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Për më shumë informata:
Web: http://kk.rks-gov.net/vushtrri/
Tel: Zyra e ZhEL, 028 571 343
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Të nderuar investitorë:

Komuna e Vushtrrisë që nga paslufta prioritet e ka pasur rregull-
imin e infrastrukturës së vendit, me qëllim të përmirësimit të 

jetës së qytetarëve dhe përmirësimin e mundësive për një zhvillim 
më të mirë ekonomik të vendit.

Qeveria komunale ka identifikuar nevojat e përmirësimit të mjedisit 
afarist, ka nxjerrë vendime për përcaktim të zonave ekonomike, 
që do të jenë në shërbimin tuaj, ka hartuar dhe plotësuar një mori 
rregulloresh që ndërlidhen me mjedisin afarist-taksat komunale, 
lehtësira në të hapur të biznesit dhe disa hapa të tjerë me interes 
për komunitetin e biznesit.

Në cilësinë e kryetarit të Komunës së Vushtrrisë dhe bazuar në 
nevojën dhe prioritet tona si qeveri për një zhvillim më të hov-
shëm ekonomik, për çdo investitor potencial në komunën tonë 
zotohem që do të ofrojmë mbështetje në:

Rregullim me procedurë të shpejtë të dokumentacioneve:

 h  Matjet gjeodezike nga kadastri;

 h  Pëlqimin urbanistik;

 h  Lejen e ndërtimit;

 h  Bartjen e pronësisë në librin e kadastrit;

 h Pranimin teknik të objektit-investimit.

Rregullim të infrastrukturës:

 h  Rregullimin e kanalizimit;

 h  Rregullimin e rrugës deri te investimi;

 h  Rregullimin e ujësjellësit.

Lehtësirat tjera:

Në rregulloren komunale për Tarifa, Ngarkesa dhe Gjoba Komu-
nale, i kemi liruar nga taksa komunale:

 h  Zejet e vjetra - artizanatet;

 h  Lirohen nga pagesa e taksës komunale të gjitha bizneset e 
regjistruara në vitin e parë të afarizmit. 

Po ashtu Komuna e Vushtrrisë ka aprovuar Planin Zhvillimor Ko-
munal 2009-2014; në procedurë e kemi hartimin e Strategjisë për 
Zhvillim Ekonomik Lokal 2013-2018; kemi Drejtorinë për Ekonomi, 
Bujqësi dhe Zhvillim; Komitetin për Zhvillim Ekonomik dhe Shërbime 
Publike; kemi realizuar shumë projekte me organizatat prestigjioze 
ndërkombëtare që operojnë në Kosovë siç janë: USAID-i me pro-
jekte të ndryshme, AZHR-në, me IADK (Iniciativa për zhvillimin e 
bujqësisë së Kosovës), me CDF-në, me “HPI-Kosova” (Heifer Kosova 
International) dhe shumë të tjerë.

»Investo në Vushtrri, është mundësi e mirë«
 Me respekt,  

Bajram Mulaku
Kryetari i Komunës së Vushtrrisë 

Fjala hyrëse e kryetarit të komunës
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Kosova
 h Evropë Juglindore, zemra e Ballkanit, zona kohore  GMT+1. 

 h Pjesë e marrëveshjes së Evropës Qendrore për tregti të lirë 
(CEFTA). 

 h Pozita gjeostrategjike: në udhëkryqet e korridoreve evropiane 7 dhe 
10 – lidhja kryesore në mes të Evropës dhe Azisë.

 h Katër shtete fqinje: Shqipëria, Maqedonia, Mali i Zi dhe Serbia.

 h Territori: 10,887 km2 – i rrethuar me male dhe i ndarë në dy nën-
regjione me madhësi, popullatë dhe relief të ngjashëm.

 h Klimë të butë kontinentale, me temperatura mesatare në janar -5°C 
dhe në qershor 24°C me reshje të favorshme. 

Kosova ka kushtet më të favorshme biznesore në regjion. Bazuar 
në treguesit e raportit biznesor të bankës botërore, qeveria e 
Kosovës ka ndërmarrë nisma thelbësore reformuese për për-
mirësim të mjedisit biznesor, konkretisht qeveria ka:

�� Eliminuar lejen biznesore;

�� Ka zvogëluar dokumentacionin e nevojshëm për eksport-
import;

�� Ka hequr taksën për regjistrimin e të gjitha bizneseve;

�� Ka hequr kërkesën për depozitimin e kapitalit themelues 
për kompani me përgjegjësi të kufizuar;

�� Ka rritur mbrojtjen e investuesve;
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Komuna e Vushtrrisë shtrihet në pjesën veriperëndimore të 
rrafshit të Kosovës, në zonën ku afrohen bjeshkët e Shalës dhe 

Qiçavicës bri lumit “Sitnica”. Vushtrria është qytet historik i njohur 
që nga koha bizantine iliro-romake dhe me emërtime të ndryshme. 
Është qendër komunale në të cilën gravitojnë 67 lokalitete të 
banuara.

Komuna e Vushtrrisë gjendet në pjesën veriore të Kosovës, me një 
largësi përafërsisht prej 28 km nga Prishtina, 112 km nga Shkupi 
(Maqedoni), 280 km nga Podgorica (Mali i Zi) dhe 360 km nga 
Beogradi (Serbi). Aeroporti Ndërkombëtar i Prishtinës është 42 
km larg, ky lokacion qendror dhe afërsia e bën Vushtrrinë shumë 
atraktive për zhvillim biznesor. 

Territori i komunës përfshin një sipërfaqe prej 345 km2 me 202.6 
banorë për km2. Në bazë të regjistrimit në vitin 2011, numri i 
popullsisë rezidente është 70.148 banorë, gjersa jorezidente afër 
30 mijë banorë. Vendbanimi kryesor në Komunën e Vushtrrisë 
është qyteti me 27.210 banorë, gjersa ka edhe 66 vendbanime të 
tjera rurale të banuara me 42.938 banorë. Sipas këtij regjistrimi, 
Komuna e Vushtrrisë ka 14.859 banesa dhe 11.787 ekonomi 
familjare. Të banuara janë 78.1%, gjersa të pabanuara 21.9%. 

Dy të tretat e territorit të komunës janë pjesë rrafshinore. Rrafshi 
i komunës e sidomos lugina përgjatë lumit “Sitnica” është tokë 
me potenciale të mundshme për zhvillimin e bujqësisë intenzive 

dhe zhvillim të agroindustrisë. Lumi “Sitnica”, kanali i sistemit 
Ibër-Lepenc si dhe përrockat Tërstena, ajo e Sllakocit, Studimës, 
Smrekonicës, Dumnicës dhe Brusnikut konsiderohen të jenë 
rrjeti kryesor hidrografik i saj. Po ashtu Komuna e Vushtrrisë 
është vendbanim i lashtë, andaj është e pasur me monumente 
të trashëgimisë kulturore, të cilat tregojnë historinë e saj nëpër 
periudha të ndryshme.

Profili i komunës

Suharekë/Suva Reka Gjilan/Gnjilane

Ferizaj/Uroševac

Prizren/Prizren

Gjakovë/Đakovica

Pejë/Peć

Mitrovicë/Mitrovica

Pristina
Vushtrri/Vučitrn
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Transporti
Vushtrria gjendet ne mes të dy qendrave kryesore Prishtinë dhe 
Mitrovicë, andaj rrugët ndërlidhëse dhe hekurudhat janë mundësi e 
mirë që zhvillojnë lëvizjen e shpejtë të qytetarëve dhe mallrave.

Rrugët – komuna gjendet në udhëkryqin e rrugës kryesore 

ndërkombëtare dhe regjionale dhe në udhëkryqin e arterieve 

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

një vegzë lidhëse e korridoreve ndërkombëtare VIII dhe X. 

Rrjeti rrugor dhe i magjistraleve përfshin:

Magjistralen e Adriatikut (M2), e cila lidh Mitrovicën – Prishtinën 

nëpërmjet Vushtrrisë (40 km në jug), Novi Pazarin (Serbi) dhe 

Rozhajë-Berane (Mal të Zi).

Magjistralen e Ibrit (M22.3), e cila fillon nga Mitrovica-Leposaviq-

Rashkë (Serbi) drejt veriut.

Hekurudha – hekurudha veriore Mitrovicë-Leposaviq-Beograd 
(Serbi), që kalon përmes territorit të Komunës së Mitrovicës, si 
dhe hekurudha jugore Fushë Kosovë-Shkup (Maqedoni) janë një 
përparësi e jashtëzakonshme që e bën Vushtrrinë atraktive për 
investime, duke pasur parasysh faktin që është fqinji i parë me 
Mitrovicën e që lidh mjaft mirë hekurudhën me këtë vend. Stacioni 
hekurudhor i Mitrovicës është i pajisur me 8 binarë me gjatësi 
totale prej 3,962m.

Aeroporti – Aeroporti Ndërkombëtar i Prishtinës gjendet 42 km 
larg Vushtrrisë. Aeroporti ofron të gjitha shërbimet për pasagjerë 
dhe transport të mallit.

Porti detar – Vushtrria ka qasje në portet e Durrësit dhe Shëngjinit 
në Shqipëri. Ndërtimi i autostradës Prishtinë – Durrës, ka zvogëluar 
dukshëm kohën e udhëtimit për në porte detare.

Porti detar – Vushtrria ka qasje në portet e Durrësit dhe Shëngjinit 
në Shqipëri. Ndërtimi i autostradës Prishtinë – Durrës, ka zvogëluar 
dukshëm kohën e udhëtimit për në porte detare.
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Një prej institucioneve më të rëndësishme që vepron në ko-
munë është zyra për zhvillim ekonomik. Zyra është e paji-

sur me një kuadër të trajnuar dhe proaktiv, i cili ofron mbështetje 
të plotë zhvillimit të biznesit dhe atij ekonomik në komunë. Në 
bashkëpunim të ngushtë me qendrën biznesore komunale, ad-
ministrata komunale ofron një varg shërbimesh biznesore, duke 
filluar nga shërbimet për regjistrim të biznesit deri në mbështetje 
të plotë të investuesve.

Administrata i kushton vëmendje të madhe efikasitetit. Të gjitha 
kërkesat e komunitetit biznesor procedohen me shpejtësi dhe 
kujdes të veçantë për t’i plotësuar të gjitha nevojat e tyre. Duke 
e parë nevojën e krijimit të një mjedisi të përmirësuar biznesor, 
komuna ka ndërmarrë një nismë për ofrimin e vëmendjes së 

veçantë, tërheqjes së investimeve përmes ofrimit të mundësive 
të ndryshme, me fjalë tjera me zvogëlim të tatimit, me stimulim 
dhe beneficione tjera preferenciale investuesve. Krahas kësaj, 
komuna ka adoptuar një qasje më proaktive ndaj partneritetit 
publiko-privat dhe dhënies së tokës koncesionale për tërheqje 
të investimeve. Një e dhënë me rëndësi është edhe mbledhja e 
informatave më të fundit mbi pronën komunale, e cila  është në 
sasi prej 1460 parcelave e që përbënë 4.6% të territorit të ko-
munës. Kjo tregon që shfrytëzimi i këtyre pronave mund të sjellë 

zhvillim ekonomik të qëndrueshëm nëpërmjet të cilit mund të 

krijohen vende pune, si dhe rritje të të hyrave vetanake që do të 

mund të shfrytëzoheshin nga komuna, për përmirësimin efektiv të 

infrastrukturës dhe shërbimeve tjera komunale.

Administrata Komunale
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Që nga data 1 janar 2012 regjistrimi i biznesit fillestar 
bëhet pa pagesë dhe pa dokumentacion verifikues, 

d.m.th. vetëm me plotësim të aplikacionit dhe dokument 
identifikimi (në bazë të Ligjit 02/L – 123 për shoqëri 
tregtare).

Nga data 24 maj 2011 është funksionalizuar për herë të parë 
Qendra Komunale për Biznes, në kuadër të Drejtorisë për 
Ekonomi, Bujqësi dhe Zhvillim, ndërsa nga 26 prill 2012 është 
komuna e parë që është pajisur me programin e ri, për dhënien 
e certifikatave për TVSH, Export-Import dhe numër fiskal.

Procedurat e regjistrimit të biznesit dhe “One stop shop”
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Bazuar në karakteristikat e përbërjes së tokës pjellore, kushteve 
klimatike dhe strukturës së popullsisë, Komuna e Vushtrrisë ka po-

tencial dhe traditë për zhvillimin e bujqësisë. Bujqësia është mbështetja 
kryesore e banorëve të komunës sonë dhe si e tillë radhitet një ndër 
komunat më të pasura të Kosovës, me sipërfaqe të arave dhe kop-
shteve (rreth 83 % nga sipërfaqja e tërësishme e territorit të Komunës 
së Vushtrrisë). Nga e gjithë sipërfaqja e komunës 15.879 ha është tokë 
e punueshme pjellore, prej tyre 6000 ha janë nën sistemin e ujitjes.

Ndër kulturat më karakteristike të këtij vendi është patatja me të cilin 
produkt ky vend është prodhuesi më i madh i saj. Me patate ky vend njeh 
eksportimin e saj nëpër vende të rajonit dhe më gjerë. Një pjesë e mirë 
e popullsisë si në mënyrë individuale, po ashtu edhe kolektive merren me 
kultivimin e patates. Cilësia e këtij produkti shquhet shumë për prodhimin 
kualitativ të çipsit dhe pomfritit. Ndër produktet e tjera që shquhen si cilë-
sore në këtë vend janë edhe gruri, misri, lakra si dhe tërfoja për bagëtinë.

Blegtoria - Kualiteti i tokës, kushtet klimatike, burimet me ujë dhe 
struktura e popullsisë paraqesin potencial për mbajtjen e bagëtisë 
në ferma. Gjedhet, delet dhe dhitë, me produkte mishi dhe bulmeti, 
paraqesin një prej prioriteteve të zhvillimit ekonomik komunal. Ka 
kushte të përkryera njëkohësisht edhe për zhvillimin e bletarisë si degë 
në zhvillim.

Pemëtaria - Aktualisht aktivitetet më të shprehura janë kultivimi 
i pemëve dhe perimeve në serra. Në disponim për dhënie në 
shfrytëzim nën pronësinë komunale, janë rreth 500 ha tokë bujqësore 
dhe kullosa.

Turizmi - Pozita karakteristike e komunës, vargmalet e Shalës dhe 
Bajgorës, lumenjtë “Ibër dhe Sitnica”, janë resurse të vlefshme për 
zhvillimin e turizmit.

Bujqësia, burimet natyrore, turizmi dhe përparësitë konkurruese
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K omuna e Vushtrrisë shënon fillimin e angazhimit institucional, 
në përmbyllje të investimeve të quajtura emergjente për të 

hapur kapitullin e ri, atë të investimeve zhvillimore. Investimet e 
kryera në vitet e fundit dhe ato në vitet e mëhershme të pasluftës 
e kanë rritur cilësinë e jetës së qytetarëve, por edhe kanë krijuar 
kushte infrastrukturore për hapje të mjediseve afariste. Vetëm gjatë 
katër viteve në komunën  tonë u asfaltuan rrugë në gjatësi prej 
186.547 metra; u kubëzuan 77 rrugë në gjatësi prej 21.733 metra; 
pastaj u ndërtua rrjeti i kanalizimit në gjatësi prej 40389 metra; 
rrjeti i ujësjellësit 86414. Gjithashtu u ndërtuan 22 ura të madhë-
sive të ndryshme; u ndërtuan apo rinovuan 75 objekte shkollore; 
29 ambulanca dhe qindra projekte tjera investive. Përgjithësisht në 
këto vite u realizuan 600 projekte të investimeve kapitale me kosto 
financiare prej 45.319.662 €.

Komuna e Vushtrrisë përveç tjerash është e krahasuar edhe me 
shumë vende me potenciale të mineraleve dhe mundësive për 
eksploatime druri dhe guri, si:

�� Duboc - magnezit e porcelan;

�� Bivolak, Zhilivodë, Beçuk, Stroc, Gllavotin - thëngjill druri

�� Pasomë, Tërllobuq, Smrekonicë dhe Shalë - eksploatimi i 
gurit

�� Gumnishtë dhe Boshlan - pasuri të plumbit dhe zinkut

�� Bajnskë - ujë termo-mineral

�� Gjelbishtë dhe Gojbulë - ujë mineral

�� Karaçë - burime minerale 

Infrastruktura dhe lokacionet atraktive
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Komuna e Vushtrrisë në seancën e kuvendit më datë 27.03.2008 e 
mori këtë vendim për caktim të Zonës industriale me interes të 

përgjithshëm në zonat kadastrale Banjskë, Taraxhë, Bukosh dhe Gracë.

1.  Taraxhë - me kulturë kullosë, në sipërfaqe prej 04.84.18 ha;
2.    Bukosh - me kulturë kullosë në sipërfaqe të përgjithshme prej 

17.98.87 ha.
3.    Gracë - me kulturë arë, në vendin e quajtur ”Utrinë” në sipër-

faqe të tërësishme prej 24.48.70 ha.
4.   Banjskë - e ndarë në parcela që përbëjnë këtë sipërfaqe të 

përgjithëshme 76,86.60 ha dhe hapësira tjetër me sipërfaqe të 
përgjithshme prej 10,65.88 ha. 

Vlenë të theksohet që Komuna e Vushtrrisë e ka në procedurë 
marrjen e vendimit në Kuvend Komunal dhe të caktimit të një 
zone për Zonë Ekonomike në fshatin Lumadh, gjegjë-
sisht kulturë jopjellore e evidentuar me sipërfaqe të 
përllogaritur prej 14.86 ha, pronë e Komunës së Vush-
trrisë.

Parcela e planifikuar për Park Biznesi, Lumadh-Vushtrri. Pro-
jekti është i har tuar dhe dërguar në MTI, për har timin e fazës 
së fizibilitetit.

Zonat ekonomike
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Punëdhënësit kryesor:

1.  “VIPA ÇIPS” - prodhim i produkteve nga patatja;

2.  “BERTO” - prodhim i mobilieve;

3.  “EMONA MARKET“ - qendër tregtare;

4.  “BINI” - prodhim i dyerve, dritareve etj;

5.  “ETC” - qendër tregtare;

6.   “AGRO VINI” - kultivues/eksportues i patates dhe shitës i makin-
erisë;

7.  “STANDARD” - prodhim i ngjitësve, ngjyrave etj;

8.  “ALBED” - prodhim i mobilieve;

9.  “MOLITORIA” - prodhim i miellit;

10.  “LLAMKOS” - prodhim i llamarinës;

11.  “KOTEX”-i - prodhim i veshjeve të brendshme;

12.  “ARIANI” - kompani ndërtimi;

13.  “ZARIQI/DIJARI” - kompani ndërtimi;

14.  “PRETENI” - prodhim i dyerve, dritareve;

15.   “BE COMERC” - prodhim i keksëve dhe prodhimeve të ng-
jashme.
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Kalaja e Vjetër e Qytetit - Monumenti është i ndër tuar në 
pjesën qendrore të bër thamës së vjetër të qytetit të Vush-
trrisë dhe tani gjendet po ashtu në një pjesë gati qendrore 
të qytetit.

Ka mendime se Kalaja e Vjetër e Vushtrrisë është ndër tuar 
në kohën e JUSTINJANIT I (527-565), në kohën e mesjetës, 
si dhe në kohën e Perandorisë Osmane e cila mund t’ju ketë 
shërbyer si han (bujtinë). Ajo ka një sipërfaqe rreth 1.100 m2, 
pjesë e së cilës është edhe pyrgu me sipërfaqe rreth 100 m2, 
kurse muret e saj janë të lar ta 10-12 m, ndërsa trashësia e 
mureve është 3–4 m.

Ura e Vjetër e Gurit në Vushtrri

Ura e Vjetër e Gurit - Mendohet se monumenti është ndërtuar në 
antikën e vonë dhe gjatë mesjetës. Ura është e ndërtuar në pjesën 
veripërendimore të bërthamës së vjetër të qytetit të Vushtrrisë. Ajo 
është e gjatë rreth 135 m dhe e gjerë rreth 6 m, e ndërtuar mbi 9 
harqe, por sipas gojëdhënave thuhet se i kishte 12 harqe, të cilat janë 
të mbuluara me dhe.

Ura e Gurit gjendet mbi shtratin e thatë të lumit “Silnicë”, uji i të cilit 
lumë, për shkak të përbërjes pedologjike e ndërroi rrjedhën disa dh-
jetëra metra në perëndim.

Trashëgimia kulturore

Kalaja e Vjetër e Vushtrrisë
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Hamami – (Banjoja Publike) në Vushtrri

Monumenti është i ndërtuar në pjesën veriperëndimore të 
bërthamës së vjetër të qytetit të Vushtrrisë. Kjo banjo përmendet 
nga kronikë dhe udhëpërshkrues të kohës, për të cilën mendohet 
se është ndërtuar në shekullin e XV, nga Gazi Ali Beu.

Hamami është një ndër hamamet më të vjetra në Ballkan, i cili ka 
funksionuar deri vonë pas Luftës së Dytë Botërore. Ai shërbente 
si banjo publike për meshkuj dhe femra, të cilët pastroheshin me 
radhë në ditë të caktuara.

** Monumentet e sipërpermendura janë nën mbrojtje të shtetit.

Cilësia e jetës dhe aktivitetet e ndryshme

Vushtrria është një qendër ekonomike, arsimore, kulturore dhe 
qendër sporti. Komuna ka investuar shumë në përmirësimin e 
cilësisë së jetës së qytetarëve. Rrjedhimisht, ka shumë mundësi për 
aktivitete rekreative dhe argëtimi në qytet dhe zonat përreth. Po 
ashtu ka edhe një numër të madh të aktiviteteve të përvitshme që 
organizon vetë ose është pjesëmarrës aktiv në këto ngjarje siç janë:

1.   Dita e Patates (1-10 Tetor), në këtë ngjarje ka pjesëmarrës 
nga shumë vende, intelektualë, biznesmenë, organe qeveritare, 
prezantues nga qeveri të vendeve të ndryshme-ambasadore, 
media dhe shumë faktorë tjerë të rëndësishëm;

2.   Panairi regjional i prodhimeve vendore, në të cilin panair 
marrin pjesë të gjithë prodhuesit vendor, me ç’rast është mundë-
sia e njohjes së njëri-tjetrit dhe gjetjes-zgjerimit të tregut;

3.    Panairi “Dita e mjaltit”, në bashkëpunim me Shoqatën e 
Bletarisë ”ËMA”, ky organizim në Komunën e Vushtrrisë është 
bërë tashmë tradicional dhe është një mundësi e mirë që këta 
prodhues të bëjnë shitjen e prodhimeve të tyre.

4.   Takimet e Poeteshave Shqiptare (24-28 Maj), ngjarje në 
të cilën marrin pjesë poeteshat e mbarë kombit;

5.   Panairi i Komunave të Kosovës, që është një organizim 
i MAPL-së dhe mundësi e mirë për promovimin e vlerave 
konkurruese.



Ky botim është financuar nga Agjencia e Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar 
(USAID), Programi i Iniciativës për Komuna Demokratike dhe Efektive në Kosovë. 

Mendimet e shprehura në këtë botim nuk reflektojnë medoemos pikëpamjet e Agjencisë së 
Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar ose të Qeverisë së Shteteve të Bashkuara. 


