban kërkesat e veta jo vetëm për 
paraqitjen e planeve dhe të programeve, por po ashtu edhe të vlerësimit, duke nxitur nevojën 
për procedura të bashkërenduara ndërmjet ligjeve të ndryshme. 
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2 . 3.  S tr ate g j ia  2 0 2 0  e  B E -s ë  
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 rajon 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. Prioritetetë 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 qëndrueshmërisë, 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 rritshme 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.  Ob je kti v at  Zh v i l l i mo re  të  M i jë v jeçar i t  të  K B  
KB kan një rol aktiv në zhvillimin e Kosovës, edhe pse Kosova nuk është shtet anëtar, KB 
vepron në Kosovë nën mandatin e misionit UNMIK 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 është bërë e njohur si Objektivat Zhvillimore të Mijëvjeçarit2. Janë 7 
objektiva me qëllime specifike, një prej objektivave i kushtohet qëndrueshmërisë mjedisore, 
në mënyrë që të sigurohet 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; 

- Zvogëlimi i humbjeve të biodiversitetit duke arritur deri më 2010 një zvogëlim 
domethënës të shkallës së humbjes; 

                                                        
1http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm 
2http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm 

 

http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm


 

Vlerësimi Strategjik Mjdeisor i Planit Zhvillimor Komunalë -Suharekë 

 KK SUHAREKË 

- 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 jetëtë sëpaku100 banorëve të 
lagjeve të varfra. 

 
 

2 . 5 .  K onven ta  År hus ,  K o nven ta E sp oo  d he  P ro toko l li  i  K ievit  

2 .5.1.  K o nve nta  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 te të drejtave të opinionit në lidhje me mjedisin. Sipas 
konventës (Konventa UNE CE mbi Qasjen…,1998) ´Nga palët në këtë Konventë kërkohet t’i 
hartoj në dispozitat e nevojshme ashtu që autoritetet publike (në nivel kombëtar, rajonal apo 
lokal) do të kontribuojnë që këto të drejta të bëhenefektive. 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; 

 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.  K o nve nta  ES P OO dhe P roto ko ll i  i  K ie vi t  

Konventa Espoo (EIA) (Konventa UNECE mbi..... Mjedisor, 1991) përcaktonobligimet e 
palëve për ta vlerësuar ndikimin në mjedis të aktiviteteve të caktuara në një fazë të hershme 
të planifikimit. Poashtu i formulonobligimet 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 kenë ndikim të rëndësishëm të pafavorshëm në mjedis përtej 
kufijve. Konventa u aprovua më 1991 dhe hyri në fuqi më10 shtator 1997. Siç thekson 
Marsden (2008).  
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2 .5.3.  P r o to ko l l i  i  K iev i t  

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 
aprovuarnë 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 të fshatit ose shfrytëzim të tokës, dhe të cilat 
vendosin kornizën për 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 Legjis lativ , Organet Adminis trative Përgjegjëse 

2 .6.1.  L i g j i  i  Koso vë s për  P la ni f i k im  Ha pësi nor  

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. 

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 
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përfshijnë zhvillimin e qëndrueshëm si dhe për secilin Plan obligohet përgatitja e raportit të 
VSM paralelisht me Planin. 
Sipas Ligji Nr. 04/L-174 Ministria e Mjedisitdhe 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 respektuar përgjegjësitë qe 
dalin nga Ligji Nr. 04/L-174. 
 

2 .6.2 .  L ig j i  i  K osovës p ë r  V le rë sim in S tra teg j ik të  Mje di si t  (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 .  P la ne t  d he  p r og ra me t  e  tje r a të  rënd ë s i sh me  

Përveç legjislacionit raporti i VSM-së duhet të merr parasysh edhe Planin Hapsinore të 
Kosovës 2010-2020+, Strategjinë për Mjedisin dhe Plani i Veprimit në Mjedis, si dhe disa 
Plane, Programe dhe dokumente të ndryshme të politikave të përgatitura dhe të lëshuara 
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 .  ANALIZA E  GJE NDJE S EKZI STUESE  
 

3 . 1.  POZI T A G JE O G R AFIK E  

Komuna e Suharekës gjendet në pjesën jugore të Kosovës. Kufizohet me komunën e 
Prizrenit,  Mamushës, Rahovecit, Malishevës, Lipjanit, Shtimes, Ferizajt dhe Shtërpcës.  
Shtrihet në gjerësi gjeografike veriore prej 42° 15’ – Parku Nacional “Sharri” (jugu), 42° 30’ – 
Malet e Berishes dhe Javori (veriu). Gjatësia gjeografike lindore : 20° 45’- komuna e 
Rahovecit (perëndim), 21° 00’- Malet e Jezercit, Guri i Dellocit (lindje). 
 
Tabela 1 Gjatësia e vijës kufitare me shtetin dhe komunat fqinje 

Perimetri i 
Suharekës 

Prizren Mamushë Rahovec Malishevë Lipjan Shtime Ferizaj Shtërpce 

105,24 km 19,36km 5,66km 6,49km 25,38km 5,70km 25,60km 8,48km 14,23km 
 

 
Harta 1 Pozita gjeografike e komunës së Suharekës 
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3.2.  KUSHTET FIZIKO-GJEOGRAFI KE  

3.2.1. Hi ps o me tr ia  dhe  to po gra f ia  
Lartësia mbidetare mesatare është rreth 455 m, gjersa vendbanimi Suharekë është ndërmjet 
410m dhe 450m. 
Komuna e Suharekës është e rrethuar me male të larta dhe atë në veriperëndim me malet e 
Pagarushës dhe të Temeqinës me lartësi mbidetare prej 796 deri 828 m, në veri me ato të 
Carralevës 922 deri 1.048 m, në lindje me malet e Jezercit 1.677 m (Kryet e Ahishtes) dhe në 
jug-lindje me malet e Sharrit 2.092 m (Dera e Pashës) derisa në perëndim shtrihet rrafshina 
(ultësira) e Prizrenit. 
Lartësia mesatare mbidetare në komunë është 455 m. Vetë qyteti i Suharekës gjendet në 
lartësi mbidetare prej 400m. Sipërfaqja e kësaj komune është 361 km² që mbulon 3.3 % të 
territorit të Kosovës. 

 
Harta 2 Hipsometria e terrenit dhe lartësitë mbidetare 

 
3.2.2. G jeo logj i a  dhe  toka t  
Komuna e Suharekës kufizohet me nën rrënjëzën e Prizrenit në një anë dhe ana Drinin me 
tokë pjellore në anën tjetër. Pjesët veriore të komunës janë nën mergel, argjilë, argjilë me 
thëngjill gëlqeror, santon mastrhit, rrethina e Cërnalevës gjendet nën flishin e shkumësit të 
epërm, doneve mastrihite ku vende-vende lajmërohet dijabazi në formacion brijor të 
dinaroideve, serpentine dhe perioditeve serpentine. Pjesa më e madhe e territorit në pjesën 
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juglindore të komunës gjendet nën rrasat e gjelbërta, metabolizitë, ku lajmërohet dhe anfiboliti 
e në jug ka dhe gëlqere dhe dolomit. 

Terrenet në të cilat janë shtri vendbanimet dhe ato për rreth sajë, janë të përbërjes gjeologjike 
të ndryshme. Vendbanimi shtrihet kryesisht në lymoret e lumenjve të përbërjes së 
ndryshueshme, dhe vërshimeve dhe rërishtave të vjetërsisë holocentrike (kvartale). Zona e 
gjerë e vendbanimeve nga veriperëndimi, perëndimi dhe jugu, shtrihet mbi mergel, argjilë me 
thëngjill, rërë dhe zhavorr të vjetërsisë pliocene (terciere).  

Tereni në të cilën është shtrihen vendbanimi si dhe terrenet në jug, lindje dhe perëndim të tij 
në shikim të ekspozicionit gjenden në zonën e rrafshinës, ndërsa një shokë më e vogël nga 
drejtimi në zonën jugore dhe perëndimore të ekspozicionit. Pjerrësitë në të cilat gjendet 
vendbanimi i Suharekës gjinden në mes të 2º dhe 5º. Nga veriu dhe lindja pjerrësirat janë më 
të mëdha për shkak të ngritjes më të madhe të terrenit. 

Suhareka shtrihet ne terrenet të cilat janë morfologjikisht më të përshtatshme për zgjerimin e 
tij tipografik. Në veri dhe lindje të vendbanimit terrenet ngrihen në formë të trasesë, ndërsa 
nga jugu dhe perëndim hapet rrafshinat e fushës së Prizrenit. Terrenet në të cilat është 
shtrihen vendbanimi dhe ato të cilat shtrihen nga jugu, lindja dhe perëndimi nga shikimi i 
ekspoziturës gjinden në zonën jug-lindore të ekspozicionit, ndërsa nga verilindja në zonën 
jugore dhe perëndimore të ekspozicionit. 

 Harta 1 Formacionet gjeologjike 
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Marrë në përgjithësi kushtet gjeomorfologjike të vendbanimit të Suharekës dhe rrethinës së 
sajë janë të përshtatshme për zhvillimin e sajë të mëtejmë.  

Sa i përket mbulueshmërisë së tokës të sipërfaqes territoriale të komunës prej 36.099 ha, 
15.074 ha ose 41.7 % janë të mbuluara me pyje, 19.373 ha ose 53.7 % janë tokë bujqësore 
dhe 1.652 ha ose 4.6% sipërfaqe tjetër. 

 

3.2.3. K ushtet  k l im a t ike  
Temperaturat mesatare mujore dhe vjetore 
TemperaturamesatarevjetoreeajritnëSuharekëështë11ºC.Nëmuajingushtlajmërohet 
maksimumiabsolutprej38,2ºC.Amplitudaabsoluteështë52,3ºC. Komuna e Suharekës gjendet 
në jug të Kosovës dhe ka klimë kontinentale me ndikim mesdhetar. 

Në vijim janë radhitur vlerat kyçe klimatike: 

 Vlerat mesatare relative vjetore e lagështisë në Suharekë është 74.3% . 
LagështiamëeulëtrelativeeajritnëSuharekëështënëmuajingusht63.2%.  

 Në Suharekë është vranësira më e vogël në muajin gushtë ( 2.7), ndërsa vranësira 
mesatare vjetore është 5.0 të dhjetat e qiellit. 

 Vlera mesatare e të reshurave në Suharekë është 674.0 mm. Të reshurat më të mëdha 
janë në muajin tetor ndërsa më të vogla në muajin shkurt dhe janar. 

 Të reshurat më të mëdha në Suharekë janë gjatë muajit mars 169.6 mm, ndërsa sasia 
minimale e të reshurave në këtë territor është 410.0 mm. 

 Në Suharekë më së shpeshti fyejnë erërat nga verilindja (193%), lindja (32%), dhe 
jugperëndimi(32%), 
ndërsamësëpakufyejnëerëratngajugu(33%),dheveriperëndimi(13%).Shpejtësinë 
mesataremëtëmadheekanëerëratnga jugperëndimi(4.6m/sek)dheverilindja(3.6m/ sek). 

 
Tabela 2 Vlerat mesatare klimatike 

 
 

 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII m.vjet. 
Temp. max . 16.4 20 25.5 26.3 32.3 36.5 37 38.2 35 30.2 23.8 22 38.2 

Temp. min. -14.1 -12.4 -10.4 -3 1 7 6 6.2 1.5 -1.8 -9 -11 -14.1 
Temp. mes. 0 1.7 5.3 11.5 15.7 19.8 22.7 22.3 18.2 11.7 7.2 3.3 11,6 

Lagështia % 84.5 76.6 75.4 75.0 75.0 69.4 63.6 63.2 68.1 71.8 85.7 34.2 74.3 

Shtypja atmosferë. 954.1 949.6 938.4 942.6 948.5 950.1 948.4 948.2 948.6 948.6 948.7 948.6 947.9 

Shpjet. e erës m/s 1.0 1.5 2.5 2.7 1.9 2.4 2.2 1.9 1.8 1.8 2.2 2.6 2.0 
Reshjet - shi 33.0 12.0 26.0 47.0 89.0 124.0 36.0 37.0 31.0 136.0 70.0 33.0 674.0 

Reshjet - borë 0.4 3.9 4.2 2.1 0.3 0.1 0.4 3.9 4.2 2.1 0.3 0.1 0.4 
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3.2.4. Hi drog raf i a  
Komuna e Suharekës ka rrjetë mjaftë të zhvilluar hidrografike, gjegjësisht ka numër mjaftë të 
madh të lumenjve (përroskave) që kalojnë në territorin e komunës. 

Lumenjtë e vegjël janë lumenj me tipare karakteristike për përroskat malore, që dmth lumenj 
të vegjël, me oscilime shumë të mëdha të sasisë së ujit gjatë vitit. Gjatë kohës së thatë në 
shumicën e këtyre lumenjve ka shumë pak ujë ose nuk ka ujë fare, kurse gjatë kohës me 
reshje shpesh ndodh që të ketë vërshime lokale. 

Të gjithë ujërat burojnë dhe rrjedhin në territorin e komunës përpos disa përroskave si 
përroska e Cërrnalevës, Topillës dhe lumit të Bllacës që burimin e kanë në territorin e 
komunës së Suharekës, kurse pjesa më madhe e tyre dhe derdhja e ujërave të tyre bëhet në 
komuna tjera. 

Lumi më i madh i komunës dhe arteria kryesore hidrografike është lumi Toplluha. Ky lum 
formohet nga përroskat lokale, dhe si degë më e madhe është lumi i Semetishtit. Toplluha 
është një ndër degët e majta të lumit, më të madh në Kosovë, Drini i Bardhë. Sipërfaqja e 
pellgut të Toplluhes është F=510.0km2, kurse gjatësia e lumit është 15,5km. Toplluha kalon 
nëpër qytetin e Suharekës, kurse derdhja e tij në Dri bëhet afër fshatit Piranë komuna e 
Prizrenit. 

Mbi gjysma e sipërfaqes së pellgut janë toka punuese, rreth 30% livadhe dhe kullosa, 10% 
male dhe pjesa tjerët është djerrinë. 

 

3.2.5. B io gjeog ra f ia  -  F lo ra dhe  fa una 
Komuna e Suharekës ndodhet në pjesën verilindore të luginës së Prizrenit, në kufijtë të 
shpateve të Prizrenit në një anë dhe e Podrimljes në anën tjetër. 

Lartësia mesatare mbidetare është 455m. Nëpër luginë të Drinit të Bardhë në klimë 
kontinentale kësaj ane ka ndikim klima e mesdhetare e cila mundëson kushte të mira për 
zhvillimin e vegjetacionit. 

Lumi kryesor i Suharekës është “Suhareka” e cila rrjedhë nëpër vendbanim të Suharekës. Ky 
lum në rrjedhën e tij të poshtme quhet Toplugë. Vetë emri i këtij lumi tregon se ky gjatë pjesës 
më të mëdha shtjerrat, ndërsa gjatë pjesës më të madhe te vitit në shtratin e tij ka mjaft sasira 
të vogla të ujit. Në kohën e të reshurave të mëdha lajmërohen valët vërshuese. Territori i 
rrjedhës së tij është i përfaqësuar mjaft mirë me erozion. 

 

Flora 
Sipërfaqet bujqësore ekonomike janë sipërfaqe të punuara (23.378 ha). Bujqësia është dega 
kryesore e kësaj komune. Sipërfaqja e punuar, respektivisht arat dhe kopshtet (12.918 ha) 
shfrytëzohen kryesisht për prodhimin e grunajave (grurit, misrit, elbit dhe thekrës), të bimëve 
industriale dhe perimeve ( lule diellit, grosha dhe patatja) dhe bimëve për kafshë (tërfoja dhe 
jonxha). Pemishtet përfshijnë sipërfaqen prej 426 ha. Pemëtaria nuk është një degë aq e 
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rëndësishme ekonomike. Në to kryesisht kultivohen kumbullat, mollët dhe qershizat. Suhareka 
ka kushte mjaftë të mira për zhvillimin e vreshtarisë (1.703 ha) 

Livadhet përfshijnë sipërfaqen prej 2.753 ha ndërsa kullosat 5.578 ha. Sipërfaqet e 
pashfrytëzuara ekonomike janë pyjet dhe zabelet. Gjendja ekzistuese e pyjeve dhe e fondit të 
pyjeve në këtë komunë edhe pse janë ndërmarrë masa me qëllim të kultivimit, kujdesit dhe 
zhvillimit të pyjeve, nuk janë aq të mira edhe pse kushtet janë mjaftë të volitshme. Sipërfaqeve 
pyjore përbëjnë 15,561 ha prej tyre 1600 ha janë pyje të larta. Pyjet e komunës së Suharekës 
shtrihen në lartësi mbidetare 455 m deri 1760 m. 

Këto pyje janë kryesisht pyje gjethore (lisi dhe ahu), ndërsa haloret janë mjaft të pranishme. Si 
lloje përcjellëse të pyjeve lisore janë: shegët, gorniçet, dardhat e egra etj., ndërsa të kaçubave 
pyjore: murrizi, thana, trandofillja e egër, etj. 

Në territorin e kësaj komune ka edhe gështenja. 

Sipas të dhënave të marra nga Drejtoria e Bujqësisë, Blegtorisë dhe Pylltarisë në KKS 
ekonomia pyjore ka dy njësi ekonomiko pyjore: 

1. “Biraqi” dhe 

2. “Kryet e Ahishtes — pyjet e Mushtishtit”. 

Në “Biraq” dominon bungu dhe ceri furs gjendet edhe qarri, pisha, mështekna, qershia, lajthia, 
thana, etj, ndërsa në “Kryet e Ahishtes - pyjet e Mushtishtit” dominon ahu pastaj pisha (të 
gjitha llojet), breu, mështekna, verri, plepi, rakiti, etj. 

Kushtet për zhvillimin e pylltarisë janë mjaft të volitshme. Kemi rritje të shpejt të masës drurore 
prej 1,70 m³ - 5,30 m³ për hektar / 1 vit. 

Si pasoj e rrethanave të pasluftës këto pyje kanë pësuar dëme të shumta nga mekanizmat 
shtetëror para lufte dhe nga dëmtues individual pas luftës. Megjithatë fal bonitetit të lartë të 
tokës ato janë ripërtërirë vet, janë në fazën e rritjes dhe zhvillimit intensiv. 

 

Fauna 
Në ujërat e kësaj komune ekzistojnë këto lloje peshqish: krapoliq, brocak, mustak të 
përrojeve, dylmorë, por ka edhe ngjala. Në këto ujëra ka edhe gaforre, bretkosa dhe gjarpërinj 
të ujit. 

Nga kafshët shtëpiake kultivohen: gjellët, kuajt, derrat, beret dhe shpezët. Në zhvillimin e 
blegtorisë ndikojnë përveç të tjerash pjesët e imta të sipërfaqeve të punuara, dhe kullosat e 
pakta dhe të pa begatshme. 

Nëpër livadhe jetojnë stërqoka, sorra, thëllëza, shkurtëza, kukuvajka, lajmërohen edhe derrat, 
dhelprat, ujqit. 
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Harta 2 Zonat e biodiversiteti 

 
 

3 . 3.  R re zi q e t n aty ro re  

Vërshimet  

Sipas të dhënave të marra nga Drejtoria e Mbrojtjes Civile dhe Mjedisit në Kuvendin 
Komunal të Suharekës thuhet se lumi i cili kalon nëpër qytet është vazhdimisht si pikë 
me rrezikshmëri të lartë për qytetar, ku vite me radhë pas të reshurave të mëdha 
atmosferike ka përmbysur tokat e në disa raste edhe shtëpitë që kanë qenë përreth. 
Vitin e kaluar me anë të një projekti nga Drejtoria e Mbrojtjes Civile dhe Mjedisit dhe 
ndihmën e KFOR-it zviceran është pastruar në tërësi shtrati i lumit, ku ka ndodhur 
rënia e nivelit të lumit dhe me këtë edhe rënia e shkallës së rrezikshmërisë. Në 
mungesë të mjeteve materiale vitin e kaluar është bërë pastrimi dhe zgjerimi i lumit 
vetëm në pjesën e cila përshkon qytetin, ku me këtë rast është bërë eliminimi i 
drunjtëve dhe pengesave tjera që kanë devijuar lumin nga shtrati. 
Vërshime të këtij lloji ka pasur edhe në disa fshatra si në: Semetisht, Studençan dhe 
Nëpërbisht por me një shkallë të rrezikshmërisë më të vogël. 
Pasi që lumi Toplluha bënte shpesh vërshime, në pjesën që kalon nëpër qytet është 
bërë rregullimi i shtratit të tij. Shtrati i rregulluar është e formës katërkëndësh. Stomet 
e tij janë të veshur me gurë. Mirëpo, në potezin në mes të Suharekës dhe Mamushës 
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(në komunën e Prizrenit), lumi Toplluha rrezikon që t’i vërshoj sipërfaqet e tokës 
bujqësore. 

 
Harta 3 Sipërfaqet ujore dhe vërshimet 

 

Eroz ioni 
Për sa i përket erozionit, rrëshqitje të theksuara të tokës ka pasur në fshatin Vraniq, ku vitin e 
kaluar nga rrëshqitjet e mëdha të dheut janë rrezikuar pesë shtëpi të banimit. Gjithashtu 
lëvizje erozive të tokës kanë ndodhur edhe në vendin e quajtur “Gradina” në dalje të qytetit 
përreth rrugës kryesore për në Prizren, ku nga lëvizjet e tokës janë dëmtuar disa shtëpi. 
Lëvizje erozive të tokës por në masë më të vogël janë shënuar edhe në fshatrat: Peqan, 
Budakovë dhe Papaz. 

Sa i përket pikave me rrezikshmëri potenciale në komunën e Suharekës, në bazë të vlerësimit 
nga Drejtoria përkatëse në Kuvendin Komunal është konstatuar se nuk ekziston asnjë e tillë. 
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3 . 4.  K US H TET  S O CI O- E KO NOM I KE  

Komunën e Suharekës, si njësi territoriale, e përbëjnë: qyteti i Suharekës, lagjet urbane dhe 
fshatrat. Territori i Komunës përfshin3 Suharekën dhe këto vendbanime: Bllacë, Budakovë, 
Bukosh, Breshanc, Delloc, Dobërdelan, Dragaqinë, Dubravë, Duhël, Dvoran, Greikoc, 
Greiçec, Gelancë, Gjinoc, Javor, Kastërc, Krushicë e Epërme, Krushicë e Poshtme, Leshan, 
Luzhnicë, Maqitevë, Mohlan, Mushtisht, Nepërbisht, Nishor, Papaz, Peqan, Popolan, Qadrak, 
Reshtan, Reqan, Savrovë, Samadrexhë, Sallagrazhdë, Semetisht, Sllapuzhan, Sopijë, 
Stravuçinë, Studençan, Tërrnje, Vërshec dhe Vraniç. 

Vendbanimi Breshanc shtrihet brenda ZK Nishor, poashtu edhe vendbanimi Dragaqinë 
shtrihet brenda ZK Duhël, kështu që të në të dhënat statistikore të ASK-së nuk figurojnë këto 
dy vendbanime, respektivisht brenda Nishorit përfshihen të dhënat edhe për Breshancë si dhe 
brenda Duhlës të dhënat edhe për Dragaqinë. 

Sipas të dhënave të fundit zyrtare të Agjencisë së Statistikave të Kosovës4 të vitit 2017, 
Komuna e Suharekës aktualisht ka 41 vendbanime, ku jetojnë 60,196 banorë. Bazuar në 
sipërfaqe aktuale prej 361.78 km², dendësia aktuale e banorëve është 165 banorë/km². 

Tabela 3 Karakteristikat hapësinore të Komunës 

Sipërfaqja  
km2 

Numri i banorëve 
rezident 2018 

Numri i banorëve 
rezident dhe 

jo-rezident 2018 
Dendësia 

(banorë/km2) 
Lartësia 

mesatare mbidetare 

361.87 65,350 166.35 166.35 455 m - 1760 m  
 

Mirëpo, të dhënat vijuese bazohen në regjistrimin e fundit zyrtar të vitit 2011, i cili rezulton se 
në Komunë jetojnë gjithsejtë 59,722 banorë dhe 9,145 ekonomi familjare.5 

Tabela 4 Karakteristikat demografike të Komunës 

 Zonë urbane Zonë rurale Gjithsejtë 
Ekonomitë familjare 7,342 1,803 6,419 
Numri i banorëve 10,422 49,300 36,085 
Numri i banoreve femra 5,268 23,833 30,244 
Numri i banorëve meshkuj 5,154 23,379 29,478 

 

                                                        
3 Neni 7 i Statutit të komunës së Suharekës,  01-Nr-8336 Dt. 11.11.2008 
4Agjencia e Statistikave të Kosovës, Popullsia sipas gjinisë etnicitetit dhe vendbanimit, Prishtinë, 2013.   
5Agjencia e Statistikave të Kosovës, Vjetari Statistikor i Republikës së Kosovës 2017, Prishtinë, 2017 
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Bazuar në regjistrimin e 
popullsisë të vitit 2011, 
vërehet një përqendrim i 
lartë prej 49,300 banorë 
në zonë rurale, gjersa në 
zonë urbane banojnë 
vetëm 10,422 banorë.  

Grafika 1 Përqindja e banorëve sipas zonave urbane dhe rurale 

 

Bazuar në regjistrimin e 
popullsisë të vitit 2011, 
vërehet një dallim i 
vogël gjinor ku 30,244 
banorë janë të gjinisë 
femërore është 
48.57%, gjersa 29,478 
banorë janë meshkuj.  

Grafika 2 Përqindja e ekonomive familjare sipas zonave urbane dhe rurale 

 

Bazuar në regjistrimin e popullsisë të vitit 2011, grupmosha me më shumti banorë është ajo e 
20 -64 vjeçarëve me 31,743 banorë, e përcjellë nga grupmosha 5 - 14 vjeçarëve me 12,211 
banorë, grupmosha 15 - 19 vjeçarëve me 6,466 banorë dhe grupmosha 0 - 4 vjeçarëve me 
5,198 banorë. 

Tabela 5 Numri dhe përqindja e banorëve sipas grupmoshave moshës 

 0 - 4 vjeç 5 - 14 vjeç 15 - 19 vjeç 20 - 64 vjeç ≥ 65 vjeç 
Nr. i banorëve 5,198 12,211 6,466 31,743 4,104 
% e banorëve 8.70% 20.45% 10.83% 53.15% 6.87% 

 

Bazuar në regjistrimin e popullsisë të vitit 2011,dominon komuniteti shqiptar me gjithsejtë 
98.92% banorë, pastaj komuniteti Ashkali me 0.83% banorë dhe Rom me 0.07% banorë.  

Tabela 6 Numri dhe përqindja e banorëve sipas grupmoshave moshës 
Shqiptar Serb Turk Boshnjak Rom Ashkali Egjiptian Goran Të tjerë N.J.N.D. 

Nr. i banorëve 59076 2 4 15 41 493 5 0 15 49 
% e banorëve 98.92% 0.005% 0.01% 0.03% 0.07% 0.83% 0.01% 0.00% 0.03% 0.08% 

 

Në Komunën e Suharekës dominon komuniteti i besimit islam me gjithsejtë 98.33%banorë, 
pastaj katolikë me 0.59% dhe komunitete tjera me 0.06 banorë.  

Tabela 7 Popullsia sipas përkatësisë religjioze 

 Islam Ortodoks Katolik Të tjerë Pa religjion Pa përgjigje Nuk janë 
në dispozicion 

Nr. i banorëve 58722 8 355 35 53 467 82 
% e banorëve 98.33% 0.01% 0.59% 0.06% 0.09% 0.78% 0.14% 

Bazuar në regjistrimin e popullsisë të vitit 2011, vërehet një përqendrim i lartë i ekonomive 
familjare në zonë rurale, ku banojnë 80.82%, gjersa në zonë urbane banojnë vetëm 19.72%. 
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Tabela 8 Numri dhe përqindja e ekonomive familjare dhe anëtarëve sipas zonave urbane dhe rurale 

 

Ekonomi  
familjare 

%  
e ekonomive familjare Anëtarë 

%  
e anëtarëve 

Zonë urbane 1,803 19.72% 10,422 17.45% 
Zonë rurale 7,342 80.28% 49,300 82.55% 

 

Gjersa sa i përket numrit të anëtarëve për ekonomi familjare, me 18.18% dominon numri 
ekonomive familjare me 5 anëtarë, pastaj me 6 anëtarë prej 16.77% dhe mbi 10 anëtarë me 
14.94%. 

Tabela 9 Numri dhe përqindja e ekonomive familjare sipas numrit të anëtarëve 

Anëtarë 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10> 
Nr. i ekonomive familjare 152 426 588 1203 1663 1534 1151 649 413 1366 
% e ekonomive familjare 1.66% 4.66% 6.43% 13.15% 18.18% 16.77% 12.59% 7.10% 4.52% 14.94% 

 

Gjersa sa i përket 
numrit mesatar të 
anëtarëve për 
ekonomi familjare, 
nën zonë rural 
mesatarja është 
6.71 anëtarë për 
ekonomi familjare, 
gjersa në zonë 
urbane është 5.78. 

 
Grafika 3 Numri mesatar i anëtarëve për ekonomi familjare sipas zonave 

urbane dhe rurale 

 

3 . 5 .  Sh f ry tez im i  i  to k ës  
Në vijim është paraqitur shfrytëzimet e destinuara aktuale të tokës përmes dokumenteve të 
planifikimit hapësinor: 

Tabela 10 Sipërfaqet (ha) e shfrytëzimeve të destinuara aktuale të tokës përmes dokumenteve të 
planifikimit hapësinor 
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162.25 28 50.06 65.00 28.40 38.24 34.38 20.00 83.00 49.00 36.00 22.00 
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Në vijim është paraqitur shfrytëzimi aktual i tokës sipas shfrytëzmit të sipërfaqeve të 
ndërtuara: 

Tabela 11Shfrytëzimi i tokës 
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Ha 1.08 1.41 189.14 3.14 1.95 2.89 11.30 17.97 35.67 37.82 39.56 41.25 143.29 147.70 189.14 

% 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 99.31 0.99 1.00 
 

 
Harta 4 Shrytëzimi i tokës 

 

3.5.1. T r a shëg imia  ku l turore  dhe na ty ro re  
Marrë në përgjithësi kushtet gjeomorfologjike të komunës janë mjaft të përshtatshme për 
zhvillimin e saj të mëtejmë. Në territorin e komunës ka pasuri të lëndëve të para, të metaleve 
dhe jometaleve. 

Tabela 12Asetet e trashëgimisë natyrore nën mbrojtje 

Lokacioni Kategoria I mbrojtur Sipërfaqja (ha)  
Rusenica Rezervat I natyrës X 300 
Malet e Sharrit Park kombëtar X 39,000 
Rahavane Peizazh i mbrojtur X   
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Minerali i kromit gjendet në disa vende por prania e tij është më e theksuar në zonën midis 
Mushtishtit dhe Grejkocit. Për ta zbuluar këtë mineral gjatë dhe pas Luftës së Dytë Botërore 
janë bërë hulumtime në lokalitetet: Qafa e Malit për në manastirin e Shën Treshit, Buhork, 
Leskë (mbi livadhe) në lindje nga Grejkocit tek Guri i Arave dhe në veri-lindje të xhamisë së 
Grejkocit. Një pjesë e vogël e kësaj hapësire është në kuadër të Parkut Nacional “Sharri”. 

Minerali i hekurit ndodhet në shpatet veriore të Rusenicës deri nën Rrafshin e Uthullave dhe 
gjendet pranë serialit të rrasave serpentine. Janë konstatuar tri shfaqje të magnetitit të cilat nuk 
tregojnë ndonjë orientim të caktuar dhe nuk janë të lidhura reciprokisht dhe shtrihen në një 
hapësirë të vogël në kuadër të parkut nacional. 

Sa u përket jometaleve, në territorin e komunës së Suharekës ka argjilë, shkëmbinj karbonat 
dhe rrasa grafitë. Me rëndësi ekonomike janë argjila për përpunimin e tullave dhe shkëmbinjtë 
karbonit për materiale ndërtimore. Grafitet gjenden në jug të fshatit Mushtisht në kontakt të 
tercierit dhe të rasave klorite-sericite por depërtimi në thellësi i tyre nuk është hulumtuar. 
Gjithashtu në Biraq në bazë të hulumtimeve të bëra është gjetur një hapësirë ku mund të bëhet 
shfrytëzimi i gurit për prodhimin e materialit ndërtimor si bazë për asfalt. Kjo pjesë është 90% 
në pronësi private. 

Sipërfaqja pyjore është 15.074 ha ose 41.7% e sipërfaqes së përgjithshme territoriale nga e 
cila në pronësi shoqërore 8.689 ha ose 57.6% si dhe në pronësi private janë 6.389 ha ose 
42.4%. Pjesa më e madhe janë shkurre, kurse një pjesë e vogël pyje të larta gjetherënëse, me 
rritje vjetore 3.8m³/ha, kurse te pyjet e larta 3.05m³/ha. 

Mirëmbajtja e parqeve pyjore, dhe sidomos e parkut nacional “Sharri” që është i mjaft i pasur 
me pyje halore, nuk është nën kompetencat e komunës, kjo bën që pasuritë natyrore të jenë 
nën mëshirën e fatit. 

Shfrytëzimi i resurseve të natyrës ndërlidhet më së shumti me sektorin e ekonomisë për shkak 
të përfitimeve të mëdha, zhvillimi ekonomik e posaçërisht me sektorin e industrisë, ndërsa me 
shumicën e sektorëve tjerë është në konflikt. 

Për shkak të rritjes ekonomike është i domosdoshëm të bëhet shfrytëzimi racional i resurseve, 
gjithmonë duke pasur parasysh ruajtjen dhe mbrojtjen e mjedisit. Pyjet me të gjithë 
biodiversitetin e tyre në këtë komunë paraqesin një atraksion të posaçëm, duke pasur parasysh 
faktin se një pjesë e tyre është pjesë e Maleve të Sharrit, që gjendet në pjesën jug-lindore (në 
jug të Mushtishtit dhe të Dellocit) dhe përbëjnë 18 % të sipërfaqes që përfshihet në regjion të 
Prizrenit nga sipërfaqja e përgjithshme e parkut nacional “Sharri”. 

 

3.5.1.1. Ase te t  e  tr ashë gi mi së  kul t urore  dhe  tu r i st i ke  

Në territorin e Komunës së Suharekës ka mjaft objekte të trashëgimisë kulturore ndërsa numri i 
përgjithshëm i tyre apo i lokaliteteve me vlerë kulturo-historike dhe mjedisore në komunën e 
Suharekës është diku rreth 75. Kur këtij numri i shtohen edhe objektet e propozuara për 
mbrojtje, siç janë: përmendorja e viktimave civile të luftës dhe vendi i masakrimit të familjeve 



 

Vlerësimi Strategjik Mjdeisor i Planit Zhvillimor Komunalë -Suharekë 

 KK SUHAREKË 

Berisha në Suharekë; përmendoret individuale ose kolektive të UÇK-së; shtëpia e Ramë 
Bllacës në Bllacë; kulla e Pashës në Mushtisht; kulla e Jonuz Tafollit në Qadrak; mullinjtë e 
Breshancit; mulliri i Dragaqinës; mulliri i Semetishtit; mulliri i Budakovës; mulliri i Suharekës etj. 
mund të thuhet se kjo komunë disponon me një pasuri të konsiderueshme të trashëgimisë. 
Këto objekte janë të shpërndara në tërë territorin e komunës, më një përqendrim më të shtuar 
në pjesët qendrore dhe lindore. 21 lokacione të trashëgimisë arkitekturale janë nën mbrojtje të 
përkohshme.  

Tabela 13Asetet e trashëgimisë arkitekturale nën mbrojtje 

Lokacioni I mbrojtur Sipërfaqja (ha)  
Kisha e Virgjëreshës se Shenjte ne Hodegetri, Mushtisht X  
Manastiri i Treshit te Shenjte, Mushtisht X  
Gërmadhat e murgores ne kodren e Matos, Mushtisht X  
Gërmadhat e murgores Rusenica, Mushtisht X  
Rrënojat e kishës mesjetare ne Mushtishte X  
Fortifikata/Kalaja 'Hisari i Kastercit', Kasterc X  
Vendbanim Parahistorik dhe Antik e Vone ne Reshtan, Reshtan  X  
Kështjella - Qyteti i Grajqevcit, Grajqevc X  
Shkolla fillore - Muzeu, Suhareke X  
Mulliri i Berishëve, Suhareke X  
Xhamia e Bardhe, Suhareke X  
Tyrbe Lezi, Suhareke X  
Mulliri i familjes Loshi, Vraniq  X  
Mulliri i familjes Bytyqi, Breshav Suhareke X  
Mulliri i vjetër i familjes Buzhala, Buzhale  X  
Mulliri i vjetër i Elez Rame Buzhales, Buzhale X  
Xhamia e Budakoves, Budakove X  
Kulla e Jonuz Hasan Tafotlit, Qadrak X  
Shtëpia e Ibrahim Rame Bllaces, Bllacë X  
Xhamia e fshatit *, Semetisht X  
Xhamia e Gazi Mehmed Pashes, Leshan X  

 

7 lokacione të trashëgimisë arkitekturale janë nën mbrojtje të përkohshme.  

Tabela 14Asetet e trashëgimisë arkitekturale nën mbrojtje 

Lokacioni I mbrojtur Sipërfaqja 
(ha) 

Lokaliteti shumështresor në Hisare, Hisare,Suhareke X  
Tuma ne Neperbisht, Neperbisht, Suhareke X  
Tuma llire ne Leshan, Leshan, Suhareke X  
Tuma llire ne Gjinoc, Gjinoc, Suhareke X  
Lokaliteti arkeologjik romak ne Pecan te Ulet,  Pecan i Ultë, Suhareke X  
Nekropoli mesjetar ne Bllace X  
Mbeturinat e te Dëftuarit te Shën Merlsë ne Pecan X  

 

Sa i përket objekteve fetare në veçanti, si rezultat i zhvillimeve dhe ndikimeve të ndryshme në 
të kaluarën, sot në komunën e Suharekës ekzistojnë ndërtesa që u përkasin tri konfesioneve - 
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islame, ortodokse dhe katolike. Në tërë komunën ekzistojnë 22 xhami (shumica të rinovuara 
pas luftës), 6 kisha ortodokse dhe një kishë katolike. 

 

 
Harta 5 Lokacionet e monumenteve kulturore 

 

3 . 6.  I nfras tru ktu r a te kni ke  
Si në mbarë Kosovën edhe në territorin e komunës së Suharekës, infrastruktura teknike e 
rrjedhimisht edhe shërbimet publike që lidhen me të nuk është në nivel të kënaqshëm të 
zhvillimit. Kjo çështje është problem sidomos sa i përket nivelit të zhvillimit të infrastrukturës 
ujore dhe për këtë arsye ka nevojë për përpjekje më të mëdha të shoqërisë që ky problem të 
zgjidhet apo të zbutet. Komune e Suharekës ka pozitë më të pafavorshme (pas Malishevës) 
në Kosovë për burim të sigurt të ujit të pijshëm. Qasja e popullatës në shërbime publike: 

 Ujë të pijshëm—30.11%; 

 Kanalizim— 69.01%; 

 Energji elektrike—99.45%; 

 Kompjuter dhe telefon—1.59%. 
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Fakti që vetëm rreth 40% të popullsisë së komunës së Suharekës është e lidhur në sistemin 
publik të ujësjellësit dhe kanalizimit të ujit fekal flet më së miri për këtë. Problem është po 
ashtu furnizimi jo i mirë me energji elektrike ku rrjeti elektrik në disa pjesë është shumë i 
amortizuar, tensioni i dobët dhe ka reduktime të furnizimit. Nuk është në gjendje të mirë as 
rrjeti rrugor në këtë komunë. Prej 41 vendbanimeve që ka kjo komunë, vetëm 27 prej tyre 
(66%) janë të lidhura me rrugë të asfaltuara dhe shumë prej këtyre rrugëve të asfaltuara janë 
në gjendje të keqe fizike. Kjo gjendje po ndryshon pasi që çdo ditë rrugë të reja po asfaltohen 

 

Ujësje l lësi  
Furnizimi i banorëve të Komunës së Suharekës me ujë të pijshëm, momentalisht përcillet me 
probleme të mëdha. Me probleme përcillen edhe fshatrat që kanë sistemin e ujësjellësit. 

Kapacitet ekzistuese eksploatuese janë burimeve ujore është 0.17 m3/s, gjersa 0.121 m3/s 
aktualisht shfrytëzohen për furnizim.  

Tabela 15 Kapacitet ekzistuese të rrjetit të ujësjellësit 

Sipërfaqësore 
 (m³/s) 

Nëntokësore  
(m³/s) 

Eksploatuese 
 (m³/h) 

Furnizuese 
 (m³/s) 

Konservuese rezervoaret 
 (m³/s) 

0.127 0.802 626.4 0.121 7,245 
 

Në territorin e Komunës, rrjeti primar i ujësjellësit përshkon një gjatësi prej 161,681km. 

Tabela 16 Gjatësia e rrjeti primar i ujësjellësit sipas diametrit 

Diametri (Ø) 90 110 125 140 160 200 225 250 315 400 
Gjatësia (km) 17.827 23.097 92.902 3.139 6.694 0.529 3.936 4.217 8.14 1.2 

 

 

Pjesa më e madhe prej 156,143 km e rrjetit primar është HDPE PE 100, gjersa 6,178 km 
është PVC. 

Numri i përgjithshëm i konsumatorëve të KUR "Hidroregjioni Jugor" është 6,892, gjersa 
konsumi mujor është 53,158 m³. 

Tabela 17 Numri i konsumatorëve dhe konsumi mujor i klientëve të Hidroregjioni Jugor" 

  
Klient të 
amvisërisë 

Klient  
publik 

Klient  
komercial 

Numri I konsumatorëve 6304 88 500 
Shpenzimet sipas konsumatorëve 
(m³/muaj) 45026 4983 3149 
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Vetëm 18 ose 41% të fshatrave kanë sistem të ujësjellësit. Prej tyre 7 ose 41% furnizohen me 
ujë nga burimet (me anë të gravitacionit), kurse 11 ose 59% furnizohen me ujë me anë të 
sistemit të pompave që rrit koston e mirëmbajtjes dhe m³ të ujit të harxhuar. 

Ka na liz imi i  ujërave  të  ndotura  (zeza ) 
Rrjeti i kanalizimit në qytetit—Pjesa më e madhe e qyteti të Suharekës ka sistem e kanalizimit 
fekal dhe atmosferik. Rrjeti i kanalizimit fekal është i shpërndarë më shumë (L=8.096m) se 
rrjeti i kanalizimit atmosferik (L=2.031m), gjersa të gjithë ujërat e zeza, pa përjashtim, 
shkarkohen në lumit e qytetit, në Toplugë. Shkatërrimi bëhet pa ndonjë trajtim paraprakë duke 
e ndotur ujin e lumit. 

Rrjeti i kanalizimit në fshatra—Vetëm 11 ose 23% të fshatrave kanë rrjet të kanalizimit fekal, 
gjersa pjesa tjetër e fshatrave 30 ose 63 % nuk kanë rrjet të kanalizimit. Grupi i dytë i 
fshatrave, shkarkimin e ujërave të zeza e bëjnë numër gropa klasike, nëpër jaze ose kanale 
sipërfaqësore, kurse shtëpitë ose grup shtëpisë që kanë afër lumenj shkarkimin e ujërave të 
zeza e bëjnë drejtpërdrejt në lumë pa ndonjë trajtim paraprak. 

Energ jet ika 
Qyteti i Suharekës me rrethinë furnizohet nga trafostacioni TS Suhareka 110/35/10 kV/kV/ kV 
me fuqi instaluese 2 x 31,5 MVA. Ky trafostacion furnizohet përmes linjave 110 kV, konkretisht 
linjës 179/2 TS Ferizaj-TS Suhareka dhe linjës 179/3 TS Prizreni III-TS Suhareka. Vlen të 
potencohet se siguria furnizuese në nivelin 110 kV relativisht është e kënaqshme, nga shkaku 
se rënia e njërës nga linjat 110kV nuk shkakton pamundësinë e furnizimit kontinuel të 
Suharekës me rrethinë, pra plotësohet kriteri “n-1”. Mirëpo fakti se ky qytet ndodhet larg 
pikave injektuese të njësive gjeneruese, krijon kushte të vështirësuara për furnizim kualitativ 
me energji elektrike, veçmas kur furnizimi bëhet me vetëm njërën prej linjave 110 kV-she. 

TS Suhareka 110/35/10 kV/kV/kV furnizon rrjetin distributiv të qytetit dhe pjesës rurale. Prej 
këtu në nivelin 35kV furnizohet një trafostacion-TS Suhareka 35/10 kV/kV me fuqi. 

Problem kryesor në gjendjen e tanishme të furnizimit me rrymë elektrike në Suharekë sikur 
edhe në të gjithë Kosovën është mungesa e sasisë së nevojshme të energjisë elektrike. Arsye 
për këtë është mungesa e kapaciteteve prodhuese, kapacitetet e vjetërsuara dhe rrjeti i 
amortizuar i shpërndarjes instaluese 1 x 8 MVA. Nga ky trafostacion furnizohen daljet 
Suhareka dhe Peqani. 

Tabela 18 Numri i klientëve të KEDS-it sipas konsumatorëve 

Klient te amvisërisë Klient publik Klient komercial 
             14389      129           2504 

 

Mirëpo pjesa dërmuese e rrjetit distributiv të qytetit të Suharekës me rrethinë, furnizohet në 
nivelin 10 kV, konkretisht nëntë dalje 10 kV-she. Përpos kësaj nga ky trafo stacion bëhet 
furnizimi i një pjese të konsumit të qytetit të Prizrenit, në nivelin 35 kV, dhe atë trafo stacionin 
TS Prizreni 3, me fuqi instaluese (1 x4 +1 x 8) MVA. Në tabelën Nr. 1 janë paraqitur detajet e 
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këtyre daljeve, duke përfshirë emërtimin, fuqinë instaluese dhe ngarkesën aktuale gjatë pikut 
të ngarkesës. 

Nga shënimet paraprake mund të vërehet se furnizimi në nivelin 35 dhe 10 kV, mundëson 
përballimin e ngarkesave aktuale të pikut me paraqitjen simbolike të tej ngarkimit të trafo 
fushave. Mirëpo shikuar nga aspekti i sigurisë në furnizim mund të vërehet se nuk plotësohet 
kriteri “n-1” për dy arsye: 

1. njësitë transformuese në anën sekondare nuk kanë të dy nivelet e tensionit, pra njëri 
trafo mundëson transformim vetëm në nivelin 35 kV, kurse tjetra njësi nivelet 35 dhe 
10kV 

2. dalja nga puna e njërit transformator nuk mund të kompensohet me tjetrin që ka mbetur 
në punë, si për shkaqet e përshkruara në pikën 1, e gjithashtu fytit të ngushtë 
transformues. 

Në nivelin e tensionit të mesëm shumica e objekteve të instaluara el. energjetike janë 
për tension 10 kV. Fuqia e instaluar komplete transformuese 10/0,4 kV/kV si u cek më 
herët është 48,01 MVA. Ngarkesa aktuale në këto dalje është 36.64 MVA 

Linjat furnizuese të tensionit të mesëm janë të dimensionuar kryesisht për nivelin 10 
kV. Këto linja janë kabllore të realizuara me shtrirje të lirë, dhe ajrore të montuara në 
shtylla të impregnuara të drurit (SHD), në shtylla të betonit (SHB), e në disa ekziston 
kombinim i tyre (SHBD). Ekzistojnë 11 linja furnizuese 10 kV-she. Në disa nga trasat e 
linjave 10 kV dhe 0.4 kV, me shtylla të drurit, lartësia e përçuesve el. është e ulët, 
distanca me objektet e banimit, afariste dhe shoqërore e pamjaftueshme, kalimet në 
rrugë janë joadekuate, kështu që nuk i përmbushin kriteret nga aspekti i sigurisë. 
 

Telekomunikimi 
Sa i përket telefonisë fikse, gjendja në komunën e Suharekës është shumë e keqe. Vetëm 
Suhareka me 1130 numra telefonik, Mushtishti me 250 numra dhe tash së fundi edhe 
Samadrexha kanë rrjet të telefonisë fikse. Ky kapacitet është i vogël sepse vetëm rreth 45% të 
banorëve të Suharekës dhe dukshëm më pak se 27% të banorëve të Mushtishtit (sepse 
centrali edhe ashtu i amortizuar në Mushtisht është dëmtuar edhe gjatë luftës së fundit dhe 
tani janë në funksion vetëm disa numra) kanë telefona fiks. 

Valët e telefonisë mobile e mbulojnë pothuaj tërë territorin e komunës së Suharekës. 
 

Menaxhimi i  mbeturina ve 
Menaxhimi i mbeturinave në Suharekë bëhet nga ndërmarrja regjionale “Eco-Regjioni” në 
Prizren që menaxhon me  20 njësi shërbyese  dhe „IS-Com” që menaxhon me  12 njësi 
shërbyese. 
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Tabela 19 Menaxhimi me mbeturina, rrjeti I shërbimit, 2018 

 Gjatësia e rrjetit 
(km) 

Numri I kontejnerëve 
(nr.) 

Vëllimi I kontejnerëve 
(m³) 

Gjithsej  9194 60  355 
 

Në komunë janë dy njësi të grumbullimit të mbeturinave, me sipërfaqe prej  3,9ha për 
mbeturina inerte dhe 25ha për mbeturina sanitare. 

Tabela 20 Menaxhimi me mbeturina, numri I klientëve sipas kategorive te klientëve, 2018 

 Klient te amvisërisë Klient publik Klient komercial 
Gjithsej  311  9194  9,840 

 

Gjenerimi i mbeturina në Komunën është 7,603 t/vit. 

Tabela 21 Menaxhimi me mbeturina (t/vit), gjenerimi sipas kategorive te klientëve, 2018 

 Klient te amvisërisë Klient publik Klient komercial 
Gjithsej 7248 355  89 

 

Në lokalitetet që janë nën menaxhim nuk ekzistojnë deponi ilegale ndërsa pjesët e 
pambuluara nga ky shërbim hedhjen e mbeturinave e bëjnë në pjesë të ndryshme. 

Nuk ekziston një lokacion legal për deponi industriale, mbeturinat industriale hedhen në pjesë 
të ndryshme—në përroska, përgjatë vreshtave në Biraq, etj. 

 
Inf ra struktura e  transport it  dhe tra nsport i  
Shtri rja  dhe  gje ndja  e  rrugëve  ekzistuese  
Sipas të dhënave të marra nga Analiza Hapësinore—Komuna e Suharekës, në territorin e 
komunës së Suharekës janë 342.5 km rrugë, prej të cilave 26.0 km rrugë magjistrale, 35.0 km 
rrugë regjionale dhe 281.5 km rrugë lokale. Rrugë të asfaltuara janë gjithsej 97.5 km. Kjo do të 
thotë se në 100 km² të territorit të komunës së Suharekës janë 27.0 km rrugë të asfaltuara 
dhe në një km të këtyre rrugëve vijnë 898 banorë. Rruga magjistrale M25 kalon nëpër Duhël, 
Suharekë, Gjinoc dhe Gelancë. Me përjashtim të rrugës magjistrale, pastaj asaj në relacionin 
Suharekë - Studençan - Mamushë, Suharekë - Reçan dhe Duhël - Bllacë 

Malishevë, si dhe rrugëve të asfaltuara kohëve të fundit, rrugët tjera të asfaltuara janë në 
gjendje jo të mirë. Drejtimet Suharekë-Vraniq, Vraniq-Buzhalë, Suharekë-Sllapuzhan, Reqan-
Muhlan-Budakovë, Reshtan-Semetisht-Bershac, Reqan-Stravuqinë janë rrugë të asfaltuara 
kohëve të fundit. 

Kryesisht vendbanimet në zonat e thella malore të komunës së Suharekës nuk kanë rrugë të 
asfaltuara. Ky fakt sjell si pasojë ngecjen në zhvillimin e gjithmbarshëm të atyre 
vendbanimeve dhe kjo pastaj ka si pasojë migrimin e popullsisë nga ato vendbanime. Në disa 
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rrugë të paasfaltuara transporti është i vështirësuar e në disa të tjera gati i pamundur dhe kjo 
bën që ato vendbanime me këto rrugë të kenë lidhje shumë të dobëta me vendet tjera dhe në 
një mënyrë të jenë të izoluara. 

 

Transpo rt i  publik  komunal  
Transportit  publik  automobilistik  përfshihen  19  vendbanime  me  këto relacione: 

Tabela 22 Vijat e transportit publik komunal 

1. Suharekë—Bllacë; 2. Suharekë—Budakovë; 3. Suharekë—Vraniq; 
4. Suharekë— Mushtisht; 5. Suharekë—Sallagrazhdë—

Bajqecë; 
6. Suharekë—Gjinoc; 

7. Suharekë—Grejkoc; 8. Suharekë—Gelancë; 9. Suharekë—Leshan—
Tërrnjë; 

10. Suharekë—Nishor; 11. Suharekë— Dobërdolan; 12. Suharekë—Samadrexhë; 
13. Suharekë—Nëpërbisht; 14. Suharekë—Luzhnicë—Javor.  15. Suharekë—Qadrak; 
16. Suharekë—Papaz— Grejqec (vetëm dy herë në ditë).  

 

Vendbanimet që nuk janë të mbuluara me transport publik janë: Peqani, Sllapuzhani dhe disa 
fshatra të vogla si Stravuqina, Dvorani, Delloci dhe Maqiteva. Transporti publik realizohet nga 
autobusët dhe kombi busët ndërsa ky qarkullim zhvillohet prej 3 deri 15 herë në ditë varësisht 
prej vendbanimit. Nga ky shërbim përfshihen edhe disa vendbanime që nuk kanë rrugë të 
asfaltuara. 
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4 .  ANALIZA S WOT 
Më poshtë paraqiten problemet më të rëndësishme mjedisore, zonat mjedisore dhe faktorët 
avantazhues, përkeqësues, kërcënues dhe mundesi për permiresim. 

4 . 1.  Zo nat  me  Pro b lem e  Mje di sor e  
Ky seksion bënë një përmbledhje të analizës së mësipërme të kushteve mjedisore në 
Komunën e Suharekës 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 

Zonat që vuajnë nga degradim i thellë mjedisor 

Të gjithë lumenjtë dhe përroskat, vuajnë degradim dhe ndotje mjedisore të shkaktuar nga 
depozitimi i vazhdueshëm i mbetjeve të ujërave të ndotura dhe i lëndëve të ngurta sidomos 
lumenjtë dhe përroskat të cilin ka shkarkime të mëdha të ujërave të zeza nga kanalizimet që 
hidhen në të. Pastrimi i lumenjve të Suharekës kërkon një menaxhim më të mirë të mbetjeve 
të ngurta, sidomos në vendbanimet e mëdha, si dhe sigurimin e kolektorëve të duhur gjatë 
rrugës.  

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 shumë mjeteve do të ketë pasoja në cilësinë e ajrit. Masat e ndërmarra nga 
Qeveria për reduktimin e makinave të vjetra nëpërmjet taksimeve dhe rënia e ritmit të 
ndërtimeve kanë dhënë efekte pozitive në ndotjen e ajrit, por janë të pamjaftueshme për të 
siguruar cilësi te ajrit dhe nivel te zhurmave brenda standardeve. 
 

Zonat që kanë nevojë për Mbrojtje Mjedisore 
Gjatë planifikimit të rrugëve dhe zonave të reja apo objekteve tjera në Planin Zhvillimor 
Komunal në radhë të parë duhet të ruhen zonat me vlera natyrore, objektet e mbrojtura të 
natyrës siç janë trungjet e vjetra dhe interesante për shkencën, gjeomunumentet dhe objekte 
tjera të cilat janë me vlera të veçanta për shkencën dhe kulturën. 

 Parku Nacional “Mali Sharr” 

 Rezervat strikt i natyrës i Ruqebullit “Rusenica”. 

 Peizazhet natyrore në fshatin Budakovë. 

 Trungjet e vjetra si objekte natyrore me rendësi, etj. 



 

Vlerësimi Strategjik Mjdeisor i Planit Zhvillimor Komunalë -Suharekë 

 KK SUHAREKË 

Ndërkohë që këto zona dhe objekte të natyrës duhet të jenë të mbrojturanë mënyrë 
institucionale dhe trajtim ose rishikim të statusit të tyre. Komuna dhe institucionet përgjegjëse 
përkëto zona duhet të marrin në konsideratë sugjerimet e PZHK-së për zonat me vlera të larta 
natyrore.  

Duhen marrë vendime në lidhje me përdorimin e ardhshëm të tokës në zonat e parapara për 
vikende si dhe zonat tjera të pazhvilluara rreth vendbanimeve konform kufijve të propozuar 
ndërtimor.  

Mjedisi i ndërtuar është një fushë tjetër shqetësuese. Monumentet kryesore të rëndësisë së 
Kosovës në Suharekë do të vazhdojnë të ruhen, por ndërkohë duhen të merren vendimet në 
lidhje me atë se sa nga trashëgimia e ndërtimit në Suharekë, e krijuar në periudha të 
ndryshme gjatë shekujve, do të ruhet. Këto vendime duhen marrë sa me pare, pasi komuna 
po transformohet me shpejtësi dhe mbushja e zonave të ndërtimeve tradicionale me godina 
mund të demtoje ose shkatërrojë vlerat e këtyre zonave. 

Ajo që është e rëndësishme është se pjesa më e madhe e degradimit mjedisor të komunës 
nuk është i pariparueshëm. Problemet mjedisore të identifikuara të menaxhimit të mbetjeve, të 
ngurta apo të lëngëta, si dhe ndotja e ajrit janë të trajtueshme në se investimet kryhen në 
kohe dhe ne mënyrë efektive. Me ketë planë janë trajtuar:  

 furnizimin me ujë;  

 menaxhimin e ujërave të zeza;  

 trafikun; dhe është në proces manaxhimi i integruar i mbetjeve. 

Ekzistojnë ndërkohë edhe legjislacioni dhe politikat përkatëse të cilat po zhvillohen me qëllim 
që t’u përgjigjen problemeve mjedisore. Potencialisht eksiton problem i ndotjes dhe i rënies së 
nivelit të ujërave nëntokësore për shkak të lumenjve të ndotur dhe të degraduar nga 
eksploatimi i rërës dhe zhavorrit dhe pompimit të ujërave nëntokësore. Efekti i kësaj ndotjeje 
dhe i zvogëlimit të ujërave nëntokësore mund të jetë i vështirë për t‟u parashikuar dhe 
riparuar. 

Nëse nuk ndalohen ndërtimet pa kritere në zonat e rëndësishme mjedisore, në mënyrë të 
veçantë, zhvillimi i cili po ndodh në rrethinë të disa vendbanimeve  si në tokat me bonitet të 
lart ashtu edhe në zonat kodrinore, ndikon në aspektin biologjik, prishjen e zingjirëve 
ushqimor, ndërprerjen e korridoreve të rëndësishme për komunikim të ekosistemeve mes veti, 
si dhe në aspektin peizazhistik dhe mund të sjellë rritje të rrjedhjeve, gjë e cila mund të 
përshpejtojë proceset natyrore të erozionit dhe të shkaktojë rrëshqitje të tokës ose përmbytje.  

Projektet të cilat janë realizuar më herët sidomos ato të infrastrukturës rrugore nuk janë 
përcjellë me vlerësim të ndikimit në mjedis, kështu duke rezultuar në degradim mjedisor në 
prishje të ashtuquajtura korridore të qarkullimit të shtazëve, vendstrehimit të tyre dhe duke i 
larguar përgjithmonë disa lloje nga ky territor. 
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Deri më tani nuk rezulton të ketë studime që të lidhin në mënyrë të drejtpërdrejtë me ndikimin 
e cilësisë se mjedisit, studime ka në nivel të përgjithshëm kryesisht për cilësinë e ajrit, ujit të 
pijshëm, zhurmat, por jo vetëm, në shëndetin e banoreve. 

Në raportet e nivelit qendror ofrohen në formë të përgjithësuar informata të sektorit 
shëndetësor në Kosovë, duke vënë në dukje çështje si siguria e ujit të pijshëm dhe siguria 
rrugore si shqetësime madhore, por në këto raporte nuk trajtohet në mënyrë specifike, 
ndërkohë që vë në pah edhe natyrën kontradiktore të disa prej treguesve shëndetësorë. Këto 
raporte që kanë edhe dimensionin mjedisor mundë shfrytëzohen për të rekomanduar që 
Qeveria e Kosovës dhe ajo komunale duhet të kalojnë nga ndërhyrjet me karakter kurativ në 
mjedis dhe shëndetësi, në ato me karakter parandalues. Raporti tregon se stili i jetës. 

 

Analiza AWOT 
Përparësitë Dobësitë 

Kushte të përshtatshme fiziko-gjeografik, 
turizëm në zhvillim dhe burime natyrore 
kryesisht të mjaftueshme (Rezervati strikt i 
mbrojtur, Parku nacional “Mali Sharr”);  

Interesim ne rritje i qytetarëve, autoriteteve 
shtetërore dhe shoqërisë civile për mjedisin  

Janë trajtuar shumë probleme dhe sfidat 
mjedisore me PZHK 

Legjislacion mjedisor dhe planifikimi 
hapësinor i zhvilluar dhe përmirësuar;  

Prani e teknologjive inovative në procese 
industriale dhe ndërtimore;  

Kushte të mira të transportit të mallrave dhe 
njerëzve autoudha nëpërmes të komunës;  

Rritja e efektivitetit 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 rëndësishme në kuadër të PZHK-së;  

 

Mungesa e disa informatave për thellim të 
analizave për zhvillimet e planifikuara me 
PZHK. 
Shkallë e lartë e ndërtimeve informale;  
Shpopullimi i zonave malore dhe përqëndrim 
i konsiderueshëm në zonat e ulëta; 
Autostrada e cila kalon në komunë, burim i 
ndotjes, nxënie e tokës dhe gjeneratorë i 
zhurmës; 
Rrugë me përmbajtje jot ë plotë (trotuar, 
parkingje, etj) 
Shkallë e konsiderueshme nga ndotja e 
zhurmës dhe gazrave të djegieve të 
brendshme 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;  
Infrastrukturë jo shume e zhvilluar dhe e 
paintegruar (jo shumefunksionale);  
Menaxhim i dobët 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; 
Mos trajtimi i vendeve ku është gjuajtur me 
uranium të varfëruar gjatë luftës së fundit në 
Kosovë 
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Mundësitë Kërcënimet 
Marrja e masave për mbrojtje dhe zhvillim të  
çështjeve mjedisore; 

Gatishmërie donatorëve dhe Qeverisë për 
trajtim të pikave të nxehta mjedisore; 

Zhvillimi i kapaciteteve menaxhuese të 
politikave, planeve dhe programeve në nivel 
komunal;  

Krijimi i një Forumi qytetar gjithë përfshirës 
për kualitet të jetës më të mire, si një njësi 
për oponencë dhe edukim mjedisor;  

Bashkëveprim i koordinuar me komunat 
tjera; 

Ndërtimi i impiantit për trajtim të ujërave të 
zeza në Nëperbisht dhe trajtimi i 
përkohshëm në pikat e fundit të derdhjeve të 
ujit të përdorur. 

Ndërtimi i deponove të përkohshme të 
mbeturinave; 

Përmirësimi i shërbimeve në transportin 
publik;  

Përfshirja e biznesit privat në hapësirat 
pyjore, të gjelbra dhe rekreative (parqe, salla 
lodrash, sipërfaqe për fëmijët).  

Prishje e balancës ekologjike; 

Shkatërrim i resurseve tokësore,ujore dhe 
resurseve tjera; 

Shkatërrim i ekosistemeve, biodiversitetit, 
florës dhe faunës;  

Rrezikim i shëndetit të popullatës; 

Shkatërrim i trashëgimisë kulturore dhe 
natyrore; 

Konflikte në lidhje me çështjet e pronësisë;  

Pakësimi i hapësirave 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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5 .  PËRMBLED HJE  E  PËRMBAJ TJE S SË  PLAN IT  ZHVILLIMO R 
KOM UNAL 

 

5 . 1.  V IZ I ONI  D HE  S KE NAR E T  E  ZH VI LLI MI T  

 

 
5 . 2.  V iz ion i  i  K omu n ë s së  S uh are kë s 
 
 

5 . 3.  K O NC E PTI  I  ZHV I LL IM I T  H APË S I NO R  
Ky koncept i Zhvillimit Hapësinor do të analizohet dhe trajtohet përmes skenarëve të mundësh 
dhe të propozuar hapësinor që do ti paraqesim me përshkrime tekstuale dhe harta që do të 
përshkruajnë zgjerimet, kërkesat për shfrytëzimin e tokës në të ardhmen, masat mbrojtëse 
dhe zonat që do të mbrohen, si dhe ndryshimet e propozuara dhe zhvillimet e reja. 

Skenarët e propozuar hapësinor si të tilla do shpallen edhe në shqyrtim publik; dhe skenari i 
propozuar hapësinor, i cili zhvillohet tutje për të plotësuar të gjitha kërkesat qytetarëve, 
institucioneve OJQ-ve dhe akterëve të tjerë por edhe kërkesat e Udhëzimit Administrativ, do 
të zgjidhet në bashkëpunim të ngushtë me komunitetin dhe palët e interesit. Ky Koncept i 
Zhvillimit Hapësinor përmes hartës për shfrytëzimin e planifikuar të tokës dhe hartave për 
planet zhvillimore sektoriale do jetë bazë për Prioritetet e Zhvillimit Strategjik dhe Planet e 
Veprimit. 

Ky koncept i Zhvillimit Hapësinor do të analizohet dhe trajtohet përmes skenarëve të mundësh 
dhe të propozuar hapësinor që do ti paraqesim me përshkrime tekstuale dhe harta që do të 
përshkruajnë zgjerimet, kërkesat për shfrytëzimin e tokës në të ardhmen, masat mbrojtëse 
dhe zonat që do të mbrohen, si dhe ndryshimet e propozuara dhe zhvillimet e reja. 

Skenarët e propozuar hapësinor si të tilla do shpallen edhe në shqyrtim publik; dhe skenari i 
propozuar hapësinor, i cili zhvillohet tutje për të plotësuar të gjitha kërkesat qytetarëve, 

 Komunës e Suharekës si qendër e agrikulturës moderne kosovare ,me ekonomi të 
zhvilluar moderne dhe që mbështetet edhe në agrikulturë primare dhe produkte të 
përsosura ,Komunë e zhvilluar kulturore e turistike dhe rekrative, me efiçiencë në 

shfrytëzimin e energjisë, me treg të zhvilluar lokal e rajonal,me zhvillim të qëndrueshëm 

socio ekonomik, mbrojtje dhe zhvillim të mjedisit të vet, resurseve natyrore dhe 
kulturore,Komunë me infrastrukturë të integruar dhe shërbime efikase për qytetarët, me 

aktivitete afariste private dhe zhvillim ekonomik lokal përmes shfrytëzimit të resurseve 
natyrore dhe njerëzore. 
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institucioneve OJQ-ve dhe akterëve të tjerë por edhe kërkesat e Udhëzimit Administrativ, do 
të zgjidhet në bashkëpunim të ngushtë me komunitetin dhe palët e interesit. 

Ky Koncept i Zhvillimit Hapësinor përmes hartës për shfrytëzimin e planifikuar të tokës dhe 
hartave për planet zhvillimore sektoriale do jetë bazë për Prioritetet e Zhvillimit Strategjik dhe 
Planet e Veprimit. 

Skenari 1 

Suhareka me zhvillim monocentrik i përqendruar në qytet linear në përgjatë korridore 
kryesore, duke përcaktuar: 

 Qendra e qytetit është zgjeruar drejt lindjes, 
 Zona malore në lindje është mbrojtur dhe përdorur për rekreacion, 

 

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

Nuk ka zhvillim të fshatrave në periferi. 

 

Konkluzionet 

Skenari 1 nuk do të zhvillohet më tepër. 

 
Harta 4 Zhvillimi hapësinor sipas skenarit 1  
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Skenari 2 

 Skenari i Planit Zhvillimor Komunal paraprak. 
 

Konkluzionet 

Skenari 2 nuk do të zhvillohet më tepër. 

 
Harta 5 Zhvillimi hapësinor sipas skenarit 2 
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Skenari 3 

Suhareka si komunë poli-centrike duke përcaktuar:  
 Zhvillimi është ndarë ndërmjet qytetit të Suharekës dhe tre nënqendrave 

sekondare, i shpërndarë në mënyrë të barabartë nëpër tërë komunën, 
 Pjesët e largëta të rrafshinës janë përdorur për bujqësi, 
 Zona malore në Lindje duhet mbrojtur dhe përdorur për rekreacion, 
 Ndërtimet e reja janë zhvilluar në të dy anët e korridoreve kryesore. 
 Ndërtime kompakte në nivel të vendbanimeve 
 Ndërtime të planifikuara në korridoret zhvillimore 
 Lidhje funksionale të zonave turistike 
 Përparësitë  Mangësitë 
Zhvillimi i përqendruar në shumë pika është 
duke e përdorur tokën dhe burimet e tjera në 
mënyrë efektive, 

Cenimi i peizazhit 
 

Edhe qyteti dhe shumica e pjesëve të 
fshatrave janë furnizuar me shërbime, 

Kërkesat buxhetore 

Përdorimi i pjesëve të mëdha të rrafshinës për 
bujqësi, 

 

Distancat e shkurtra brenda qytetit,  
Trafiku i distancave të largëta është mbajtur 
jashtë qytetit të Suharekës, 

 

 

Konkluzionet 
Skenari 3 do të zhvillohet në kombinim me planet e tjera të veprimit. 

 
Harta 6 Zhvillimi hapësinor sipas skenarit 3 
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5 . 4.  Që l l im e t e  PZHK -s ë  

QËLLIMI1- Agrikulturëmeprodhimtariprimaredhepërpunimtëproduktevekualitativebujqësore; 

QËLLIMI 2 -   Turizëm rekreativ - sportiv dhe përjetim në natyrë 

QËLLIMI 3 -  Suhareka një pilot rajon në Kosovë për energji efiçiente dhe energji të 
ripërtrishme; 

QËLLIMI 4 -  Përkrahja e tregut me zhvillimin e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme NVM 

QËLLIMI 5 -  Arritja e zhvillimit social të balancuar me mundësi të barabarta të qasjes në 
shërbime për të gjithë; 

QËLLIMI 6 -  Zhvillim i qëndrueshëm hapësinor, në mjedis të gjelbër natyror duke mbrojtur 
resurset - trashëgiminë natyrore dhe kulturore të komunës dhe komunave fqinje 

QËLLIMI 7 - Zhvillimi i një infrastrukture të integruar funksionale dhe shërbimeve të 
përshtatshme publike për të gjitha zonat; 
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5 . 5.  Nd i k i mi  i  PZH K- së  n ë p l ane t  dh e  çë sh tje t  t je r a  

PZHK-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 Suharekëssi dhe Planet Rregulluese Urbane. Të gjitha këto plane janë marrë në 
shqyrtim dhe vlerësohet se gjendja në terren ka ndryshuar.  

 

5 . 6.  Pro b lem e t d h e mu ndë si t  ky ç e m je di so r e  

Mundësitë kyçe  
• Ruajtja dhe zhvillimi i “Hot-spoteve” të biodiverzitetit  
• Rritja e biodiversitetit brenda komunë së Suharekës 
• Përdorimi tradicional i tokës, dhe trashëgimia e ndërlidhur kulturore  
• Shërbimet e rëndësishme të sigurimit të ekosistemit: ujërat e ëmbla, peshku, produktet pyjore jo-drusore 
• Rritja e hapësirave gjelbruese të hapura; 
• Afërsia me zonat urbane: mundësi për një jetesë të shëndetshme 
• Përmirësimi i peizazheve atraktive; 
• Zhvillimi i turizmit si një mundësi e mirë për zhvillim ekonomik 
• Rritjen e punësimit; 
• Rritjen e sektorit ekonomik; 
• Rritjen e Investimeve të Huaja Direkte etj. 

 
Problemetkyçe 
Ndikimet negative biofizike, ku përfshijnë: 

• Paqëndrueshmëria e shpateve dhe erozioni i tokës; 
• Humbja e Tokës bujqësore nga ndërtimet e egra 
• Zvogëlimin e biodiversitetit; 
• Humbja e habitateve natyrore (ekosistemeve); 
• Aktivitetet intensive njerëzore përgjatë korridoreve kryesore të lumenjve; 
• Furnizimi me ujë; 
• Gjenerimin e ujërave të zeza; 
• Prerja e parregullt e pyjeve; 
• Rritjen e sipërfaqes së betonit gjatë fazës së operimit. 
• Kërcënimi i lumenjve nga aktivitetet njerëzorë; 
• Ndikimet negative social-ekonomike: 
• Ndotja nga lirimi i gazrave serrë; 
• Mungesa e menaxhimit të mbeturinave 

 

5 . 7.  Di sa  n g a  asp ekte  kr y e so re  të  g jen d jes  aktu al e  m je d i so re  
Të dhënat më poshtë i referohen gjendjes mjedisore të tanishme në komunën e Suharekës. 
Qëllimi kryesor i diskutimit të të dhënave bazë është të identifikojë gjëndjen mjedisore në 
ballafaqim me vizionin, prioritetet dhe efektet e dëshiruara të zhvillimit dhe implementimit të 
Planit Zhvillimor Komunal të Komunës së Suharekës. Impaktet potenciale të zhvillimit të 
PZHK-së mund të vlerësohen nga ndryshueshmëria e kushteve mjedisore me ose pa 
implementimin e Planit nëpërmjet indikatorëve të gjendur/të supozuar sasiorë ose cilësorë. 
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Esencialisht, gjendja mjedisore e komunën e Suharekës 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 natyrës; 
• Cilësia e ajrit ; 
• Bezdisjet- zhurma kundërmimi pamjet e pa këndshme; 
• Faktorët klimatikë, ndryshimet klimatike; 
• Uji në përgjithësi; 
• Toka bujqësore dhe peizazhi; 
• Asete materiale/Infrastruktura fizike (transporti dhe administrimi mbetjeve); 
• Trashëgimia kulturore (duke përfshirë trashëgiminë arkitekturale dhe arkeologjike); 
• Trashëgimia natyrore (Zonat dhe monumentet e mbrojtura natyrore). 

 

Popullsia dhe shëndeti publik 
Ndikimet në shëndetin e publik për VSM, janë ato të cilat lindin si pasojë e bashkëveprimit me 
receptorët mjedisorë (komponentë mjedisore të tilla si ajri, uji apo tokë nëpërmjet të cilëve 
ndotësit bëhen potencial nëpërmjet transportit në ujë dhe kontaktit më njerëzit. Kapaciteti 
mjedisor i komunës do të thotë, para së gjithash, ruajtja në nivele të pranueshme e 
parametrave kryesore mjedisorë. Dendësia e popullsisë në disa vendbanime, zhvillimi pa plan 
i tyre, ulja e hapësirave publike rekreative dhe sidomos të gjelbërta sjell pa dyshim uljen e 
cilësisë së jetës, përkeqësimin e parametrave mjedisorë të pranuar si standarde, shpenzime 
të larta të shoqërisë për rregullimet e mëtejshme për njësi sipërfaqeje dhe shpenzime me të 
larta për mbrojtjen e shëndetit. 

Ne komunën e Suharekës, shërbimi shëndetësor parësor ofrohet nëpërmjet QKMF dhe QMF. 

Ndikimet mjedisore të lidhura me popullsinë dhe shëndetin 

Më poshtë, janë identifikuar disa ndikime që janë të lidhura për shëndetin në tërësi: 
• Ndërtimi/rehabilitimi i kanalizimeve dhe trajtimi i ujërave te zeza si dhe menaxhimi i mbetjeve. 
• Rehabilitimi i zonave me ndotje të lart dhe atyre që janë potencial për ndotje të komponenteve 

mjedisore; 
• Ruajtja e burimeve të ujit të pijshëm nga ndotja; 
• Konsiderimi i kërkesës së rritur të infrastrukturës intensive në vendbanimet me densitet të lartë; 
• Promovimi i mobilitetit, ecjesh dhe çiklizmit; 
• 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 sipërfaqet 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 në 

shëndetin e njeriut; 

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. 
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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 kërcënuara 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 shfrytëzimi 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 tërësiepeizazhesh e gjelbërimi. 

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 Suharekës me PZHK janë trajtuar si më poshtë: 

Zonat e ndërtimit në vendbanime: 

Zonat e pazhvilluara me ndërtim 
PZHK-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 infrastruktura hidrografike dhe 
infrastrukturë tjetër. 

Zonat turistike 
PZHK ka identifikuar zonat turistike për të gjithë llojet e turizmit të mundëshëm në komunën e 
Suharekës dhe janë të prezantuar në harten e turizmit. 

Zona të mbrojtura 
PZHK-ja ka evidentuar gjithashtu zonën ku përfshihen zonat karakteristike me vlera të 
trashëgimis kulturore - historike, peisazhike, mjedisore e turistike të Komunës. Në këto zona 
nuk mund të jepen leje ndërtimi për objekte e struktura, të cilat cenojnë 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 (Parku nacional Mali Shar dhe Rezervati strikt 
i natyrës). 

Zona Industiale dhe zonat për zhvillime industriale 
Zona industrial planifikohet të jetë lokale, dhe do zhvillohen kryesisht ku tashmë është krijuar 
një bërthamë e një zone industriale në qytet ose aty ku vërtet ekzistojnë 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 PZHK dhe duhet propozuar 
masat mjedisore. Në hartë nuk është e paraqitur kufiri i zonës industriale.  

 

 

Pyllëzimi, zhvillimi i pyjeve, zonat e gjelbërta dhe të pushimit 
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Komunën e Suharekës sikurse në gjitha komunat tjera të Kosovës gjatë zhvillimit të tyre nuk i 
kanë favorizuar pyjet dhe zhvillimin e tyre, sidomos pyjet e zonave të ulëta (Shpardhit me 
qarr). Shumë nga zonat e gjelbërta, zonat rekreative natyrore, në shumicën e rasteve veihen 
para shkatërrimit total të tyre, si pasojë prerjeve ilegale, djegieve, zhvillimeve tjera dhe 
neglizhencës. Hapësira pyjore dhe zonat e shkurreve dhe kullosat janë planifikuar në PZHK. 
Deri tani shumë pak është bërë për zonat lokale rekreative apo hapësirat ku mund të 
organizohen pushime vikendi apo diçka të ngjashme. 

Esenciale çka PZHK-ja duhej ofruar ështësigurimi i korridoreve të gjelbërta që do të zhvillohen 
të bashkëshoqëruara me ndërtimin e rrugëve të reja dhe atyre ekzistuese,  korsive për 
këmbësorët dhe biçikletat dhe tampon zonave të zhvillimet industriale dhe tjera të ndjeshme, 
si dhe rritjen e fondit të gjelbërt në komunë.  

Çështje mjedisore që lidhen me mjedisin fizik 
- PZHK duhet të tregoj çart në hartë vendet ku kemi erozion dhe çfarë 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 hapësirat e 
banimit duke e precizuar çart në hartë (pjesa grafike); 

- zhvillimet industriale duhet të zhvillohen sipas standardeve mjedisore të përcaktuara  vetëm 
pas rivlerësimeve mjedisore; 

- Zhvillimi i Pyjeve, hapësirave të gjelbërta, shiritave gjelbërues dhe tampon zonave duhet të 
konsiderohet në çdo plan e sidomos në Planet Rregulluese të Hollësishme dhe projekte duke 
vlerësuar raportet e ndërtimit. 

Biodiversiteti, Flora dhe Fauna 

Biodiversiteti i Komunës së Suharekës duhet të mbrohet përmes projekteve dhe planeve 
promovuese dhe forma tjera të mbrojtjes, poashtu duhet pasur parasyshgjatë zbatimit të 
projekteve infrastrukturore dhe ndërtimore duhet ruajtur habitatet natyrore të shtazëve dhe 
bimëve nga zhurma dhe forma tjera të bezdisjes dhe ndotjes. Komuna e Suharekës ka një 
pozitë të mirë gjeografike me një hidrografi të pasur dhe shtrirje mjaft të madhe gjeografike, e 
cila përfshin zonat mesatarisht të larta dhe zonat e ulëta të terrenit. Në këtë komunë, sa i 
përket fitodiversitetit lidhur me llojet e bimëve këtu kemi mjaft llojllojshmëri të bimëve nga ato 
barishtore njëvjeçare deri te ato shumëvjeçare dhe drunore apo brezat e pyjeve. Nga brezi i 
shpardhit me qarr (Quercus frainetto dhe Quercus cerris shkon deri te brezi i ahut dhe 
shkozës në zonën perëndimore dhe lindore të komunës së Suharekës. Brezi i pyjeve të 
shpardhit me qarr dhe bungbut janë brezi më i dëmtuar nga faktori njeri. Ndërkaq në zonat e 
ulëta fshatrat, kemi vegjetacionin e livadheve me shoqërime mjaft të mëdha dhe të begatshme 
me lloje. Po ashtu, në këto zona e gjejmë edhe vegjetacionin ruderal përgjatë rrugëve dhe 
vendbanimeve por, edhe barërat e këqija të cilat gjenden në tokat djerrina, në kufi të 
parcelave dhe në afërsi të gjerdheve.  

Zoodiversitetit: Komuna e Suharekës, karakterizohet me prezencën e shpendëve shtegtar, si 
lejlekuqë ndërton shtrofullat interesante dhe atraktive në livadhet e ulëta, vlen të përmendet 
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Ruqebulli (Lynks lynks) i cili ndodhet në rezervatin strikt të natyrës në Rusenicë në kuadër të 
Parkut Nacional “Mali Sharr. 

Pyjet e larta dhe ekosistemet e Kosovës, në veçanti malet e Sharrit, ofrojnë kushte për jetesën 
e gjitarëve të mëdhenj, si: Ariu i Murmë (Ursus arktus), Rrëqebulli (Lynx lynx), Kaprolli 
(Kapreolus kapreolus), Dhia e egër (Rupicaprar rupicapra), pastaj të shumë llojeve të 
shpendëve grabitqarë dhe këngëtarë, mjaft të rëndësishëm për Ornitofaunën e Kosovës dhe 
më gjerë, siç janë: Shqiponja e maleve (Aquila chrysaetos), Fajkoi thonjbardhë (Falco 
naummani), pula e egër (Tetrao urogallus), janë disa nga llojet më reprezantive të vendit të 
cilat kanë status të mbrojtur kombëtar dhe ndërkombëtar. 

Gjendja e florës dhe faunës nuk është e kënaqshme, shkaktarë të kësaj gjendje janë: gjuetia e 
paligjshme dhe pa kriter, përndjekja dhe kapja e kafshëve me qëllim tregtie, shqetësimi i 
vazhdueshëm nga ana e njeriut, peshkimi i paligjshëm, prerja, djegia dhe dëmtimi i pyejeve, 
shkatërrimi i habitatateve natyrore, ndikimi i urbanizimit, transportit dhe turizmit, grumbullimi 
pa kriter i bimëve mjekuese dhe kërpudhave etj. 

 

Tipet e Habitateve natyrore 

Disa nga habitatet në komunën e Suharekës janë të klasifikuara si të mbrojtura në nivel 
qendror dhe lokal (disa zona të identifikuara me PZHK). Ato klasifikohen si më poshtë: 

• Pyjet dhe korie (zabele) 
• zonat e mbrojtura natyrorë; 
• Ligatinat; 
• Lumenjt; 
• Kullosat dhe livadhet; 
• Zona e lumenjve. 

 

Çështje mjedisore të lidhura me biodiversitetin, florën e faunën 

Ekzistojnë disa çështjesa i përket manaxhimit të biodiversitetit të komunës së Suharekës. 
Çështjet në vijim janë identifikuar për zhvillim të mëtejm: 

• Ndotja dhe degradimi i Ekosistemtemeve ujore, lumi është i degraduar në disa pjes 
nga mbetjet që hidhen nga qytetarët, dhe humbja e habitateve për specie të 
rëndësishme. Gjendja e tanishme nuk siguron dot nivele të pranueshme të habitateve 
natyrorë; 

• Shkatërrimi dhe prerja e pa kontrolluar e pyjeve si ekosisteme më të rëndësishme për 
bimët dhe kafshët. Kjo pastaj vjen deri te rritja e volumeve të ujit sipërfaqësor si pasojë 
edhe e ndërtimeve dhe deponimit të mbetjeve të ngurta në zonat e vendbanimeve. Kjo 
mund të rritë përmbytjet duke shkaktuar vërshime dhe erozionin, kështu duke humbur 
direkt habitatet; 

• Masa për të ruajtur biodiversitetin dhe balancën ekologjike në natyrë duhet marrë në 
konsideratë, në fazat e hershme, në plane të reja zhvillimi; 
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• Harmonizimi i planeve rregulloreve dhe masave duhet koordinuar me njësi të tjera të 
qeverisë qendrore me qëllim sigurimin e korridoreve ekologjike të kalimit të shtazëve 
nga një ekosistem në tjetrin. 

 

Përdorimi i Tokës dhe Peizazhi 

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; 
 Vend për trashëgiminë gjeologjike dhe arkeologjike. 

 
Zhvillimet në komunën e Suharekës 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 pronësi private, për të cilat të drejtat e kalimit dhe përdorimit nuk 
janë plotësisht të përcaktuara, duke e kufizuar kështu mundësinë e hyrjes për mirëmbajtje. 
Poashtu, 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. 
Infrastrukturën dhe shërbimet për vendbanimet, duhet ti siguroj Komuna. E kombinuar me një 
kërkesë për infrastrukturë 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 15 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 qenë të larta. Statuti privat dhe çmimi vështirëson sot komunën e 
Suharekës të gjejë hapësira për vepra publike. Kjo do të vazhdojë edhe më tutje duke kufizuar 
shpesh implementimin e PZHK-së në vepra publike (rrugë, lulishte, parqe, etj). 
 

Çështje mjedisore që lidhen me përdorimin e tokës 
• Përdorimi i tokës për ndërtim është në rritje dhe raporti ndërtim/sipërfaqe e gjelbër është i 

disfavorshem duke krahasuar me normat evropiane për  etnitete me specifika të njejta në 
komunën e Suharekës kemi shtrirje disperse të vendbanimeve; 
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• Planifikimi i zonave ndërtimore nuk duhet të prekë sipërfaqe të gjelbërta veç në raste të 
jashtëzakonshme dhe duke i rikompensuar ato; 

Duke pasur parasysh keto specifika, ne kapitullin më poshtë paraqiten masa të përshtatshme 
për shtimin e sipërfaqeve te gjelbra. Për me tepër, paraqiten kriteret mjedisore qe kufizojnë 
zhvillimin e ndërtimeve, që përfshijnë kriteret e forta mjedisore-shëndetësore, kriteret e 
trashëgimisë kulturore, kriteret peisazhike dhe ato inxhinierike dhe të infrastrukturës. 

 

Rreziqet natyrore në mjedisin fizik 
Me rritjen e ndërtimit dhe degradimit të pyjeve, rreziku i përmbytjeve do të rritet shumë.  

Kjo gjë përshkruhet më poshtë në 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. 

 

Mjedisi i ndërtuar dhe kultura 

Cilësia e ajrit 
Industria e pa zhvilluar ka ndikuar pozitivisht në cilësinë e ajrit, ndërkohë 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 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 veçanërisht 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 përmbledhur po rendisim disa subfaktorë të cilat kanë ndikim në cilësinë e ajrit: 

• 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 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 gaz natyror ("plin"); 
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• Nga të gjitha rrugët që kalojnë nëpër territor të kmunës së Suharekës, shumica janë të 
asfaltuar; 

• Djegiet e mbeturinave në deponi të egra; 

• Djegiet e pyjeve dhe mbetjeve të biomasës. 

Një tjetër problem që lidhet me cilësinë e ajrit është edhe cilësia e karburanteve që perdorin 
automjetet. Shumë gjeneratorë me naftë që përdoren për të kompensuar ndërprerjet e 
energjisë janë gjithashtu kontribuues 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 cilësinë e ajrit të 
komunës është minimal. 

 

Rrezatimi jonizues dhe jojonizues 
Në komunën e Suharekës janë të identifikuara vende ku është goditur me uranium të 
varfëruar në luftën e fundit. 

 

Zhurma dhe Kundërmimi 
Problem mjedisor në vete më të cilin po ballafaqohet gjithnjë e më shumë Komuna e 
Suharekës është zhurma duke e pas parasysh se këtu gjenden koncetrim i vendbanimeve 
dhe dendësi e madhe e banimit. Komuna e Suharekës ka një rrjet të dendur rrugor duke i 
shtuar tani edhe autoudhën si burim i zhurmës. Me PZHK, janë trajtuar disa nga masat 
mjedisore për amortizimin e zhurmës. Për gjatë rrugëve nacionale, autostradën, dhe rrugëve 
rajonale duhet të parashihen masa mjedisore kundër zhurmës, siç janë barrierat fizike nga 
dheu, zona te gjelbërta me pyllëzim dhe pahi të plastifikuara në vendet ku janë më të 
ndjeshme (si shkolla dhe hapësira tjera publike dhe banuese), por për shkak të implikimeve 
finaciare disa nga këto masa mund të mos zbatohen ose mund të mos implementohen në 
lokacione të caktuara. Komuna e Suharekës 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. Megjithatë zhurma 
është në të gjitha rastet përtej vlerave limit që përcaktonUdhëzimin “Për nivelet kufi te 
zhurmave në mjedise te caktuara” dhe limitet e përgjithshme për nivelin e zhurmave të OBSH. 
Një tjetër dukuri për tu vënë në dukje është niveli konstant i zhurmës gjatë 24 orëve në zona 
banimi ku limiti i nivelit të zhurmës në orët e natës nuk duhet të kalojë 40 dB, ndaj vlerave mbi 
60 dB. Sa i përket kundërmimit si aspekt tjetër i bezdisjes në komunën e Suharekës vendet në 
të cilat kemi kundërmim janë deponi ilegale sidomos ato afër lumenjve për shkak të lagështisë 
të cilat sjellin në vazhdimësi bezdisje për qytetaret që jetojnë 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 eliminoj me prioritet deponit ilegale rreth lumenjve dhe të ndërtoj impiante 
për pastrim të ujërave të zeza në gjitha vendet ku kemi shkarkime. 
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Burimet ujore dhe furnizimi me uje 
Suharekës deri diku i plotëson nevojat për ujë të pijshëm pasi që ka burime të mjaftueshme 
ujore për t’iu përgjigjur kërkesave aktuale dhe në ardhmen. Aktualisht në gjithë komunën 
mungon furnizimi me ujë të pijes edhe për kundër faktit se ka burime të mjaftueshme ujore. 
Komuna furnizohet nga disa burime uji. Një pjesë e sistemit të furnizimit me ujë është i vjetër 
dhe punon nën kapacitetin e projektuar, ndërkohë që ka dhe shumë humbje në rrjet, nuk 
disponohet informacion i plote i lidhjeve ilegale për përdorim shtëpiak dhe ujitje. Ka të dhëna 
që në disa puse të cekët, uji nëntokësor është i ndotur. Gjithsesi shifra e humbjeve mendohet 
të jete e lartë. 

Monitorimi i cilësisë së ujit në lumenjtë kryhet nga disa institucione IKMN, MMPH, AKMM dhe 
institucione tjera. Cilësia e ujit të pijshëm, përfshirë aspektin bakteriologjik monitorohet nga 
Ministria e Shëndetësisë, përmes Drejtorive të Shëndetësisë. 

Ndërmarrja regjionale e Ujësjellësit është gjithashtu përgjegjës edhe për furnizimin me ujë 
tëfshatrave të Suharekës. Në këto fshatra vetëm një pjesë e banoreve kanë kontratë me 
ndërmarrjen kurse disa të tjerë shfrytëzojnë burime individuale.  

Çështje mjedisore që lidhen me ujin e pijshëm 
 Në disa raste kur uji kontaminohet kryesisht nga ndotjet që pëson në linjat e transmetimit 

(ndotja nga ujërat e zeza, për shkak te intersektimeve të shumta të tubacioneve të ujit të 
pijshëm me ato të ujërave të zeza); 

 Tubacionet me materiale kancerogjene azbest çimento; 

 Keqpërdorimi ujit të pijes është i madh duke ulur sasitë e nevojshme për popullsinë; 

 Ujërat nëntokësore, sidomos ato deri në 20 m thellësi janë të rrezikuara nga ndotja sipërfqësore 
për shkak të përshkueshmërisë së larte të shtresave mbrojtëse. 

Në komunën e Suharekës ekzistojnë disa zona të ndjeshme të ujërave nëntokësore të cilat 
duhet mbrojtur në mënyrë rigoroze.  

 

Furnizimi me energji 

Furnizimi me energji bëhet nga KEK/KEDS-i. Ndërprerjet e vazhduara të energjisë elektrike 
kane qenë shqetësuese vite më parë edhe se me trend të zvogëluar por prapë paraqesin një 
shqetësim. Kjo sillte dhe vazhdon të sjell si pasojë përdorimin e gjeneratorëve me naftë, që 
rendonte ndotjen e ajrit dhe që po vazhdon kohë pas kohe. Akoma në këtë komunë nuk kemi 
burime alternative të furnizimit me energji elektrike.  
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PARIME, OBJEKTIVA E KRITERE MJEDISORE  
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6 .  PARIME ,  O BJE KTIVA DHE  KRITERE  MJE DISO RE  
 

6 . 1.  Ob je kti v at  e  VS M - së  
Duke u bazuar në qëllimin e VSM-së, që përkon edhe me qëllimin e mbrojtjes mjedisore të 
vetë PZHK-së së Suharekës, 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, eliminuese 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: 

Objektivi Mjedisor 1 (OM1) – Ajri: 
Reduktimi i emetimeve të gazrave serë (p.sh., duke promovuar çiklizmin dhe përmbushja e 
standardeve të Bashkimit Evropian; 

Objektivi Mjedisor 2 (OM2) – Uji:  
Përmirësimi, ruajtja e cilësisë së ujit, zbutja, kufizimi dhe parandalimi i efekteve negative të 
aktivitetit njerëzor në territorin, përmirësimi ruajtja e aftësisë për të deponuar ujin, minimizimi i 
përdorimit të panevojshëm të ujit. 

Objektivi Mjedisor 3 (OM3) – Toka:  
Mbrojtja dhe përdorimi e menaxhimi i qëndrueshëm i tokës, parandalimi i erozionit të tokës, 
ruajtja e kapacitetit prodhues të tokës (kullosave) 

Objektivi Mjedisor 4 (OM4) – Biodiversiteti:  
Mbrojtja dhe menaxhimi i qëndrueshëm i biodiversitetit, ruajtja e specieve organike dhe 
habitateve në funksion të ruajtjes së ekosistemeve, veçanërisht specieve endemike dhe 
endemorelikte të rralla dhe të kërcënuara; 

Objektivi Mjedisor 5 (OM5) – Pyjet:  
Manaxhimi i qëndrueshëm i pyjeve në funksion të garantimit të aftësisë vetëripërtëritëse të 
ekosistemit pyjor, zbutjes së efekteve të ndryshimeve klimatike; 

Objektivi Mjedisor 6 (OM6) – Peizazhi dhe Ekosistemet:  
Rivitalizimi i ekosistemeve dhe peizazheve të prekura nga aktivitetet njerëzore, ruajtja e 
karakteristikave të dallueshme të peizazhit dhe pamjeve, ruajtja e trashëgimisë kulturore, 
historike dhe arkitekturore, duke përfshirë traditat lokale 

Objektivi Mjedisor 7 (OM7) – Ndryshimet klimatike: 
 Ndërtimi i infrastrukturës për të mos kontribuar në ndrishimet klimatike, reduktimi i emetimeve 
të gazrave sere duke promovuar mobilitetin urban çiklizmin dhe ecjet; 
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Objektivi Mjedisor 8 (OM8) – Trashëgimia kulturore:  
Konservimi e restaurimi, ruajtja e trashëgimisë kulturore, historike dhe arkitekturore, duke 
përfshirë traditat lokale 

Objektivi Mjedisor 9 (OM9) – Cilësia e jetës:  
Përmirësimi i shëndetit të popullatësnjerëzore, garantimi i zhvillimit social dhe ekonomik në 
harmoni me mjedisin dhe burimet natyrore dhe ulja e ekspozimit ndaj rrezikut natyror. 

Objektivat strategjike të mësipërme synojnë përmirësimin e cilësisë së jetës në komunë (rritja 
e sigurisë, shtim i mundësive për mënyre aktive të jetesës, shtim i sipërfaqeve të gjelbra, 
përmirësim i cilësisë së ajrit, etj.). Ato duhen shoqëruar me veprime operacionale konkrete që 
çojnë në përmbushjen e objektivave strategjike të planit.Ndër të tjera, PZHK-ja duhet të 
zbatoje disa parime dhe modele zhvillimi të pranuara gjerësisht, si psh. Komuna e Suharekës 
komunë policentrike, ku qytetari gjen shërbimetpranë vendbanimit të tij dhe nuk ka nevoje të 
udhëtojë për të siguruar shërbimet veç në qendrën administrative. 

 

6 . 2.  Par i m e,  o bje kti v a  e  kr i te re  m jediso re  q e  ku f i zo jn ë  
zh v i l l i mi n  ko mun al  

Ky kapitull paraqet parimet për planifikimin hapësinor të qëndrueshëm, objektivat strategjike 
dhe veprime operacionale në kuadër të hartimit të PZHK-së. Më tej paraqiten edhe kriteret 
mjedisore që kufizojnë zhvillimin komunal në vendbanime të ndryshme të komunës dhe pjesë 
tëcaktuara te qytetit. 

6 . 3.  Par i m et  e  p ë rg j i th sh me  pë r  p l ani f i k im  h apë si n or 
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 qëndrueshëm; 
2. Parandalimi i ndikimit tё dëmshëm 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. Përfshirja e parimeve tё tilla si „ndotësi paguan” ose „përdoruesi paguan”; 
7. Përdorimi i teknikave dhe metodave mё tё mira për mbrojtjen e mjedisit; 
8. Përdorimi i teknologjisë mё tё mirё tё disponueshme bazuar nё ndikimin minimal, ndёrtimin pa 

ndotje dhe përgatitjen e sheshit; 
9. Informimi i publikut, përfshirja e komunitetit nё vendimmarrje dhe aksesi i publikut nё 

informacion; dhe 
10. Bashkëpunim ndёrkombёtar. 

Ne kuadër të hartimit te PZHK-së parimet e mësipërme përkthehen në përparësitë e 
mëposhtme (siç janë paraqitur edhe në këtë material): 
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 Densifikim 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, pyllëzime të reja; 
 Ruajtja e trashëgimisë kulturo – historike dhe natyrore; 
 Ruajta e shumëllojshmërisë së aktiviteteve dhe përdorimeve nëpër vendbanime; 
 Zgjerimi i zonave të banimit atje ku kushtet janë të favorshme. 

 

Objektiva strategjike 
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: 
 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 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. 

Objektivat strategjike të mësipërme synojnë përmirësimin e cilësisë 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 tw planit. 

Ndër të tjera, PZHK-ja duhet të zbatoje disa parime dhe modele zhvillimi të pranuara 
gjeresisht, si psh. Komuna e Suharekës komunë policentrike, ku qytetari gjen sherbimet prane 
vendbanimit të tij dhe nuk ka nevoje të udhetoje për të siguruar sherbimet veç në qendërën 
administrative. 

PZHK-ja parashikon zhvillimin e Komunës si një e tërë me vendbanime, lagjet, e deri tek 
zonat e vogla të banimit. Në kete faze, duke qenë Plan i Zhvillimor Komunal, do jepen kufijt, 
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kriteret, intensitetet, densitetet dhe standartet e parashikuara për tërë komunën që nënkupton 
edhe refleksion në çdo vendbanim, dhe më pas puna do vijoje me Planet Rregulluese të 
Hollësishme të detajojnë zhvillimin për çdo zonë banimi. Plani do perpiqet të perfshije 
konceptin e formules së menaxhimit të prones në menyre adekuate pa dallime të pronarve 
gjatë destinimeve në zona ndërtimi gjelbrim etj. Sfidues është fakti nga se në PZHK 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 synimeve të PZHK-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 plani 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 tjeter aspekt mjedisor i Planit është rehabilitmi i pikave të nxehta mjedisore (duke mos 
specifikuar sakt lokacionet e pikave të nxehta mjedisore por kjo është trajtuar si problem). 

Në mënyre të përmbledhur objektivat për mbrojtien e mjedisit në kuadrin e Planit mund të 
përmblidhen si meposhte: 

1. Pakesimi i sasise se mbetjeve dhe manaxhimi i integruar i tyre; 
2. Krijimi i njëkomune të qendrueshëme dhe të shëndetshme; 

3. Identifikimi dhe krijimi i habitatve të reja, dhe korridoreve te gjelber; 
4. Permiresimi i cilësise së ajrit, perfshire reduktimin e zhurmave; 

5. Kursimi i, energjise dhe paksimi i emisioneve të gazeve serrë; 
6. Cilësia e ujërave 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. 

 

Veprime operacionale në mbështetje të objektivave strategjike 
Veprime operacionale për shtimin e hapësirave të gjelbërta në Suharekës: 

1. Krijimi i projekteve për zbatim në zonat e mbrojtura të njohura në komunën e Suharekës; 
2. Krijimi i parqeve të reja nëpër dhe për rreth vendbanimeve; 
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3. Krijimi i korridoreve te reja ekologjike dhe zonave të Suharekës zgjatimi dhe permiresimi 
i kushteve ekologjike në korridorinpërgjatëlumenjve; 

4. Krijimi i lulishteve dhe kopshteve në Suharekës; 
5. Kthimi i zonave të degraduara në sipërfaqe të gjelbra; 

6. Gjelbërimi i kopshteve të shtëpive private; 
7. Gjelbërimi me pemë dhe shkurre dekorative përgjatë rrugëve dhe trotuareve; 
8. Ngritja e barrierave të dendura me gjelbërim si perde që ndajnë rrugët nga zonat e 

banimit dhe zonat tjera, përgjatë rrugëve me trafik të dendur me qëllime të shumëfishtë 
(rritje gjelbërimi, përmirësim i cilësisë së ajrit përmes filtrimit të pluhurave, si edhe rritje e 
sigurisë rrugore). 

 

Veprime operacionale për përmirësimin e sistemit të transportit dhe shtimit të përmbajtjeve: 
1. Ndërtimi i një rrjeti rrugor që lidhin Suharekës me rajonin dhe fshatrat mes veti; 
2. Përmirësim i gjendjes së rrugëve ekzistuese dhe zgjerim sipas mundësisë; 
3. Krijim i rrjetit të plote rrugor nëvendbanimet e mëdha  me përmbajtje edhe për çiklistet 

dhe këmbësoret; 
4. Përmirësim i sistemit, orareve dhe cilësisë se autobusëve; 
5. Përmirësimi i projektimit të rrugëve me parashikimin e trotuareve të plota dhe 

shiritave/korsive për çiklist sipas standardeveevropiane të rrugëve; 

Kriteret mjedisore qe kufizojnë zhvillimin komunal 
Më poshtë paraqiten disa kritere mjedisore që duhet të kufizojnë zhvillimin komunal, të 
grupuara në katër kategori kryesore, përkatësisht (1) kriteret e forta mjedisore-shëndetsore, 
(2) kritere të trashëgimisë kulturore, (3) kritere peisazhike dhe (4) kritere inxhinierike dhe të 
infrastrukturës. 

Kritere të forta mjedisore-shëndetësore 
Këto kategori kriteresh përcaktojnë 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: 

- Zona e Parku Nacional “Mali Sharr”  

- Rezervati Strik i Rusenicës; 

- Peizazhet e Budakovës; 

- Kaptazhat e burimeve ujore në të gjithë komunën; 

- Mbrojtja e burimeve të ujërave minerale; 

Nuk lejohen ndërtimet në zonat e mësipërme që bartin vlera të veçanta mjedisore. 

(II) Zonat e rrezikshme për zhvillim përfshijnë: 

- Shtretërit e lumenjve dhe pjesët buferike rreth tyre  

- Basenet nëntokësore ujëmbajtëse; 

- Zonat me pjerrësi më të madhe së 15 apo 20%. 
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Nuk lejohen ndërtimet 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 regjimin hidrologjik të sistemit ujor. 

Në mënyrë të ngjashme, nuk lejohen ndërtimet ne zonat me pjerrësi të madhe pasi në mjedis 
argjilor këto ndërtime mund të shkaktojnë (ose përkeqësojnë) 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 
pjerrtësi dhe gjatë zhvillimeve të ardhshme mundë të superpunohet me informata tjera dhe të 
shfrytëzohet si bazë për Plane Rregulluese dhe projekte tjera. 
(III)Zona të ndotura të njohura si “hot-spote” mjedisore (psh. mbetje kimike) perfshijne: 

- Deponitë e egra përgjatë lumenjve  dhe kanalizimet që derdhen drejt për drejt në 
lumenj; 

- Vendet e goditura me uranium të varfëruar 

- Thertore; 

- Depoja e kemikaljeve bujqësore 

- Ndërmarrjetë riparimit të automjeteve; 

- Deponit e veturave “varrezat e veturave”. 

Këto zona duhet të jenë objekte të studimeve për vlerësimin e situatës mjedisore mbi bazën e 
të cilit do te mund të gjykohet mbi nivelin e ndotës së ujit dhe tokës dhe masat eventuale që 
duhen ndërmarre për rehabilitimin. 
 

Kritere të trashëgimisë kulturore 
Komuna e Suharekës ka objekte të trashëgimisë kulturore që duhen ruajtur për vlerat e tyre 
kulturore dhe potencialin turistik në të cilat nuk duhet të lejohet zhvillimi i pakontrolluar. 
Vlerat e trashëgimisë kulturore duhen të konsiderohen rast pas rasti me qellim rinovimin e 
objekteve në funksion të vlerës së tyre tradicionale, zhvillimin eqëndrueshëm në përputhje me 
funksionin e tyre kryesor. 
Lista e monumenteve te kulturës do duhet rishikuar dhe lehtësuarndjeshëm. Disa prej 
monumenteve te kulturësjanë cenuar, tjetërsuar apo zhdukur. Disa prej monumenteve kanë 
qenë shpallur për motive qartësisht politike dhe lista duhet avancuar. 
Ka disa zona tradicionale me vlere konservimi që mund të mbrohen. Duke pasur vlera të 
ndërtimit tradicional, këto zonaturistike duhet ruajtur me karakter të veçantë. 
 
Kriteret peisazhike 
Kjo komunë ka vlera të larta pejsazhike të llojeve të ndryshme si peizazhe që krijon pyjet dhe 
Malet që shtrihen në jug të komunës (Mali Sharr), livadhet dhe fushat e mbjellura përgjatë 
luginave të lumenjve. Kriteret peisazhike janë vështirë për tu përcaktuar, pasi duhen 
konsideruar rast pas rasti dhe duhen caktuar në bashkëpunim dhe pajtueshmëri me 
institucionet tjera. 
Zona me vlera të larta peisazhike në të cilat nuk duhet të lejohet ndërtimi pa kritere përfshijnë: 
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- Parku nacional Mali Sharr  

- Peizazhet në Budakovë ; 

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 peizazhit janë minierat sipërfaqësore 
(gurthyesit), djegia e pyjeve dhe prerja e pakontrolluar e tyre. 
Duke pasur parasysh se Ligji i Planifikimit ngarkon komunat me përgatitjen e Planeve 
Hapësinore, ndërkohë që Suharekës edhe se ka përgatit këtë planë duhet që të gjejë 
mirëkuptim dhe bashkëpunim me Institucionet tjera kompetente dhe aktorëttjerë për nevojën e 
mos-lejimit te ndërtimeve në këto zona, qofte duke e sanksionuar këtë edhe me akt-normativ.  
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NDIKIMET E MUNDSHME MJEDISORE DHE MASAT PËR 
ZBUTJEN E TYRE 
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7 .  T ES TIMI  I  QËLLIME VE TË  PL ANIT KUND REJT  OBJEKT IV AT  
T Ë  VS M-së  

Dihet që VSM-ja 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. Pra ky studim parasheh: 
 
Tabela. 26.Matricae përputhshmërisëpër tëvlerësuarqëllimet e PZHK-sëkundrejt objektivave të 

VSM-së  

 

 
Objektivat e VSM- së 

Qëllimete PZHK-së 

Qëllimi 
1 

Qëllimi  
2 

Qëllimi 
3 

Qëllimi 
4 

Qëllimi  
5 

Qëllimi  
6 

Qëllim  
7 

O1: Ajri 
 Reduktimi i  emetimeve të  
gazrave serë 

0 0 ++ 0 0 ++ + 

O2: Rritjae cilësisësë ujit +/- 0 ++ 0 0 + + 
O3:Toka:  
Mbrojtja dhe përdorimi si dhe 
menaxhimi i qëndrueshëm i 
tokës 

++ 0 + 0 0 + + 

O4: Biodiversiteti:  
Mbrojtja dhe menaxhimi i  
qëndrueshëm i biodiversitetit,  
ruajtja e specieve organike dhe  
habitateve 

+/- 0 + 0 0 + 0 

O5: Pyjet:  
Menaxhimi i qëndrueshëm i 
pyjeve 

+ + + 0 0 + 0 

O6: Peizazhi dhe Ekosistemet +/- + ++ 0 + + 0 

O7: Ndryshimet klimatike +/- ? 0 + 0 + + 
O8: Trashëgimia kulturore 0 + ++ 0 + + 0 
O9: Cilësia e jetës + + ++ + ++ + 0 
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Sqarim: 

++ Përputhshmëri në nivel të konsiderueshëm; 
+ Përputhshmëri e knaqshme; 
0 nuk ka efekt; 
- Konflikti vogëli mundshëm; 
- / - Konflikti mundshëm domethënëse; 
+/- Elementet të puthshmërisë dhe konfliktit; 
? Përputhshmërianukmundtëvlerësohet në këtë fazë (nevojiten mëshumë 

detaje se sidotë arrihetqëllimi. 
 

8 .  M a sa t  e  ne v o j shm e  n ë  P ZH K  p ër  M b ro j t je n  e  M je d i s i t  

Konceptet zhvillimore të përdorimit të tokës, përfshi zhvillimin e qendrave 

Në analizën e vendbanimeve është vrejtr se në Suharekë kemi problem me shtrirjen shumë 
disperse (objekte të shpërndara) 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 Suharekë -Prizeren, Suharekë – Shtime. 

Harta e shfrytëzimit të planifikuar të tokës tregon destinimin për përdorim të tokës deri në vitin 
2026. Këtu prezantohen edhe kufijtë e rijnë ndërtimor edhe zhvillme tjera. Kjo do të sjellë 
humbjen e mëtejshme të tokës bujqësore, por njëkohësisht do të sigurojë ruajtjen e pjesës së 
konsiderueshme të tokës 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 hapësira 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, gjë që 
pranohet deridiku edhe në Planin Zhvillimit Komunal të Suharekës. Gjatë procesit të hartimit 
janë organizuar takimet me komunitetin për të filluar këtë proces. Rreziku kryesor mjedisor do 
të ishte nëse nuk arrihet marrëveshja për një vizion të përbashkët për Suharekën. 

Zhvillimi dhe rritja e Suharekës besohet se do të vazhdojë, e në fakt sa më shumë sukses 
ekonomik të prodhojë Suhareka, 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 Suharekës 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 Suharekës 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. 
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Ndikimi në klimë 
Suhareka vlerësohet se nuk ka indikacione, se me aktivitetin aktual dhe atë qëdo të ket në 
perspektivë të ndikoj në klimën globale, pasi që komuna e Suharekës përpos disa industrive 
përpunuese si ajo e këpucëve “Solid” dhe ndërmarrjeve të vogla nuk ka ndonjë industri apo 
objekt industrial që do të emitonte gazra të serrës në atë masë sa të ketë ndikim në klimën 
globale. Është e rëndësishme që të bëhen studime për të vlerësuar rritjen e temperaturës dhe 
faktorëve tjerë klimatik. Megjithatë komunikacioni rrugor sidomos tani me ndërtimin e 
autostradës 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. 

Mbrojtja e pyjeve, zonave të gjelbra ekzistuese dhe zhvillimi i zonave të reja 
Destinimet për shfrytëzim të planifikuar të tokës të propozuara nga PZHK-ja krijojnë 
mundësinë për struktura reja të pyjeve, kryesisht për përdorim të ndryshëm, kështu duke 
krijuar edhe habitate natyrore dhe mjedise atraktive. Komuna duhet që në kuadër të zbatimit 
të planit të ketë në prioritet projektet si: 

- Projekte pyllëzimi konform planit; 

- 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 objekteve e tyre për të siguruar harmoninë vizuale me mjedisin rrethues; 

 

Cilësia e ajrit 
Plani Zhvillimor Komunal adresonë problemet ajrit në apektin e ndotjes dhe cilësisë së tijë. 
Prania e komunikacionit rrugorë e autostradës “Ibrahim Rugova” dhe magjistraleve Suharekë - 
Shtime dhe Suharekë – Prizerennë. Këtë komunë është një element që tregon se ka shkarkim 
të konsiderueshëm të gasrave në atmosfer, si dhe lirim të zhurmave të ndryshme që vijnë nga 
komunikacioni. Ndërkohë që rritja e parashikuar për trafikun në vitin 2026 do të bëjë që cilësia 
në përgjithësi e ajrit të përkeqësohet, veçanërisht për Pb, SOx, NOx, të cilat aktualisht janë 
brenda normave të BE-së dhe Kosovës. Zbatimi i standardeve më strikte për çlirimet në ajër 
nga automjetet, permiresimi dhe kontrollii cilësise se karburanteve menaxhimi më i mirë i 
trafikut, perfshire perdorimin e rritur te bicikletave, si dhe furnizimi i plotë me energji (për të 
ulur përdorimin e gjeneratorëve) ka shumë gjasa të ngadalësojnë përkeqësimin e mëtejshëm 
të cilësisë së ajrit për një periudhë afat-shkurtër deri në afat-mesme. Grimcat e imëta PM10 
(të ngurta, të lëngshmeose gaz) mund të depërtojnë në mushkëri duke shkaktuar efekte të 
mëdha shëndetësore të tilla sisulmet në zemër, kanceri në mushkëri, bronkitin kronik dhe 
ndikim mëseriozi katek të moshuarit, fëmijët dhe diabetikët. Efekte të vogla shëndetësore 
përfshijnë. Këto efekte shëndetësore ndikojnë në cilësinë e jetës së çdo kujt dhe ndërhyjnë në 
mirëqenien ekonomike, sociale, kulturore dhe mjedisore të banorëve të komunës së 
Suharekës. Duhet bërë vlerësimi i ndikimit të cilësisë së ajrit mbi shëndetin dhe ekonominë 
nëpërmjet llogaritjes së shkallës së semundshmerise me qëllim vlerësimin sasior të dëmit në 
shëndet dhe kostos ekonomike që sjell ndotja e ajrit për Komunën. PZHK-ja adreson mirë 
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problemet e zhurmëst, si dhe ka dhënë disa rekomandime dhe ka propozuar masa se si 
zhurma të reduktohet. 

Rrugët e propozuara 

Plani propozon një kategorizim të rrugëve lokale dhe ndryshim ose zgjerim të traseve të disa 
rrugëve regjionale si dhe propozon unazën e jashtme komunale dhe unazën urbane. Komuna 
e Suharekës është një territor tranzit në mes të qendrave nacionale vjen në shprehje edhe 
infrastruktura tjetër e cila diktohet nga niveli nacional si autoudha dhe e cila ka impaktet më të 
lrta 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. 

Ndikimi i Planit në Ekosistemet natyrore  
Në disa zhvillime të cilat janë planifikuar ka disa ndikime të cilat janë të kthyeshme dhe të 
riparueshme nëse merren masat e parapara. Në PZHK 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 parasheh edhe projekte të cilat 
kanë ndikim pozitiv në ekosisteme siç shihen në hartat më poshtë. 

 
Harta. 10.  Ndikimi i PZHK-së në ekosistemet natyrore 
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Harta. 11.  Parashikimi i ndikimeve të PZHK-së në aspektin hapësinore. 
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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 Planin Zhvillimor Komunal të Suharekës. 

 
Tabela 30.   Matrica e përmbledhjeve të efekteve kumulative të të gjitha elementeve të PZHK-së në 

komponentët mjedisore 

 
Në këtë Raport ndikimet mjedisore kumulativpërcaktohen si një kombinim i ndikimeve të 
zbatimit të veprimeve të Planit në aspekte të ndryshme të mjedisit. Gjatë implementimit të 
zhvillimeve të planifikuara të Planit, impaktet mjedisore kumulative vardojnë sipas aspekteve 
individuale te mjedisit. Kur vlerësohen impaktet mbi token, ajrin dhe faktorët klimatike, 
biodiversitetit impaktet kumulative të zbatimit të veprimeve të Planit shprehen si shuma e 
impakteve të të gjitha masave, si të tilla në vlerësimin e impakteve kumulative mbi:  

 ajrin, shkarkimet e ndotësve që pasojnë zbatimin e masave qe kombinohen; dhe 
 burimet natyrore si burimet ujore, minerale dhe resurseve tjera të cilat kombinohen; 
 token, zona toke bujqësore dhe e pyjeve e fragmentuar për 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. 

Komponentet 
mjedisore 

Elementete e PZHK-së 

Vlerësimi i 
efekteve 

kumulative 

Rrugët e 
planifikuara 

Unaza  

e qytetit 

Autoudha  Zonat e 
planifikuara të 

ndërtimeve 

Zonat 
ekonomike 

dhe 
industriale 

Pyllëzimi 

Emetimi i 
gazrave 

serrë 
0 - + - + 

Pa ndonjë efekt 
domethënës 

Burimet 
natyrore + 0 - + + Pozitive 

Toka + 0 + - + Pozitive 

Uji 0 0 - 0 + Pozitive 

Ajri 0 - + - + Pozitive 

Biodiversiteti + - 0 0 + 
Pa ndonjë efekt 

domethënës 



 

Vlerësimi Strategjik Mjdeisor i Planit Zhvillimor Komunalë -Suharekë 

 KK SUHAREKË 

Nga aspekti i impakteve mbi ajrin dhe faktorët klimatik, impaktet kumulative si shumë e 
impakteve te të gjithë veprimeve të PZHK-së janë të rëndësishme për realizimin e objektivave 
mjedisore: 

 shkarkimet limiteve të ndotësve  
 menaxhimin e mbetjeve inerte dhe 
 sasia vjetore më e lartë e shkarkimit të gazeve serre. 

Në vlerësimin e impakteve mbi ujin, natyrën, trashëgiminë kulturore dhe peizazhin, efekteve 
kumulative zakonisht nuk mund të shprehën si një shumë e impakteve te të gjithë veprimeve 
për të arritur synimet e PZHK-së. Kur vlerësohen efektet kumulative në aspektet e 
përmendura me sipër, karakteristikat e një impakti individual që kontribuon në efektet 
kumulative janë shumë të rëndësishme. Këto janë përgjithësisht karakteristika në të cilat 
impaktet ndryshojnë njëri nga tjetri sipas vendit (impakt direkt dhe ne distance) dhe kohës 
(afat-shkurtër, afat-mesëm dhe afat-gjate, përkohësisht dhe permanent) të efekteve. 

Nëse vleresohen efektet mbi shëndetin njerëzor, efekti komulativ të PZHK-së shprehen si 
efekte të kombinuara komulative dhe zakonisht referohen për: 

 zvogëlimin e ekspozimit në nivelet e tejkaluara të bezdisjes akustike; 
 zvogëlimin e ekspozimit ne nivelet e tejkaluara të ajrit të ndotur në mjedis; dhe 
  masat e marra në PZHK që lehtësojnë veprimtari çlodhëse dhe rekreative në një 

mjedis. 

 
Kur vlerësohen impaktet mbi popullatën dhe asetet materiale, impaktet kumulative të zbatimit 
të PZHK-së shprehen si një kombinim i impakteve të ndryshme që ndikojnë në hapësirën e 
tyre të jetesës dhe në jetën e tyre. Masat për të arritur synimet e PZHK-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 Biodiversitet të llojeve organike në zhvillimet e 
planifikuara shprehën si efekte të kombinuara duke rritur impaktin në biodiversitet, mirëpo me 
masat që janë marr me PZHK efekti do të jet më i zbutur deri te efekti pozitiv për 
biodiversitetin. 

 

Probleme të mjedisit në Suharekë dhe përgjigja që i jep PZHK 
Tabela e mëposhtme bënë një përmbledhje të problemeve mjedisore që u identifikuan në 
Kapitullin më lart dhe të shkallës në të cilën PZHK-ja i u përgjigjet atyre, duke sugjeruar 
njëkohësisht edhe masa të tjera për mbrojtjen e mjedisit. 

 

  



Problemi mjedisor Shkaqet Ndikimi në mjedis Ndikimi në shëndet Propozimet e PZHK-së 
Ndërhyrje të tjera të 

propozuara 
Masa të tjera të nevojshme 

1. Cilësi e ajrit. 

Autoudha, 

Aktiviteti ndërtimor i 
pakontrolluar; 
Rrugë të ngarkuara në 
zonën urbane; 
Rritja e shpejtë e numrit 
të automjeteve; 
Karburante të cilësisë jo 
të mirë; 
Gjeneratorë me naftë; 
Ngrohjet individuale 
gjatë dimrit si dhe 
përdorimi i lëndës 
djegëse i dyshimtë. 
Djegia e mbeturinave, 
ndezja e zjarreve të 
qëllimshme 

Të gjitha shkaqet e 
përmendura e ulin 
cilësinë e ajrit edhe 
pse kjo komunë 
është e mbuluar 
mjaft me 
vegjetacion, vlenë 
të përmenden 
malet e Sharrit. 

Nuk ka të dhëna që 
provojnë këtë lidhje 
për sëmundjet, apo 
ndonjë sëmundje 
tjetër që vjen si 
rezultat i cilësisë së 
ajrit. 

Propozimet për 
pyllëzim 
Propozimet për shirita 
gjelbërues 
Propozimet për 
transportin publik dhe 
çiklizmit 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 e Suharekës 
ndërtimi I rrugëve 
shkarkuese 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; 
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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propozuara 
Masa të tjera të nevojshme 

2. Cilësi jo e mirë e 
ujit të lumenjve 

Mungesa e trajtimit të 
ujërave të zeza dhe 
mbetjeve industriale që 
shkaktohet nga 
mungesa e sistemit të 
grumbullimit dhe 
trajtimit adekuat të 
ujërave të zeza. 

Ndikim në 
shëndetin e 
popullatësnjerëzore
, humbje e florës 
dhe faunës ne 
ekosisteme 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 zinxhirit 
ushqimor. 

Skenari i zhvillimit të 
PZHK-së parasheh një 
impiant për trajtim të 
ujërave të zeza në 
fshatin Nëperbisht, ku 
i gjithë sistemi i 
kanalizimit është i 
orientuar në drejtim 
të impiantit. 

Përgatitja e Projekteve 
Sektoriale për Trajtimin e 
ujërave të zeza. 

Zëvendësimi i tubacioneve të 
vjetra dhe të vogla qe do te 
shoqërohet 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 për ujërat e 
ndotura, lidhja me kolektorin 
kryesor të fshatrave,dhe 
ndërtimi 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 
cilësinë 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 ujërave te zeza. 
Reduktimi i lidhjeve të 
paligjshme. Përgatitja e 
projekteve për të shkuar drejt 
furnizimit të vazhdueshëm me 
ujë; 
Mbrojtja e burimeve mbi 
sipërfaqe, eliminimi i 
shfrytëzuesve individual 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 
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,  Suhareka 
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 vendbanime 
të Suharekës 
pamjet e 
mbeturinave 
mbeten të 
shëmtuara. 
Në komuna, 
sidomos në shtratin 
lumenjve por edhe 
në përroskat tjera 
pamja është shumë 
e shëmtuar. 
Mund të jenë burim 
sëmundjeshveçanër
isht në stinën e 
nxehtë. 

Djegia e 
mbeturinave shton 
ndotjen e ajrit. 
Personat që jetojnë 
pranë këtyre 
deponive dhe herë 
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  
Suharekës. 

PZHK sugjeron 
adoptimin e një 
sistemi të integruar të 
administrimit të 
mbetjeve në 
bashkëpunim me 
kompaninë regjionale, 
bazuar në itinerarin 
reduktim-ripërdorim-
riciklim-rekuperim. 
PZHK përmend 
riciklimin, selektimin, 
tregon për vendin e 
saktë 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 përkohshme 
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 hedhin 
mbeturina.  
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5. Rehabilitimi 
/Inkapsulim i 
pikave te nxehta të 
ndotjes 

Ndotja e tokës nga 
aktivitete e ndryshme 
ekonomike dhe 
bujqësore, depoja e 
materialeve kimike 
bujqësore në zonën 
kadastrale të 
Suharekës. 

Ndotja e tokës dhe 
ajrit nga përbërje të 
dëmshmepër 
shëndetin e njeriut 
dhe biodiversitet 

Ne vartësi te 
lendeve 
ndotëse,mund të 
shkaktojnë një 
game të gjerë 
sëmundjesh 

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 Suharekës që kane 
përdorur ose 
gjeneruar kimikate te 
rrezikshme 
përshëndetin, 
para,gjatë  edhe pas 
viteve 90-ta dhe mbi 
bazën e shkalles se 
rrezikut të 
bëhenndërhyrja 
teknike siç është rasti 
me deponin e vjetër e 
cila tani më është e 
mbuluar. 

Te mblidhet informacione 
më të thelluara për ketë 
gjendje, për nivelin dhe 
llojin e ndotjes,për 
ndikimet në tokë,ujë ajrë 
ekzistencën e lidhjeve të 
territoreve te ndotura me 
kërcimet për shëndetin, 
llojin e kërcimit të bëhen 
analiza ne terren dhe 
laborator, të trajtohen me 
PZHK   vendet ku 
dyshohet se është goditur 
me Uranium të Varfëruar 
gjatë luftës së fundit në 
mënyrë 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,analizë dhe VNM të 
detajuar; 
Masat adekuate për 
shëndetin e njerëzve; 
Masat tjera për konsolidim të 
tokës, mbrojtje të ujit dhe 
cilësisë së ajrit dhe 
Biodiversitetit 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 për 
gjat magjistrales 
Suharekë -Prizeren. 

Humbje e tokës së 
pëlleshme 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 drejtpërdrejtë 
dhe i 
menjëhershëm; 
Por shtrirja pa 
përcjellë me 
infrastruktur normal 
që shkakton edhe 
pasoja në shëndet; 
Edhe rrëshqitjet e 
mundshme 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 kufiri 
ndërtimor për të gjitha 
vendbanimet; 
Normat teknike të 
planifikimit  sipas UA. 
të përdorura në PZHK 
bëhen automatikisht 
të vlefshme; 
Për të gjitha 
vendbanimet në 
Komunë. 
Parqe,zona të gjelbra 
rreth disa 
vendbanimeve. 

PZHK ka propozuar për 
zonat jashtë kufijve të 
propozuar ndërtimor 
rreth vendbanimeve 
statusin e zonave ku nuk 
lejohet ndërtimi; 
PZHK ka propozuar për 
zonat jashtë kufijve të 
ndërtimit të marrin 
statusin e zonave 
bujqësore, Pyjore, parqe 
dhe infrastructure nën 
masa mjedisore. 

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, dhe zonat ku i 
parasheh komuna, të 
hartohet Harta Zonale 
Komunale e cila jep kushte 
dhe masa adekuate për gjitha 
zonat. 
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7. Degradimi  i 
pyjeve, 

Prerja e pakontrolluar 
dhe ilegale e pyjeve; 
Djegiet e pyjeve; 
Zhvillim i pakontrolluar 
dhe i paplanifikuar i disa 
vendbanimeve. 
Gurthyesit në zona të 
pyjeve dhe në afërsi të 
parkut nacional “Mali 
Sharr” 

Ndotja e ajrit; 
Ndotje e ujit, 
mungesë e 
kënaqësisë si për 
rezidentët ashtu 
edhe për vizitorët. 
Erozini në shkallë të 
lart dhe prishje e 
balancim natyror, 
ndikimi I lartë në 
rezervatin strikt të 
natyrës. 

Ndotja e ajrit edhe e 
ujit kanë ndikim dhe 
pasoja në shëndet; 

Revitalizimi i pyjeve 
ekzistuese; 
Propozohen mbulim 
me fidane të reja 
sipërfaqet e 
zhveshura; 
Dhe parqe tjera të reja 
në disa vendbanime. 

Projekte konkrete 
pyllëzimi, revitalizimi, 
sanim për pyjet e 
Suharekës  në zonat e 
parapara me PZHK. 
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 
bashkëpunues në nivel të 
komunës dhe ministrive për 
këto projekte; 
Kushtëzimi i projekteve të reja 
të infrastrukturës me gjelbrim 
dhe tampon zona; 
Aktivizim i gjykatave, policisë 
inspektorëve në mënyrë 
cilësore. Në ish 
vendëdpozitimet legale dhe 
ilegale masat rehabilituese 
dhe ri gjelbrim ose rivitalizim 
të atyre ekosistemeve. 

8. Degradimi dhe 
eksploatimi i gurit 
nga 

Gurëthyesit dhe 
degradimi natyror i 
tokës 

 

Është karakteristike 
numër i madh i 
gurëthyesve. Degradimi 
i pjesëve të ndryshme 
të tokës gjatë 
eksploatimit të gurëve 
nga gurëthyesit për 
ndërtimtari, mos 
rehabilitimi i zonave ku 
janë marr gurët. 

Degradim i tokës, 
pyjeve dhe 
hapësirave me 
peizazhe të bukura 
duke i shndërruar 
në hendeqe të pa 
këndshme , dhe  të 
rrezikshme. 

Natyrshëm ka 
ndikim në shëndet 
të popullatës 
njerëzore dhe 
organizmave tjerë. 

PZHK ka trajtuar 
ndotjen që vjen nga 
nxjerrja e mineraleve 
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 nxjerr gurët. 

Në bashkëpunim me nivelin 
qendror të merren masa për 
rehabilitimin e vendeve ku 
është eksploatuar.  
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Problemi mjedisor Shkaqet Ndikimi në mjedis Ndikimi në shëndet Propozimet e PZHK-së 
Ndërhyrje të tjera të 

propozuara 
Masa të tjera të nevojshme 

9. Humbje e 
trashëgimisë së 
ndërtuar 

Zhvillimet me trende të 
ndryshme nëpër 
vendbanime nuk janë 
në harmoni me 
arkitekturën ekzistuese. 

Humbja e disa nga 
karakteristikat 
unike të 
vendbanimeve, 
cenim i identitetit 
dhe e kujtesës 
historike, kryesisht 
hubja e kullave 
karakteristike për 
këtë zonë. 

Të dhëna të pa 
disponueshme por 
aspektin psikologjik 
dhe shpirtëror 
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 
Suharekës 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 trashëgimisë 
së ndërtuar 

10. Rrezik për 
tërmete,rrëshqitja 
e tokës,vërshimet 
dhe element tjer 
rreziku 

Edhe Suhareka sikurse i 
tërë territori i Kosovës 
bënë pjesë në zonë 
sizmike aktive të nivelit 
mesatar; 
Ka erozion e dhe 
rrëshqitje të dheut në 
disa pjesë të 
identifikuara me PZHK, 
por ka edhe burime 
tjera rreziku. 

Varësisht por dine 
të jetë me ndikim të 
lartë mjedisor 
sidomos nga 
ndikimet indirekte 

Mund të rezultojë 
me dëme të mëdha. 

PZHK paraqet në 
mënyrë specifike 
zonat e rrezikuara nga 
tërmetet, tregon në 
mënyrë të saktë për 
zonat ku ka erozion 
dhe shkarje dheu por 
nuk tregon për se  
çfarë shkalle. PZHK 
tregon në 
mënyrëprecize zonat 
të cilat janë nën 
ndikim të vërshimeve 
dhe përmbytjeve. 

Komuna duhet të hartoj 
projekte të detajuara për 
caktimin e shkallës së 
ndikimeve për zonat të 
cilat janë nën ndikim të 
rreziqeve të përmendura. 
Komuna duhet të ndërtojë 
brenda standardeve të 
larta anti-sizmike, 

 

Studim i terreneve për 
qëndrueshmëri sizmiken rast 
se do të duhet të ndërtohet 
ndonjë pikë karburanti, duhet 
pasur parasysh raporti i 
vlerësimit të ndikimit në 
mjedis dhe raporti i vlerësimit 
të sigurimit teknik të 
karburantit, i cili duhet të ketë 
standarde shumë të larta. 
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Problemi mjedisor Shkaqet Ndikimi në mjedis Ndikimi në shëndet Propozimet e PZHK-së 
Ndërhyrje të tjera të 

propozuara 
Masa të tjera të nevojshme 

11. Rreziqe nga 
rrezatimi jonizues 
dhe jo jonizues. 

Hedhja e predhave dhe 
mjeteve tjera eksplozive 
gjat luftës në Kosovë në 
disa pika në Suharekë. 

Mund të shkaktoj 
probleme të shumta 
shëndetësore, por 
më kryesore është 
kanceri dhe 
sëmundje tjera. 

Ekspozimi i 
vazhdueshëm ndaj 
radioaktivitetit 
mund të shkaktojë 
kancer dhe 
sëmundje tjera. 

Me PZHK parashihen 
masa për rehabilitim 
profesional. 

Kërkohen studime dhe 
hulumtime shtesë për të 
përcaktuar rrezen e 
veprimit 

Duhet të bëhen studime të 
mëtejmë në nivel vendi dhe 
sipas nevojës do duhej 
hartuar strategji e veçantë për 
këtë problematikë. 

12. Rreziqe nga 
zjarret. 

Shkatërrimi i pyjeve, 
rrezikimi i pasurisë dhe 
pronës së qytetarëve, 
ndotja e ajrit. 

Shkatërrimi i 
pasurisë qytetare 
duke djegur pronën 
dhe pasurit tjera të 
paluajtshme. 

Rrezikimi i jetës së 
qytetarëve dhe 
pasurisë. 

Bënë identifikim të 
zonave me 
probabilitet të 
zjarrndezës dhe krijon 
kushte që zjarret të 
menaxhohen më 
lehtë. 

Duhen ndërhyrje 
bonifikuese në ndërtesat 
me përmbajtje amianti - 
asbesti. 

Duhet bëhen studime të 
mëtejme mbi shkaqet e 
zjarrvënës, kohen dhe 
lokacionet më të atakuara. 

13. Rënie e 
biodiversitetit dhe 
humbje e florës 
dhe faunës. 

Infrastruktura rrugore 
shembull autoudha, 
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 zinxhirit 
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 Suharekën 
me qëllim identifikimin e 
humbjeve në biodiversitet 
dhe inventarizimin e florës 
dhe faunës, mundësitë per 
përmirësimin e situatës. 



 

77 
 

Problemi mjedisor Shkaqet Ndikimi në mjedis Ndikimi në shëndet Propozimet e PZHK-së 
Ndërhyrje të tjera të 

propozuara 
Masa të tjera të nevojshme 

14. Zonat e 
ndikimit të 
aktiviteteve në 
Suharekë 

Të gjitha problemet e 
lartpërmendura, por 
nuk ka informacion të 
detajuar mbi ndikimin 

Ndotje e lumenjve 
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 
MMPH,BE etj për 
identifikimin e nivelit të 
ndikimit dhe zonës së 
veprimit lokal, komunal, 
kombëtar ose edhe 
ndërkombëtar 

Nevoja për të pasur një 
studim bazë për Suharekën 
me qëllim identifikimin e 
ndikimit të aktiviteteve në 
zona dhe mundësitë për 
përmirësimin e situatës 

15. Ndotje-bezdisja 
nga zhurma (ndotja 
akustike) në 
Suharekë 

Komunikacioni Rrugorë, 
Autoudha qarkullimi i 
dendur dhe kaotik 
rrugor vlen të ceket me 
theks rrugët magjistrale 
dhe rajonale 
mosrespektimi i 
rregullave të qarkullimit 
rrugor, numri i lartë i 
automjeteve private për 
shkak të mosefiçensës 
së transportit publik, 
ushtrimi i aktiviteteve 
argëtuese jashtë 
standardeve, cilësia e 
ulët e automjeteve, 

Nivel i lartë i 
zhurmës në 
vendbanimet pran 
arterieve kryesore 
rrugore, 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 
mosshkaktimin e ndotjes 
akustike. Aplikmi ne 
ndërtesat ekzistuese dhe 
te reja te materialeve 
izolues të zhurmave. 

Masa të karakterit rregullator 
për standardet e mjeteve që 
lëvizin në komunë dhe 
penalitetet ndaj shkaktuesve 
të zhurmave në vendbanimet 
e Suharekës. Përmirësim i 
transportit publik; 
Krijimi i barrierave me bimësi 
aty ku është e mundur anës 
rrugëve si dhe pengesa tjera 
të përshtatshme për zonat e 
banimit ku kalon autoudha. 
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9. MONITO RIMI 
Monitorimi i aspekteve të mjedisit është element kryesor për të mbajtur nën kontroll zbatimin e 
strategjive, planeve, programeve dhe projekteve. Në ligjin e “Vlerësimit Strategjik Mjedisor”, 
kërkohet monitorimi i pasojave të ndjeshme mjedisore ose shëndetësore të zbatimit të planit 
apo programit, në mënyrë që të identifikohen në fazë të hershme pasojat negative të 
paparashikuara dhe me qellim marrjen e masave rregulluese. 

E njëjtakërkesë është parashikuar në nenin 10 të Direktivës se BE për VSM-n. Sipas po kësaj 
direktive, me qellim që të shmangen publikimet në procesin e monitorimit, mund të përdoret 
sistemi aktual i monitorimit, nëse konsiderohet i përshtatshëm. 

Institucioni përgjegjës për monitorimin e mjedisit në vendin tonë është MMPH-ja nëpërmjet 
AKMM Agjencisë Kosovare të Mbrojtjes së Mjedisit, e cila zbaton Monitorimin në 
bashkëpunim me institucionet përkatëse të Ministrive të tjera dhe institucioneve në nivel 
qendror dhe lokal. 

Me qëllim që PZHK-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 të monitorohet zbatimi i Planit, për të shmangur që në fazat fillestare 
ndikimet eventuale negative në 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 mbrojtjen e 
mjedisit dhe kapitullin mbi ndikimet dhe masat zbutëse të PZHK-së. Plani Monitorimit 
përmbledh shumë treguese që përfaqësojnë një numër të konsiderueshëm të elementeve të 
mjedisit. 

Realizimi me sukses i kësajndërmarrjekërkon angazhimin e mjafte institucioneve të cilët duhet 
të bashkërendojnë aktivitet përkatës monitoruese nën drejtimin e Agjencisë Kosovare të 
Mbrojtjes së Mjedisit. 

Mbështetur në Ligjin për Mbrojtjen e Mjedisit, Ligjin për VSM dhe VNM Komuna e Suharekës 
ka për detyre të kryej monitorimin e aktiviteteve që kryen në kuadrin e zbatimit të PZHK-së. 
Këtu përfshihen qoftë Planet, projektet e Infrastrukturës që po hartohen ndërkohe, edhe 
detajimi i PZHK-së në Plane Rregulluese të Hollësishme për vendbanimet me nënqendra, 
lagje apo blloqe banimi. 

Komuna e Suharekës ka karakter administrativ dhe pa struktura të plota dhe të afta për të 
kryer veprimtari si monitorimi mjedisor dhe për rrjedhojë, nuk mund të mbuloje me kapacitetet 
dhe burimet e saj njerëzore dhe financiare të gjithë këtë veprimtari. Megjithatë ajo, duke 
angazhuar Drejtorin Urbanizmit dhe Mjedisit dhe struktura të tjera në vartësi të saj mund të 
kryej një pjesë të programit të monitorimit si cilësinë e ndërtimeve, ecurinë e pyllëzimit dhe 
zhvillimit të pyjeve, zgjerimit të parqeve dhe sipërfaqeve te gjelbra, ecurinë nderimit të rrugëve 



 

Vlerësimi Strategjik Mjdeisor i Planit Zhvillimor Komunalë -Suharekë 

 
 

KK SUHAREKË 

të reja përfshirë ato për qarkullimin me biçikleta dhe të tjerëindikatorë që janë paraqitur në 
programin e monitorimit të PZHK-së. 

Rezultatet e monitorimit, komuna e Suharekës sipas ligjit për VSM-n, duhet ti publikoj në 
mënyrë periodike çdo vit. Për elementet e tjerë të mjedisit duhet të procedohet sipas ligjeve që 
mbulojnëfushën VSM për monitorimin dhe rezultatet ti përcillen komunës së Suharekës dhe 
Agjencisë Kosovare për Mbrojtjen e Mjedisit. Kjo e fundit ka detyrimin ligjor ti publikoj në 
kuadër të Raportit Vjetor për Gjendjen e Mjedisit në Republikën e Kosovës. 
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Tabela. 32 tabela e monitorimit të zbatimit të VSM-së 
 

Receptorët 
mjedisor 

Objektivat e  

Mbrojtës së 
Mjedisit 

Synimi Indikatori Raportimi Institucioni pergjegjes 

Shendeti i  
banoreve 

Promovimi per 
krijimin e nje 
komune të 
qendrueshem 
dhe të 
shëndetshme 

1. Cilësia e burimeve te ujit te 
pijshëm konform stand. te BE ujërat 
sipërfaqësore dhe nëntokësore 
destinuara përujë tëpijshëm 

2. Cilësia e ujit te pijshëm konfrom 
standardit 

3. Dendësia e popullsisë e 
qëndrueshme në vendbanimet me 
trend të rritjes së popullsisë 

1. Cilësia e burimeve te ujit te 
pijshëm, kundrejt standardit te 
BE. 

2. Cilësia e ujit te pijshëm ne 
përputhje me standardin 

3. Dendësiamesatare për këto 
vendbanime 

 

1. Rap.Vjetor 

2. Rap.Vejtor 

3.Rap.Vjetor 

1. Drejt. E Urbanizmit 
eSuharekës dhe Ministria e 
Mjedisit dhe Planifikimit 
Hapësinor. 

2. Drejt. Shërbimeve Publike e 
Suharekës; 

3. komuna e Suharekës 

Biodiversiteti 

Ruajtja e llojeve 
të cilat janë në 
rrezik të 
zhdukjes nga 
aktiviteti 
njerëzor 

1. ndalimi i gjuetisë së egër  

2. marrja emasave përmbledhësit e 
bimëve mjekuese  

3.Rehabilitimi i sipërfaqeve te 
pyjore në zonat pyjore dhe ato të 
gjelbra ne zonat e banimit 

5. Krijimi i korridoreve të gjelbera 
dhe tampon zonave 

1. Sipërfaqet e reja te krijuara, 
sip. m2 

2. Sipërfaqe te reja, m2 

3.Sipërfaqet te rehabilituara, m2 

5. Sipërfaqe te kthyera ne zone 
te gjelbër, 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 Suharekës dhe 
MMPH 

2. komuna e Suharekës dhe 
MMPH 

3. komuna e Suharekës dhe 
MMPH 

4. komuna e Suharekës dhe 
MMPH &MBPZHR 

5. komuna e Suharekës dhe 
MMPH &MBPZHR dhe 
Ministria e Infrastrukturës 
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Receptorët 
mjedisor 

Objektivat e  

Mbrojtës së 
Mjedisit 

Synimi Indikatori Raportimi Institucioni pergjegjes 

Ajri 
Përmirësimi i 
cilësisë se ajrit 

1. Ulja e niveli te ndotjes se ajrit 
për: NOx; CO2 ; O3, PM10. 

2. Rruge te asfaltuara rishtas 

3. Ulja e nivelit 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 
për cilësinë e ajrit lidhur me 
treguesit mbi norme 

2. Gjatësia e rrugëve te 
asfaltuara rishtas 

3. Respekt i niveleve te lejuara 
te zhurmës gjate ditës 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 
Suharekës 

2. komuna e Suharekës 

3. komuna e Suharekës 

4. komuna e Suharekës 

Faktoret 
klimatik 

Kursimi i, 
energjise dhe 
paksimi i 
emisioneve te 
gazeve serre 

1. Promovimi i objekteve me izolim 
adekuat. 

2. Promovimi i paneleve diellor 

per gjenerim energjie ne ndertesat 
residenciale dhe sociale dhe 
energjia e krijuar nga era  

1. Siperfaqja e objekteve (m2) 
me izolim adekuat 

 

2. Siperfaqja (m2)e paneleve te 
instaluar dhe sipërfaqja e 
ngrohur nga energjia e erës (m2) 

 

1. 1 here ne vit 

2. 1 here ne vit 

1. komuna e Suharekës 

2. komuna e Suharekës 
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Receptorët 
mjedisor 

Objektivat e  

Mbrojtës së 
Mjedisit 

Synimi Indikatori Raportimi Institucioni pergjegjes 

Uji 

Cilësia e ujërave 
sip.ne përputhje 
me kerkesat e 
legjislacionit të 
Kosovës dhe 
Direktives 
kuadre per ujin 
te BE 

1.Shmangia e shkarkimeve te 
ujërave te ndotura ne Lumenj 

2. Sigurimi i hudhjeve të 
mbeturinave në lumenj. me qellim 
ruajtien e niveleve minimal të 
ndotjes  

1a. Vellimi i ujërave qe 
shkarkohen ne Lumenj; 

1b. Vellimi i ujërave 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 Suharekës, 

AMMK. 

2. Komuna e Suharekës 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 Suharekës, 
kompania regjionale e 
mbeturinave dhe MMPH 
gjegjësisht AKMM 

a.2 komuna e Suharekës 
,kompania regjionale e 
mbeturinave dhe MMPH 
gjegjësisht AKMM 

b.1. komuna e Suharekës, 
kompania regjionale e 
mbeturinave dhe MMPH 
gjegjësisht AKMM 

Rruget dhe 
Reduktimi i 
intesnsitetit te 1.Zgjerimi i rrjetit rrugor per 1. Km rruge shtese qe 1.1 here ne vit 1. Komuna e Suharekës 

,Ministria e infrastrukturës dhe 
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Receptorët 
mjedisor 

Objektivat e  

Mbrojtës së 
Mjedisit 

Synimi Indikatori Raportimi Institucioni pergjegjes 

Transporti trafikut 
nepermjet 
promovimit te 
transportit 
publik, 
qarkullimi me  
bicikleta ku 
mundet me 
ndodhë 

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 trotuareve gjate 
rehabilitimit te rrugeve ekzistuese. 

4. Rehabilitim/asfaltimi i rrugeve 
lokale 

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. m2trotuarre dhe 
korsi bicikletash te shtuara. 

4. Km rruge lokale te 
rehabilituara ose/dhe 
asfaltuara 

2. 1 here ne vit 

3. 1 here ne vit 

4. 1 here ne vit 

MMPH 

2. Komuna e Suharekës. 

3. Komuna e Suharekës, 
Ministria e infrastrukturës dhe 
MMPH 

4. Komuna e Suharekës. 

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 Suharekës, Instituti 
për mbrojtjen e  Monumenteve 

2. Komuna e Suharekës, Instituti 
për mbrojtjen e  Monumenteve 

Trashëgimia 
natyrore dhe 
zonat e 
mbrojtura 

Mbrojtja e 
vlerave të 
trashëgimis 
natyrore, llojeve 
të cilat janë në 
listën për 

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 Suharekës, Ministria e 
MMPH-ja dhe instituti i Kosovës 
për Mbrojtje të Natyrës 
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Receptorët 
mjedisor 

Objektivat e  

Mbrojtës së 
Mjedisit 

Synimi Indikatori Raportimi Institucioni pergjegjes 

mbrojtje  

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 PZHK. 

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 Suharekës 

2. Komuna e Suharekës 

3. Komuna e Suharekës 

4. Komuna e Suharekës dhe 
MBPZHR 

5. Komuna e Suharekës dhe 
MBPZHR 
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10.  PËRFUNDIME 
Gjatë implementimit të Planit Zhvillimor Komunal si dhe procesin e vendim marrjes, VSM ka 
për qëllim të integrojë sistematikisht çështjet mjedisore VSM si e tillë përkufizohet si: 

 Vlëresimi Strategjik Mjedisor (VSM) është një nga instrumentet kyç për integrimin e 
çështjeve mjedisore dhe parimeve të zhvillimit të qëndrueshëm në planifikimin strategjik 
dhe vendim-marrjen. Ai është një mjet i njohur globalisht për planifikimin me pjesëmarrje që 
përdoret për të analizuar dhe përfshirë çështjet e mjedisit në politikat, planet dhe programet 
e propozuara. 

 Instrument i cili do të sigurojë udhëzime për menaxhimin e qëndrueshëm të aspekteve dhe 
konsideratave mjedisore të PZHK-së; 

 VSM do të jep udhëzime për përfshirjen e çështjeve mjedisore në projektet të cilat do të 
realizohen në të ardhmen; 

 Raporti i VSM-së propozon rregullore institucionale për menaxhimin e qëndrueshëm të 
aspekteve mjedisore të PZHK-së. 

Duke analizuar PZHK-në e Suharekës shihet qartë se PZHK-ja prezanton një profil, koncept 
të zhvillimit hapësinor, Vizion, prioritete strategjike, strategji e masa zbatimi, në PZHK vërehen 
edhe përpjekje për të orientuar rritjen e mundshme dhe të parashikuar të popullsisë në disa 
vendbanime të Suharekës 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 Suharekës.  

PZHK-ja ka rrol përmbajtjesor edhe në ruajtjen e trashëgimisë kulturore dhe trashëgimisë së 
ndërtimeve. PZHK-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 përpilimit të Raportit të VSM-së kemi hasur disa sfida por ndër ato kryesore gjatë 
hartimit të VSM-së ka qenë nga se për territorin e Suharekës ka pak studime në fushën e 
mjedisit, informata, hulumtime, analiza profesionale. PZHK-ja ka definuar disa 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), 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, tampon zonat, parqet, si dhe 
janë treguar disa vende si zona të ndotur por kanë munguar informatat për tokat e ndotura 
nga pesticidet. Këto zona apo vija të infrastrukturës përmenden edhe  në pjesën strategjike. 
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Një sfide e veçante mbetet zbatimi në praktike i synimeve të PZHK-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. 

 

Rekomandimet që dalin nga VSM-ja janë: 

 Studime mbi gjendjen e biodiversiteti dhe i habitateve natyrore në komunën e 
Suharekës; 

 Definimi i korridoreve ekologjike gjatë realizimit të rrugëve të planifikuar si dhe 
atyre të ndërtuara siç është rasti me propozimin e urës kaluese të shtazëve në 
autoudhë; 

 Hartim i projekteve për rehabilitim të zonave me potenciale rrezatimi, por edhe 
planifikimi i mundësive për trajtimin e rrezatimit jonizues në vendet ku është goditur 
me bomba në luftën e fundit mendohet të paraqitet si një burim vazhdueshëm i 
ndotjes në komunën e Suharekës;  

 Hartim i projekteve për rehabilitim të 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 zonave ekonomike në aspektin e tipit të industrisë apo afarizmit dhe 
krijimit të bazave për hartimin e Planit Rregullues të Hollësishme të zonave duke 
ofruar bazat për trajtim të zonave ekonomike me masa fizike, natyrore dhe 
teknologjike që të jetë miqësor edhe në aspektin mjedisor; 

 Të bëhen projekte duke u bazuar edhe në PZHK vendet dhe mundësit, projektet 
dhe zhvillime për pyllëzim dhe ripyllëzim si masë të rëndësishme mjedisore; 

 Projekte për rehabilitim të zonave, vijave ose mundësisht 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 
transite 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; 

 Konservimi i veçorive natyrore (Monumentet e Natyrës) si objekte natyrore dhe si 
zona; 

 Definimi i peizazheve, parqeve me vlera ose ndikime mjedisore dhe parashikimi i 
masave; 

 Trajtimi i ngrohjes së qytetit të Suharekës por edhe vendbanimeve si një dimension 
i rëndësishëm i ndotjes dhe ndikimit në ekosisteme; 

 Projekte për caktimin e zonave të zhurmës; 
 Definimi dhe trajtimi i zonave të pasura me florë dhe faunë. 
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