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Info.vushtrri@rks-gov.net 

http://kk.rksgov.net/vushtrri Rr “Isa Boletini”nr10 0800 42000 
038 200 42417 

Misioni: Komuna e Vushtrrisë ka për mision të ngritë mirëqenien ekonomike, sociale, kulturore dhe fizike, të 
sigurojë një jetë me të mirë për të gjithë qytetarët e saj. Të siguroj zhvillim të qëndrueshëm ekonomik, avancim të 
arsimit dhe edukimit, përmirësim të shëndetësisë dhe mirëqenies sociale, zhvillim të infrastrukturës dhe ruajtjes 

së ambientit, promovim të turizmit, kulturës dhe sportit, rritje të efikasitetit të administratës publike. 

Informata të përgjithshme 
Popullsia 69,870 Grupmoshat Sipërfaqja 345 km2 

Dita e komunës 
Shqiptarë 
Serb 
Turk 
RAE 
Të tjerë 

68,840 
300 
278 
212 
103 

GM: 0-18 (19) 
GM: 20-64 

26.719 
38.643 

Vendbanime 
Zona Urbane 

67 
1 17 Qershori 

Dita e Çlirimit 
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Përshkrimi i komunës 

Komuna e Vushtrrisë (Vicianumi) siç është quajtur përpara sipas emrit të vjetër ilir, është lokalitet antik, që daton qysh nga 
mesjeta, edhe para Perandorisë Romake, përkatësisht që nga koha e dardanëve. Viciana në fund të shekullit të I para l.K. 
pushtohet nga Perandoria Romake. Gjatë periudhës së pushtimit romak (I–V) Viciana kishte arritur një zhvillim të 
konsiderueshëm ekonomik dhe kulturor. Pas shkatërrimit të Perandorisë Romake, Viciana mbeti në kuadër të Bizantit. Pas 
ndarjes së krishterimit më 1054 në katolicizëm dhe ortodoksizëm, pjesa më e madhe e popullatës së Vicianës ishte katolike. 
Në shekullin XIV Perandoria Osmane filloi ta pushtojë Ballkanin dhe me këtë edhe Vushtrrinë. Gjatë shekujve XV–XVIII, Vushtrria 
ishte ndër qytetet më të mëdha në Ballkan, në Perandorinë Osmane dhe qendër e sanxhakut më të rëndësishëm të 
Perandorisë Osmane. Gjatë Luftës së Parë Botërore, përkatësisht gjatë viteve 1915–1918, Vushtrria u pushtua nga Austro- 
Hungaria. 

Profili 

Degët kryesore të 
ekonomisë lokale Komuna e Vushtrrisë shtrihet në pjesën veriore të Kosovës. Në veri kufizohet me 

Mitrovicën, në lindje me Podujevën, në jug me Obiliqin, në jugperëndim me Drenasin 
dhe në perëndim me Skenderajn. Komuna e Vushtrrisë shtrihet ndërmjet dy qendrave 
të mëdha urbane Prishtinës dhe Mitrovicës. Relievi i komunës është i ulët fushor dhe 
kodrinor të cilat janë pjesë përbërëse e masës malore të Kopaonikut dhe Qyqavicës. 
Klima e komunës është e butë dhe kontinentale. Lumi Sitnica, si lum më i madh, e 
përshkon tejpërtej territorin e Komunës, e Lumi Llap përshkon një territor më të shkurtër 
të Vushtrrisë, deri në derdhjen e tij në lumin Sitnicë në fshatin Lumëmadh ndërsa dy 
lumenj më të vegjël: Tërstena dhe Studimja, kalojnë nëpër qytetin e Vushtrrisë. Kushtet 
natyrore kanë ndikuar në krijimin e tokave pjellore që janë karakteristikë e komunës. 
Komuna e Vushtrrisë është mjaft e pasur me pasuri natyrore. 

Komuna e Vushtrrisë është qendër me 
zhvillim të qëndrueshëm ekonomik, si dhe 
falë tokës pjellore e cila ofron kushte të 
volitshme për kultivimin e të gjitha kulturave 
bujqësore. Komuna e Vushtrrisë prinë në 
prodhimin dhe përpunimin e patates. Në 
komunën e Vushtrrisë po ashtu edhe sektori 
privat është bartësi i zhvillimit ekonomik. 
Sektorët më të zhvilluar janë: Bujqësia 
(ekstensive), blegtoria me numër relativisht 
të madh të gjedheve, zejtaria, industria e 
përpunimit të drurit dhe industria 

Planet dhe Strategjitë Komunale: 

1. Strategjia e Zhvillimit Ekonomik e 
Komunës së Vushtrrisë 2013-2018. 
2. Plani Lokal i veprimit për integrimin e 

komuniteteve rom dhe ashkali në 
komunën e Vushtrrisë 2015-2018; 

3. Strategjia për informim, komunikim 
dhe pjesëmarrje të publikut në 

civile për komunën e Vushtrrisë 2013. 
7. Rregullore për shërbimin e transportit 

me merimangë për territorin e 
Komunës së Vushtrrisë; 

8. Rregullore për përcaktimin e kritereve 
të ndarjes së mjeteve financiare nga 
fondi për transfere dhe subvencione 
për ndihmë momentale entiteteve 
publike dhe jo publike; 

përpunuese. 

vendimmarrje 2013-2016 
4. Plani lokal i veprimit në mjedis 2014-2019 
5. Plani komunal për efiçiencë të energjisë 9. Rregullore për rregullimin, sigurimin 
2014-2020; 
6. Plani i Gatishmërisë Emergjente dhe 

dhe mirëmbajtjen e varrezave në 
territorin e Komunës së Vushtrrisë; 
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Buxheti Buxheti vjetor Të hyrat vetanake Prona komunale 
Komuna e Vushtrrisë posedon 
rreth 600 hektarë në pronësi 
komunale, tokë bujqësore, 
kullosa dhe livadhe. 

Buxheti i realizuar 2014 
Buxheti aktual 2015 
Buxheti i Projektuar 2016 
Buxheti i Projektuar 2017 
Buxheti i Parashikuar 2018 

13,419,233 
14,625,418 
14,587,091 
14,628,812 
14,823,295 

1,652,000 
1,675,327 
1,703,418 
1,703,418 
1,780,000 

SEKTORËT DHE 
NJËSITË Struktura organizative 
Zyra e personelit 
Udhëheqës: Bislim Dushi 
E-mail: bislim.dushi@rks- 
gov.net 

EKZEKUTIVI I KOMUNËS KUVENDI I KOMUNËS 

Kryetari i Komunës Kryesuesi i Kuvendit 
038/200/42419 Nënkryetari 

Tel: 038 200 42402 

Tel: 038 200 42435 
Tel: 038 200 42402 

Zyra për Informim dhe 
Komunikim me Publikun 
Udhëheqës:  
E-mail: komuna.vushtrri@rks- 
gov.net 

Shërbimi i Kuvendit 
038 200 42439 

Anëtarët e Kuvendit: 35 anëtarë 
DREJTORITË KOMUNALE 

Tel:  038 200 42 402 
1. Drejtoria e Administratës 
2. Drejtoria për Buxhet dhe Financa 
3. Drejtoria e Arsimit 
4. Drejtori për Ekonomi, Bujqësi, Pylltari dhe 

Zhvillim Rural 

7. Drejtoria për Urbanizëm dhe mbrojtje të 
mjedisit 

8. Drejtoria për Shërbime Publike 
9. Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpëtim 
10. Drejtoria e Shëndetësisë 

Zyra per komunitet dhe 
kthim 
Udhëheqës: Branislav 
Vuksanovic 
E-mail: 

5. Drejtoria për Kulturë, Rini dhe Sport 
6. Drejtoria për Prokurim Publik 

11. Drejtoria për Gjeodezi Kadastër dhe Pronë 
12. Drejtoria për Inspektime 

branisla.vuksanovic@rks – 
gov.net 

INDEKSI I 
KOMUNËS Zyra ligjore 

Udhëheqës: Ismet Gashi 
E-mail: ismet.s.gashi@rks- 
gov.net 

Shërbimi i Zjarrëfikësve 
Udhëheqësi: Fadil Hyseni 
Tel: 028 571 016 Tel: 038 200 42410 

Shërbimi i menaxhimit të 
mbeturinave“Uniteti”, 
Shoqëri aksionare 
Vushtrri 

Muzeu historik-etnografik 
Tel: 028 573 650 

Udhëheqësi: Safet 
Ahmeti 
Tel: 028 571 084 

Këshilli Komunal për Siguri 
në Bashkësi 
Koordinatori: Hadika 
Abdurrahmani 
E-mail: 
hadika.abdurrahmani@rks- 
gov.net 

Kompania e Ujësjellësit 
Rajonal: Mitrovica 
Njësia në Vushtrri 
Menaxher: Driton Abazi 
Tel: 044 196 799 

Tel: 038 200 42 418 
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Shëndetësia Shënime me rëndësi 
Sistemi i kujdesit shëndetësor 
parësor përfshin: një spital, dy 
qendra kryesore familjare 
komunale shëndetësore, shtatë 
objektet të mjekësisë familjare 
dhe tetë stacione të kujdesit 
parësor. Sektori i shëndetësisë 
komunale, duke përjashtuar 
spitalin, ka 205 të punësuar prej 
të cilave 144 janë femra, duke 
përfshirë mjekë, infermierë dhe 
personel mbështetës.. 

Transport 

Arsim Vushtrria gjendet në mes të dy 
qendrave kryesore Prishtinë dhe 
Mitrovicë, andaj rrugët ndërlid- 
hëse dhe hekurudhat janë 
mundësi e mirë që zhvillojnë 
lëvizjen e shpejtë të qytetarëve 
dhe mallrave. Komuna gjendet në 
udhëkryqin e rrugës kryesore 
ndërkombëtare dhe regjionale 
dhe në udhëkryqin e arterieve 
hekurudhore (Adriatikut dhe Ibrit). 

Në komunën e Vushtrrisë sistemi 
edukativo-arsimor është i 
organizuar në këto nivele: Arsimi 
parafillor, fillor dhe i mesëm. 
Komuna e Vushtrrisë ka 52 
shkolla fillore me 12,291 nxënës 
dhe 861 mësues, tre shkolla të 
mesme me 4,234 nxënës dhe 
220 mësues , dhe një çerdhe 
publike me 158 fëmijë dhe 29 

Kulturë mësuese. Në komunë 
funksionojnë edhe 8 Biblioteka 2 
në qytet, 6 në fshatra. 

Përgjegjëse për kulturën në 
komunën e Vushtrrisë është 
drejtoria për Arsim, Kulturë, 
Rini dhe Sport. Në kuadër të 
kësaj drejtorie bëhen politika 
për organizmin e aktiviteteve 
të ndryshme kulturore me 
rastin e manifestimeve të 
ndryshme. Po ashtu në këtë 
komuna veprojnë edhe 

Punësimi 
Në komunën eVushtrrisë në sektorin publik janë 
të punësuar gjithsejtë 1572,në administratën 
komunale janë të punësuar 259, arsim 1108, 
shëndetësi dhe mirëqenie sociale janë të 
punësuar 205. Ndërsa në sektorin privat numri i 
të punësuarave gjithsejtë është 5695, punëtor të 
paraqitur në biznes 3646, të vetëpunësuar në 
bizneset individuale janë të punësuar 2049. 

Shtëpia e Kulturës në qytet, 
një Qendër kulturore në 
Fshatin Shtitaricë. 
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Turizmi 
Vende atraktive për t’u vizituar në komunën e Vushtrrisë janë :Ura e Vjetër e Gurit, Kalaja e Qytetit, 
Hamami i Qytetit, Kompleksi Azem Bejtë Galica në Galicë. 

 


