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Agjendë për zhvillimin e ekonomisë lokale

Mitrovica ka shumë probleme. Qyteti kishte një kombinat para luftës, kurse tani

është industrialisht i rrënuar dhe i ndarë. Ka papunësi të madhe, ndotje, bujqësi të

pazhvilluar, një sektor të vogël privat dhe të papërvojë, një popullatë të re dhe relati-

visht të papërvojë, një infrastrukturë tepër të papërshtatshme dhe një strukturë të

komplikuar të administratës. 

Sfida kryesore është të gjendet një orientim i ri për qytetin pas rënies së ekonomisë

industriale. Kjo agjendë propozon disa hapa të cilët duhet të ndërmerren për ta

ndryshuar gjendjen. Ajo paraqet një pamje për t’i kombinuar veprimet vendore dhe

krijimtarinë me ndihmën e aktorëve të jashtëm për ta ndryshuar trajektoren në rënie

e sipër të komunës.

Mitrovicë 2004



Metodologjia

Kjo agjendë është përgatitur duke u bazuar në punën e pesë grupeve punuese në

nivel komunal duke i kyçur këtu edhe ekspertët nga të dy anët e qytetit të

Mitrovicës. Pas disa muaj pune, këto grupe i paraqitën rezultatet e tyre fillestare

para anëtarëve kryesorë të bashkësisë së biznesit dhe shoqatave të biznesit në

nëntor 2003. Analizat dhe përparësitë që dolën nga ky diskutim dhe nga vetë gru-

pet punuese komunale formuan bazën për këtë Agjendë për zhvillimin e ekonomisë

lokale.

Konkluzionet dhe rekomandimet kryesore të Agjendës janë shfrytëzuar për ta for-

muar një pjesë të konsultimit të gjerë publik në Mitrovicë lidhur me zhvillimin e eko-

nomisë lokale. 3000 kopje të një broshure 14-faqëshe janë shpërndarë në komunë.

Njerëzit janë ftuar të vijnë personalisht për t’i diskutuar idetë e tyre ose dërguar ko-

mentet e tyre me shkrim, ose për t’i paraqitur sugjerimet e tyre përmes telefonit.

Komentet i kemi kërkuar po ashtu përmes postës elektronike (e-mail). Mbledhjet

janë mbajtur me disa aksionarë të rëndësishëm; duke përfshirë liderët e biznesit

vendor dhe anëtarët e organizatave joqeveritare dhe të shoqërisë civile. 

Pllakatat janë vendosur anembanë qytetit duke i informuar njerëzit për këtë iniciati-

vë - me parullën: “Mitrovicë - Si të shkojmë përpara? Cilat janë idetë tuaja për zhvi-

llimin e ekonomisë lokale?” Po ashtu janë përgatitur radio spotet dhe janë emetuar

në radiot lokale, duke i ftuar njerëzit të kyçen në këtë debat. Është mbajtur një kon-

ferencë për shtyp me pjesëmarrje të madhe për ta inicuar procesin e konsultimit pu-

blik dhe janë mbajtur disa diskutime në radio dhe televizion gjatë periudhës së kon-

sultimit. Këto janë shfrytëzuar si mjet për t’i përshkruar prioritetet e ndryshme të

Agjendës për popullatën e Mitrovicës dhe për të diskutuar për idetë kryesore në

forum publik.
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Paraqitja e kësaj agjende nënkupton vetëm fillimin e një procesi të planifikimit të

zhvillimit të ekonomisë lokale. Gatishmëria për t’iu përgjigjur ideve dhe mundësive

të reja do të jetë një komponent thelbësor që çon kah suksesi. Kjo agjendë nuk e

jep fjalën e fundit mbi zhvillimin e ekonomisë lokale, por ka për qëllim ta fillojë një

proces përsëritës nga i cili prioritetet dhe idetë për zhvillim ekonomik duhet të sht-

jellohen në mënyrë të vazhdueshme, të diskutohen dhe të përpunohen.
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Pyetjet në vijim janë shtruar si pjesë e konsultimit publik me qëllim të

ndihmës së krijimit të kornizës për debat rreth zhvillimit të ekonomisë lokale:

ĀA është e mundshme për ta ristrukturuar shoqërinë në mënyrë të tillë për ta

përkrahur zhvillimin e ekonomisë?

ĀA është e mundshme ta krijojmë një industri të re prodhuese?

Ā Çka mund të bëhet për ta përmirësuar atmosferën e biznesit?

Ā Cili është roli i komunës në përkrahjen e zhvillimit ekonomik?

Ā Si mund të përmirësohet cilësia e jetës urbane në Mitrovicë? P.sh. cilësia e

ndërtimeve dhe e hapësirave publike? Si do të mund ta ndihmonte ajo 

zhvillimin ekonomik?

Ā Cilat janë nevojat për trajnim profesional? Çka të bëhet me të gjithë të rinjtë që

mbarojnë shkollën dhe mbeten pa punë?

Ā Kush duhet të jetë përgjegjës për krijimin e zhvillimit ekonomik? Qeveria qen-

drore? Komuna? Vetë njerëzit?

Ā Cilat mjete tani ekzistojnë në komunë, siç është universiteti, që do të mund të

ishte mënyrë për ta bërë qytetin më joshës për të huajtë?

Ā Si mund ta inkurajojë Mitrovica rritjen e kreativitetit individual dhe të aktiviteteve

sipërmarrëse?

Ā Si mund ta shfrytëzojmë dobinë nga qendra më e madhe kulturore në Kosovë

për ta bërë qytetin më joshës dhe për ta inkurajuar artin dhe kulturën?

Ā Cilat janë shpresat që Trepça sërish t’i hapë minierat dhe të krijojë vende të

punës?

Ā Si mund të kemi dobi nga vendet rajonale dhe ambienti specifik të cilin Mitrovica

e ofron?

Ā Çfarë lloj zhvillimi rural është i mundshëm për ta forcuar ekonominë?

Ā Kur mund të presim që kjo të ndodhë? Çka duhet të synojmë?

Ā Prej nga mund të vijnë paratë për ta filluar ndryshimin e gjërave?
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Profili ekonomik

1. Punësimi

Mungesa e të dhënave të sakta rreth punësimit, madje edhe rreth gjendjes demo-

grafike, është një pengesë serioze për kryerjen e analizave ekonomike nëpër

Kosovë. 1Vlerësimi i përafërt se 13,000 njerëz janë të punësuar në Mitrovicë dhe

vlerësimi tjetër i përafërt se në komunë janë duke jetuar 90,000 njerëz2, rezulton se

shkalla e punësimit në Mitrovicë në nivel rajonal mund të jetë 22 %, që është

shumë nën nivelin e mesatares së BE-së, që është 64.2 %.2 Vetëm një prej pesë

personave të moshës për punë (15 deri 64 vjeç) është në marrëdhënie pune.

Shkalla e papunësisë llogaritet të jetë rreth 70 %.3

Prej 13,000 të punësuarve, më pak se gjysma – 5,529 – janë të regjistruar në sektorin

privat. 1,129 punëtorë janë të regjistruar nga ana e komunës si punëtorë të ndërmarr-

jeve në pronësi shoqërore – shumica e të cilëve punojnë për momentin në konglome-

ratin joproduktiv xehetaro-metalurgjik të Trepçës. 2,411 vende të punës financohen

përmes komunës së Mitrovicës nga buxheti i Kosovës në lëmin e shëndetësisë, arsi-

mit, dhe të administratës. Rreth 2,400 rroga në shëndetësi dhe arsim në këtë komunë

financohen nga buxheti i Serbisë, si dhe rreth 1,000 të tjera në administratë.4 Policia,

gjyqësia dhe shërbimet e sigurisë sigurojnë rreth 750 vende të punës në komunë.

Vlerësohet se 650 veta janë duke punuar në organizata ndërkombëtare.5

Asnjë prej të dhënave të cekura më sipër nuk mund të merren si 100 % të sigurta –

edhe pse disa janë më të qëndrueshme se të tjerat. Shumica e të dhënave që janë

në dispozicion nga burimet e ndryshme janë kontradiktore ose jokomplete – përveç

kësaj, këto të dhëna nuk i paraqesin aktivitetet në sektorin jozyrtar. Ky sektor është i

rendësishëm në Mitrovicë – por është vështirë të caktohet shkalla e aktivitetit. Këto

të dhëna mund të konsiderohen si indikatorë të rëndësishëm të nivelit dhe natyrës

së punësimit se sa diçka që është definitive. 

Pavarësisht nga paqëndrueshmëria e të dhënave, gjendja e përgjithshme është e

qartë. Numri i kufizuar i vendeve të punës që ofron sektori privat, i kombinuar me

numrin e lartë të personave të papunë, dhe numri i madh i të rinjëve që hyjnë në

tregun e punës çdo vit tregon për krizë të madhe ekonomike në rajon. E tërë kjo

përbëhet nga paparashikueshmëria e të hyrave të pandërprera nga katër burimet

kryesore të derdhjes së parave të gatshme në komunë – që janë: Buxheti i

Konsoliduar i Kosovës, Qeveria e Serbisë, diaspora dhe ndihma e donatorëve

ndërkombëtarë.6
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1) Regjistrimi i fundit i sigurt në Kosovë më 1981
2) Vlerësimi për numrin e 90,000 banorëve në komunën e Mitrovicës është shumë i pasaktë. Numri i banorëve që jeton
në komunë është i pasaktë dhe i kontestueshëm – sipas disa vlerësimeve (p.sh. vlerësimi komunal për numrin e 140,000
banorëve) i bazuar në regjistrimin e para luftës kur kufijtë e komunës ishin më të mëdhenj (duke përfshirë Zveçanin dhe
Zubin Potokun). Në vitin 1999 UNHCR-ja doli me disa të dhëna për numrin e banorëve që ishte 83,000 – edhe pse
mënyrat për arritjen e këtyre të dhënave nuk janë saktësuar. OSBE-ja dha një vlerësim se numri i popullatës mund të
ishte 105,000 në vitin 2003 (duke u bazuar në listat e regjistrimit). Në vitin 2004, Iniciativa Evropiane për Stabilitet ka ard-
hur deri te shifra 82,000 (duke u bazuar në numrin e nxënësve të regjistruar në shkollën fillore). Ne në mënyrë arbitrare i
kemi zgjedhur të dhënat në mes këtyre dy të fundit. 
3) Shkalla e punësimit dhe e papunësisë është llogaritur në bazë të metodologjisë së Zyrës Statistikore Evropiane. Për ta
arritur numrin e njerëzëve të moshës së punës (66.1 % e popullatës) ne i kemi shfrytëzuar vlerësimet e bëra nga UNDP-
ja në vitin 2002 rreth përbërjes së moshës së popullatës nëpër tërë Kosovën bazuar në librat vjetorë statistikorë të
Kosovës dhe RFJ-së që datojnë nga viti 1971. [UNDP: Raporti Zhvillimor Njerëzor: Kosovë 2002]. Në nëntor 2003, rreth
21,000 njerëz janë regjistruar si të papunë në jug të qytetit. Ky numër i të papunëve ndoshta është më i vogël se numri i
tanishëm, edhe pse ekzistojnë disa përparësi (financiare apo të tjera) për të qenë të regjistruar si të papunë për momen-
tin. Të dhënat për veriun e Mitrovicës nuk janë ndarë në pjesë, edhe pse mbi 10,000 njerëz janë regjistruar si të papunë
në komunat e veriut të Kosovës.



Struktura ekonomike

2. Rënia e industrisë

Mitrovica ka qenë qytet me një kombinat para luftës. Në kulminacionin e zhvillimit të

vet, më 1988, pothuaj 23.000 njerëz nga mbarë rajoni ishin të punësuar në kom-

pleksin e Trepçës. Ishin një mori aktivitetesh që ndodhën në atë kohë dhe Trepça

kishte lloje të shumta të pasurive edhe në rajonet e tjera. Përpos minierës dhe flota-

cionit, në Mitrovicë punonte fabrika e akumulatorëve, shkritorja e plumbit dhe uzina

metalurgjike e zinkut, industria kimike dhe aktivite të tjera më pak të rëndësishme.

Edhe pse Trepça ishte punëdhënësi më i madh në rajon, kombinati ishte i zhytur në

borxhe të mëdha, prodhimtaria kishte rënë në krahasim me shkallën e punësimit

dhe kombinati filloi të punonte me humbje që nga fillimi i viteve të 80-ta. Në të vër-

tetë, kombinati është ndihmuar për shumë vite me radhë nga fondi për rajonet e

pazhvilluara. Këto fonde dhe huadhëniet e tjera që kombinati ishte në gjendje t’i

merrte, u harxhuan më tepër për nevoja të menjëhershme sesa për investime dhe

mirëmbajtje7. Rënia e Trepçës ndodhi në kontekst të rënies së industrisë së rëndë

anembanë Evropës, si dhe mbyllja e shumë minierave gjatë dekadave të fundit.

Qytetet e deindustrializuara të Evropës kishin nevojë të kërkonin baza të ndryshme

dhe të shumëllojshme për zhvillim ekonomik që nga vitet e 70-ta. 

Parashikimet për Trepçën tani janë të paqarta. Buxheti i Konsoliduar i Kosovës ka

ndarë burime të konsiderueshme financiare të cilat janë dhënë për pagesat e

mirëqenies sociale për ish-punëtorët e Trepçës. Udhëheqja e kombinatit beson se

ka një potencial komercial për rihapjen e disa minierave dhe ringjalljen e disa aktivi-

teteve metalurgjike, dhe e ka cekur këtë vizion në një dokument të botuar në nëntor

2003 të quajtur “Qëllimi i Trepçës”. Këto projekte financiarisht bazoheshin në fondet

e Agjencisë Evropiane për Rindërtim, ndërsa prej vitit 2003 në Buxhetin e

Konsoliduar të Kosovës. Sidoqoftë, kjo ringjallje e kufizuar do të arrihet vetëm

nëpërmjet ristrikuturimit të përbashkët. Statusi juridik i kombinatit dhe borxhet e të

kaluarës duhet të merren parasysh. 

Dëmet ambientale të krijuara me dekada të tëra nga industria e rëndë do të kushto-

jnë shumë për t’u riparuar. Trepça vlerëson se shpenzimet e pastrimit të zonave me

mbeturina, mbeturinave industriale, largimin e ujit nga minierat dhe demolimin, do të

kushtojë rreth 100 milionë euro, varësisht nga shfrytëzimi i këtyre vendeve në të

ardhmen. Deri më tash, rreth 8 milionë euro janë investuar në këto lloje të aktivitete-

ve8. Do të ketë nevojë për një program gjithëpërfshirës të mirëqenies sociale për

ish puntorët e Trepçës. 
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4) Numri i përgjithshëm i vendeve të punës në sektorin publik është më i vogël se numri i vendeve të cekura në listë, pasi
disa vende të punës në pjesën veriore të komunës finacohen nga Buxheti i Konsoliduar i Kosovës dhe nga Buxheti i
Serbisë – Shtjelluar nga Iniciativa Evropiane për Stabilitet, www.esiweb.org 
5) Burimet e këtyre të dhënave janë: Lista e bizneseve të regjistruara (nëntor 2003) Ministria e Tregtisë dhe Industrisë;
komuna e Mitrovicës – Drejtoria e ekonomisë dhe financave; udhëheqja e Trepçës; Buxheti komunal i Mitrovicës për
2004, Iniciativa Evropiane për Stabilitet në Mitrovicë për vitin 2003; Zëdhënësi i TMK-së, Zona e 4 Mbrojtëse; Zyra e
Policisë së UNMIK-ut për Informim; përshkrimi OSBE-së për komuna, tetor 2003.
6) Iniciativa Evropiane për stabilitet e ka paraqitur një analizë gjithëpërfshirëse të të hyrave në Mitrovicë që ka shërbyer si
dokument në konferencën në Wilton Park në vitin 2004. Kjo është në dispozicion në www.esiweb.org.
7) Një analizë gjithëpërfshirëse për historinë e Trepçës është në dispozicion, në të cilën këto paragrafe paraqesin:
TREPÇA 1965-2000. Një raport nga “Mësimet e mësuara dhe njësia e analizës e Shtyllës së BE-së të UNMIK-ut” nga
Michael Palairet, Universiteti i Edinburgut, Britani e Madhe.
8) Shënimet janë marrë nga një paraqitje që i është dhënë AKM-së nga udhëheqja e Trepçës, prill 2003.



Një studim rreth fuqisë punëtore të Trepçës së dikurshme dhe të tanishme, i bërë

nga IOM-i më 2002, vuri në pah se vetëm 25% të punëtorëve ishin më të rinj se 40-

vjeçar, 42% ishin në mes të moshës 40 dhe 49, derisa pjesa tjetër, 33%, ishin mbi

moshën 50-vjeçare.

Në sektorin prodhues, përpos Trepçës, kishte relativisht pak ndërmarrje në pronësi

shoqërore. Fabrika e Betonit “Betonjerka” është privatizuar dhe mund ta fillojë

punën në të ardhmen. Ndërmarrjet të cilat janë në procesin e privatizimit përfshijnë

shtypshkronjën, fabrikën e bukës, fabrikën e tekstilit “1 Maji”, fabrikën e duhanit në

Bajr dhe fabrikën e lëkurës dhe të galenterisë në fshatin Bare. Në bazë të të dhëna-

ve komunale, këto ndërmarrje për momentin mund të sigurojnë 350 vende të

punës. Nuk është e qartë nëse ndonjëra nga këto ndërmarrje do të ketë shansa për

privatizim ose nëse vendet e punës të cilat për momentin ekzistojnë në këto ndër-

marrje do të vazhdojnë së ekzistuari.

Mënyra e vetme për riaktivizimin e ndonjë pjese të Trepçës do të jetë nëpërmjet

bashkëpunimit politik në nivel rajonal dhe përkrahjes së madhe nga udhëheqja e

Prishtinës dhe Agjencia Kosovare e Mirëbesimit. Në këtë fazë, investimet janë të

domosdoshme, bile edhe për ta krijuar mundësinë e cila do të jetë ndihmesë për

punën e mëtutjeshme në miniera. Pa marrë parasysh çfarë do të jetë e ardhmja e

pjesëve të ndryshme të kompleksit të Trepçës, ajo nuk ka gjasa ta luajë të njëjtin rol

në ekonominë e Mitrovicës siç ka luajtur deri tani. Përpos Trepçës, sektori prodhues

në pronësi shoqërore është shumë i vogël; e kjo nënkupton se krijimi i qendrës së

re prodhuese në Mitrovicë do të vijë vetëm nga ndërmarrjet e reja private.
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Struktura ekonomike

3. Sektori i ri privat

Në nëntor 2003 ishin të regjistruara 2,535 biznese private në komunë me gjithsej

5,592 të punësuar. 

Punëdhësi më i madh privat me 97 punëtorë është një ndërmarrje ndërtimore.

Vetëm 13 prej të gjitha ndërmarrjeve private kanë 10 ose më tepër punëtorë. 80%

të ndërmarrjeve kanë vetëm 1 ose 2 punëtorë të regjistruar. 

Tregtia

Në sektorin privat dominon kryesisht tregtia. 40% e të gjithë punëtorëve dhe

përafërsisht 50% të ndërmarrjeve janë duke punuar në këtë sektor. Kjo është ka-

rakteristikë e shitoreve të vogla të cilat kryesisht shesin mallra të importuara. Edhe

pse tregtia është sektori më i madh, ai nuk ka mundësi të zgjerojë ose zhvillojë akti-

vitete shtesë. Sipërfaqet ose ndërtesat për shitje me shumicë dhe pakicë janë të

kufizuara, tregu është i stërngarkuar dhe prodhimet bujqësore shiten nëpër rrugë.

Përpos problemit të sipërfaqes, rritja e sektorit po ashtu pengohet nga varfëria dhe

nga niveli i ulët i përdorimit.

Si pjesë e nevojës së përgjithshme në komunë për të krijuar më tepër hapësira pu-

nuese dhe për t’i liruar zonat industriale, ekziston nevoja për krijimin e hapësirave

dhe lehtësirave deponuese për aktivitete të shitjes me shumicë dhe pakicë. Po

ashtu ekziston nevoja për shfrytëzimin e ndërtesave ekzistuese që janë të pash-

frytëzuara, si tregu i Ibrit. Kjo mund të jetë qendër për shitje me shumicë me mun-

dësi të zgjerimit në pjesën e prapme e cila është e lirë. Kjo do ta përmirësonte po-

zitën e Mitrovicës si qendër rajonale për aktivitete të shitjes me shumicë.
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Sektori
Subjektet e
regjistruara % Të punësuar %

I pakategorizuar 44 1.73 167 3.0

Bujqësi 21 0.83 60 1.0

Xehetari dhe metalurgji 4 0.16 22 0.4

Prodhimtari 237 9.42 655 11.8

Ndërtimtari 163 6.42 853 15.4

Shërbimet 833 32.86 1.575 28.5

Tregti 1.233 48.5 2.197 39.7

Gjithsej 2.535 5.529



Shërbimet

Struktura e tanishme e sektorit të shërbimeve i jep pak vlera ekonomisë. Një e treta

e ndërmarrjeve të regjistruara në këtë sektor janë ndërmarrje të vogla të taksive.

Restorantet dhe hotelet mesatarisht punësojnë më shumë njerëz, por ato varen

shumë nga niveli i të hyrave dhe nga prania e bashkësisë ndërkombëtare. Në sek-

torin që kërkon aftësi më të mëdha dhe që ofron përkrahje dhe shërbime për ndër-

marrjet e tjera, ky numër i këtyre ndërmarrjeve dhe i të punësuarve atje është

shumë i vogël. Ekzistojnë 12 ndërmarrje juridike, 7 ndërmarrje për kontabilitet, 6

ndërmarrje arkitekturale/projektuese, 3 kompani të sigurimit dhe vetëm një ndër-

marrje për reklama. Këto ndërmarrje për momentin nuk kanë të hyra bazë, sepse

ato kanë nevojë për ekonomi të zhvilluar në mënyrë që të kenë klientë për shërbi-

met e tyre. Sidoqoftë, ato ofrojnë shërbime në lëmin e marketingut, financave dhe

planifikimit të zhvillimit që do të jetë i nevojshëm nga ndërmarrjet e tjera në mëyrë

që të kenë mundësi të rriten. Duke i ndihmuar këto ndërmarrje me dhënien e për-

krahjes së nevojshme për komunitetin e biznesit në Mitrovicë mund të jetë një nga

mënyrat për ta ngritur njohurinë bazë dhe për ta inkurajuar konkurrencën. 

Po ashtu ka mundësi të shumta për zhvillimin e shërbimeve për studentet e univer-

sitetit në qytet. Për momentin ka shumë pak aktivitet ekonomik posaçërisht i drejtu-

ar kah universiteti. Llojet e veprimtarive që mund të zhvillohen nga ndërmarrësit

përfshijnë menaxhimin me pasuri të patundshme, aktivitetet rekreative, dyqanet fo-

tokopjuese, internet kafenetë dhe libraritë.

Ekziston mundësi e madhe për rritje në këtë sektor përmes ofrimit të shërbimeve

për studentët e universitetit në qytet. Ekonomisë gjithashtu duhet t’i shtohet vlera

duke u siguruar përkrahje shërbimeve të orientuara në ndërmarrje, që më pas do të

shërbente për përmirësimin e kapacitetit të ndërmarrjeve të tjera dhe të ekonomisë

së Mitrovicës. Njohuria, kreativiteti dhe hapësira për idetë e reja që do të paraqiten

mund të sigurojnë stimulim dhe përqendrim për aktivitete të tjera ekonomike. 

Ndërtimtaria

Ndërtimtaria aktualisht disponon me 5.5 punëtorë për ndërmarrje e cila është fuqia

më intensive e sektorit në ekonominë e Mitrovicës. Veprimtaritë ndërtimore mund të

krijojnë shumë punë, posaçërisht për personat e papërvojë, por ata varen shumë

nga cikli i zhvillimit ekonomik. Në Kosovë kah fundi i vlugut më të madh të ndërtimit

– që është bërë përmes donacioneve ndërkombëtare dhe parave të dërguara nga

diaspora – ka disa tregues se aktivitetet ndërtimore janë duke u pakësuar. 

Kah fundi i vlugut më të madh të ndërtimit duhet të kërkohen masat e nevojshme

për mundësitë për këtë sektor. Duke pasur parasysh keqësimin e objekteve ekzistu-

ese të banimit, një mundësi tjetër është orientuar në mirëmbajtjen e ndërtesave ek-

zistuese. Ky lloj aktiviteti kërkon shkathtësi më të përsosura që do të nevojitet në të

gjitha qytetet e Kosovës në të ardhmen. Pyetja prej nga mund të vijnë fondet e kon-

siderueshme që nevojiten për t’iu qasur kësaj nevoje në tërë Kosovën duhet të

zgjidhet. Lidhja me trajnimin profesional mund të jetë rrugë që duhet hulumtuar.
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Prodhimtaria

Aktivitetet, si sharraxhinjtë dhe metalgdhendësit, që pak a shumë kanë të bëjnë me

ndërtimtarinë, përbëjnë rreth 30% të sektorit prodhues. Pjesa tjetër e aktivitetit të

këtij sektori, 26%, është prodhimtaria ushqimore – si prodhimi i bukës dhe i biskota-

ve. Prandaj mund të konkludohet se sektori i vërtetë i mbetur prodhues- ku përfshi-

het përpunimi i prodhimeve industriale – është faktikisht i lënë pas dore me vetëm

350 vende të punës. 

Në Mitrovicën veriore në veçanti hulumtimet e grupit punues për ndërmarrjet e

vogla dhe të mesme kanë treguar se sektori prodhues është shumë i vogël. Prej 22

ndërmarrjeve prodhuese, 15 prej tyre janë pak a shumë biznese që bazohen në ze-

jtari, të cilat prodhojnë brumëra dhe artikuj të tjerë ushqimor. Njëra prej tyre është

ndërmarrje në pronësi shoqërore dhe dy të tjera gjenden në Zveçan. Është e qartë

se me këtë strukturë të caktuar urbane në pjesën veriore të qytetit, është vështirë

që aktivitetet prodhuese të zhvillohen. Mënyra për ta lehtësuar këtë pengesë mund

të bëhet përmes bashkëpunimit me Zveçanin dhe përmes përqendrimit në aktivitete

të bazuara në shërbime.

Prodhimtaria e drurit me 3% në Mitrovicë është mbiparaqitur krahasuar me mesata-

ren e Kosovës në vitin 2002. Megjithatë, kjo paraqet mungesën e aktiviteteve të

tjera prodhuese, në vend se ta pasqyronte fuqinë e prodhimeve vendore të drurit.

Duhet të ndërmerren masa për ta ngritur cilësinë dhe unifikimin e këtij lloji të prodhi-

mit. Zona e Zhabarit ku shumë ndërmarrje prodhuese të drurit janë duke punuar

(dhe ku për momentin ekziston qendra për trajnim profesional) do të mund të ishte

vendi për projekte me qëllim të ngritjes së kapacitetit.

Mbi të gjitha, sektori prodhues është shumë i pazhvilluar në Mitrovicë dhe ba-

llafaqohet me shumë probleme, disa nga to janë analizuar në detaje në sektorët në

vijim – duke përfshirë çështjen kryesore të hapësirës prodhuese. Edhe pse disa

nga këto probleme mund të trajtohen në nivelin lokal, ekziston një fond shumë i var-

fër për zhvillimin e sektorit të ri të prodhimtarisë në Mitrovicë pasi sektori i vjetër

është dominuar nga Trepça dhe relativisht ka pasur aktivitete të tjera të pakta prod-

huese. Potenciali kryesor për rritje në këtë sektor është prodhimtaria ushqimore dhe

ajo e drurit. Çdo lloj tjetër më i madh i zhvillimit kërkon investime dhe njohuri nga

jashtë; që do t’i nxiste investimet e jashtme me qëllime afat gjata për çka Ministria e

Tregtisë dhe e Industrisë duhet ta bartë përgjegjësinë kryesore. Në nivelin lokal

duhet të sigurohet që hapësira dhe informatat rreth kushteve të jenë në dispozicion. 
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Bujqësia

Sektori zyrtar bujqësor paraqet vetëm 3% të punësimit. Shumica prej 21 ndërmarr-

jeve të regjistruara janë ndërmarrje blegtorale që punësojnë 45 punëtorë. Përpos

disa fermave të shpeztarisë, aktivitetet e tjera të fermave janë nën nivelin e ekzi-

stencës.

Vërehet se 26% e punëtorëve të regjistruar në sektorin prodhues janë duke punuar

në sektorin e përpunimit të ushqimit. Ndërkohë, bujqësia dhe aktivitetet themelore

për përpunimin e ushqimit, si prodhimi i qumështit dhe mullinjtë për bluarjen e

drithërave, nuk janë edhe aq të zhvilluara.

Ekziston nevoja për t’i analizuar marrëdhëniet në mes të prodhimeve bujqësore dhe

kërkesave për këto prodhime në tregun rajonal. Ekziston hapësira për aktivitetet e

ndërmarrjeve për t’i përshtatur prodhimet e ushqimit me nevojat e tregut. Si fazë e

mëvonshme zhvillimore, mund të hulumtohet mundësia për ta rritur prodhimin për

tregje të tjera.
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Hulumtimet kryesore dhe rekomandimet e grupeve punues për ndërmarrjet e

vogla dhe të mesme në Mitrovicë:

Qëllimi i studimit ishte sistematizimi dhe analizimi i informatave në dispozicion që

kanë të bëjnë me kushtet e tanishme, problemet, kapacitetet, nevojat dhe potencia-

let për mikro-ndërmarrjet e themeluara në Mitrovicë me qëllim të identifikimit të biz-

nesit dhe mundësive për punësim.

Rezultatet kryesore të studimit ishin me sa vijon:

• 57% të ndërmarrësve e kanë filluar biznesin e tyre duke i shfrytëzuar burimet vetanake
dhe 27% prej tyre kanë pasur qasje në kredi.

• 53% të ndërmarrësve i kanë blerë pajisjet e tyre dhe lëndën e parë në rajonet e tjera,
duke sugjeruar vështirësi të tjera operacionale. 

• Niveli i arsimimit të ndërmarrësve është shkolla e mesme (70%). Lëmitë kryesore li-
dhur me nevojat e trajnimit janë teknikat e shitjes, trajnimi për kompjuterë dhe biznes.

• Pjesëmarrja e grave në mikro-ndërmarrje është shumë e vogël. 
• Një numër i madh i firmave bazohet në familje.
• Ekziston përdorim i kufizuar i pajisjeve, që gjithashtu janë të cilësisë shumë të dobët. 
• Telefoni është mënyra e vetme e komunikimit. Faksat dhe email-i praktikisht nuk për-

doren.
• Shumica e mikro-ndërmarrjeve janë në fazën e “ekzistencës”;
• Në pyetjen “Si ndikon legjislacioni ekzistues në bizneset e tyre?” 65% e tyre janë për-

gjigjur negativisht, 25% pozitivisht dhe 10% janë përgjegjur se ajo nuk ka asnjë ndik-
im.

• Në pyetjen “Si ndikojnë taksat në biznesin e tyre?” 34% janë përgjigjur se ndikimi nuk
është aq i madh, 56% thanë se ndikimi është shumë i madh dhe 10% thanë se kjo
nuk ka ndikim aq të madh.

• Në pyetjen “Si ndikon konkurrenca në biznesin e tyre?” Secili prej tyre e ka pranuar
konkurrencën reale, por janë ankuar në konkurrencën e tregut të zi. 

• Në pyetjen “Çka ju nevojitet atyre për ta zhvilluar biznesin e vet?” Ata u përgjigjën:
kredi me kushte të favorshme, pajisje dhe hapërisë të punës. 

Problemet e lidhura me themelimin, punën dhe zhvillimin e ndërmarrjeve të vogla

dhe të mesme:

• Infrastruktura (shih faqen 34)
• Tregu për pajisje, lëndë të parë dhe materiale të tjera

Mundësitë për të siguruar pajisje, lëndë të parë dhe materiale të tjera të domosdosh-
me për punë janë të kufizuara në tregun vendor ose çmimet janë shumë të larta.
Shpenzimet e trasnportit dhe çmimi i blerjes nga rajonet e tjera e ngrit çmimin e pro-
dhimeve finale.

• Burimet njerëzore (shih faqen 14)
• Financat

Shumë pak banka komerciale janë duke vepruar në Mitrovicë dhe kushtet e tyre pë
kredi nuk janë të favorshme (shkalla e lartë e kamatës, numri i kufizuar i kredive,
huadhënia afatshkurtër). Përkundër këtyre kushteve të këqija kreditore, njerëzit janë
të detyruar të konkurrojnë, sepse kjo është mënyra e vetme për të pasur qasje në fi-
nanca.

• Hapësira për biznes (shih faqen 36)
• Rregulloret juridike

Taksat dhe politika doganore janë të pafavorshme për ndërmarrjet e vogla dhe të
mesme dhe mungon transparenca në punën e doganave dhe zyrave fiskale. Disa
nga problemet lidhen me regjistrimin e firmave dhe me pamundësinë për t’i mbyllur
ato. Të tjerat përfshijnë: mbledhjen retroaktive të taksave (për 2 vjetët e mëparshme)
plus kamata për obligimet e papaguara; mënyrat e ndryshme të llogaritjes së taksave
doganore (shumat e ndryshme për të njëjtat mallra); pagesat e tatimeve të dyfishta
në kufijtë administrativë; dhe pagesat e dyfishta për sigurimin e të punësuarve.
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4. Kapitali njerëzor dhe arsimimi

Prania e një numri të madh të të rinjëve në Mitrovicë është kuptuar në përgjithësi të

jetë shenjë pozitive për prospektin e zhvillimit të ardhshëm ekonomik. Megjithatë,

kjo mund të mos jetë ashtu – shtimi i popullsisë do ta pengojë rritjen e të hyrave për

kokë banori – veçanërisht kur të rinjtë nuk kanë përvojë që do t’u mundësonte të

gjenin vende të punës. 

Nëse të rinjtë e Mitrovicë bëhen faktor i rëndësishëm i zhvillimit ekonomik, atëherë

duhet bërë përpjekje të mëdha për ta ngritur nivelin e arsimimit, e po ashtu edhe

programet që synojnë krijimin e bazës për të hyra më të mëdha. Përparësia kryeso-

re duhet t’u jepet përmirësimeve në edukimin shkollor me qëllim të përmirësimit të

prospekteve zhvillimore të komunës.

Shkollat

Në Mitrovicë ekzistojnë 37 shkolla në 26 vende të ndryshme të cilat ofrojnë njohuri

elementare për më tepër se 13,500 nxënës. Shkollat e mesme teknike, ekonomike

dhe mjekësore, por edhe gjimnazi, veprojnë në të dy anët e qytetit. Arsimin e

mesëm momentalisht e ndjekin 6,801 nxënës. 

Sektori i arsimit ballafaqohet me këto problemet vijuese: hapësirë të kufizuar, mun-

gesë të pajisjeve dhe mungesë të personelit të kualifikuar mësimdhënës.

Hapësira e kufizuar

Shumica e këtyre 20,301 nxënësve në komunë mësojnë në dy ndërrime, ndërsa në

disa shkolla, edhe në tri ndërrime. Në të dy pjesët e qytetit shkollat e ndryshme

duhet ta ndajnë të njëjtin objekt shkollor. Në disa raste, shkollat e mesme, por edhe

fakultetet e Universitetit janë të vendosura në lokalet e shkollës fillore. 

Pajisjet

Në bazë të një analize të bërë në vitin 2003 nga këshilli i gjerë i të rinjëve të qytetit,

53% të nxënësve të shkollave të mesme në Mitrovicë ankoheshin se shkollat nuk

kanë laboratore ose janë të pajisura dobët. 37% cekën mungesën e bibliotekave dhe

numrin e vogël të librave. Po ashtu ekziston një numër i vogël i kompjuterëve që

nxënësit do t’i përdorin në shkollat fillore dhe të mesme, e kur këto pajisje ekzistojnë

atëherë ato nuk janë të lidhura në internet – që është mjet shumë i rëndësishëm për

studime, veçanërisht kur e kemi parasysh mungesën e burimeve bibliotekare. Për

këtë qëllim duhet bërë investime të cilat do të shoqëroheshin me trajnime për më-

simdhënës rreth mirëmbajtjes së pajisjeve dhe udhëzimeve për punë në kompjuter.
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Kualifikimet e personelit mësimdhënës10

Numri i papunësuarve pas kryerjes së shkollës11

Shkolla Pakualifikuar

Fillore 1 – 4 5%

Fillore 5 – 8 25%

Shkolla e mesme teknike 38%

Shkolla e mesme e mjekësisë 18%

Shkolla e mesme ekonomike 23%

Gjimnazi 24%

Mosha

grupore
Mitrovicë Jug Veri %

16 – 24 7.672 3.310 4.362 25%

25 – 39 15.665 10.730 4.935 50%

40 – 54 6.557 5.687 870 21%

55+ 1.323 1.200 123 4%

Gjithsej 31.217 20.927 10.290 100%

10) Të dhënat janë vetëm për shkollat në pjesën jugore të komunës: burimet e marra nga Drejtoria për arsim, Mitrovicë
jugore, 2003
11) Tabela në këtë sektor dhe në sektorë të tjerë tregon shënimet e marra nga Zyra rajonale për punësim në Mitrovicën
jugore, së bashku me të dhënat që i mbulojnë të gjitha komunat e pjesës veriore në Kosovë. Të dhënat për Mitrovicën
veriore nuk janë zbërthyer – edhe pse mosha dhe struktura e kualifikuar në këtë rajon mund të merren si shënime zyrta-



Struktura ekonomike

Kualifikimet e punëkërkuesve

Numri më i madh i punëkërkuesve të kualifikuar në Mitrovicë janë të diplomuarit e

shkollës së mesme ekonomike, po ashtu shënimet nga Mitrovica jugore tregojnë se

shkolla ekonomike pranon më pak nxënës sesa gjimnazi dhe shkolla teknike.

Derisa gjimnazi ekziston si shkollë e cila u ofron nxënësve arsimim të përgjithshëm

dhe që i përgatit për studime, shkolla ekonomike dhe ajo teknike kanë për qëllim t’i

aftësojnë nxënësit për punë. Për ta bërë këtë, aftësitë që ata i mësojnë duhet të

përshtaten me nevojat e konkurrencës së tregut të punës. 

Në klimën e tanishme ekonomike, të rinjtë kanë nevojë për shkathtësi të cilat do t’i

aftësojnë ata për të punuar në sektorin privat – kjo do të përfshinte aftësitë admini-

strative ndërmarrëse dhe të biznesit – shkollat ekonomike do të ishin vendet më të

mira për t’i mësuar këto gjëra. Njohja e kompjuterit do të bëhet një shkathtësi e rën-

dësishme në rritje e sipër në tregun e punës, në nivelin vendor dhe atë ndërkom-

bëtar. Sigurimi që çdo fëmijë i shkollës në Mitrovicë të ketë qasje në kompjuter do

të jetë një investim i rëndësishëm afatgjatë për zhvillimin e kapitalit njerëzor të ko-

munës. Po ashtu duhet siguruar se ekziston një bazë solide e njohjes së kompjuter-

it, është e rëndësishme të ceket se ekziston ambienti për disa të rinj që t’i zhvillojnë

njohuritë e tyre të përparuara në teknologjinë informative dhe të kenë mundësi që

të marrin certifikata të cilat do të njihen ndërkombëtarisht për shkathtësitë e cekura.

Trajnimi profesional

TEkzistojnë disa vende për trajnime profesionale për të rinjtë e këtij rajoni – duke

përfshirë 50 vende në Zhabarë dhe 50 në Dolan. Këto shkolla ofrojnë trajnime për

zhdrukthtari, përpunimin e metaleve, tekstil, kuzhinieri dhe njohje elementare të

kompjuterit. Zgjerimi i shkollës në Dolan do të përfshijë 16 vende për trajnim në ad-

ministratën e biznesit, që është në zhvillim e sipër për momentin.

17

North South TOTAL

Të pakualifikuar 9.447 2.826 12.273

Gjimnazi 2.744 932 3.683

Shkolla e mesme ekonomike 2.453 1.403 3.856

Shkolla e mesme e mjekësisë 730 523 1.253

Shkolla e mesme teknike - Elektricist 520 309 829

- Xehetar 435 53 488

- Kimist 395 92 487

- Makinist 275 217 495

- Gjeolog 162 85 247

- Teknolog 157 74 231

Juristë të diplomuar 35 29 64

Ekonomistë të diplomuar 47 45 92

Shkollimi i lartë – komerciale (2 vjet) 58 35 93

Shkollimi i lartë – makineri (2 vjet) 32 18 50
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Përveç këtyre shkollave të profesioneve të prodhimit, ekziston edhe një shkollë buj-

qësore, disa projekte të vogla në sektorin e shëndetësisë, disa kurse për punëtorët

e ndërtimtarisë, disa trajnime elementare për kompjuter (që ka numër të madh të vi-

juesve) dhe disa kurse të gjuhës frënge.

Edhe pse këto kurse janë të vlefshme, ato nuk janë mjaftojnë për t’i plotësuar kër-

kesat për trajnime profesionale në nivel të komunës. Këto aktivitete mund të jenë

vetëm shtesë e përpjekjeve të përgjithshme për të siguruar se shkollat janë duke

ofruar shkathtësi për të rinjtë pasi ata duhet të bëhen anëtarë aktivë të fuqisë

punëtore. Aktivitetet e trajnimit profesional duhe të lidhen me shkolla për të rritur tra-

jnimin e ofruar atje. Një pasuri e rëndësishme në komunë është shkolla e bujqësisë

e udhëhequr nga organizata AMG. Përpos aftësive të çmueshme që kjo shkollë

ofron, do të ishte një element i dobishëm për zhvillimin afatgjatë rajonal që kjo sh-

kollë të zhvendoset në një rajon rural duke liruar vendin të cilën tani e shfrytëzon

për qëllime të zhvillimit urban.

Universiteti 

Universiteti është njëra prej pasurive më të mëdha të qytetit dhe ai ka potencial t’i

japë Mitrovicës një pamje rajonale e po ashtu edhe t’i tërheqë talentët e rinj që të

vijnë në qytet.

Në Fakultetet e Universitetit në Mitrovicën veriore përfshihen: Fakulteti Filozofik,

Shkencat Teknike, Shkencat Matematiko-Natyrore, Mjekësia dhe Juridiku.

Fakultete ka edhe në Zveçan, Zubin Potok dhe Lleposaviq; duke përshirë Artet,

Mësuesinë, Edukatën Fizike, Ekonominë dhe Bujqësinë.12 Po ashtu në pjesën ju-

gore të Mitrovicës ekziston Fakulteti Xehetaro-Metalurgjik dhe Shkolla e Lartë

Teknike si degë të Universitetit të Prishtinës. Të dyjat janë të vendosura në objekte

të përkohshme. Në vitin 2001, 291 student janë regjistruar në Fakultetin Xehetaro-

Metalurgjik dhe 485 në Shkollën e Lartë Teknike.13

Problemet:

Mungesa e pajisjeve të nevojshme është njëri nga problemet themelore me të cilat

ballafaqohet Universiteti. Nuk ka bibliotekë universitare, ka pak pajisje teknike e

mjekësore, dhe ka pak qasje në internet. Megjithatë, problemet materiale nuk janë

mungesa kryesore për përmirësimin e standardeve në Universitet. Lokacionet e

ndara të fakulteteve të ndryshme shihen si diçka problematike meqenëse kjo mëny-

rë pamundëson studimet ndërsektorale dhe ndërdisiplinore – kështu që, p.sh., ka

pak mundësi për komunikim dhe shkëmbim të ideve në mes të Fakultetit Ekonomik

dhe atij Juridik.
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Nevoja për reforma thelbësore:

Qeveria Austriake i ka ofruar Universitetit të Mitrovicës një përkrahje afatgjate kë-

shillëdhënëse, e cila ka dalë me një numër propozimesh për zhvillimin e mëtutje-

shëm. 14 Disa rekomandime kryesore për përmirësimin e cilësisë së punës në

Universitet përfshijnë: 

• Konsolidimin e strukturës mësimdhënëse në 4 apo 5 fakultete (në përputhje me

numrin e reduktuar të studentëve dhe me nevojat rajonale të tregut të punës) dhe

miratimin e Deklaratës së Bolonjës në planprogram për ta prurë strukturën më-

simdhënëse universitare më afër sistemit të shkollimit të lartë evropian.15

• Përqendrimi në zonat me përparësi krahasuese në Mitrovicë përmes krijimit të

disa lëmive ndërdisiplinare të studimeve që mund të jenë interesante për stu-

dentët përtej rajonit. Këto mund t’i përfshijnë, p.sh., çështjet e degradimit të am-

bientit dhe të zhvillimit ekonomik në zonat post-industriale, aspektet sociologjike e

kulturore të rajoneve etnikisht të ndara ose strukturat ligjore në “protektoratet ba-

shkëkohore.”

• Ristrukturimi dhe zvogëlimi i stafit të universitetit. Ka më tepër të punësuar në uni-

versitet sesa në universitetet me të njëjtën madhësi në vendet e tjera, dhe shumë

nga mësimdhënësit janë po ashtu duke punuar nëpër universitetet e tjera të rajo-

nit. Rreth 70% të stafit nuk jetojnë në këtë zonë. Duhet të merren masa për të tër-

hequr mësimdhënës të rinj të cilët do ta inkurajonin kulturën e studimeve kritike

dhe krijuese. 

Ka shumë mundësi që universiteti në Mitrovicë të bëhet një nga pasuritë kryesore

të qytetit në të ardhmen – bile edhe tash studentët dhe personeli mësimdhënës pa-

raqesin një numër të konsiderueshëm të popullatës. Duke pasur parasysh rrethanat

në të cilat punon universiteti në Mitrovicë mund të krijohen lidhje, të gjenden part-

nerë dhe të bëhen shkëmbime të mundshme përvojash me universitetet evropiane.

Universiteti ka të ngjarë të jetë faktori kryesor që do t’i tërheqë njerëzit nga jashtë

dhe ka shumë mundësi për t’i zhvilluar shërbimet rreth universitetit në lëminë e ven-

dosjes së studentëve, aktivitetet rekreative dhe shoqërore, e po ashtu edhe shërbi-

met që kanë të bëjnë me studime. Në mënyrë që universiteti të bëhet institucion i

rëndësishëm i arsimit të lartë, duhet të përgatitet një perspektivë afatgjate – dhe një

planifikim afatgjatë për zhvillimin e tij në Mitrovicë. Çështjet e menaxhimit urban do

të jenë po ashtu shumë të rëndësishme për krijimin e një mjedisi tërheqës për jetë

akademike – me aktivitete kulturore, ndërtime adekuate dhe një jetë cilësore urba-

ne që do t’i tërheqë studentët për të studiuar në këtë qytet. 

19

12) Numri zyrtar i studentëve që u raportua në vitin 2003 [Woeber] ishte 8,595, edhe pse duket të ketë shumë më pak
studentë sesa ky numër
13) Zyrta Statistikore e Kosovës 2001, që mund të gjendet në vebsajt
14) Georg Woeber, Raporti mbi gjendjen në Universitetin e Mitrovicës, Kosovë, shkurt 2003. Pjesa për universitetin me të
madhe shfrytëzon këtë hulumtim, të përmbledhur në hulumtimin e ESI-t të vitit 2003.
15) Deklarata e Bolonjës është nënshkruar nga ministrat e Arsimit të 29 vendeve evropiane me rastin e konferencës për
bashkimin e rektorëve të BE-së, e mbajtur në Bolonjë më 18-19 qershor 1999. I referohet programit trevjeçar të studime-
ve për diplomë dhe programit dyvjeçar të studimeve për magjistraturë. Teksti i plotë mund të merret në
www.ntb.ch/SEFI/bolognadec.html.
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5. Qeverisja

Viteve të fundit ka pasur ndryshime të mëdha në mes të qeverisë dhe ekonomisë.

Administrata lokale nuk mund ta zëvëndësojë sistemin e planifikimit shtetëror dhe

duhet ta gjejë rolin e ri në ekonomi. 

Roli i komunës duhet të jetë krijimi i një “mjedisi mundësues” për biznesin privat i cili

do të përparojë në mënyrë të pavarur. Propozimet e tanishme rreth krijimit komunal

për përkrahjen e biznesit do të jenë njëra nga mënyrat ku kjo mund të arrihet.

Komuna mund të luajë rol për të siguruar ekonomi me infrastrukturë të duhur dhe

një bashkëpunim me aktorë të ndryshëm në komunë dhe të sigurojë vendin për

ushtrimin e bizneseve dhe në zvogëlimin e taksave dhe detyrimeve për biznese në

fazën fillestare. Komuna nuk duhet ta shohë biznesin vetëm si mjet për rritjen e të

hyrave për nevojat e administratës komunale, por si forcë motorike për krijimin e

punësimit dhe zhvillimin afatgjatë ekonomik. Është me rëndësi të sigurojmë që pro-

cedurat komunale të jenë efikase dhe transparente me qëllim të krijimit të besimit

në komunë nga ana e bashkësisë së biznesit. Është po ashtu me rëndësi të cekim

se komuna nuk mund të veprojë në emër të bizneseve; veprimet duhet të jenë të

organizuara bashkërisht me sektorin privat, kështu që organet komunale nuk do ta

marrin përsipër tërë rrezikun e të papriturave të ndryshme. 

Në rrethanat e posaçme që ekzistojnë për momentin në Kosovë, ka investime dhe

donacione të bëra nga një numër i ndryshëm burimesh, dhe ka shumë mënyra të

tjera me të cilat vendimet rreth investimeve janë bërë dhe studiuar. Komuna duhet

ta zhvillojë mundësinë për t’i koordinuar këto veprime të ndryshme sipas objektiva-

ve të përcaktuara zhvillimore.

Ky është buxheti administrativ dhe i investimeve kapitale të komunës dhe nuk përfshin shëndetësinë, arsimin dhe shërbi-
met e zjarrfikësve që janë funksione të nivelit qendror që u janë bartur komunave.

Buxheti Komunal: 2004 3,313,555

Të hyrat:
Granti i Qeverisë:
Të hyrat komunale: Tarifat dhe detyrimet

Tatimi në pronë

2,320,325
802,946
149,405

Shpenzimet:
Rrogat
Mallrat dhe shërbimet
Investimet kapitale

984,346
1,060,473
1,268,736
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Buxheti për 2004 tregon sa shumë varet komuna në kapitalin e jashtëm, dhe sa

pak të hyra janë ngritur në nivel lokal. Në të vërtetë, të dhënat e planifikuara për in-

vestime kapitale varen në pjesën më të madhe nga mbledhja e taksave dhe e të

hyrave të planifikuara. Që të ndodhë zhvillimi vendor, banorët e Mitrovicës duhet t’i

kontribuojnë rigjenerimit të saj duke paguar tatimin në pronë, tarifat dhe detyrimet.

Kjo, e kombinuar me pagesën e rregullt dhe të plotë të konsumatorëve për ofruesit

e shërbimeve publike, është e vetmja mënyrë që banorët të mund të presin siguri-

min e infrastrukturës përkatëse. 

Komuna ka përgjegjësi që gradualisht të paraqesë rregulloren në sferën ekonomi-

ke, të sigurojë se kiosqet janë licensuar dhe se vetëm bizneset e regjistruara janë

duke punuar. 

Struktura përkrahëse ekzistuese për biznese

Në Mitrovicë ekziston një numër i organizatave që kanë për qëllim ta përkrahin bash-

kësinë e biznesit privat. Në pjesën jugore të qytetit, komunës i është ofruar një kë-

shillë dhe përkrahje për trajnime nga Agjencia rajonale për ndërmarrje, e po ashtu

edhe nga qendra e biznesit; kredi të vogla për vende rurale janë ofruar nga ADIA

(Association pour le droit a l’initiative economique – Shoqata për nisma ekonomike);

e po ashtu Iniciativa e Gruas Kosovare ka ofruar një grant të vogël për projekte shu-

metnike. Në veri të komunës (përgjithësisht në anën veriore të Kosovës) Organizata

Ndërkombëtare për Migrim i ofron trajnime, ndihmë, këshilla dhe kredi bashkësisë së

biznesit. Në anën veriore dhe jugore të komunës – Odat Ekonomike punojnë dhe

ekziston një numër i bizneseve dhe shoqatave të ndryshme prodhuese.  

Për momentin, sistemi për përkrahjen e biznesit në Mitrovicën jugore vepron me

kompetenca të mangëta. Ka nevojë për riorganizim – Agjencia rajonale për ndër-

marrje dhe Qendra e biznesit duhet t’i ndajnë përgjegjësitë e tyre për të siguruar se

e plotësojnë punën e njëri-tjetrit. Qendra e biznesit duhet të jetë përgjegjëse për

përkrahjen e ndërmarrjeve ekzistuese dhe për dhënien e informatave për biznese

dhe çështje që kanë të bëjnë me to, derisa Agjencia rajonale për ndërmarrje mund

të veprojë në nivel rajonal duke punuar në zhvillimin e ndërmarrjeve, duke krijuar

projekte dhe duke ofruar mundësi për të organizuar trajnime.

21

Qendra e biznesit në Mitrovicën jugore
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Dhënia e kredive për biznese në qytet mund të jetë një aktivitet shtesë për qendrën

e biznesit në Mitrovicës jugore, duke plotësuar punën e IOM-it në veri dhe të ADIA-

s në zonat rurale. Do të ishte mirë ta kemi parasysh krijimin e një fondi zhvillimor

komunal nga i cili do të merreshin paratë për këto kreditime. 

Ka nevojë për lidhjen e strukturave përkrahëse ekzistuese për biznese me aktivitete

të tjera në komunë që kanë për qëllim zhvillimin, p.sh.: promovimi i ndërmarrësisë

në mesin e të rinjëve nëpër shkolla. Këto institucione mund t’i udhëheqin lidhjet në

mes të bashkësisë së biznesit dhe shkollave, si dhe sigurimin e aktiviteteve për traj-

nimin e të rinjëve.

Rekrutimi i koordinatorëve për zhvillimin e ekonomisë lokale në nivel komunal

do ta përmirësonte sistemin për koordinimin e informatave rreth investimeve

dhe donacioneve të jashtme për komunën, për përcjelljen dhe zbatimin e stra-

tegjisë dhe për shtyrjen përpara të procesit të zhvillimit ekonomik. Këta anëtarë

duhet të kenë lidhje të drejtpërdrejta me kryetarin, kryeshefin ekzekutiv dhe ad-

ministratën e UNMIK-ut, si dhe me fleksibilitetin për të punuar drejtpërdrejt me

të gjitha drejtoritë.

6. Kultura dhe krijimtaria

Mitrovica jugore është jashtëzakonisht e pajisur mirë me objekte kulturore dhe

sportive. Në të gjendet qendra më e madhe kulturore në Kosovë, dy stadiume

sportive – dhe halla e sporteve që është mjaft e madhe për të organizuar ngjarje

ndërkombëtare. Klubi basketbollistik “Trepça” ka renome të madhe në qytet dhe

rajon, dhe është përforcuar edhe me pesë lojtarë ndërkombëtarë. 

Përpos hallës së sportit që shfrytëzohet për ndeshjet më të rëndësishme në Kosovë,

burimet në komunë nuk janë të shfrytëzuara sa duhet. Stadiumet nuk janë shfrytëzu-

ar për disa vite me radhë. Shumë pak aktivitete ka pasur në qendrën e kulturës gjatë

viteve të fundit, përveç festivalit të filmit më 2003 dhe disa shfaqjeve të pakta teatra-

le. Biblioteka gjendet në pjesën jugore të qytetit, por ka mugesë të librave përkatëse. 

Projekti mobile.culture.container (objekti lëvizës kulturor) ka bërë dy vizita njëmujore

në vitin 2002 dhe 2003, duke ofruar seminare për të rinj nga lëmia e radios, videos

dhe fotografisë. Ekziston një OJQ e cila boton një revistë dygjuhësore për të rinj.

Vera e vitit 2003 solli “festivalin mbi urë” i cili solli grupe ndërkombëtare të muzikës

dhe DJ për të luajtur në qytet dhe e njëjta gjë është planifikuar të përsëritet në

verën e vitit 2004. Sidoqoftë, shfaqjet e rregullta të muzikës së gjallë dhe DJ-ve

janë të kufizuar vetëm në pak kafiteri në qytet.

Pjesa veriore e Mitrovicës ka më pak ndërtesa kulturore e sportive sesa pjesa jugo-

re dhe popullata e tanishme e pjesës veriore të qytetit rrallë i shfrytëzon lokalet që

janë në dispozicion në pjesën jugore. Ekziston qendra e kulturës në Zveçan – tri ki-
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lometra më në veri – e cila për momentin është duke u meremetuar. Megjithatë,

banorët e Mitrovicës veriore kanë qasje në bibliotekë, e cila është e pajisur mirë me

laborator kompjuterik. Përpos kësaj, praktikisht nuk ka aktivitete rekreative për ban-

orët e qytetit ose për numrin e madh të studentëve.

Mungesa e aktiviteteve kulturore dhe sipërfaqja për kreativitet kanë ndikim të pafa-

vorshëm në jetën në qytet. Të rinjtë që dëshirojnë të kenë qasje në këtë lloj aktivite-

ti migrojnë në Prishtinë dhe Beograd – ose gjetiu – dhe qyteti duket të jetë më pak

tërheqës për të huajtë dhe lë përshtypjen të jetë vend i padëshiruar për të jetuar.

Disa aktivitete të tjera janë të planifikuara për të rinj, duke përfshirë qendrën rinore

që do të ofrojë kurse nga lëmi i aftësive artistike, si dhe shkolla e pop muzikës.

Sidoqoftë, duhet të bëhet shumë më tepër për të përfituar nga potencialet ekzistue-

se në qytet dhe të nxitet kreativiteti dhe individualiteti që nevojitet për ta bërë qytetin

vend të mirë për të jetuar.

Jeta urbane

Ka karakteristika të shumta të tjera të jetës urbane në Mitrovicë që e zvogëlojnë

cilësinë e jetës së banorëve. Njëri nga këta faktorë është mungesa e përhershme e

ujit dhe rrymës. Edhe pse një pjesë e këtij problemi varet nga çështja e infrastruk-

turës së papërshtatshme, një pjesë tjetër e këtij problemi është mënyra si shfrytëzo-

hen këto burime në nivelin vendor, uji shpenzohet së koti dhe faturat e rrymës mbe-

ten të papaguara. 

Faktorë të tjerë negativë janë mungesa e parkingjeve në qytet (që do të thotë se

trotoaret janë përplot me vetura, ndërsa këmbësorët janë të detyruar të ecin nëpër

rrugë), kiosqet ilegale, fasadat e dëmtuara të blloqeve banesore, dhe bërlloku që i

ka mbuluar rrugët e qytetit.
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Mitrovica njihet si qytet me ndotje shumë të madhe, dhe kontaminim të tokës, ajrit

dhe ujit që ka ndikim negativ në shëndetin e qytetarëve të komunës. Organizata

Botërore e Shëndetësisë është në proces të vlerësimit të rrezikut të shëndetit të ba-

shkësisë ku ata do të përpiqen t’i identifikojnë arsyet kryesore për t’i paraqitur në

Mitrovicë. Investime të mëdha do të jenë të domosdoshme për t’iu qasur ndikimit ne-

gativ, të krijuar me dekada të tëra nga ndotja e ambientit, në shëndetin e bashkësisë.

Një qytet tërheqës që ofron cilësi të mira të jetës është ai që do ta inkurajojë aktivi-

tetin ekonomik; njërëzit do të jenë më të interesuar që ta fillojnë biznesin e tyre atje

dhe të shkojnë atje për të shpenzuar para. Në njërën anë, një qytet i tillë është inte-

resant për njerëzit që vijnë nga jashtë duke sjellë ide të reja me vete dhe duke shi-

kuar për investime potenciale; në anën tjetër, ngritja e standardit të njerëzve që jet-

ojnë në qytet i dekurajon ata për ta lëshuar qytetin. Natyrisht, kjo nuk mund t’i

zëvëndësojë faktorët kryesorë të zhvillimit ekonomik, si infrastruktura, hapësira, një

fuqi e aftë punëtore, e kështu me rradhë. Jeta dinamike, urbane dhe kulturore,

është një faktor tjetër i rëndësishëm – posaçërisht nëse universiteti luan rol të rën-

dësishëm në ndryshimin e strukturës ekonomike, dhe nëse qyteti bëhet qendër për

ofrimin e shërbimeve.

Është me rëndësi të ngritet imazhi i Mitrovicës në rajon dhe të ndryshohet përshtyp-

ja aktuale e qytetit si qytet me shumë veçori negative. Imazhi i ndarjes, rënies dhe

degradimit duhet të zëvëndësohet me një imazh të kulturës, krijimtarisë dhe nxitjes.

Kjo duhet bërë në atë mënyrë që të shfrytëzohen pasuritë që Mitrovica i ka, po-

saçërisht në kulturë e sport dhe me përmirësimin e shërbimeve komunale. Një

përshtypje e re e Mitrovicës si qytet mund të inkurajohet me anë të promovimit të

agjendës për zhvillim ekonomik vendor si mjete për zgjidhjen e shumë problemeve

të qytetit. Mitrovica ka tërhequr vëmendjen ndërkombëtare për shkak të problemeve

të veta ekzistuese. Qytetarët mund ta shfrytëzojnë mundësinë për ta promovuar

qytetin e tyre si shembull të një qyteti ku trajektorja në rënie e sipër e zhvillimit eko-

nomik mund të zëvëndësohet me aktivitete vendore të kombinuara me përkrahje të

nevojshme nga jashtë. Në mënyrë që të ndodhin përmirësimet e vërteta në cilësinë

e jetës urbane në Mitrovicë, duhet të gjendet mënyra për t’i inkurajuar qytetarët që

ta marrin përgjegjësinë personale për ambientin e tyre dhe të krenohen me pamjen

e qytetit të tyre.
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1. Lokacioni rajonal

Komuna e Mitrovicës gjendet në pjesën veriore të Kosovës dhe shtrihet në pjesën

veriore të luginës së Kosovës qendrore e rrethuar nga bjeshkët e Shalës së

Bajgorës. Mitrovica gjendet 45 km në veri të Prishtinës. Qyteti është i vendosur në

një fushë të gjerë dhe të hapur, aty ku bashkohen Ibri dhe Sitnica.

Përparësitë demografike dhe gjeografike të shtrirjes së qytetit janë se ka një pozitë

të mirë për të siguruar lidhje tregtare në mes të veriut dhe jugut. Vija hekurudhore

në mes të Beogradit dhe Prishtinës kalon përmes Mitrovicës për të vazhduar në

Shkup dhe më pas në detin Mesdhe dhe Selanik. 
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Sidoqoftë, as komunikacioni rrugor, e as ai hekurudhor nuk janë në gjendje të mirë.

Linja e vetme hekurudhore ofron vetëm shërbime të kufizuara dhe punon me standar-

de minimale, që do të thotë se koha e udhëtimit prej Mitrovicës deri në Beograd zgjat

deri në 10 orë. Rrugët nuk janë aq të zhvilluara dhe ofrojnë vetëm nga një vijë qarku-

lluese në secilin drejtim. Për shkak të topografisë së rrugëve që shpiejnë në pjesën

veriore ato nuk ofrojnë lidhje të shpejta. Rrugëtimi për në Beograd (290 km) zgjat

rreth 5 orë, ndërsa për në Podgoricë (260 km) zgjat rreth 4 orë. Edhe po të ishte qyte-

ti i lidhur mirë në kontekstin më të ngushtë rajonal, ai është larg nga rrugët e qarkulli-

mit më të rëndësishëm ndërkombëtar. Për të arritur në qytetet më të afërta të Evropës

si Viena, Budapeshti, Stambolli ose Athina për një afat të caktuar kohor, atëherë në

këtë rast rekomandohet ta rezervoni fluturimin me aeroplan. Afërsia e aeroportit të

Prishtinës, në të cilën arrihet për një orë, është përparësi në këtë kontekst. Bashkimi

Evropian dëshiron ta mbështesë integrimin e vendeve të Evropës lindore përmes

zgjerimit të korridoreve mbarë-evropiane të komunikacionit. Nga perspektiva e zhvilli-

mit në Kosovë dhe Mitrovicë, korridori i tetë dhe i dhjetë janë të përshtatshëm, siç shi-

het edhe në hartën në faqen 25. Po bëhen diskutime rreth ndërtimit të një autostrade

që lidh Nishin, Prishtinën dhe Shkupin e cila do ta lidhte më mirë tërë Kosovën me 

rrjetin e komunikacionit ndërkombëtar, por që do të kalonte afër Mitrovicës.

Nëse qyteti dëshiron të përfitojë nga përparësia e madhe e shtrirjes gjeografike,

atëherë vëmendje e posaçme duhet t’i kushtohet hekurudhës. Nëse, në të ardh-

men, diçka duhet të eksportohet nga Mitrovica për në Evropën perëndimore, kjo do

të jetë përparësi e veçantë. 

2. Zonat rurale

Komuna e Mitrovicës përfshin qytetin, bashkë me dy paralagje (Shipoli dhe

Zhabari) ku jetojnë rreth 70 – 80% të popullatës,16 si dhe 37 vendbanime të tjera fs-

hatare.

Zonat rurale mund të ndahen në 4 rajone të ndryshme. 

• Rajoni i Shalës, që shtrihet në verilindje, është zonë malore me vendbanime të

vogla fshatare, ku aktiviteti kryesor ekonomik është ekzistenca nga bujqësia.

• Zona minerale rreth Trepçës dhe Tunelit të Parë, ku minera u themelua në vitin

1930. Në këto dy vendbanime, zhvillimi kryesisht dominohet nga aktivitetet e për-

punimit të xehes dhe në bazë të kësaj janë krijuar vendbanime më të mëdha për

minatorë.

• Tokat e rrafshta që shtrihen përgjatë lumenjve në jug dhe në perëndim – me

vendbanimet fshatare si Kçiq i Madh, Shupkovc dhe Koshtovë. Këto vendbanime

përfitojnë nga fakti se janë afër qytetit dhe pranë rrugëve dhe mund të përshkru-

hen si vendbanime periferike – ku është i cekur me të madhe ndërtimi i shtëpive

private, edhe pse aktiviteti kryesor në këto fshatra është bujqësia. 

• Zonat rurale në veri dhe në jug të komunës karakterizohen si vendbanime fshata-

re dhe aktivitetet bujqësore në këto vendbanime janë në nivel të ekzistencës.
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16) Vlerësimi i parë bazohet në të dhënat e marra nga IMG-ja, gjatë vitit 1999, dhe vlerësimi i dytë bazohet në përfshirjen
e nxënësve nëpër shkolla fillore.
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Rezultatet Paraprake të Analizave së Ekonomisë Familjare në

zonat rurale

Përpos aktiviteteve të sipërpërmendura të xehtarisë përreth Trepçës dhe fshatrave për-

gjatë rrugës kryesore, zonat rurale në Mitrovicë dominohen nga bujqësia si sigurim i

mjeteve për jetesë. Rezultatet e para të analizave të ekonomisë familjare të cilat janë

në vazhdim e sipër nga Departamentet për Bujqësi në pjesën jugore dhe veriore të

Mitrovicës japin të dhëna paraprake lidhur me gjendjen e këtyre fshatrave në themel

rurale. Të dhënat për strukturën demografike dhe shoqërore si dhe ato të ekonomisë

rurale (përfshirë këtu aktivitetet e tanishme bujqësore dhe nevojat e prjektuara për të

ardhmen) tani janë në dispozicion për 14 fshatra shumica prej të cilave në rajonin e

Shalës. Mesatarja e numrit të anëtarëve të familjeve në këto fshatra është 8 veta. 40%

të banorëve të këtyre 14 fshatrave janë nën moshën 18 vjeçare.

Rezultatet tregojnë se vetëm 12 % të popullatës në moshë për të punuar (në mes 18

dhe 64) janë të punësuar, 11% prej tyre marrin ndihma sociale – duke përfshirë këtu

edhe pensionet. Për 77% të banorëve të moshës për punë, punimi i parcelave të vogla

mesatarisht 2.8 hektar është bazë themelore për ekzistencë. Gjithsej 210 persona në

këto fshatra kanë disa të hyra nga punësimi, ndihma sociale ose pensionet. Këto të

hyra që sillen prej 35 deri në 130 euro janë burime të vetme të rregullta të të hyrave,

përveç bujqësisë e cila është në nivel shumë të ulët. Teoritikisht rreth 25 % nga 264 fa-

milje të numëruara nuk kanë të hyra të tjera. Mungojnë të dhënat lidhur me burimet e

tjera të të hyrave – siç janë ndihmat materiale të dërguara nga anëtarët e familjes që

gjenden në botën e jashtme ose të hyrat nga shitja e prodhimeve bujqësore por si-

doqoftë pasqyra e përgjithshme tregon për një strukturë shumë të dobët ekonomike. 

Në Bashkësinë e sotme Evropiane tri të katërta e të gjithë bujqëve janë bujqët me

kohë të pjesëshme pune e të cilët varen nga burimet shtesë të të hyrave.17 Në rajonet

rurale të Mitrovicës situata është krejtësisht e kundërtë. Bujqësia ekzistenciale është

shtylla qendrore e ekonomisë. Kjo madje nuk mund të kualifikohet as si punë e pje-

sëshme blegtorale pasi që parcelat shfrytëzohen pothuaj ekskluzivisht për të prodhuar

produkte për nevoja personale. Aty ku ka tepricë në prodhim, ato nuk shkojnë më larg

se sa në tregun vendor. Banorët e fshatrave Trepçë dhe Tunel i Parë madje nuk kanë

as tokë të tyre për ta kultivuar pasi që ata jetojnë në blloqe apartamentesh. 

Baza për zhvillim ekonomik në rajonet rurale është shumë e dobët. Infrastruktura është

një nga parakushtet themelore për aktivitet ekonomik, dhe duhet të ceket se në rajonet

rurale vetëm rrugët kryesore janë të asfaltuara. Këto rrugë u shërbejnë përafërsisht 10

fshatrave. Katër fshatra të tjera gjinden pranë rrugës dhe mund të përfitojnë nga kjo,

derisa 23 fshatra nuk janë të lidhura si duhet në rrjetin kryesor të rrugëve. Asnjë fshat

përpos Trepçës dhe Tunelit të Parë nuk kanë sistem adekuat të furnizimit me ujë.

Studimet dhe analizat e bëra nga Instituti rajonal për shëndet publik tregojnë se 90% të

ujit të pijshëm nëpër fshatra nuk i plotëson kushtet për përdorim të sigurt si ujë i pijs-

hëm.18 Rrjeti i ujërave të zeza është i bërë në mënyrë vetanake dhe në shumicën e ra-

steve ujërat e zeza i infektojnë puset. Energjia elektrike ekziston në të gjitha pjesët e

rajonit por edhe fshatrat ballafaqohen me ndërprerje të energjisë elektrike. 

Në të kaluarën minierat e Trepçës dhe fabrika e lëkurës në Bare kanë punësuar 60
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punëtorë duke siguruar punësim shtesë për sektorin bujqësor. Sot vetëm 13 ndërmarr-

je janë të regjistruara në të gjitha vendbanimet fshatare të Mitrovicës; 19 shumica prej

tyre janë shitore, agjensione transportuese dhe shofer të taksive. Në të vërtetë në fshat

ka më shumë shitore se sa numri i atyre që janë të regjistruara, por që nuk ka aktivitet

thelbësor ekonomik. Prodhimi i artikujve ushqimor luan një rol të kufizuar. Ekziston një

qumështore në Bare një në Mitrovicë dhe një në Zveçan20 dhe një fermë e pulave.

Qumështoreve iu mungojnë aftësitë udhëheqëse, dhe ato nuk janë duke funksionuar

plotësisht. Vendet grumbulluese janë nën nivel që do të thotë se ekziston një lidhje e

dobët në mes të prodhimeve bujqësore dhe prodhuesve. 

Shihet se këto kushte të këqija janë arsyeja e migrimit masiv nga fshatrat. Të gjitha 

shkollat në vendbanimet fshatare kanë përjetuar rënien e numrit të përhershëm të

nxënësve gjatë tri viteve të fundit posaqërisht në Zabërxhë (-92%), Rashan (-70%),

Bare (-60%), Selac (-52%), Rahovë (-48%), Broboniq (-41%), Bajgorë (-40%).21 Kjo

tregon rënien e popullsisë së përgjithshme në fshatrat më periferike. Zvogëlimi i numrit

të nxënësve mund të shihet edhe në fshatrat që janë më afër qytetit. 

Zvogëlimi i përgjithshëm nëpër fshatra duket të ketë rënë në 30% gjatë tri viteve të fun-

dit dhe 10% në vitin e fundit. 

Rezultatet përfundimtare të studimeve të ekonomive familjare në zonat rurale pritet të

përfundojnë në Prill – Maj 2004 dhe ato do të duhej të përdoreshin si të dhëna bazë

për iniciativat e zhvillimit rural. Çështja e zhvillimit ekonomik rural duhet të shtjellohet

ndaras me një analizë gjithpërfshirëse e cila mund të inicohet vetëm nga kjo strategji.
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17) Komisioni i BE-së: Udhëzimet mbi programet strukturale të fondeve 200-2006
18) Buxheti Komunal 2004, faqe 17. Sa i përket projekteve, rajonet në vijim kanë prioritetin më të lartë në rehabilitimin e
sistemit: Vërnicë, Broboniq, Mazhiq, Kodër, Bajgorë, Selac, Vllahi, Melenicë, Maxherë, përfundimi i projektit të furnizimit
me ujë në Kqiq të Madh si dhe lidhja e Broboniqit, Gushavcit dhe Vinarcit në rrjetin qendror / rajonal të furnizimit me ujë.
Shiqo listën në programin e Komunës.
19) Të dhënat mbi regjistrimin e bizneseve, Nëntor 2003
20) Këtyre qumështoreve u mungon aftësia udhëheqëse dhe nuk janë plotësisht funksionale.
21) Të dhënat e marra nga IMG 2000, Drejtoria e Arsimit 2003 



3. Zhvillimi Urban

Zhvillimi i Mitrovicës gjatë shtatë dekadave të fundit ka qenë i lidhur ngushtë me 

zhvillimin e Industrisë së Xeherorës Trepça. Industrializimi i rajonit filloi në vitin 1930

me hapjen e Minierave në rajonin kodrinor të Stan Tërgut dhe hapjen e shkritorës

së plumbit në Zveçan që gjendet tre kilometra në veri të Qytetit. Pas Luftës së Dytë

Botërore rritja e qytetit u përcaktua çdo herë e më shumë nga zhvillimi i kompleksit

të minierës. Në veri të qytetit, ndërtimi i banesave për minatorë filloi qysh në vitet e

hershme të të 40-ve. Që nga viti 1948 deri më 1960 vetëm brenda 12 viteve numri i

banorëve prej 13,900 është dyfishuar në 26,100. Me themelimin e fabrikës për

prodhimin e plehrave artificiale (1964), ate të prodhimit të zinkut (1967) dhe fabrikën

e akumulatorëve (1974) në Mitrovicë, qyteti u industrializua. Numri i popullatës së

qytetit sërish u dyfishua dhe në vitin 1981 numëronte 52,900 banorë – përfshirë

edhe 35,000 banorë të tjerë nga fshatrat përreth. Nëse i pranojmë të dhënat për

57,000 banorë në vitin 1999 si të sigurta, del që gjatë 50 viteve të fundit qyteti pati

një rritje për 410%.

Struktura urbane e Mitrovicës është e karakterizuar nga tri zona që reflektojnë tra-

jektoret e zhvillimit në pesë dekadat e fundit.

• Pjesa e brendshme e qytetit, në të dyja anët e urës kryesore – është e dominuar

nga dendësia e madhe e blloqeve të banimit dhe disa zona ku gjenden shtëpi për

nga një familje. Funksionet qëndrore dhe sipërfaqet publike të qytetit të cilat kanë

qenë të planifikuara në kohën e Jugosllavisë kanë stërngarkuar lokalitetet histori-

ke të shek. 19 dhe 20. Qyteti karakterizohet me blloqet e papërfunduara të ndër-

tesave dhe ndërtimin e parregulltë të disa shtëpive të reja duke mos respektuar

asnjë rregull hapësinore në mes të ndërtesave. Është evident degradimi i lartë i

ndërtimit urban, me shumë shtëpi që kanë nevojë për riparim si dhe me cënim të

rëndë të sipëfaqeve publike nga kiosqet dhe veturat e parkuara. 

• Zonat periferike në jug-perendim dhe në perendim përgjatë rrugëve kryesore ra-

jonale dhe përreth ish-fshatrave karakterizohen me aktivitete pak a shumë jozy-

rtare të vendbanimeve. Që nga Qershori 1999, në pjesën jugore të Mitrovicës

janë ndërtuar 1,280 shtëpi pa leje për ndërtim2 – por zhvillimi jozyrtar duket të

ketë patur ndikim të rëndësishëm në zhvillimin urban edhe më herët. Në mes të

viteve 1967 dhe 1972 janë ndërtuar rreth 700 shtëpi banimi dhe 400 garazha pa

leje përgjatë rrugës që shpie për në Pejë (Iliridë)23. Si pasojë e këtij lloj zhvillimi

jozyrtar, infrastruktura është shumë e dobët ose pothuaj nuk ekziston – kryesisht

e ndërtuar nga vet njerëzit duke përdorur materialin që komuna e ka vënë në

dispozicion të tyre. Pasoja tjetër është mungesa e sipërfaqes së mjaftueshme

për infrastrukturë publike dhe shoqërore e poashtu edhe mungesa e rregullimit

të trafikut. 

• Zonat industriale në lindje të qytetit që shtrihen përgjatë hekurudhës dhe lumit

Sitnica. Zonat industriale janë të ndara në dy zona. Së pari zona pranë hekurud-

hës (që lidh Mitrovicën me Shkupin që nga 1875). Kjo zonë kryesisht përbëhet

nga depotë dhe ndërtesat për prodhime të imta. Së dyti, kompleksi industrial në

lindje të lumit Sitnica që ka ekzistuar që nga vitet e 1960-ta me reparte të ndrysh-

me industriale siç është fabrika e akumulatorëve dhe ajo e plehërave artificiale.

Sot repartet industriale janë të mbyllura, por është trashëguar një ambient i deg-

raduar rëndë.
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Nevoja për një qasje gjithëpërfshirëse

Zhvillimi ekonomik vendor nuk varet vetëm nga përkrahja adekuate për ndërmarr-

je dhe stimulimi për ndërmarrje private. Kjo është e lidhur ngusht me mundësitë e

komunës; për sigurim efikas të zhvillimit urban, për sigurim të kornizës së qëndru-

eshme për biznes privat, për promovimin e cilësisë së sipërfaqes publike si dhe

për përmirësimin e kushteve ditore të jetës së qytetarëve. Andaj ky program i 

zhvillimit përqendrohet poashtu në zhvillimin dhe menaxhimin urban. Problemet

krqe me të cilat duhet marrë në këtë fushë janë:

• Mungesa aktuale e rregullores për zhvillim urban. 

• Degradimi i shumë patundshmërive dhe zonave të banimit

• Infrastruktura e dobët fizike në vendet urbane

• Mungesa e infrastrukturës (ose infrastruktura e pamjaftueshme) në zonat 

periferike

• Mungesa e sipërfaqes në dispozicion për aktivitete ekonomike (që kanë të 

bëjnë me tregtinë, prodhimin dhe shërbimet)

• Ndotja e ambientit dhe nevoja për të ristrukturuar vendet e vjetra industriale

• Mungesa e rregullores për aktivitete tregtare posaçërisht për tregje dhe 

kiosqe

• Degradimi i sipërfaqeve publike dhe sipërfaqeve të gjelbërta

Një numër i udhëzimeve për zhvillim urban dhe i lokaliteteve të propozuara në të

cilat duhet fokusuar janë të elaboruara në fund të paragrafit për strukturë hapësino-

re dhe urbane.

Banimi

Fondi i banesave në qytetin e Mitrovicës është rritur paralel me rritjen e popullsisë nga

4,672 njësi banimi në vitin 1961 në 8,463 njësi në vitin 1971 dhe 11,328 në vitin 198924.

Vetëm 29 % të fondit të banimit në vitin 1971 kanë qenë pronë shoqërore, kryesisht

apartamente në blloqet banesore me deri në 11 kate. Numri i përgjithshëm i njësive ba-

nesore që ekzistojnë sot nuk është i njohur dhe nuk mund të llogaritet. Për politikën e

sotme banesore dy çështje janë vendimtare: a ka nevojë për edhe më vendbanime dhe

cilat janë nevojat për mirëmbajtjen e blloqeve banesore ekzistuese në të ardhmen?

Nevoja për objekte të tjera banimi varet nga dy faktorë: rritja e popullsisë dhe rritja e

sipërfaqes banuese për kokë të banorit. Të dhënat aktuale për këta dy tregues në

Mitrovicë janë të pasigurta. Presioni i ardhshëm në tregun e ndërtimit të shtëpive

mund të krijohet në Mitrovicë në dy mënyra, edhe pa rritje të numrit të popullatës

ekzistuese. Faktori i parë mund të jetë numri i madh i banorëve të grupmoshës 14

deri në 30 vite. Tani ky është grupi më i madh i popullatës, dhe ata mëtojnë të krijo-

jnë familjet e e tyre – si rrjedhojë krijehot nevoja për apartamente. Faktori i dytë

është çështja e sipërfaqes banuese për kokë të banorit; e cila në vitin 1989 në

Mitrovicë ishte rreth 13 m2, por ka gjasa të rritet sikurse në vendet e tjera të tranzi-

cionit. Në mënyrë që këta faktorë ta paraqesin kërkesën për banim, megjithate

duhet të shoqërohen nga një rritje e përgjithshme e të ardhurave.
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22) Të dhënat a marra nga Drejtoria e Inspeksionit, Komuna e Mitrovicës 2004.
23) Të dhënat a marra nga Qasim Lleshi “Populacijski i teritorijalni rast grada: Primeri kosovskih centara” (Popullata dhe
zgjërimi territorial i qytetit: Shembujt nga qendrat e Kosovës). Dokumenti i diskutimit të simpoziumit të parë jugosllav lidhur
me popullsinë, Ohër, 1973. I cituar në hulumtimin e ESI-t, 2003. 
24) Zyra statistikore e RFJ-së, 1989
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Analizat tona do të supozonin se kërkesat për njësi të reja banesore duket të jenë

në rënie. Prandaj investimi publik për banim ose në sigurimin e tokës dhe infra-

strukturës lirë së lirë do të shërbente vetëm për të stimuluar kërkesat joekzistuese

(përveç nevojave të banimit), dhe thjeshtë do të paraqitëte përfitim të papritur për

ata që do të përfitonin nga investimi publik. Në vend të kësaj, këto burime do të

duhej të orintoheshin drejt aktiviteve që kanë të bëjnë me ekonominë me qëllim të

krijimit të vendeve të punës dhe rritjes së konkurrencës.

Mirëmbajtja e blloqeve banesore

Ekzistojnë përafërsisht 2,840 apartamente në veri të Mitrovicës që në të kaluarën

ishin pronësi shoqërore dhe rreth 700 sosh në pjesën jugore të qytetit.25 Këto 3,500

apartamente janë ndërtuar në vitet e 60-ta dhe 70-ta dhe që atëherë janë lënë

kryesisht pa mirëmbajtje. Në veçanti fasadat në shumicën e blloqeve banesore

kanë nevojë për mirëmbajtje. Llaçi që bie nuk është rrezik vetëm për këmbësorët

por lagështia nëpër mure u shkakton ndërtesave prishje strukturale. Nevojat e tjera

të riparimit përfshijnë kulmet, sistemet e ngrohjes dhe ato elektrike përfshirë këtu

edhe ashensorët. Në pjesën veriore të qytetit 54 ndërtesa kanë nevojë për riparimin

e fasadave dhe 11 ndërtesa kanë nevojë për ndërrim të çatisë. Në pjesën jugore të

qytetit ndërtesat përgjatë rrugës kryesore të këmbësorëve të ndërtuara disa dekada

më herët, poashtu kanë nevojë për riparim të menjëhershëm.

Megjithkëtë, nevojat për riparim nuk kufizohen vetëm në strukturë. Sipërfaqet për-

reth këtyre blloqeve banesore poashtu janë shpesh në gjendje shumë të keqe. Ato

nuk mund të shfrytëzohen nga fëmijët ose banorët e tjerë për qëllime rekreative,

dhe nuk është paraparë ndonjë rregullore efikase për parkim.

Shpenzimet për rehabilitimin e numrit të madh të patundshmërive ekzistuese bane-

sore do të tejkalojnë mundësitë e komunës. Komuna gjithashtu nuk do të duhej të

shihej si organi i vetëm përgjegjës për këtë. Banorët, të cilët i shfrytëzojnë banesat

si pronë e tyre duhet të luajnë vetë rolin kyq në procesin e rehabilitimit. Në të

njëjtën kohë banorët nuk do të jenë në gjendje ta zgjedhin vetë problemin. Duhet të

lidhet iniciativa private me ate publike në mënyrë që të adresohet ky problem.

Rehabilitimi i blloqeve banesore ekzistuese është vendimtar për komunën sepse

ndikon në kushtet e jetesës dhe në imazhin e qytetit. Nëse univerziteti ose sistem i

ri i shërbimeve do të luajë rol në zhvillimin e ardhëshëm ekonomik, duhet të futen

masa efektive për mirëmbatjen e blloqeve ekzistuese banesore.
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25) Një studim për numrin e apartamenteve në pjesën veriore të Mitrovicës është bërë gjatë vitit 2003. Numri i aparta-
menteve në jug është llogaritur duke u bazuar në një supozim se një e treta e fondit banesor ka qenë më parë pronësi
shoqërore. Fondi banesor ishte rreth 11,300 në vitin 1989.



4. Infrastruktura

Gjendja (ose madje edhe ekzistenca) e infrastrukturës teknike në zonat e ndryshme

përkon me zhvillimin e përgjithshëm të qytetit gjatë dekadave të fundit. Siç shihet

në hartë pjesa qendrore e qytetit e cila është ndërtuar sipas një procesi të planifiku-

ar është e pajisur mirë me shërbime të infrastrukturës themelore. Zonat industriale

në lindje kanë një rrjet të ndarë të infrastrukturës. Vetëm disa nga vendbanimet jo-

zyrtare ose fshatrat në jug dhe në perendim të komunës janë të lidhura me sistemin

e kanalizimit dhe vetëm rrugët rajonale janë të shtruara. Përpos kësaj, pjesët e

zonës urbane (kryesisht vendbanimet e vjetra, siç është Sheshi historik në Qendër

të qytetit e poashtu edhe Bajri në pjesën lindore, mahalla e romëve në perendim)

janë më pak të pajisura me këto shërbime dhe kanë nevojë për lidhje më të mira në

rrjetEt e infrastrukturës.

Problemet dhe nevojat kryesore të infrastrukturës janë:

Rryma

Rrjeti elektrik komunal (pas riparimit të disa trafostacioneve) është efikas dhe në

gjendje për t’i mbuluar nevojat e qytetit. Problemi i ndërprerjeve të përhershme të

rrymës është pasojë e kapacitetit të kufizuar të termocentralit qendror në Obiliq. 

Uji

Furnizimi me ujë në qytet është i pamjaftueshëm. Ekzistojnë dy arsye kryesore për

mungesën e ujit. Së pari, hidrocentrali është duke shërbyer për një rajon më të

gjërë se sa që është planifikuar fillimisht dhe së dyti, një sasi e konsiderueshme e

ujit humb në rrjetin. Humbjet nëpër rrjet përfshijnë problemet për shkak të gypave të

vjetër ose sistemeve të konstruktuara nga vetë banorët – por poashtu edhe për

shkak të harxhimit e panevojshëm të ujit. Punët që po zhvillohen rreth riparimit të rr-

jetit për furnizim me ujë në zonat qëndrore të Mitrovicës do ta zvogëlojnë sasinë e

humbjes së ujit. Punëve rehabilituese duhet t’u bashkangjitet një fushatë për ta zvo-

gëluar humbjen e ujit përmes përdorimit më ekonomik si nga furnizuesit ashtu edhe

nga shfrytëzuesit e ujit.

Ujërat e zeza

Rrjeti i ujërave të zeza ekziston vetëm në zonën e brendshme të qytetit dhe rajoni

më i gjërë është i mbuluar me sistem atmosferik. Mirëmbajtja e sistemit ekzistues

dhe zgjërimi i tij në rrjetin e zonave periferike dhe të atyre zonave ku nuk ofrohen

shërbime, është i rëndësishëm për ngritje të standardit jetësor dhe për zvogëlimin e

ndotjes së ambientit. Ndërtimi i grumbulluesit të ujërave të zeza në rrugën e Shipolit

që shpie kah pjesa jugore ka hapur mundësi për të mbuluar një pjesë më të madhe

të këtij rajoni. Në komunë nuk ekziston ndonjë uzinë për përpunimin e ujërave të

zeza, kështu që ato derdhen drejtpërsëdrejti në lumin Ibër. Zgjidhja e këtij problemi

kyq kërkon një strategji afat-gjate. Një analizë e bërë nga një ndërmarrje këshillëd-

hënëse mbi gjendjen e tanishme, zbuloi se për zgjërimin dhe rehabilitimin e sistemit

sanitar nevijitet një investim prej gjithësej 38.4 milionë euro; duke përfshirë ndërti-

min e një fabrike për përpunimin e ujit e cila do të kushtonte rreth 6.5 milion euro.26
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26) Të dhënat e marra nga: Reinhart Weninger, Inxhinierët Konsultues të ILF-së, Zyra e zonës së Mitrovicës 2004





Sistemi rajonal i ngrohjes

Sistemi ekzistues i ngrohjes rajonale në zonën qendrore të Mitrovicës veriore për

momentin është duke punuar me një kapacitet shumë të ulët. Konsumatorët e ta-

nishëm të kyqur në rrjetin e ngrohtores janë kryesisht institucionet publike,si – 

shkollat, kopshti i fëmijëve dhe disa zyra. Rreth 2.5 milion euro nevojiten për ta ri-

paruar sistemin rajonal të ngrohjes. Me këtë investim të gjitha blloqet e banesave

dhe objektet publike në veri të Mitrovicës e poashtu edhe Qendra e Kulturës dhe

Halla e Sporteve në pjesën jugore të lumit Ibër do të mund të pajiseshin me sistem

të ngrohjes me një çmim të volitshëm. 

Mungesa e infrastrukturës efikase si dhe e furnizimit të përhershëm me ujë dhe

rrymë është faktor pengues për zhvillimin ekonomik. Investimi në infrastrukturë

mbetet një nga fushat më të rëndësishme por të shtrenjta për intervenim në ko-

munë. Është me rëndësi që nga mjetet e kufizuara financiare që janë në dispozici-

on t’i ipet përparësi atyre investimeve që duket të kenë ndikimin më të madh në 

zhvillimin e qytetit. Përveq çfarëdo investimi në infrastrukturë, duhet të nxitet ndry-

shimi në praktikat aktuale. Infrastruktura e mirë kërkon mirëmbajtje të përhershme

dhe investime. Kjo mund të arrihet vetëm nëse konsumatori paguan për mallërat

dhe shërbimet që i shfrytëzon. Kapaciteti poashtu mund të rritet nëse mënjanohet

humbja e burimeve ekzistuese. Zvogëlimi i humbjeve mund të arrihet po qe se 

poashtu shpie në uljen e çmimit për konsumatorë.

5. Zonat Industriale

Përveç çështjes së infrastrukturës, disponueshmëria me hapësirë për ndërmarrje

është një faktor i rëndësishëm për promovimin e aktivitetit ekonomik. Sipërfaqe ne-

vojitet si për ndermarrjet ekzistuese ashtu edhe për investimet e reja të mundshme.

Veçoritë më të rëndësishme të vendeve industriale përfshijnë: infrastrukturën, fleksi-

bilitetin e përdorimit, linja të mira trafiku dhe pëballueshmëria financiare.

Një analizë lidhur me ndërmarrjet ekzistuese e ndërmarrë nga Grupi punues për

vende industriale, tregon se shumica e ndërmarrjeve të sektorit privat duhet të pu-

nojnë në kushte shumë të kufizuara. Infrastruktura është e dobët; shumica prej tyre

janë të vendosura në prona private në zonat me shfrytëzime të përziera, duke ve-

pruar nëpër oborre ose në ndërtesa banesore në fqinjësi të drejtëpërdrejtë me

zonat e banimit. Zgjërimi i sipërfaqes punuese në shumicën e rasteve është i pa-

mundshëm. Ndërmarrjet e tjera janë vendosur përgjatë rrugëve kryesore dhe në

disa fshatra pa infrastrukturë të duhur ose rregullim urban. Në disa raste ato janë

marrë me qira nga ndërmarrjet e dikurshme të pronësisë shoqërore. Nuk ka infor-

mata të sakta lidhur me çmimet e qirasë. Në bazë të të dhënave nga komuna,

çmimi sillet prej 2 deri në 5 euro për m2.

Ekzistojnë dy zona kryesore brenda komunës të cilat mund të shfrytëzohen për ak-

tivitete industriale ose prodhuese. Një zonë është e vendosur në afërsi të stacionit e

ndarë në parcela të vogla të cilat kanë potencial për t’u përdorur si vende për shitje

me shumicë dhe depo si edhe për prodhim dhe përpunim ushqimor. Zona tjetër
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kryesore është një vend për industri të rëndë që gjendet më në jug. Shfrytëzimi ak-

tual i vendeve industriale dhe zonave punuese në Mitrovicë mund të kategorizohet

në tri lloje. Së pari, vendet dhe objektet e ish ndërmarrjeve në pronësi shoqërore,

tani nën pronësinë e AKM-së, të cilat do të privatizohen gjatë procesit të privatizimit

që është në vijim. Së dyti, ato vende që momentalisht shfrytëzohen nga UNMIK-u.

Së treti, zonat joformale të sektorit privat të zhvilluara rishtazi. 

Nëse përqëndrohemi në pjesën veriore, situata aty është paksa më e mirë. Në pje-

sën veriore të vet qytetit, poashtu mungon sipërfaqja e lirë, megjithate komuna fqi-

nje e Zveçanit e ka rregulluar një park industrial në Dolan, ku sipërfaqja dhe objek-

tet janë ende në dispozicion me një çmim të volitshëm. Duke pasur parasysh struk-

turën urbane të pjesës veriore të komunës dhe strukturën ekonomike ekzistuese

(me shumë pak aktivitete prodhuese) është ende pikëpyetje se a do të ketë nevojë

së shpejti për sipërfaqe që i dedikohet këtij sektori në këtë zonë. Një zonë e cila

mund të jetë në dispozicion në të ardhmen për prodhim dhe përdorime të tjera ko-

merciale është një punishte dhe zona e mirëmbajtjes e ish ushtrisë jugosllave e cila

së voni është liruar nga KFOR-i.

Për të përfunduar, përderisa procesi i privatizimit nuk përfundohet, për momentin

nuk ka zona “legale” në dispozicion për aktivitete prodhuese. Sipërfaqja mund

vetëm të mirret me qira për një periudhë kohore të shkurtër, që pengon investimet

afatgjate.

Rishikimi i vendeve industriale ekzistuese në hektarë

Rishikimi i zonave të planifikuara dhe të mundshme potenciale dhe

atyre industriale në hektarë
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Stacioni /
Sitnicë

Zona e
brend-
shme e
qytetit

Parku
Industrial
i Trepçës

në jug

Parku
Industrial
i Trepçës

Çeshme
Llugu

Zhabari Gjithësej

Ndërmarrjet në
pronësi
shoqërore

20 5.5 63 88.5

UNMIK-u /
KFOR-i

8 8

Vendet
ekzistuese
gjithësej

96.5

Stationi/
Sitnica

Zona e
brend-
shme e
qytetit

Parku in-
dustrial i
Trepçës
në jug

Parku in-
dustrial i
Trepçës

Çeshme
Llugu

Zhabari Gjithsej

Vendet e 
mundshme

14 4.5 1.5 6 26

Zgjerimi i
parashikuar nga
Plani i Përgjithëm
Urban

11 62 43 13 129



Prej vendeve që do të mund të shiteshin në të ardhmen e afërtë, vetëm një numër i

vogël do të mund të aktivizohej lehtë për aktivitete të reja prodhimi. Vendet ekzistu-

ese industriale në qytet numërojnë rreth 96.5 hektar nga të cilët UNMIK-u aktualisht

shfryëzon rreth 8 hektar dhe 63 hektarë e përbëjnë Parkun industrial të Trepçës.

Kjo e fundit është e ndotur dhe duhet të bëhen punë themelore me qëllim të ristruk-

turimit të saj po qe se riaktivizohet për qëllime të reja. Menaxhmenti i Trepçës ka

për qëllim të ndajë disa parcela të tokës në gjendje më të mirë në këtë zonë, si-

doqoftë nuk duket se mund të llogaritet për më shumë se 10 hektarë. Sidoqoftë

pjesa e tokës rentabile e cila mund të lirohet përmes privatizimit do të mund të

përfshijë gjithësej rreth 35 hektarë. Ekzistojnë gjithashtu probleme serioze me 

shfrytëzimin e 129 hektarëve fillimisht të planifikuara për shfrytëzim industrial në

Planin e Përgjithshëm Urban të vitit 1979. Ndotja nga hudhja e mbeturinave, gjend-

ja e përgjithshme e keqe e tokës, si dhe mungesa e infrastrukturës do ta pengojnë

shfrytëzimin ekonomik të pjesëve të kësaj toke në një afat të shkurtër. 

Nga vendet e mundshme mbase 20 hektarë do të mund të aktivizoheshin, të cilët

së bashku me përafërsisht 35 hektarët e tokës industriale rentabile e cila do të jetë

në dispozicion përmes procesit të privatizimit do të përmbledhë një sipërfaqe prej

gjithësej 55 hektarëve për aktivitete ekonomike. 

Për nevojat e sipërfaqes në të ardhmen mund të ipen vetëm vlerësime të thukta.

Zonat industriale me rreth 25 hektarë do të jenë të mjaftueshme për forcën punëto-

re ekzistuese në Mitrovicë, në sektoret e prodhimit, ndërtimtarisë dhe të shitjes me

pakicë (po qe se mesatarja e sipërfaqes punuese për çdo punëtor projektohet të

jetë 100m²). Megjithëkëtë, struktura ekonomike ekzistuese është shumë e dobët

dhe nuk paraqet strukturë të qëndrueshme për të ardhmen. Andaj, një vlerësim i

përafërtë i bazuar në krahasimet me rajonet e tjera Europiane do të ishte i dobi-

shëm për vlerësimin e nevojës sipërfaqësore në të ardhmen. Bazuar në një vlerë-

sim të popullatës prej 90.000 banorësh, një mesatare e shkallës së punësimit prej

40% (me rreth 23 % të punëtorëve në sektorin prodhues), nevoja për sipërfaqe në

sektorin prodhues do të ishte rreth 50 hektarë. Një shumë e njëjtë e sipërfaqes do

të ishte e nevojshme për tregti dhe shërbime pasi që në shoqëritë moderne këto

aktivitete janë të prirura të kërkojnë një sipërfaqe të madhe. 

Ky vlerësim i matur nënkupton se komuna do të duhet të aktivizojë tërë sipërfaqen

ekzistuese të mundshme prej rreth 55 hektarësh në mënyrë që t’ plotësojë nevojat

e tanishme dhe të ato ardhme për sipërfaqe industriale.
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6. Udhëzimet për zhvillimin Urban

Udhëzimet për zhvillim urban në këtë sektor i kthehen prap përfundimeve lidhur me

menaxhimin urban të sipërpërmendur në mënyrë që të ndihmohet në sinkronizimin

e aktiviteteve të ardhshme të planifikimit urban me përmbajtjen e kësaj agjende. 

Udhëzimet për zhvillim të përgjithshëm

(a) Kufizimi i zgjërimit urban

Pas një periudhe të gjatë të zgjërimit urban pa planifikim dhe rregullim të duhur,

kufizimi i zgjërimit të qytetit është çështje kyqe për të ardhmen. 

Ā Problemet kryesore janë: 

• Vendbanimet urbane të shpërndara dhe të parenditura që nuk mund të kenë   

shërbime efikase me infrastrukturë teknike.

• Problemet ambientore dhe shëndetësore të shkaktuara nga mungesa e infra

strukturës.

• Infrastruktura publike qëndrore, posaçërisht shkollat nuk mund të kenë çasje të 

lehtë dhe të sigurtë.

Ā Pyetjet kryesore janë:

• Si mund të sigurohet infrastrukturë e duhur për këto zona dhe kush do të duhej 

të paguante për këtë?

• Si do të duje të përfshiheshin këto zona në një plan urban?

• Cilat janë masat e duhura për të mënjanuar zgjërimin e mëtutjeshëm?

(b) Mbrojtja e peizazhit

Aspekti tjetër i kufizimit të zgjërimit urban është mbrojtja e natyrës. 

Ky synim ka aspekte të ndryshme:

• Mbrojtja e funksionit ekologjik si një mjedis natyror.

• Mbrojtja e kapacitetit të saj për filtrimin e ujit me qëllim të mbrojtjes nga vërshimet.

• Mbrojtja e aktiviteteve bujqësore.

• Mbrojtja e burimeve natyrore për aktivitete rekreative.

Këto dy udhëzime kryesisht kanë të bëjnë me zgjërimin urban përgjatë rrugëve

kryesore për në Kqiq të Madh dhe aktivitetet e vendosjes në luginën e Lushtës, si

dhe zonat në mes të stadiumit dhe rajonit të Zhabarit dhe Shipolit. Këtu nevojitet

një rregullore urgjente në mënyrë që të ndalet procesi i vendosjes që është në

vazhdim.
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(c) Zhvillimi i pjesës së brendssme të qytetit dhe zonat e rehabilitimit dhe të zhvillimiti 

Udhëzimi i tretë i përgjithshëm i cili është i lidhur ngushtë me dy të tjerat është

një përqendrim në zhvillimin e brendshëm të qytetit si dhe themelimin e zonave

të zhvillimit. Nëse ka përpjekje serioze për të kufizuar zgjërimin urban, atëherë

nevojiten përpjekje paralele për ta lehtësuar zhvillimin në pjesën e brendshme të

qytetit dhe zonave të tjera të zgjedhura për intervenim. Pjesa qëndrore e qytetit

duhet të ballafaqohet me një mori problemesh:

• Shkatërrimi i shesheve historike në qendër të qytetit në lagjen Qendra dhe 

nevojat për rehabilitim të blloqeve banesore.

• Infrastruktura e dobët në lokalitetin Qendra, Bajr dhe Iliridë.

• Sipërfaqja e kufizuar për zgjërimin e funksioneve të shërbimeve dhe të biznesit.

• Hapësira e kufizuar për parkim dhe rregullimi i pamjaftueshëm i trafikut.

• Tregu i parreguluar dhe aktivitetet e shitjes në rrugë si dhe tollovia e trafikut në

rrugët kryesore e posaqërisht ditëve të tregut.

• Sipërfaqet e shkatërruara publike dhe zonat e gjelbëruara joatraktive. 

Aspektet kryesore të punëve të nevojshme janë tashmë në proçes e sipër siç është

rregullimi i furnizimit me ujë, por nevojitet aksion i koordinuar për të parandaluar

amortizimin gradual të zonave të brendshme të qytetit. Ky proces, i intensifikuar nga

de fakto ndarja e qytetit, mund ta ndihmojë zhvendosjen e “qendrës” në zonat peri-

ferike, posaqërisht në jug të qytetit. Kjo do të mund të krijonte me radhë një cikël të

vetë-vazhdueshëm, përmes së cilit rritet kërkesa e përhershme për infrastrukturë të

re në periferinë urbane, në të njëjtën kohë sikurse që investimet në vazhdim nevoji-

ten për të mirëmbajtur sistemin ekzistues. Andaj, investimet dhe aktivitetet do të

duhej të jenë kryesisht të përqëndruara në përmirësimin e vendbanimeve ekzistue-

se dhe në zonat ku mund të lidhen lehtë në infrastrukturën ekzistuese. 
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Struktura hapësinore dhe urbane

Zonat e zhvillimit

Propozimet e mëposhtme, janë bërë si pjesë e një përpjekjeje për përqendrim të

mjeteve dhe aktiviteteve në zonat specifike në mënyrë që të arrihet një kosto e

efektshme dhe zhvillim proaktiv. Zonat e studiuara përfshijnë: 

Çeshme Lug – Mitrovica veriore

Departamenti i Planifikimit Urban të Administratës së UNMIK-ut në Mitrovicën verio-

re, ka ndërmarrë një studim për mundësinë e realizimit të zhvillimit të mundshëm të

Çeshme Lugut – zonë e cila gjindet në mes të lumit Ibër dhe linjës hekurudhore. 

Për shumicën e kësaj toke çmimi për sigurimin e infrastrukturës bazë (rrugëve, ujit dhe

kanalizimit) do të ishte rreth 45 euro për m2. Këto çmime janë të larta për shkak të nevo-

jës për groposje të tokës në këtë zonë. Dy vende në këtë pjesë të tokës do të kushtojnë

më lirë për t’u zhvilluar – rreth 15 euro për m2, megjithate njëri prej këtyre vendeve është

në pronësi private dhe tjetri aktualisht është duke u shfrytëzuar si një vendbanim jozyrtar.

Sidoçoftë, kostoja e këtij zhvillimi do të jetë shumë e lartë në krahasim me kërkesën

e tanishme për vendet industriale për pjesën veriore të Mitrovicës. Me qëllim të 

shmangjes nga investimet e shtrenjta në sipërfaqet ku shfyrtëzimi në të ardhmen

është shumë i pasigurtë, do të kishte shumë kuptim po qe se së pari do të përqën-

drohemi në aktivizimin e parkut ekzistues industrial në Dolan ku sipërfaqja ende

është në dispozicion për aktivitete prodhuese. 

Përveç sipërfaqes në Dolan, një sipërfaqe punishteje dhe mirëmbajtjeje e ish

Ushtrisë Jugosllave është liruar së voni nga KFOR-i në pjesën veriore të Mitrovicës.

Kjo sipërfaqe e cila gjendet afër hekurudhës mund të zhvillohet më lehtë se sa

zona e Çeshme Lugut, dhe objektet e meremetuara që gjenden në këtë zonë janë

poashtu në dispozicion. Si perspektivë afatmesme, zhvillimit të kësaj zone duhet t’i

ipet përparësi në krahasim me zonën e Çeshme Lugut. 

Zona e ndërmarrjeve Sitnica dhe Parku Industrial Trepça:

Dy zonat ekzistuese industriale përreth stacionit hekurudhor (Zona e ndërmarrjeve

Sitnica) dhe parku industrial Trepça do të mund të ofronin sipërfaqe për veprimtari

të ardhme ekonomike. 

Udhëheqja e Trepçës po tenton të zhvillojë disa pjesë të zgjedhura të kësaj zone

përmes dhënjes me çira të lokaleve dhe përmes privatizimit. Në këto zona është i

domosdoshëm një pastrim i mjedisit në mënyrë që të krijohen kushte të duhura për

shfrytëzim në të ardhmën. Përkrahja financiare për aktivitetet e rizhvillimit dhe inve-

stimet në pastrimin e ambientit janë të rëndësishme jo vetëm për shkak të kushteve

ekologjike. Prej një perspektive të zhvillimit urban kjo poashtu krijon një tokë të

përshtatshme për zhvillim industrial që është e pamjaftueshme kudo, dhe kjo do të

mund të paraqitëte një faktor pozitiv të mjedisit për rajonin e Mitrovicës. 

Zona e ndërmarrjeve Sitnica gjendet në vend të mirë dhe struktura dhe përdorimi i

saj heterogjen ofrojnë kushte të mira për zhvillimin e biznesit lokal; përfshirë këtu

aktivitetet tregtare dhe industrinë e lehtë. Rekomandimet për aktivizimin e dy ven-
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deve të caktuara të tokës në këtë zonë – fabrika e rimorkiove dhe zona e tregut të

kafshëve – janë të skicuara në sektorin përfundimtar të kësaj agjende si njëri ndër

veprimet primare të rekomanduara. Shumica e tokës në këtë vend është në pronësi

të AKM-së, dhe do të privatizohet në të ardhmen. Disa lokale dhe zona të tjera janë

duke u shfrytëzuar nga KFOR-i dhe UNMIK-u. 

Shfrytëzimi aktual i këtyre parcelave do të ndryshojë në vitet e ardhshme. Procesi i

privatizimit dhe në veçanti shitja e objekteve dhe e tokës do të përkrahet nga një

plan gjithpërfshirës për menaxhimin e pasurisë së patundshme për këtë zonë.

Është mëse e rekomanduar që mundësitë e zhvillimit të vendeve të ndryshme të

tokës të vlerësohen, dhe të zhvillohet një koncept për ndarjen dhe zhvillimin e ven-

deve para se të bëhet privatizimi. Duhet të arrihet marrëveshje lidhur me çfarë lloj

shfrytëzimi duhet të lejohet në të ardhmen. 

Komuna duhet ta zhvilloj një koncept menaxhimi dhe të themelojë një grup për 

zhvillim i cili do të punojë në partneritet me AKM-në. Ky grup mund do të ndihmoj

në udhëheqjen e procesit, të krijojë kushte për investime të sigurta për shfrytëzuesit

e ardhshëm dhe të sigurojë që kjo zonë do të zhvillohet dhe ngritet në një zonë pu-

nuese e rëndësihme e brendisë së qytetit.

Mëhalla e Romëve – zona rreth stadiumit

Zhvillimi i pjesës së sipërfaqes së pashfrytëzuar të brendisë së qytetit të ish koope-

rativës bujqësore, sipërfaqja përreth stadiumit të ri si dhe Mëhalla e shkatërruar e

romëve, mund të jenë vendpërqëndrime afatshkurtëra dhe afatgjata të zhvillimit

ekonomik. Këtu do të jetë i mundur zhvillimi ekonomik përmes shfrytëzimit të buri-

meve ekzistuese e poashtu edhe krijimi i mundësive për zgjërimin e punëve të

zonës qëndrore. Në planin gjithpërfshirës zhvillimor urban do të duhej të 

integroheshin detyrat vijuese:

• Rindërtimi i Mëhallës së Romëve

• Krijimi i zonave të gjelbërta dhe reakreative posaqërisht pranë bregut të lumit

• Një zonë e re tregtare, biznese të reja të orientuara kah ndërtimtaria dhe shërbimet

• Zhvillimi i industrisë së lehtë dhe zonave të tregtisë në zonën e stadiumit

• Zhvillimi i një skeme të re të trafikut

• Mbrojtja e sipërfaqes për infrastrukturës shoqërore dhe arsimore.

Përmirësimi i zonës qendrore dhe zhvillimi i qendrave periferike

Përveç zhvillimit urban në zonat e sipërpërmendura, përmirësimi i kushteve në

zonën qendrore është një prioritet i rëndësishëm që duhet ndërmarrë. Duhet të 

zhvillohet një plan për rehabilitimin e qendrës së qytetit. 

Promovimi i qendrave periferike mund ndihmojë për t’u përqëndruar në procesin e

gjithëpërhapur të zhvillimit të periferive përgjatë arterieve kryesore të trafikut në disa

zonat kyçe. Në këto zona nevojitet sigurimi i infrastrukturës bazë teknike dhe

shoqërore, dhe kësaj duhet dhënë prioritet. Dy zona do të sishin të përshtatshme

për këtë qëllim: Zhabari, Shipoli dhe Kqiqi i Madh. Për të dyja zonat do të duhej kri-

juar një plan zhvillimor i detajizuar për periferi.
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Strategjia zhvillimore

Strategjia Zhvillimore

TEMA E PARË KRYESORE:

Përkrahja e Bizneseve dhe zhvillimi i sektorit Privat 

Qëllimi 1

Rritja e qasjes në hapësirat që janë të pajisura me infrastrukturë për bizneset e

vogla në të gjitha sektoret në komunë, veçanërisht në sektorin e prodhimit, duke u

siguruar se do të ketë mjaft tokë në komunë për aktivitete komerciale në periudhën

afatmesme dhe afat-gjatë.

Veprimet / Rekomandimet:

a.Privatizimi i zonës së Fabrikës së rimorkiove nga Agjencia Kosovare e

Mirëbesimit, të shitet në parcela më të vogla në mënyrë që bizneset e vogla të

mund të sigurojnë tokën për investime afat-gjate. 

b.Toka e tregut të kafshëve të jetë në dispozicion në parcela, pa ndërtesa, për biz-

neset private prodhuese për investime afat-gjate. Duhet të gjinden investimet për

infrastrukturë themelore.

c. Zhvillimi i një koncepti për zhvillimin afat-gjatë të vendeve industriale, reaktivizimi i

disa hapësirave për nevojat në të ardhmen përmes kërkimit të fondeve për pastri-

min e ndotjes së ambientit.

Qëllimi 2

Të mbështetet sektori i shërbimeve të orientuara në ndërmarrje (reklamat, kontabili-

teti, etj.), në mënyrë që kjo të ketë efekt habitës të përmirësimit të ekzekutimit dhe

garës në mes të ndërmarrjeve të tjera. Të përkrahen aktivitetet e bazuara në shër-

bime në veri të Mitrovicës, të kapitalizohen mundësitë e ofruara nga Universiteti. 

Veprimet / Rekomandimet:

a.Inkubatori i biznesit në Qendrën e Kulturës (duke siguruar hapësirë strehuese për

zyrë për bizneset fillestare dhe ato të vogla, duke ofruar trajnime, përkrahje dhe

këshilla).

b.Projekti për ofrimin e kredive qiradhënësve për përmirësimin e objekteve për

dhënje me qira studentëve në veri të Mitrovicës. 
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Qëllimi 3

Përmirësimi i hapësirës tregtare në qytet, duke u siguruar se ka hapësira adekuate

për tregtarët për të deponuar dhe shitur mallërat e tyre; poashtu duke shërbyer për

përmirësimin e rëndësisë rajonale të Mitrovicës.

Veprimet / Rekomandimet:

a.Krijimi i një sipërfaqeje për treg të gjelbërt në Mitrovicën Veriore

b.Aktivizimi i tregut të Ibrit për tegti me shumicë me marrëveshje qiradhënëse afat-

shkurtër; në mënyrë që kur të filloj me punë tregu në Mitrovicën jugore atëherë ai

mund të zgjërohet duke i mbledhur tregtarët nga i tërë rajoni. Kjo do të lirojë

hapësirë në qendër të qytetit nga kaminonët dhe aktivitetet e shitjes me shumicë.

Qëllimi 4

Duke siguruar që komuniteti i biznesit ka qasje të mirë në informata dhe trajnim,

dhe që sistemet e përkrahjes së biznesit janë të themeluar dhe punojnë në bashkë-

punim me njëri tjetrin.

Veprimet / Rekomandimet:

a.Të sqarohen dallimet në mes të organizatave të ndryshme të përkrahjes së biz-

nesit në pjesën jugore të Mitrovicës. Të sforcohet qendra e bizneseve si një qen-

dër përkrahëse dhe informative, dhe Agjensionin Rajonal i Ndërmarrjeve si një

qendër për trajnim dhe zhvillim. 

Qëllimi 5

Të përkrahen bizneset ekzistuese, të rritet kapaciteti i bizneseve të vogla që kanë

filluar të shfaqen dhe të caktohen bulevarde të mundshme për investime në të

ardhmen. Të ndërtohet mirëbesimi në mes komunës dhe bashkësisë së bizneseve. 

Veprimet / Rekomandimet:

a.Një Pilot projekt që lidh riparimin e fasadave të blloqeve banesore me trajnimin e

ndërmarrjeve dhe punëtorëve me qëllim të përmirësimit të njohurive bazë të

mjeshtrive dhe teknikave që mund të barten në riparimin e ndërtesave në komun-

at tjera. 

b.Të ndërmirret një analizë rreth”Përparësive/Dobësive/Mundësive/Kërcënimeve”

në aktivitetet e mundshme në sektorin prodhues. 

c. Të themelohet një fond për zhvillim komunal në jug – duke pasqyruar projektin

tashmë ekzistues në veri nga IOM-i. Kjo do të mund të administrohej nga Qendra

e biznesit, duke ofruar kredi për bizneset e vogla dhe për bizneset fillestare me

kamata të lëvërdishme. 

d.Të ofrohen taksa komunale stimuluese për ndërrmarrjet prodhuese në fazën fille-

stare, duke i liruar ato për dy vitet e para të operimit të tyre. 

e.Të analizohet se si prezantimi i modeleve të mundshme të “zonave të lira 

tatimore” në komunë do të ndikonte në mjedisin e biznesit. 
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Strategjia zhvillimore

TEMA E DYTË KYÇE:

Krijimi i njohurisë dhe arsimimi për ndryshim ekonomik

Qëllimi 1

Duke siguruar që sistemi i edukimit është i pajisur mirë për t’u siguruar të rinjëve

aftësitë të cilat u nevojiten atyre në mënyrë që të kenë të ardhme më të mirë pasi të

mbarojnë shkollën.

Veprimet / Rekomandimet:

a.Pajisja e shkollave me kompjuterë, dhe me trajnime të mësimdhënësve në mirëm-

bajtjen e kompjuterëve dhe mësimdhënie të Teknologjisë Informative. 

Qëllimi 2

Lidhjen e shkollave me qendra të biznesit, dhe inkurajimin e zhvillimit ndërmarrës

në mesin e të rinjëve.

Veprimet / Rekomandimet:

a.Themelimi i rrjetit të vendeve trajnuese në Mitrovicë – duke i lidhur objektet e

ndryshme që janë në dispozicion në komunë. Organizimi i udhëtimeve për

nxënësit me qëllim që të vizitojnë bizneset dhe të kuptojnë se si operojnë ato,

dhe organizimi për biznesmenët vendorë dhe shoqatat e biznesit që të vizitojnë

shkollat dhe të diskutojnë rreth punës së tyre. 

b.Zhvillimi i trajnimit të biznesit dhe aftësive ndërmarrëse si një aktivtet shtesë në

planprogram, posaqërisht në shkollën ekonomike. Hartimi i skemës për njohuri të

veçanta të Ndërmarrjeve të rinisë/Skema për të arriturat e juniorëve; kurset për

nxënës do të mund të organizoheshin nga anëtarët e rrjetit trajnues.

Qëllimi 3

Rritja e numrit të trajnimeve profesionale në dispozicion të banorëve të Mitrovicës,

posaçërisht trajnime që do të shpienin drejt njohjes ndërkombëtare të këtyre 

kualifikimeve.

Veprimet / Rekomandimet:

a.Themelimi i akademisë trajnuese CISCO në Mitrovicë – në dispozicion të bash-

kësive që jetojnë në jug dhe në veri, duke u ofruar trajnim të niveleve të larta të

kompjuterëve, e poashtu edhe shkathtësi menaxhuese.

47

T
E

M
A

 E
 D

Y
T

Ë
 K

Y
Ç

E
:

K
ri

ji
m

i 
i 
n
jo

h
u
ri

s
ë
 d

h
e
 a

rs
im

im
i 
p
ë
r 

n
d
ry

s
h
im

 e
k
o
n
o
m

ik



TEMA E TRETË KYÇE:

Zhvillimi i zonave rurale

Qëllimi 1

Përparësia e investimeve në infrastrukturë që do zhvillonte kapacitetin në zonat

kyqe rurale.

Veprimet / Rekomandimet:

a.Zhvillimi i zonave kyqe sikurse Kqiqi i madh dhe Zhabari për të qenë qendra peri-

ferike me një koncept të duhur të zhvillimit dhe zonat si Bare, Koshtovë dhe

Frashër – të jenë qendra bujqësore, dhe/ose vende ku mund të mbështetet turiz-

mi. T’i ipet përparësi nevojave të investimeve në infrastrukturë në këto zona. 

Qëllimi 2

Pasi të jetë kryer njëherë analiza e ekonomive familjare në zonat rurale, këto shëni-

me pastaj të përdoren për të identifikuar mundësitë për zhvillimin bujqësorë në

zonat rurale. 

Veprimet / Rekomandimet:

a.Të identifikohen bujqit të cilët kanë mundësi për zhvillim dhe pastaj ata të furnizo-

hen me mjete që u nevojiten për t’u bërë më të fortë ekonomikisht dhe të theme-

lojnë veprimtari për përpunimin e ushqimit. Kjo mund të bëhet përmes krijimit të

një skeme investive për të cilën do të konkurronin bujqit individualë. 

b.Të hulumtohet mundësia për formimin e Shoqatave të Makinerisë në zona të

zgjedhura, ku makineria mund të përdoret bashkarisht nga bujqit e ndryshëm për

të rritur përdorimin e pasurive. 

c. Të analizohet zingjiri i përpunimit të ushqimit që aktualisht ekziston në rajon dhe

të ndërmirret studimi i realizueshmërisë në ato zona ku përpunimi i ushqimit dhe

prodhimi bujqësor mund te lidhen ne mes veti. Të inkurajohet aktiviteti ndër-

marrës duke përshtatur prodhimin e ushqimit me nevojat e tregut rajonal. 

d.Projektet që lindin si pjesë e një strategjie më të gjërë do të duhej të përcjellnin

kërkesat e tregut, dhe investimet do duhej bërë vetëm aty ku ka logjikë ekonomi-

ke. Llojet e projekteve që do të mund të hulumtoheshin janë ndërtimi i serrave,

apo themelimi i vendeve grumbulluese në zonat kryesore rurale.
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Strategjia zhvillimore

TEMA E KATËRTË KYÇE:

Menaxhimi urban dhe cilësia e jetesës

Qëllimi 1

Të siguruhet menaxhim efikas urban duke i lidhur investimet në infrastrukturë me

planet zhvillimore hapësinore dhe ekonomike. 

Veprimet / Rekomandimet:

a.Komuna duhet ta mbajë një listë të azhurnuar të investimeve në infrastrukturë, me

një sqarim të qartë se si investimet ndihmojnë qëllimet e zhvillimit ekonomik. Kjo

listë duhet të ketë prioritet dhe duhet të jetë publikisht në dispozicion. 

b.Prioritetet e infrastrukturës për periudhën e ardhshme duhet të përmbajë: parkun e

biznesit në zonën e tregut të kafshëve, vendet rurale (Kqiq i Madh, Koshtovë,

Zhabar dhe Bare) si dhe sistemin e kanalizimit dhe repartin për përpunimin e ujëra-

ve te zeza. 

c. Të ndërmirret një fushatë e informimit publik për të informuar njerëzit lidhur me pa-

sojat e humbjes së ujit, dhe të shpjegohet nevoja për pagesën e faturave të ujit.

d.Promovimi i rindërtimit të infrastrukturës rajonale siç është hekurudha dhe rrugët për

në Novi Pazar dhe Podgoricë në mënyrë që të forcohet pozita rajonale e qytetit. 

Qëllimi 2

Të sigurohet një kornizë e qëndrueshme për investime private lidhur me caktimin e

zonave dhe perspektivave të planeve për zhvillim urban.

Veprimet / Rekomandimet:

a. Zbatimi i udhëzimeve për zhvillim urban të cekura në sektorin e Strukturës hapë-

sinore dhe urbane dhe përqëndrimi në zonat e propozuara për zhvillim. Nevojitet

përqendrim i posaçëm për krijimin e hapësirës për biznese dhe për zhvillimin e

zonave të reja punuese në zonat periferike me qëllim të drejtimit dhe të rregullimit

të kërkesave. (Kqiq i Madh dhe Zhabar) 
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Qëllimi 3

Të promovohet krijimi i sipërfaqeve publike cilësore dhe të përmirësohen kushtet e

përditshme jetësore të banorëve. Të përdoren pasuritë komunale për të krijuar një

qytet të gjallë që është tërheqës për të huajtë e poashtu edhe për njerëzit që jetojnë

në të. Të promovohet një kulturë e krenarisë qytetare në paraqitjen e qytetit dhe në

ato që ai i ofron.

Veprimet / Rekomandimet:

a.Themelimi i Fondit Rigjenerues për Banorët e Mitrovicës në jug dhe veri për të

cilin komitetet e banuesve mund të konkurojnë për financimin e projekteve të

vogla përmirësuese të cilat mund t’i zbatojnë menjëherë në bashkësitë e tyre të

drejtëpërdrejta dhe në blloqet e ndërtesave. 

b.Krijimi i një plani të brendshëm rigjenerues për pjesën e brendshme të qytetit në

veri të Mitrovicës, me propozime për riorganizim të parkingjeve, rrjedhës së ko-

munikacionit dhe përmirësimit të lokaliteteve banuese dhe sipërfaqeve të gjel-

bëruara.

c. Shfrytëzimi i sipërfaqes së qendrës së kulturës që është në dispozicion në

Mitrovicë, krijimin e hapësirës për galeri, komercializimi i lokaleve të kafeneve dhe

sallës së kinemasë. 

Qëllimi 4

Të ndërmirret aksion për rregullimin e burimeve ndotëse në qytet, në mënyrë që t’u

ofrohet banorëve një ambient më i shëndetshëm jetësor. 

a.Pastrimi i rrënojave nga shtëpitë e rrënuara në komunë – dhe në veçanti materia-

lin që duhet hudhur për shkak të rindërtimit të Mahallës së Romëve – që do të

përdorët për mbulimin e vendeve me bërllog në komunë, duke zvogëluar shpërn-

darjen e pluhurit të dëmshëm nga këto vende.
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Strategjia zhvillimore

TEMA E PESTË KYÇE:

Bashkëpunimi dhe koordinimi – krijimi i rrjeteve

Qëllimi 1

Letrat, planet dhe idetë nuk janë asgjë pa struktura ose fonde për t’i realizuar ato.

Kështu që, pjesa më e rëndësishme e stategjisë së zhvillimit do të jetë zbatimi.

Nevojitet një çasje strategjike prej shumë nivelesh, për të cilën do të angazhohe-

shin të gjithë banorët e Mitrovicës.

Veprimet / Rekomandimet:

a.Niveli Ndërkombëtar

Mitrovica ka probleme të njejta si shumica e qyteteve të tjera në rajon. Ajo ka

nëvojë të përfitojë nga interesimi ndëkombëtar ashtu që për një afat të shkurtër

duhet të dërgojë sinjal të fortë për përkushtim të përbashkët në jug dhe veri të

qytetit për të ndërtuar një të ardhme ekonomike. Ka shumë kërkesa drejtuar dona-

torëve ndërkombëtarë dhe Mitrovica duhet të tregojë se investimet këtu do të

bëjnë ndryshime – dhe se ka një strategji koherente të zhvillimit ekonomik që për-

krahet nga të gjithë qytetarët. Përshtypja e përgjithshme për Mitrovicën është në

kryesisht negative. Ka nëvojë për ndryshimin e kësaj përshtypjeje dhe nëse ka ne-

vojë për tërheqjen e investimeve duhet të bëhet një lloj “marketingu” se sa pozitive

do të mund të ishte Mitrovica po të kishte një përkushtim afatgjatë për zhvillim.

b.Niveli Rajonal – Iniciativa e Luginës së Ibrit

Edhe pse kjo është një strategji e nivelit komunal, zhvillimi ekonomik poashtu

duhet të kuptohet në kontekstin rajonal. Krijimi i një iniciative në mes të komuna-

ve të rajonit në Luginën e Ibrit për qëllime të zhvillimit ekonomik rajonal do të

ishte e çmueshme – siq janë çështjet e hekurudhës dhe universitetit. Do të mund

të themelohej një fond për zhvillim rajonal për investime që do të kishin ndikim në

tërë rajonin. Edhe “Trepçën” duhet shiquar në këtë kontekst – mundësisht për-

mes themelimit të një grupi punues duke përfshirë aktorët rajonalë si dhe

menaxhmentin e “Trepçës”, AKM-në, UNMIK-un, donatorët dhe aktorët e tjerë. Ky

grup do të shiqonte më në detaje mundësitë për riaktivizimin e disa aspekteve të

aktiviteteve komerciale të “Trepçës”. 
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c. Niveli Vendor

Do të këtë shumë aktorë të ndryshëm që do të kyçen në zbatimin e strategjisë në

nivelin lokal, disa brenda komunës dhe disa jashtë saj. Emërimi i koordinatorëve

vendorë për Zhvillim Ekonomik në jug dhe në veri për të përcjellur se çfarë po

ndodhë, dhe për t’i shtyer gjërat përpara, do të jetë i rëndësishëm për t’u siguruar

që zbatimi lëviz në drejtim të duhur. Këta koordinatorë duhet të jenë drejtëpërdre-

jtë të lidhur me Zyrën e Kryeshefit Ekzekutiv, në mënyrë që të përmbushen dety-

rat e tyre shumësektorale dhe integruese. Ata duhet të punojnë së bashku në të

gjitha nivelet e administratës dhe organizatave të jashtme. Ato kanë funksion 

koordines dhe kështu ata veprojnë jo sikurse kryesues të departamenteve por si

këshilltarë të departamenteve. Gjithashtu edhe projektet e reja dhe iniciativat që

po propozohen në këtë agjendë, është me rëndësi të sigurohet që lokalet ekzistu-

ese janë duke u shfrytëzuar në mënyrën më efektive që është e mundur për të

vazhduar me qëllimet e agjendës.

d.Niveli Individual dhe i Bashkësisë

Përkushtimi, energjia dhe imagjinata e vetë qytetarëve do të jetë faktori kyç në

krijimin e zhvillimit ekonomik. Një strategji e nivelit lokal mund vetëm të ofrojë

mënyra për ta ndihmuar këtë. Përpos aktiviteteve të biznesit, përmirësimi i pa-

raqitjës së qytetit do të këtë ndikim të madh në zhvillimin ekonomik, duke e bërë

atë vend më tërheqës. Shumë çka mund të bëhet në nivelin lokal për ta përmirë-

suar cilësinë e jetës në qytet – dhe një nga mënyrat për ta bërë këtë është për-

mes formimit ose rifillimit të punës së komiteteve të banorëve. Administrata komu-

nale mund t’i përkrahë këto aktivitete përmes fondit rigjenerues të qytetarëve.
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