
1 
 

  

Kosovë 

Analiza mjedisore e shtetit 

Vlerësimi i kostos së degradimit mjedisor, rishikimi institucional dhe 

rishikimi i shpenzimeve publike për mjedisin 

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed



2 
 

PËRMBAJTJA 

Falënderimet ......................................................................................................................................... 6 

Përmbledhje ekzekutive................................................................................................................................ 8 

Vlerësimi i kostos së degradimit mjedisor dhe rekomandimet për politikat ........................................ 9 

1. Hyrje ........................................................................................................................................................ 16 

Historiku .............................................................................................................................................. 16 

Strategjia dhe plani shtetëror i veprimit për mjedisin ........................................................................ 16 

Vlerësimi i kostos së degradimit mjedisor .......................................................................................... 17 

2. Ndotja e ajrit dhe kontaminimi me plumb ............................................................................................. 20 

Ndikimi i ndotjes së ajrit në shëndet .................................................................................................. 23 

Hapi 1: Monitorimi i të dhënave rreth ndotësve të ajrit ............................................................... 24 

Hapi 2: Llogaritja e popullsisë së ekspozuar .................................................................................. 24 

Hapi 3: Vlerësimi i ndikimit shëndetësor nga ekspozimi duke shfrytëzuar të dhënat 

epidemiologjike .............................................................................................................................. 25 

Hapi 4: Ndikimi në shëndetin fizik ................................................................................................. 26 

Hapi 5: Efektet monetare të ndikimeve shëndetësore .................................................................. 28 

Kontaminimi me plumb....................................................................................................................... 29 

Ndryshimi klimatik .............................................................................................................................. 32 

Përllogaritjet e kostos për zbutjen e situatës dhe strategjitë e planifikuar për reduktim të ndotjes. 32 

Energjia elektrike ........................................................................................................................... 33 

Industritë e tjera ............................................................................................................................ 33 

Transporti ....................................................................................................................................... 34 

Konsumi i lëndëve djegëse për nevoja shtëpiake .......................................................................... 35 

Plumbi ............................................................................................................................................ 35 

Masat për efiçiencën e energjisë ................................................................................................... 36 

3. Uji ............................................................................................................................................................ 37 

Monitorimi i cilësisë së ujit dhe ndotja e ujit ...................................................................................... 38 

Ndikimi mjedisor për ndotjen e ujërave bujqësore ....................................................................... 39 

Ndikimi shëndetësor nga kontaminimi i burimeve të ujit .................................................................. 40 

Diarea. mortaliteti (i fëmijëve nën moshën pesëvjeçare) ............................................................. 40 

Diarea. morbiditeti (i fëmijëve nën moshën pesëvjeçare) ............................................................ 41 



3 
 

Diarea. morbiditeti (personat e moshës 5 vjeçare e mbi) ............................................................. 42 

Kostoja e diaresë ............................................................................................................................ 42 

Ndotja me metale të rënda ............................................................................................................ 43 

Përllogaritjet e kostos për zbutjen e situatës ..................................................................................... 43 

Higjiena publike ............................................................................................................................. 44 

Trajtimi i ujërave të zeza industriale .............................................................................................. 45 

Rekomandimet politike për sektorin e ujërave. ............................................................................ 46 

4. Mbeturinat e ngurta ............................................................................................................................... 47 

Mbeturinat e ngurta komunale dhe mbeturinat e tjera nëpër deponi .............................................. 48 

Normat e grumbullimit të mbeturinave ........................................................................................ 48 

Emetimet në ajër nga deponitë e rregulluara, deponitë ilegale dhe djegia nëpër oborre ........... 49 

Rrjedhjet nga deponitë .................................................................................................................. 51 

Ndikimi i hedhjes së mbeturinave në vlerën e pronave ................................................................ 52 

Hiri i thëngjillit ..................................................................................................................................... 53 

Përllogaritjet e kostos për zbutjen e situatës ..................................................................................... 54 

Menaxhimi i mbeturinave të ekonomive  familjare ...................................................................... 54 

Menaxhimi i mbeturinave industriale ............................................................................................ 54 

Rekomandimet politike që vlejnë për sektorin e mbeturinave ..................................................... 55 

5. Resurset pyjore dhe tokësore ................................................................................................................. 56 

Rëndësia potenciale ekonomike ......................................................................................................... 57 

Degradimi dhe shpyllëzimi i pyjeve ..................................................................................................... 57 

Humbjet ekonomike nga degradimi i pyjeve ...................................................................................... 58 

Resurset e tjera të tokës ..................................................................................................................... 63 

Rekomandimi ................................................................................................................................. 63 

6. Minierat, prodhimi dhe energjia në Kosovë ........................................................................................... 65 

7. Rishikimi institucional ............................................................................................................................. 78 

Legjislacioni mjedisor .......................................................................................................................... 78 

Strategjitë dhe planet sektoriale ......................................................................................................... 78 

Kapaciteti institucional ........................................................................................................................ 79 

Mjetet për menaxhim mjedisor .......................................................................................................... 80 

Licencimi ........................................................................................................................................ 80 

Vlerësimet e Ndikimit Mjedisor (VNM) ......................................................................................... 81 



4 
 

Monitorimi dhe zbatimi ................................................................................................................. 82 

Hapat e mëtejmë ................................................................................................................................ 82 

8. Rishikim i shpenzimeve publike për mjedisin ......................................................................................... 84 

Hapat e mëtejshëm ............................................................................................................................. 92 

Shtojca 1. Qasjet për caktimin e kostos së shëndetit dhe transferimi i beneficioneve .............................. 92 

Vlerësimi monetar i ndikimeve shëndetësore .................................................................................... 92 

Masa e zakonshme për efektet shëndetësore .................................................................................... 93 

Transferimi i beneficioneve: kostot njësi të dëmit ............................................................................. 94 

Shtojca 2. Shqyrtimi i hollësishëm institucional ......................................................................................... 95 

Shtojca 3. Buxheti i Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, 2010........................................... 113 

Shtojca 4. Anketa e komunave ................................................................................................................. 114 

Bibliografia ................................................................................................................................................ 121 

 

Ilustrimet 

Ilustrimi 5.1 Shpërndarja e pyjeve gjethegjera ................................................................................... 56 

Ilustrimi 8.1 Shpenzimet mjedisore - qendrore dhe komunale .......................................................... 84 

Ilustrimi 8.2 Shpenzimet për kah sektori i MMPH-së (majtas) dhe ARrUM (djathtas), (mijëra €) ..... 85 

Ilustrimi 8.3 Shpenzimet kapitale mjedisore të MMPH-së për kah domeni (mijëra €) ...................... 86 

Ilustrimi 8,4 Shpenzimet kapitale komunale për kah domeni, të buxhetuara (majtas) dhe aktuale 

(djathtas), 2006-10 (mijëra €) ............................................................................................................. 87 

Ilustrimi 8.5 Të hyrat mjedisore të ARrUM dhe MMPH (mijëra €) ..................................................... 91 

 

Tabelat 

Tabela 1 Ndikimi i llogaritur vjetor i degradimit mjedisor në Kosovë, 2010 ....................................... 10 

Tabela 2.1 Përllogaritja e emetimeve në ajër të ndotësve kryesorë në vitin 2010 (mg për Nm3 të 

gazit në dalje) ...................................................................................................................................... 21 

Tabela 2.2 Vlerat mesatare mujore të koncentrimit për PM10 dhe PM2.5 në qendër dhe në periferi të 

Prishtinës, 2010 dhe 2011 (µg/m3) ..................................................................................................... 22 

Tabela 2.3 Vlerat kufitare të KE-së, Direktiva 2008/50/EC ................................................................. 23 

Tabela 2.4 Koeficientet ekspozim/reagim për ndotjen e ajrit urban për efektet shëndetësore dhe të 

morbiditetit ......................................................................................................................................... 26 



5 
 

Tabela 2.5 Ndikimi i llogaritur në shëndet nga ndotja e ajrit në Kosovë, 2010 .................................. 27 

Tabela 2.6 Kostoja njësi e trajtimit mjekësor dhe koha e humbur si rezultat i sëmundjes ................ 29 

Tabela 2.7 Kostoja e ndikimit shëndetësor të ndotjes së ajrit, 2010 (€) ............................................ 29 

Tabela 2.8 Kostoja vjetore e humbjes së IQ-së te fëmijët nga ekspozimi ndaj plumbit, 2010 ........... 32 

Tabela 3.1 Burimet e ujit të pijshëm për ekonomitë familjare, 2009 (%) ........................................... 37 

Tabela 3.2 Cilësia e ujit sipërfaqësor e ujëmbledhësve kryesorë nga lumenjtë në Kosovë ............... 39 

Tabela 3,3 Kostoja e sëmundjes së diaresë dhe ndotjes së ujit me metale të rënda, 2010 (€) .......... 43 

Tabela 3.4 Investimi i llogaritur dhe kostoja vjetore e punës, mbledhja e ujërave të zeza/kanalizimit 

dhe trajtimit (miliona €) ...................................................................................................................... 45 

Tabela 4.1 Mbulesa me mbledhje të mbeturinave, 2008 ................................................................... 48 

Tabela 4.2 Mbeturinat vjetore komunale të ngurta dhe mbeturinat e tjera të krahasueshme për kah 

mënyra e hedhjes (tonelata) ............................................................................................................... 49 

Tabela 4.3 Emetimet e përllogaritura në ajër nga mbeturinat komunale, 2010 (tonelata, përveç nëse 

thuhet ndryshe) ................................................................................................................................... 50 

Tabela 4.4 Kostoja vjetore e ndotjes së ajrit që lidhet me menaxhimin e mbeturinave (€) ............... 51 

Tabela 4.5 Shkarkimet e llogaritura vjetore nga rrjedhjet nga deponitë dhe kostoja ekonomike e 

dëmit ................................................................................................................................................... 52 

Tabela 4.6 Kostoja e mbledhjes dhe hedhjes së duhur të mbeturinave të ngurta, 2010 (€) ............. 53 

Tabela 5.1 Taksonomia ekonomike për vlerësimin e resursit mjedisor.............................................. 59 

Tabela 5.2 Vlera e pyjeve, 2010 (€ për ha) .......................................................................................... 62 

Tabela 5.3 Kostot vjetore të degradimit pyjor .................................................................................... 63 

Tabela 7.1 Krahasimi i numrit të punonjësve dhe numrit të VNM-ve në shtetet e zgjedhura të BE-së

 ............................................................................................................................................................. 81 

Tabela 8.1 Shpenzimet mjedisore (% e BPV-së) .................................................................................. 85 

Tabela 8.2 Normat e ekzekutimit të buxhetit për MMPH dhe ARrUM 2005-09 (%) .......................... 87 

Tabela 8.3 Shpenzimet që ndërlidhen me mjedisin nga shfrytëzuesit tjerë buxhetor, 2010 (mijëra €)

 ............................................................................................................................................................. 88 

Tabela 8.4 Aktivitetet dhe zotimet e financuara nga donatorë rreth mjedisit, 2009 (mijëra €) ........ 89 

Tabela 8.5 Korniza afatmesme e shpenzimeve e MMPH-së 2011-13 (mijëra €) ................................ 90 

Tabela A4.1 Komunat, banorët dhe sipërfaqja (km2)........................................................................ 115 

Tabela A4.2 ........................................................................................................................................ 116 



6 
 

 

Falënderimet 

Ky raport u përgatit nga ekipi i Bankës Botërore që përfshinë Katelijn van den Berg, 

ekonomist i lartë mjedisor; Frank van Woerden, inxhinier i lartë mjedisor; Helena Naber, 

ekonomiste; Agim Demukaj, analist i hulumtimeve; Borko Handjiski, ekonomist shteti për 

Kosovën; Krenar Bujupi, zyrtar i operacioneve; Nejme Kotere, asistente e ekipit; Bjorn Larsen, 

konsulent për ekonominë mjedisore; Pascal de Giudici, konsulent për shëndetin mjedisor; 

Jochem Jantzen, nga Instituti për ekonominë e aplikuar mjedisore; Ergin Hajredini, konsulent i 

pylltarisë; Mirjeta Maxhuni-Deda, konsulente mjedisore, dhe Mrika Maliqi, konsulente për të 

dhënat e shëndetësisë. Raporti është redaktuar nga Communications Development 

Incorporated. 

Ekipi i Bankës Botërore falënderon për bashkëpunim Ministrinë e Mjedisit dhe 

Planifikimit Hapësinor, në veçanti zotëri Muhamet Malsiun, Drejtor i departamentit të mjedisit. 

Ekipi gjithashtu falënderon personat dhe institucionet e tjera në Kosovë të cilët kontribuuan me 

informata, përfshirë z. Ilir Morinën nga Agjencia e Kosovës për mbrojtjen e mjedisit, z. Sylë 

Tahirsylajn nga Instituti hidrometeorologjik, Dr. Naser Ramadanin dhe Drita Zogajn nga Instituti 

i shëndetit publik, Behxhet Shalën dhe Trendelina Cakajn nga Projekti për pastrimin dhe 

bonifikimin e tokave, Njësia për zbatimin e projektit në KEK, Gerry McWeeney nga OBSh-ja, znj. 

Lisa Mattsson nga UNDP-ja, znj. Luljeta Çeku Drejtoreshë e urbanizmit për planifikim dhe 

mbrojtje të mjedisit në komunën e Prishtinës, z. Fatos Mullën nga Sida; z. Hysen Abazin nga 

Departamenti i pylltarisë; z. Bedri Halimin nga Inspektorati mjedisor; z. Naser Bajraktarin nga 

Departamenti për ujëra; z. Ahmet Zejnullahun nga Agjencia e Pylltarisë së Kosovës; z. Azem 

Rexhën nga KPMM; dhe z. Lulzim Korenicën, Drejtor i departamentit të mjedisit, ish Ministria 

për Energji dhe Miniera. 

Banka Botërore gjithashtu çmon përkrahjen financiare nga Fondi i mirëbesimit për 

analizën mjedisore të vendit. 



7 
 

 

Shkurtesat 
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Përmbledhje ekzekutive 

Strategjitë mjedisore dhe financimi nga qeveria 

Në përgjigje të çështjeve mjedisore, Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor 

(MMPH) është duke përditësuar Strategjinë e mjedisit dhe Planin kombëtar të veprimit për 

mjedisin (PKVM) të Kosovës për periudhën 2011-15, në bashkëpunim me ministritë tjera, 

organizatat joqeveritare dhe akterët e tjerë. Strategjia dhe plani i veprimit identifikon 

prioritetet rreth politikave për ajrin, ujin, mbeturinat, kemikaljet, biodiversitetin dhe mjedisin.  

Prioritetet mjedisore për pesë vitet e ardhshme kanë të bëjnë me kompletimin e 

legjislacionit mjedisor në harmoni me legjislacionin e BE-së, përmbushjen graduale të 

standardeve të BE-së dhe zbatimin efikas, si dhe inkorporimin e legjislacionit dhe metodologjive 

mjedisore në të gjithë sektorët, dhe krijimin dhe zgjerimin e institucioneve për zbatimin e 

politikave mjedisore (përfshirë ndërtimin e kapacitetit).  

SKM përcakton këto specifika: 

 Sigurimi i instrumenteve financiare dhe ekonomike për mbrojtjen mjedisore.  

 Krijimi dhe udhëheqja me rrjetin e monitorimit mjedisor anekënd Kosovës, me prioritet 

rreth ndotësve më të mëdhenj industrial dhe pikat e nxehta. 

 Përmirësimi gradual i qasjes së popullsisë në ujë të pastër për pije, kanalizim dhe sistem 

komunal të grumbullimit të mbeturinave, me përkrahje për programet për riciklim të 

ujërave të zeza dhe mbeturinave të ngurta. 

 Shfrytëzimi racional i burimeve natyrore, siç është dheu, uji, mineralet dhe pyjet. 

Vëmendje të veçantë duhet kushtuar shfrytëzimit të kufizuar të burimeve dhe orientimit 

kah format e energjisë së ripërtërishme. 

 Zgjerimi i sipërfaqeve të mbrojtura dhe mbrojtja e trashëgimisë natyrore, së bashku me 

rritjen e kapacitetit për menaxhimin efikas në vijë me Deklaratën e Rios për mjedisin 

dhe zhvillimin nga viti 1992. 

 Përgatitja e fushatave vetëdijesuese dhe edukative afatgjata dhe ofrimi i përkrahjes për 

projektet shkencore me fokus mbi mjedisin. 

 Aplikimi i koncepteve të efiçiencës së energjisë në të gjithë sektorët e ndryshëm 

ekonomik. 
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Klasifikimi i buxhetit funksional të Kosovës nuk tregon mbrojtjen mjedisore si kategori e veçuar, 

megjithatë, përkundrejt shteteve të BE-së, Kosova duket se shpenzon më pak për mbrojtjen 

mjedisore, si përqindje e BPV-së sesa disa shtete fqinje BE-10. Menaxhimi i mbeturinave, ujit 

dhe cilësia e ajrit ishin prioritetet kryesore për shpenzimet kapitale në vitet e fundit dhe 

shumica e shpenzimeve kapitale për projektet mjedisore janë bërë nga komunat, pasi që kanë 

kompetencën kryesore për të ofruar disa shërbime mjedisore, përfshirë zonat e gjelbra dhe 

menaxhimi i mbeturinave. Një përqindje e madhe e financimit mjedisor gjithashtu vjen nga 

donatorët ndërkombëtar. 

Resurset publike për projektet mjedisore kanë gjasë që të pengohen në afat të gjatë, duke ditur 

vendimin e qeverisë për të zbatuar një plan të madh shumëvjeçar për infrastrukturë të 

transportit dhe duke ditur se një shumë e madhe e shpenzimeve për mjedisin vjen 

drejtpërdrejtë apo tërthorazi nga buxheti qendror. Të hyrat mjedisore janë margjinale: në vitin 

2009 të hyrat ishin vetëm 316.000 €. Në BE për dallim, të hyrat mjedisore kapën 2.4% të BPV-së 

në vitin 2007, dhe 3% të BPV-së në Slloveni dhe 3.4% e BPV-së në Bullgari.  

Vlerësimi i kostos së degradimit mjedisor dhe rekomandimet për politikat 

Objektivi i kësaj analize në nivel të vendit është që të raportohet gjendja e mjedisit dhe 

çështjet kryesore mjedisore, dhe për të llogaritur koston shëndetësore dhe ekonomike të tyre. 

Analiza shfrytëzon dëshmitë nga hulumtimet ndërkombëtare epidemiologjike për marrëdhëniet 

në mes të popullsisë së ekspozuar ndaj ndotjes mjedisore dhe rritjes së rrezikut nga ndikimi 

shëndetësor, gjer te sëmundjet që burojnë nga çështjet mjedisore në Kosovë dhe ndikimin 

ekonomik. Kostoja matet për shembull si ndikim në shëndet (morbiditeti dhe mortaliteti i 

hershëm), dhe kostoja shprehet si kosto vjetore e dëmit ekonomik në euro dhe si përqindje e 

bruto prodhimit vendor (BPV). Duke i caktuar vlerë monetare degradimit mjedisor, përmes 

analizës kemi arritur në katër rezultate. Kjo analizë paraqet një mekanizëm të dobishëm për të 

radhitur kostot sociale të formave të ndryshme të degradimit dhe siguron një mjet për caktimin 

e prioriteteve rreth problemeve mjedisore. Ajo u ofron politikëbërësve një instrument për të 

integruar mjedisin në vendimmarrje ekonomike. Vlerësimi thekson koston e dëmit si përqindje 

të BPV-së, e kështu mundëson krahasimet me treguesit e tjerë ekonomikë, dhe i jep akterëve të 

ndryshëm një mjet për diskutim rreth rëndësisë së mbrojtjes mjedisore në kuptim ekonomik, që 

është i dobishëm për të vendosur lidhur me ndarjen e resurseve të pakta dhe për të ngritur 

vetëdijen rreth “kostos nga mosveprimi” rreth problemeve të mëdha mjedisore1.  

Kostoja vjetore e degradimit mjedisor në Kosovë llogaritej në 123 milionë € - 323 

milionë € në vitin 2010, me përllogaritje mesatare prej 222 milionë € (tabela 1). Kjo kosto është 

                                                           
1 Banka Botërore ka  kryer këtë studim në disa shtete në zhvillim, si dhe në sektorët e caktuar në 
shumë shtete si bazë për diskutime politike rreth prioriteteve mjedisore. 
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ekuivalente me 2.9-7.7 % të BPV-së, me mesatare prej 5.3 %. Kostoja paraqet vetëm indikacion, 

e jo shifra të sakta, pasi që ka mungesë të madhe të të dhënave, e madje disa të dhëna nuk janë 

përditësuar rishtazi – për shkak të historisë turbulente të vendit – dhe nuk mund të llogaritet 

ndikimi monetar nga të gjitha ndikimet. 

Tabela 1 Ndikimi i llogaritur vjetor i degradimit mjedisor në Kosovë, 2010 

Përllogaritja e 

ndotjes/kontaminimit 

Kostoja vjetore (milionë €) % e BPV-së për 2010 
E 

ulët 
E 

mesme E lartë E ulët 
E 

mesme E lartë 
       

Ajri në mjedis të hapur 37.2 95.6 157.8 0.89 2.28 3.76 

Plumbi  41.7 67.9 94.0 1.00 1.62 2.24 

Mbeturinat e ngurta 19.0 25.1 31.3 0.45 0.60 0.75 

Pyjet 16.7 18.1 19.5 0.40 0.43 0.40 
Ujësjellësi, kanalizimi dhe 

higjiena 8.0 11.3 14.6 0.19 0.27 0.35 

Uji nga metalet e rënda 0.4 2.8 5.2 0.01 0.07 0.12 

       

Gjithsej 123.0 220.8 322.5 2.9 5.3 7.7 

Burim: Kalkulimet nga autorët 
Shënim: Këto vlerësime ekonomike sigurojnë gamën e kostos për dëme që pasqyrojnë mangësitë në të dhëna. 
Gamë që aplikohet në vlerësimin e dëmeve dhe të paqartësive në lidhje me ndikimin mjedisor.  

Me shpenzime vjetore të degradimit mjedisor prej 221 miliona euro, Kosova po 

përballet me ndikime shumë serioze sociale dhe ekonomike nga aktivitetet ndotëse që 

menaxhohen dobët, dhe do të përfitonte shumë nga veprimet korrigjuese për të mbrojtur dhe 

restauruar cilësinë e mjedisit. Cilësia e ajrit të mjedisit mund të përmirësohet dukshëm dhe të 

zbutet ndikimi në shëndet nëse ndotësit kryesorë respektojnë ligjet dhe standardet për 

emetimet në ajër, në veçanti nga burimet e ndotjes stacionare.  

Kostoja e ndotjes së ajrit në viset urbane, me ndikimin më të rëndë shëndetësor që 

shkaktohen nga grimcat të cilat mbajnë përgjegjësinë për mortalitetin nga sëmundjet 

kardiopulmonare dhe nga kanceri në mushkëri dhe për bronkitin kronik dhe sëmundjet 

respiratore, që kanë ndikimin më të madh në lidhje me koston që sillet nga 37 miliona € në 158 

miliona € në vit (0.89-3.76% e BPV-së). Ndotja e ajrit llogaritet se shkakton 835 vdekje të 

parakohshme, 310 raste të reja të bronkitit kronik, 600 shtrirje në spital dhe 11.600 vizita në 

emergjencë në çdo vit. 

Kostoja nga kontaminimi me plumb ka ndikimin e dytë më të madhe në koston totale 

ekonomike me humbje vjetore prej 42 gjer në 94 miliona € (apo .0-2.2% e BPV-së në vitin in 

2010). Ndikimi i lartë i plumbit shkaktohet nga lirimet që shkaktohen nga minierat e pa-

riparuara të plumbit dhe zinkut dhe nga ish impiantet për përpunimin e zinkut, të cilat kryesisht 

gjenden në afërsi të Mitrovicës, dhe nga shfrytëzimi i vazhdueshëm i benzinës me plumb – edhe 
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pse udhëzimi administrativ është nxjerrë në shtator të vitit 2011 që rregullon benzinën me 

plumb. Si rezultat i reduktimit gradual të lirimeve të plumbit që ulë ekspozimin e njerëzve në 

plumb dhe si rezultat i ndalimit të shfrytëzimit të benzinës me plumb, pritet që ky ndikim do të 

ulet me kohë. 

Roli i gjyqësorit në menaxhimin e mjedisit mbetet i dobët. Në anën tjetër kjo ndikon te 

zbatimi i legjislacionit mjedisor, siç janë minierat ilegale dhe prerja e pyllit, dhe kufizon 

dukshëm rolin e gjyqësorit në menaxhimin mjedisor dhe aftësinë e qytetarëve për të kërkuar 

drejtësi rreth çështjeve të menaxhimit mjedisor. Me qëllim të zgjerimit të shfrytëzimit të 

instrumenteve ekonomike dhe stimulimeve (që shfrytëzohen rrallë), Kosova duhet të zhvillojë 

mekanizma të fuqishëm rregullativ dhe përmbarues, dhe duhet të përforcojë institucionet e saj. 

Vetëm atëherë mund të sigurojë funksionimin efikas të stimulimeve ekonomike të miratuara. 

Rekomandohen masat e poshtme politike për të arritur pajtueshmëri më të madhe nga ana e 

ndotësve kryesor. 

 Përmirësimi i efektivitetit të standardeve mjedisore që tani janë në fuqi, në veçanti 

për ndotjen e ajrit. Ndotja e ajrit është përgjegjëse për koston më të lartë të degradimit 

mjedisor në Kosovë, përderisa një pjesë substanciale e ndotjes së ajrit mund t'i 

atribuohet ndotjes nga industritë kryesore. MMPH ka nxjerrë udhëzime administrative 

rreth vlerave kufizuese për shkarkimet që mund të bëhen nëpër ujëra, për cilësinë e ujit 

të pijshëm, standardet e cilësisë së ajrit dhe standardet për emetimet në ajër. Këto 

masa duhet të shoqërohen me sistemet e forta të monitorimit, inspektimit dhe zbatimit 

të pajtueshmërisë. MMPH dhe Inspektorati i saj mund të fillojë miratimin e udhëzimeve 

përkatëse dhe t'u sigurojë inspektorëve pajisje për monitorim dhe inspektim dhe 

përmirësim të regjistrimit të emetimeve nga industritë më të mëdha. Kërkohen fonde 

dhe aftësime të shumta për të përmirësuar monitorimin e informatave për cilësinë 

mjedisore si dhe për të monitoruar me saktësi emetimet në mjedis nga ndotësit kryesor. 

Duke ditur barrën e madhe të humbjes së nivelit të inteligjencës (IQ) te fëmijët e 

ekspozuar ndaj plumbit, duhet të zbatohen me ashpërsi lirimet nga karburantet që 

përmbajnë plumb. 

 Mbështetje më e madhe nga instrumentet ekonomike, siç janë gjobat dhe tarifat. Kjo 

kërkon edhe përforcimin e mekanizmave të përgjithshëm rregullativ dhe zbatues. Këto 

tarifa dhe gjoba do të rrisnin përqindjen e sektorit privat në shpenzimet mjedisore dhe 

do të paguanin për faktorët e jashtëm negativ ndaj mjedisit, në veçanti pasi që është 

parashikuar rënie në shpenzimet kapitale të MMPH-së në kornizën afatmesme të 

shpenzimeve 2011-13.  
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Vjelja e tarifave dhe gjobave, që tanimë është rregulluar me ligj, mund të jetë një 

pikënisje e mirë për të iniciuar ndryshimin në rendimentin mjedisor te disa nga ndotësit 

më të mëdhenj, në veçanti për ndotjen e ajrit, që bart pjesën më të madhe të kostos së 

degradimit. Zbatimi i rregulloreve të tashme mjedisore do të ndihmojë në sigurimin e 

investimeve nga sektori privat në masat zbutëse mjedisore, duke krijuar përfitime 

shëndetësore në kosto të arsyeshme. Sa i përket efiçiencës së energjisë, masat mund të 

zbatohen madje pa kurrfarë kosto, apo me përfitimet nga të hyrat në afat të gjatë. Kjo 

qasje mund të funksionojë vetëm nëse sektori privat investon në reduktimin e ndotjes 

dhe kur gjobat rriten aq shumë sa që shtyjnë firmat të ndërmarrin veprimet e 

nevojshme. 

 Kostot tjera të degradimit mjedisor janë shumë më të ulëta. Kostoja e përllogaritur 

vjetore e mbledhjes së padrejtë të mbeturinave, përfshirë edhe hirin e thëngjillit, prej 19 

gjer në 31 miliona € apo 0.45-0.75% të BPV-së, pjesa më e madhe e së cilës ndërlidhet 

me efektet e deponive ilegale dhe çmimit të pronave. Kjo shkaktohet si rezultat i nivelit 

të lartë të ndotjes së ajrit, përmes emetimeve të metanit (gazi nga deponitë), si dhe 

dyoksinat dhe grimcat e imta pas djegies, dhe ndotja e ujit nga rrjedhjet e deponive që 

ndikon negativisht në çmimin e pronave. 

 Kostoja e gjithëmbarshme shëndetësore ndërlidhet me ujësjellësin, kanalizimin dhe 

higjienën e dobët si dhe nga ndotja e ujërave sipërfaqësor me metale të rënda janë 

ekuivalente me 8.4 gjer në 19.8 miliona € në vit (apo 0.20 – 0.47% e BPV-së në vitin 

2010), që dominohet nga kostoja e morbiditetit nga diarreja pasi që ndotja më e 

monitoruar e ujit është ndotja nga burimet bakteriologjike. Në lidhje me cilësinë 

biologjike të ujit, të gjithë lumenjtë kryesor klasifikohen si të ndotur dhe me nivele të 

papranueshme të kërkesës për oksigjen si dhe mungesë të oksigjenit të tregur në 

lumenj, në veçanti rrjedha e poshtme pas shkarkimit të kanalizimit të patrajtuar. 

 Për këtë çështje që kërkojnë investime më të mëdha mjedisore, është me rëndësi 

planifikimi strategjik me resurse të pakta. Kosova duhet të ngritet në pajtim me 

direktivat e Komisionit Evropian. Por resurset publike për çështjet më të mëdha 

investive mjedisore siç janë kanalzimi/trajntimi i ujit të pijshëm dhe mbeturinave ka 

gjasa që të zvogëlohen, duke ditur vendimin e qeverisë për të shtyrë përpara planin 

shumëvjeçar për infrastrukturën e transportit, duke marrë parasysh rënien e 

parashikuar të shpenzimeve të MMPH-së në kornizën afatmesme të shpenzimeve 2011-

13, dhe duke ditur se sektori i mjedisit tanimë financohet nën nivel (buxheti i MMPH-së 

është shkurtuar tutje në vitin 2011). Qeveria duhet të kërkojë përkrahje nga donatorët 

për të respektuar direktivat të cilat kërkojnë investime të shumta në bazë të planit 

strategjik master të sektorit. 
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 Duhet të bëhet përgatitja e planit strategjik master për sektorin e furnizimit me ujë, 

përfshirë menaxhimin e pellgjeve të lumenjve, kanalizimit, trajtimit të ujërave të zeza 

dhe për menaxhimin e mbeturinave. Këto plane master duhet të marrin parasysh 

kornizën e tashme legjislative dhe rregullative, kërkesat nga direktivat e KE-së dhe 

nevojat për investime për 10-15 vitet e ardhshme. Ato do të përfshinin një analizë për 

kostot operacionale dhe të mirëmbajtjes dhe do të marrin parasysh pengesat financiare 

që kanë të bëjnë me rritjen e tarifave për shërbime komunale për të arritur 

qëndrueshmërinë afatgjate financiare të investimeve të propozuara.  

 Me synimin që 90% e popullsisë të ketë qasje në ujësjellës (karshi 40% që nuk është 

lidhur fare apo kanë lidhje në shërbime të dobëta), llogaritet se kërkohen 210 miliona € 

investime për ujësjellës. Për mbledhjen e ujërave të zeza/kanalizimit dhe trajtimin e 

tyre, kërkohet investimi i rreth 425 miliona € për të përmbushur standardet e BE-së, dhe 

kërkohen 80 miliona € shtesë për kostot rrjedhëse. Sa i përket mbeturinave, nuk ka 

vlerësim gjithëpërfshirës për nevojat për investime por llogaritja e përafërt e bazuar në 

koston njësi kap 50 miliona € për të zhvilluar sistemin për mbledhjen e shëndetshme të 

mbeturinave dhe për përpunimin e tyre, dhe për të dyfishuar sasinë nëse sistemi 

përfshihet në riciklim dhe kompostim. 

 Planet master mund të ndihmojnë në joshjen e përkrahjes donatore për projektet 

specifike investuese për periudhën prej 15 viteve.  

 Për problemet e trashëguara mjedisore duhet të përgatitet një plan më i hollësishëm 

dhe gjithëpërfshirës i realizueshmërisë si dhe plani për pastrim. Kjo trashëgimi ende 

është përgjegjëse për ndotjet e mëdha mjedisore, në veçanti në pikën e nxehtë në 

Mitrovicë. 

 Të shqyrtohet mundësia për planin master të tillë për sektorin e pylltarisë. Kostoja nga 

degradimi i pyjeve llogaritet të jetë në mes 16.7 dhe 19.5 miliona € në vit (ose 0.4% e 

BPV-së). Një plan i veprimit mund të përgatitet për të mbrojtur pyjet kundër prerjeve 

ilegale dhe për të zbatuar aktivitetet që mund të ndërmerren me investime të ulëta. 

Shembujt përfshijnë restaurimin e pyjeve të degraduara përmes regjenerimit natyror, 

rritjen e të hyrave nga prodhimi i lëndës drusore, biomasës dhe druve për zjarr, dhe 

duke bërë inventarizimet e rregullta të pyjeve për të monitoruar shëndetin dhe nevojat 

e ndryshme të zonave pyjore.  

Për të gjithë sektorët, nevojitet ndërtimi mbi praktikat e mira të Evropiane gjatë 

aplikimit të vlerësimit të ndikimit mjedisor (VNM) dhe planit për zbutje dhe monitorim (EMMP). 

Këto mjete të rëndësishme për menaxhim mjedisor duhet të udhëhiqen me efikasitet dhe 

ndikimi i tyre duhet të jetë më efektiv. VNM-të dhe EMMP-të duhet të rishikohen me qëllim të 
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përshtatjes së praktikave të mira që shfrytëzohen në BE. Kërkohet kapacitet më i madh teknik 

për përgatitje, rishikim dhe mbikëqyrje të VNM-ve dhe EMMP-ve, në veçanti për investimet e 

mëdha infrastrukturore që teknikisht janë komplekse. Ndërtimi i kapacitetit duhet të fokusohet 

në sektorët që kanë gjasë që të rriten dhe që kanë ndikim të rëndë mjedisor, siç është energjia 

dhe minierat. Ato duhet të përfshijnë praktikat e BE-së që detyrojnë investitorët të aplikojnë 

teknikat më të mira në dispozicion për zbutjen e ndotjes me kosto të arsyeshme, dhe të 

raportojnë drejt emetimet industriale. 

Qeveria duhet të ngritë vetëdijen mjedisore përmes qasjes më të madhe në informata 

për mediet dhe institucionet qeveritare dhe pjesëmarrje më të madhe në procedurat e VNM-ve 

pr investimet e mëdha infrastrukturore dhe për politikat strategjike. Informatat rreth ligjeve 

dhe rregulloreve mund të gjenden me lehtësi, por të dhënat rreth gjendjes së mjedisit duhet të 

përforcohen, në veçanti për ndotje të ajrit. Kjo do të ngërthejë monitorim më të fortë mjedisor 

si dhe përpjekje nga MMPH për të ndarë me qytetarët informatat mjedisore dhe të dhënat nga 

monitorimi, përmes raporteve “mbi gjendjen e mjedisit” dhe përmes treguesve që maten dhe 

përditësohen me lehtësi. Ngritja e vetëdijes së medieve rreth çështjeve mjedisore dhe 

bashkëpunimi me organizatat e shoqërisë civile ndihmojnë përkrahjen e MMPH-së në shtimin e 

presionit për të bërë përmirësime të cilësisë mjedisore. Dhe duke ditur barrë e rëndë të 

sëmundjeve nga ndotja e ajrit, përmirësimi i sistemit për regjistrim të pacientëve për sëmundjet 

që lidhen drejtpërdrejtë me ndotjen e ajrit, sipas klasifikimeve ndërkombëtare, do të tregonte 

ndikimin e degradimit mjedisor në shëndetësi dhe do të nxiste përkrahjen publike për 

ndryshim. 

Roli i gjyqësorit në menaxhimin e mjedisit mbetet i dobët. Në anën tjetër kjo ndikon te 

zbatimi i legjislacionit mjedisor, siç janë minierat ilegale dhe prerja e pyllit, dhe kufizon 

dukshëm rolin e gjyqësorit në menaxhimin mjedisor dhe aftësinë e qytetarëve për të kërkuar 

drejtësi rreth çështjeve të menaxhimit mjedisor. 

Kosova është në pozitë të mirë që të veprojë në bazë të këtyre rekomandimeve, sepse 

planet dhe strategjitë kryesore tanimë kanë përfshirë konsideratat mjedisore. Strategjia  

mjedisore dhe Plani i veprimit për mjedisin i Kosovës  (2011-15) janë përditësuar në vitin 2011. 

SKM e re (2011-21) synon reduktimin e ndotjes, mbrojtjen e biodiversitetit, sigurimin e 

shfrytëzimit të qëndrueshëm të resurseve natyrore dhe mbrojtjen e peizazheve të çmueshme 

kombëtare. Prioritetet afatshkurtra përfshijnë zbatimin e ligjeve të BE-së, integrimin në 

strukturat mjedisore të BE-së dhe rregullimin e shqetësimeve mjedisore. Strategjitë sektoriale 

që inkorporojnë objektivat mjedisore apo që kanë implikimet për cilësinë mjedisore përfshijnë 

si në vijim: 



15 
 

 Strategjia e Kosovës për Energji 2009-18. Kjo strategji synon promovimin e vetëdijes në 

aktivitetet e energjisë, efiçiencën e energjisë dhe shfrytëzimin e energjisë së 

ripërtërishme, si dhe hartimin e strategjisë së gazit. 

 Strategjia industriale e Kosovës 2010-13 siguron bazën për ngritjen e cilësisë së 

politikave industriale. Ajo parasheh një rol më të madh në kontributin në BPV, përfshirë 

eksportet dhe investimin.  

 Strategjia e bujqësisë dhe e zhvillimit rural 2009-13 synon zhvillimin e qëndrueshëm 

rural dhe përmirësimin e cilësisë së jetës (përfshirë infrastrukturën) përmes promovimit 

të zhvillimit të fermës dhe aktiviteteve tjera që janë në harmoni me mjedisin. 

 Politika e Kosovës dhe dokumenti i strategjisë për zhvillimin e sektorit të pylltarisë 2010-

20 synon që të përmirësojë kapacitetin për trajtimin e çështjeve mjedisore që 

ndërlidhen me pylltarinë, ngritjen e kapacitetit të institucioneve të Kosovës për të 

zbatuar dhe monitoruar planet e veprimit për biodiversitet dhe krijimin e menaxhimin e 

zonave të mbrojtura në pajtim me synimet e shtetit dhe marrëveshjet ndërkombëtare. 

 



16 
 

 

1. Hyrje 

Historiku  

Kosova shpalli pavarësinë në muajin shkurt të vitit 2008. Ajo është pjesëmarrëse në 

procesin e stabilizimit dhe asocimit të Bashkimit Evropian (BE), si është bërë anëtare e Fondit 

Monetar Ndërkombëtar (FMN) dhe e Grupit të Bankës Botërore. Megjithatë, 45% e popullsisë 

prej rreth 2 milionë banorë llogaritet se jetojnë nën shkallën shtetërore të varfërisë, dhe 17 % 

jetojnë në varfëri të skajshme. Me bruto prodhim vendor (BPV) për kokë banori prej 2.200 € në 

vitin 2010, Kosova është një nga shtetet më të varfra në Evropë, përkundër rritjes solide 

ekonomike që nga fundi i luftës në vitin 1999. Papunësia e saj është rreth 50 për qind. 

Kosova nuk ka dalje në det, dhe posedon me shumë burime minerale, kryesisht thëngjill, 

plumb, zink, krom dhe argjend. Qeveria ka identifikuar energjinë dhe minierat si burimet 

kryesore të zhvillimit ekonomik. Aktiviteti i tashëm industrial dhe trashëgimia e praktikave të 

vjetra kanë ndikim të madh në shëndetësi dhe mjedis dhe krijojnë humbje ekonomike. Këto 

çështje mjedisore ndërlidhen me ndotjen e ajrit, kontaminimin me plumb apo me materie të 

tjera nga shfrytëzimi i minierave, ndotjen e ujit dhe sasinë e nevojshme e ujit, degradimin e 

pyjeve dhe tokës dhe me  mbeturinat e patrajtuara të rrezikshme dhe ato komunale.  

Strategjia dhe plani shtetëror i veprimit për mjedisin 

Në përgjigje të çështjeve mjedisore, Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor 

(MMPH) është duke përditësuar Strategjinë Kosovare të Mjedisit (SKM) dhe Planin shtetëror të 

Veprimit për Mjedisin për periudhën 2011-15, në bashkëpunim me ministritë tjera, organizatat 

joqeveritare dhe akterët tjerë. Strategjia dhe plani i veprimit identifikojnë prioritetet rreth 

politikave për ajrin, ujin, mbeturinat, kemikaljet, biodiversitetin dhe mjedisin dhe kategorizojnë 

nevojat e propozuara për investime në prioritete të mesme dhe të larta, si dhe kosto të larta 

(mbi 3 milionë €, ku shumica e fondeve janë nga donatorët), kosto të mesme (1-3 milionë €, me 

përzierje të burimeve të financimit), dhe kosto të ulët (nën 1 milion € me financim kryesor nga 

qeveria).  

Prioritetet e identifikuara mjedisore për pesë vitet e ardhshme kanë të bëjnë me 
kompletimin e legjislacionit mjedisor në harmoni me legjislacionin e BE-së2, përmbushjen 
graduale të standardeve të BE-së dhe zbatimin efikas si dhe inkorporimin e legjislacionit dhe 

                                                           
2
 Korpusi i të drejtave dhe detyrimeve të zakonshme që janë obliguese për shtetet anëtare. 
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metodologjive mjedisore në të gjithë sektorët, dhe krijimin dhe zgjerimin e institucioneve për 
zbatimin e politikave mjedisore (përfshirë ndërtimin e kapacitetit). SKM specifikon të 
mëposhtmet:Sigurimi i instrumenteve financiare dhe ekonomike për mbrojtjen mjedisore. Këto 

duhet të shkojnë krahpërkrah me zhvillimin ekonomik. 

 Krijimi dhe udhëheqja me rrjetin e monitorimit mjedisor anekënd Kosovës, me prioritet 

rreth ndotësve më të mëdhenj industrial dhe pikat e nxehta. 

 Përmirësimi gradual i qasjes së popullsisë në ujë të pastër për pije, kanalizim dhe sistem 

komunal të grumbullimit të mbeturinave, me përkrahje për programet për riciklim të 

ujërave të zeza dhe mbeturinave të ngurta. 

 Shfrytëzimi racional i burimeve natyrore, siç është dheu, uji, mineralet dhe pyjet. 

Vëmendje të veçantë duhet kushtuar shfrytëzimit të kufizuar të burimeve dhe orientimit 

kah format e energjisë së ripërtërishme. 

 Zgjerimi i sipërfaqeve të mbrojtura dhe mbrojtja e trashëgimisë natyrore, së bashku me 

rritjen e kapacitetit për menaxhimin efikas në vijë me Deklaratën e Rios për mjedisin 

dhe zhvillimin nga viti 1992. 

 Përgatitja e fushatave vetëdijesuese dhe edukative afatgjata dhe ofrimi i përkrahjes për 

projektet shkencore me fokus mbi mjedisin. 

 Aplikimi i koncepteve të efiçiencës së energjisë në të gjithë sektorët e ndryshëm 

ekonomik. 

Vlerësimi i kostos së degradimit mjedisor 

Objektiv i kësaj analize mjedisore të shtetit, që është kryer nga Banka Botërore, është 

raportimi i gjendjes së mjedisit dhe çështjeve mjedisore dhe i llogarisë së kostos shëndetësore 

dhe ekonomike të atyre çështjeve.  

Banka Botërore ka kryer këtë lloj të studimit në Algjeri, Armeni, Kinë, Kolumbi, 

Republikën Arabe të Egjiptit, Ganë, Guatemalë, Indi, Republikën Islamike të Iranit, Liban, Marok, 

Pakistan, Peru, Filipine, Senegal, Republikën Arabe të Sirisë dhe në Tunizi, si dhe në sektorët 

specifikë në shumë shtete tjera, i cili është bazë për diskutime politike rreth prioriteteve 

mjedisore.  

Analiza shfrytëzon hulumtimin ndërkombëtar epidemiologjik rreth marrëdhënies në 

mes të popullsisë që i ekspozohet ndotjes mjedisore dhe rritjes së rrezikut nga ndikimi në 

shëndet që llogaritet nga barra e sëmundjeve me origjinë mjedisore në Kosovë dhe nga ndikimi 

ekonomik që vjen si rezultat i saj. Kostot janë matur, për shembull si ndikim në shëndetësi 

(morbiditet dhe vdekje e hershme), ndikim në vlerën pronësore, humbje ekonomike nga 

degradimi i pyjeve, e që më pas janë shprehur si kosto të dëmtimeve vjetore ekonomike në 

euro dhe si përqindje e BPV-së (shih dritaren 1).  
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Dritarja 1. Kostoja e mortalitetit të hershëm 

Ndotja mjedisore shpeshherë paraqet rrezik për mortalitetin e hershëm, sikurse edhe shumë 

faktorë tjerë që rrezikojnë shëndetin publik, siç janë trafiku rrugor. Sa duhet të shpenzohet nga 

autoritetet shtetërore për të reduktuar këto rreziqe, në krahasim me shpenzimet në sektorët 

tjerë siç janë arsimi dhe infrastruktura? Apo me fjalë tjera, sa duhet shoqëria të shpenzojë për 

të shmangur vdekjen e hershme? Ekonomistët kanë zhvilluar teknikat e vlerësimit për të 

drejtuar vendimet e tilla. Një teknikë është qasja e kapitalit njerëzor që barazon koston e 

humbjes së jetës (apo vlerën e shmangies së humbjes së jetës) me humbjen e të hyrave të 

individit nga momenti i vdekjes (d.m.th. vlera kapitale njerëzore (HVC)). Një teknikë e fundit 

bazohet në vullnetin e personave që të paguajnë për uljen e rrezikut nga vdekja që konvertohet 

në vlerën e jetës statistikore (VCL) (shih shtojcën 1). Këto vlera (HCV dhe VSL) për shmangien e 

vdekjes së hershme (apo kostoja e vdekjes së hershme) nuk ndërlidhet assesi me vlerat etike 

apo morale të jetës, por thjeshtë janë parimet udhëzuese për ndarjen e resurseve të pakta në 

mes të kërkesave konkurruese. Përderisa HCV është e kufizuar në kontributin ekonomik të 

individit në shoqëri, VCL pasqyron më mirë vlerat që individët ia bashkangjesin shkëmbimit me 

aktivitetet e përditshme që shkaktojnë rrezik nga vdekja e hershme. Në këtë raport janë 

aplikuar të dyja teknikat. 

 

Duke i përcaktuar vlerën monetare degradimit mjedisor, analiza thekson koston e 

dëmtimit si përqindje të BPV-së, që mundëson krahasimin me treguesit e tjerë ekonomikë. Ajo 

siguron një mekanizëm të dobishëm për të radhitur kostot sociale të formave të ndryshme të 

degradimit. Ajo u ofron politikëbërësve një instrument për të integruar mjedisin në 

vendimmarrje ekonomike, dhe u jep akterëve të ndryshëm një mjet për diskutim të rëndësisë 

së mbrojtjes mjedisore në kuptim ekonomik, që është i dobishëm për të vendosur për ndarjen e 

resurseve të pakta. 

Ky vlerësim e dëmit ekonomik pasqyron një gamë të kostove të dëmeve, por nuk 

paraqet shifra të sakta pasi që ka mungesë të madhe të të dhënave, disa të dhëna janë të 

vjetra, dhe nuk mund të paraqiten të gjitha ndikimet në vlerë të parave. 

Ky raport siguron një përllogaritje të pjesshme të kostos së degradimit mjedisor në Kosovë. Kjo 

jep një indikacion rreth asaj se cilat probleme mjedisore shkaktojnë kostot më të mëdha për 

Kosovën, apo me fjalë tjera, cilat probleme mjedisore japin përfitimet më të mëdha, nëse 

zgjidhen përmes masave politike. Janë paraqitur edhe përllogaritjet e kostos së zbutjes së 

pjesshme të disa problemeve mjedisore kjo qasje paraqet hapin e parë në drejtim të krahasimit 

të përfitimeve dhe kostos së zbutjes së problemeve gjë që u mundëson politikëbërësve të 
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vendosin nëse ka kuptim ekonomik që të shpenzohet më shumë në mjedis dhe të zbatohen 

rregullore me të ashpra. 

Kostoja e degradimit të mjedisit shpeshherë lihet jashtë vendimmarrjes për shkak të 

mungesës së informatave rreth shumës së këtyre kostove dhe mungesës së "çmimit të tregut". 

Ky raport synon që të kuantifikojë kostot më të rëndësishme të degradimit. Pasi që kufizimet e 

të dhënave paraqesin pengesë, ekzistojnë disa fusha mjedisore për të cilat nuk ka përllogaritje. 

Megjithatë kostoja totale e degradimit jep një përllogaritje të pranueshme të kostos në Kosovë. 

Pasi që shumë studime kanë treguar se kostot e degradimit mjedisor janë të mëdha në 

krahasim me BPV-në, bërësit e politikave ekonomike duhet t'i marrin ato parasysh. 

Ky raport gjithashtu përfshinë një shqyrtim institucional të politikëbërjes mjedisore, 

planifikimit, monitorimit dhe zbatimit, dhe shikon edhe shpenzimet e buxhetit shtetëror për 

mjedis.  
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2. Ndotja e ajrit dhe kontaminimi me plumb 

Ndotja e ajrit paraqet një problem kritik mjedisor nëpër viset urbane, por në nivel 

shtetit ndotja është e nivelit më të ulët. Cilësia e ajrit është veçanërisht e ulët në zonën e 

Prishtinës, Obiliqit dhe Drenasit, si dhe të Mitrovicës. Burimet kryesore të kontaminimit janë 

dyoksidi i sulfurit (SO2), oksidet e azotit NO dhe NO2 (NOx), ozoni (O3), plumbi (Pb), dyoksidi i 

karbonit (CO2), grimcat (PM apo pluhuri) dhe dyoksina.  

Burimet kryesore janë: 

 Prodhimi i energjisë dhe minierat, përfshirë dy termocentralet me thëngjill të 

Korporatës Energjetike të Kosovës (KEK) dhe sipërfaqja e saj për nxjerrjen e thëngjillit.  

 Druri dhe linjiti për ngrohje të shtëpive.  

 Komplekset industriale, siç janë Parku industrial i Mitrovicës (Trepçë), miniera dhe 

prodhimi i nikelit në Drenas (Ferronikeli), dhe fabrika e çimentos në Hanin e Elezit 

(Sharrcem).  

 Kompanitë e ngrohjes qendrore (në Prishtinë, Gjakovë dhe Mitrovicë). 

 Transporti. 

 Deponitë e mbeturinave urbane dhe industriale (me ndikim të ndryshëm lokal). 

Termocentralet e KEK-ut (Kosova A dhe B në Obiliq) janë burimet kryesore të ndotjes së 

ajrit, edhe pse emetimet e NOx janë në nivel të barabartë në mes të termocentraleve, 

transportit dhe industrive të tjera. Emetimet në ajër nga centralet janë të rëndësishme për 

ndotjen e ajrit në Prishtinë dhe në komunat rreth saj. Pastaj ndezja e linjitit dhe druve për 

ngrohje të shtëpive shkaktojnë emetime substanciale të grimcave. 

Niveli i emetimeve në ajër nga termocentralet është shumë më i lartë sesa që lejohet 

me Direktivën e Komisionit Evropian (KE) për impiantet me ndezje të madhe (Tabela 2.1), 

përmes emetimeve të grimcave të ngurta nga Kosova B paraqesin faktorin 3-6 herë më të ulët 

sesa nga Kosova A. Megjithatë, filtrat elektrostatikë për largimin 90% të grimcave nga oxhaqet 

do të instalohen në vitin 2012 në Kosovën A. 
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Tabela 2.1 Përllogaritja e emetimeve në ajër të ndotësve kryesorë në vitin 2010 (mg për Nm3 

të gazit në dalje)  

Termocentrali Kosova A Kosova B 

Kufizimet nga 
Direktiva e KE-së 
2001/800/EC dhe 
memorandumi i 

Athinës 
Blloku A3 A4 A5 B1 B2  
SO2  685 652 829 629 878 400 
NOx 694 700 692 810 811 500 
Pluhur/grimca 1,535 1,850 1401 240 428 50 

Burim: KEK 2010. 
Shënim: Nm

3
 është metër kub normal dhe është njësi e rëndomtë që përdoret në industri për t'iu referuar 

emetimeve të gazit. 

Monitorimi i cilësisë së ajrit, që është në shkallë të kufizuar në Kosovë, kryhet nga 

Instituti hidrometeorologjik i Kosovës (IHMK) që menaxhon me dy stacione. Njëri gjendet afër 

ndërtesës Rilindja në qendër të Prishtinës, afër rrugës me qarkullim të dendur, dhe është i 

konfiguruar për të matur vetëm fraksionet PM10, PM2.5, dhe PM1, ndërsa tjetri është stacion në 

periferi në objektin e IHMK-së, i pajisur me analizues automatik për dyoksid të sulfurit, okside 

të azotit, monoksid të karbonit, ozon dhe grimca të imta (PM10 ose PM2.5).  

Stacionet tjera të monitorimit janë instaluar nga Instituti i shëndetit publik, por nuk 

funksionojnë. Kompanitë që kanë ndikim negativ në cilësinë e ajrit (KEK, Sharrcem dhe 

Ferronikeli) obligohen që të monitorojnë emetimet në ajër nga puna e tyre dhe t'i dorëzojnë 

raportet e monitorimit te Agjencia Kosovare për Mbrojtjen e Mjedisit (AKMM), por këto 

informata nuk janë publike.  

Të dhënat për cilësinë e ajrit nga IHMK tregojnë se PM tejkalon dukshëm kufirin nga KE-

ja për koncentrimin mesatar vjetor prej 40 mikrogramëve për metër kub (µg/m3) për PM10, si në 

qendër të qytetit (ndërtesa e Rilindjes) ashtu edhe në periferi (në stacionin e IHMK), dhe 

shpeshherë tejkalon vlerën kufitare të ditës (që nuk duhet të tejkalohet më shumë se 35 herë 

në vit) prej 50 µg/m3 (shih tabelën 2.2). 
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Tabela 2.2 Vlerat mesatare mujore të koncentrimit për PM10 dhe PM2.5 në qendër dhe në 

periferi të Prishtinës, 2010 dhe 2011 (µg/m3) 

  PM10  PM2.5 

Muaji 
Ndërtesa 

Rilindja, 2010 
Ndërtesa 

Rilindja, 2011 
Stacioni IHMK, 

2010 
Stacioni IHMK, 

2011 
 Ndërtesa 

Rilindja, 2010 
Ndërtesa 

Rilindja, 2011 
Janar  129.59 72.3    106.62 
Shkurt  106.48     75.25 
Mars  76.18 44.5 56.0   45.9 
Prill  55.83 37.2 45.2   26.72 
Maj  41.94 36.2 37.2   20.83 
Qershor 53.56  43.3   14.33  
Korrik 57.14  47.1   19.92  
Gusht 68.09  44.9   19.61  
Shtator 52.22  40.5   20.55  
Tetor 65.48  42.7   34.26  
Nëntor 105.01  78.8   51.36  
Dhjetor 128.73       

Burim: IHMK 2011. 
Shënim: Ndërtesa e Rilindjes gjendet në qendër të Prishtinës, stacioni i IHMK-së gjendet në periferi të Prishtinës. 
Vlera kufitare e KE-së për koncentrimin mesatar vjetor të PM10 është 40 µg/m

3
. 

Vlerat kufitare të KE-së vendosen në bazë të dijes shkencore për të shmangur, 

parandaluar apo ulur efektet e dëmshme për shëndetin e njeriut apo mjedisin. Ato janë 

vendosur në Direktivën e KE-së për cilësinë e ajrit të mjedisit dhe për ajrin më të pastër në 

Evropë (Direktiva 2008/50/EC, tabela 2.3). në bazë të dëshmive të fundit shkencore për efektet 

shëndetësore nga grimcat, Organizata Botërore e Shëndetësisë (OBSh) ka rishikuar udhëzimet e 

veta në vitin 2005 dhe ka deklaruar mesataret vjetore të PM10 prej 20 µg/m3 dhe PM2.5 prej 10 

µg/m3 
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Tabela 2.3 Vlerat kufitare të KE-së, Direktiva 2008/50/EC 

Periudha mesatare Vlera kufitare 
SO2  
Një orë 350 µg/m

3
, nuk duhet të tejkalohet më shumë se 24 herë gjatë një viti 

kalendarik 
Një ditë 125 µg/m

3
, nuk duhet të tejkalohet më shumë se tri herë gjatë një viti 

kalendarik 
NOx  
Një orë 200 µg/m

3
, nuk duhet të tejkalohet më shumë se 18 herë gjatë një viti 

kalendarik 
Vit kalendarik 40 µg/m

3 
CO  
Mesatarja maksimale për tetë orë në 
ditë 

10 µg/m
3 

Pb  
Vit kalendarik 0,5 µg/m

3 
PM10  
Një ditë 50 µg/m

3
, nuk duhet të tejkalohet më shumë se 35 herë gjatë një viti 

kalendarik  
Vit kalendarik 40 µg/m

3 
Burim: KE 2008b. 

Ndikimi i ndotjes së ajrit në shëndet 

Hulumtimi substancial shkencor demonstron ndikimet në shëndetin publik nga ndotja e 

ajrit dhe në veçanti nga grimcat (PM). Efektet kryesore të PM në shëndetin publik janë 

sëmundjet respiratore dhe efektet kardiovaskulare. Sipas OBSh-së (2005), të mëposhtmet i janë 

atribuuar ekspozimit afatshkurtër në ajrin e ndotur: shtrirjet në spital për sëmundjet 

respiratore dhe kardiovaskulare, vizitat emergjente, vizitat e kujdesit primar shëndetësor, 

shfrytëzimi barnave për traktin respirator dhe kardiovaskular, aktivitetet e kufizuara, mungesa 

prej punës dhe shkollës, simptomat akute (teshtitja, kollitja, gëlbaza, infeksionet e traktit 

respirator), ndryshimet fiziologjike (siç janë funksioni i mushkërive), e madje edhe vdekja. 

Efektet që i atribuohen ekspozimit afatgjatë përfshijnë mortalitetin për shkak të 

sëmundjeve kardiovaskulare dhe respiratore, sëmundjeve kronike respiratore (astma, 

sëmundjet kronike obstruktive të mushkërive, dhe ndryshimet kronike patologjike), kanceri i 

mushkërive, sëmundjet kronike kardiovaskulare, dhe pengesat në rritjen intrauterine (për 

shembull pesha e ulët në lindjen normale, OBSh 2005). 

Vlerësimi i poshtëm shëndetësor bazohet në ndotjen e ajrit nga grimcat e imta (PM10 

dhe PM2.5), duke ditur dëshmitë e mjaftueshme se grimcat e imta në veçanti kanë efekte të 

dëmshme në shëndet (për shembull Ostro 1994, Ostro 2004, Pope dhe të tjerët 2002). PM2.5 

rritë nivelin e mortalitetit për shkak të kancerit kardiopulmonar dhe të mushkërive, dhe PM10 
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rritë morbiditetin kryesisht për shkak të bronkitit kronik, sëmundjeve të traktit të poshtëm 

respirator te fëmijët dhe simptomave të traktit respirator.  

Ky vlerësim ka përcjellë pesë hapat e kuantifikimit të ndikimit në shëndet të ndotjes së 

ajrit dhe kostos së tij. 

Hapi 1: Monitorimi i të dhënave rreth ndotësve të ajrit  

Të dhënat nga IHMK rreth cilësisë së ajrit tregojnë se koncentrimet e PM në Prishtinë 

tejkalojnë vlerat kufitare nga KE, e madje edhe vlerat nga udhëzimet e OBSh-së (shih tabelën 

2.2). Tabela tregon këto mesatare vjetore të koncentrimeve në ajrin mjedisor: urban PM10 = 

78 µg/m3 dhe urban PM2.5 = 40 µg/m3 (ndërtesa e Rilindjes); periferia PM10 = 48 µg/m3 (stacioni 

IHMK). 

Kjo tregon se koncentrimi i PM2.5 në periferi të Prishtinës është 24 µg/m3 (0.5*48, duke 

respektuar përpjesëtimin e PM2.5/PM10 prej 0.5). Tabela gjithashtu tregon se gjatë dimrit nivelet 

e ambientit të PM10 dhe PM2.5 janë shumë më të larta sesa në periudhat tjera të vitit. Kjo me 

gjasë mbizotëron për shkak të linjitit të shfrytëzuar nga termocentralet në Obiliq dhe nga 

shtëpitë që djegin dru dhe thëngjill për ngrohje. 

Në mungesë të të dhënave për cilësinë e ajrit nga qytetet tjera në Kosovë, supozohet se 

mesatarja vjetore urbane e Prishtinës (78 µg/m3 të PM10 dhe 40 µg/m3 të PM2.5) vlen si vlerë e 

ekspozimit për shumicën e banorëve në qytetet e mëdha, dhe se mesatarja në qytetet 

mesatare dhe të vogla është më e ulët, PM10 = 60 µg/m3 dhe PM2.5 = 30 µg/m3 (d.m.th. pak më 

e lartë sesa në periferi të Prishtinës). Pasi që koncentrimet PM-së në viset rurale janë më të 

panjohura, nuk është paraqitur kurrfarë përllogaritje, edhe pse kjo natyrisht se ulë efektet 

shëndetësore mbarëkosovare të PM-së. 

Hapi 2: Llogaritja e popullsisë së ekspozuar 

Përqindja e popullsisë urbane të Kosovës është afro 50 për qind. Janë aplikuar të tre 

skenarët e ekspozimit të popullsisë për shkak të paqartësisë rreth koncentrimeve të PM-së 

nëpër qytetet tjera nga Prishtina: 

 E ulët: 15 për qind e popullsisë nëpër qytetet e mëdha dhe 35 për qind në qytetet e 

vogla dhe të mesme. 

 E mesme: 20 për qind e popullsisë nëpër qytetet e mëdha dhe 30 për qind në qytetet e 

vogla dhe të mesme. 

 E lartë: 25 për qind e popullsisë nëpër qytetet e mëdha dhe 25 për qind në qytetet e 

vogla dhe të mesme.  
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Qytetet e mëdha, ku popullsia supozohet se i është ekspozuar niveleve të koncentrimeve të PM 

sikurse në Prishtinë, i korrespondojnë shumicës së popullsisë në dy qytetet më të mëdha 

(Prishtinë e Prizren) në skenarin “e ulët” dhe shumica e popullsisë në 5-6 qytetet e mëdha në 

skenarin “e lartë”. Popullsitë e qyteteve janë llogaritur nga të dhënat preliminare të regjistrimit 

të popullsisë nga viti 2011. 

Hapi 3: Vlerësimi i ndikimit shëndetësor nga ekspozimi duke shfrytëzuar të dhënat 

epidemiologjike  

Hapi i tretë është përcaktimi i ndikimit shëndetësor të ekspozimit në bazë të hulumtimit 

shkencor epidemiologjik të funksionit ekspozim/reagim në mes të ekspozimit ndaj PM10 dhe 

PM2.5 dhe nivelit të mortalitetit dhe morbiditetit. 

Mortaliteti: Për mortalitetin vlejnë funksionet ekspozim/reagim për ekspozimin 

afatgjatë ndaj PM2.5 të dhëna nga Ostro (2004)3.  

Të dhënat bazë për mortalitetin për Kosovën në vlerësim janë: 

 Norma e vdekjes është 6 për 1.000 njerëz4.  

 Përqindja e mortalitetit kardiopulmonar në mortalitetin total është 66 për qind (ESK 

2009a). 

 Përqindja e mortalitetit të kancerit të mushkërive në mortalitetin total është 3.7 për 

qind, në bazë të të dhënave nga ESK-ja (2009a) (2.8) e përshtatur më sipër. 

 Përqindja e mortalitetit për shkak të infeksioneve akute të traktit të ulët respirator në 

mortalitetin total te fëmijët nën moshën pesëvjeçare llogaritet në 12.5 për qind, në bazë 

të vlerave mesatare për Shqipëri, Bosnje dhe Hercegovinë, dhe Maqedoni për vitin 2008 

(OBSh 2010a). 

Morbiditeti. Janë shfrytëzuar koeficientet ekspozim/reagim (rastet vjetore për 100,000 

banorë) për PM10 nga Ostro (1994) dhe Abbey dhe të tjerët (1995), ku Ostro (1994) pasqyron 

një shqyrtim të studimeve globale dhe Abbey dhe të tjerët (1995) japin përllogaritje të bronkitit 

kronik të asociuar me grimcat (PM10). Studimet e fundit epidemiologjike japin rreziqet relative 

(RR) për morbiditetin, por pa njohur normën e morbiditetit në Kosovë, vlerësimi shfrytëzon 

                                                           
3
 Rreziku relativ (RR), që është ndryshimi i normave të mortalitetit, janë kalkuluar si vijon: Mortaliteti kardiopulmonar, 

RR = exp[0.00893 (X-X0)]; mortaliteti nga kanceri i mushkërive, RR = exp[0.01267 (X-X0)]; dhe infeksionet akute të traktit të ulët 
respirator (ALRI) mortaliteti te fëmijët nën moshën pesë vjeçare, RR = exp[0.00166 (X-X0)], ku X = mesataren e tashme vjetore 
të koncentrimit të PM2.5 për kancerin kardiopulmonar dhe të mushkërive te të rriturit dhe koncentrimin PM10 për ALRI te 
fëmijët, dhe X0 = cakun apo bazën e koncentrimit të PM2.5. 
4
 Në bazë të ESK-së (2011b) që tregon normën e vdekjes prej 3.8 për 1.000 banorë, e cila duhet të përshtatet për dy arsye. Së 

pari hulumtimi nga PRISM (2010) demonstron se deklarohen vetëm 60 për qind e vdekjeve. Përshtatja rezulton në normën e 
vdekjes prej 6.3 persona për 1,000 banorë. Së dyti, ESK (2011a) kalkulon normën e vdekjes prej 5,6 për 1,000 banorë, për të 
cilën autori beson se është tepër e ulët për shkak të ngurrimit për të diskutuar rreth vdekjes.  
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koeficientet ekspozim/reagim duke treguar numrin e rasteve për popullsinë totale, edhe madje 

këta koeficientë nuk janë specifikë për Kosovën (tabela 2.4). 

Tabela 2.4 Koeficientet ekspozim/reagim për ndotjen e ajrit urban për efektet shëndetësore 

dhe të morbiditetit 

Ndikimi në shëndet (PM10) Njësia Ndikimi për 1 ug/m
3 

Bronkiti kronik  100,000 të rritur 0.9 

Shtrirjet në spital  100,000 banorë 1.2 

Vizitat në emergjencë  100,000 banorë 23.5 

Ditët me aktivitete të kufizuara  100,000 të rritur 5,750 

Sëmundja e traktit të ulët respirator te 
fëmijët  

100.000 fëmijë 169 

Simptomat respiratore  100,000 të rritur 18,300 

Burim: Ostro 1994; Abbey dhe të tjerët 1995.  

Baza për koncentrimet PM. Është shfrytëzuar niveli bazë për PM2.5 prej 7.5 µg/m3 (Ostro 

2004). Duke ditur raportin PM2.5/PM10 prej 0.5 në Kosovë (shih rezultatet e sipërme të monitorimit), 

niveli bazë për PM10 është vendosur në 15 µg/m3 (për viset urbane të mëdha, të mesme dhe të vogla) 5. 

Efektet shëndetësore të ndotjes së ajrit janë konvertuar në vite të jetës të humbura si 

pasojë e sëmundjes (DALY) për të lehtësuar krahasimin me efektet shëndetësore nga faktorët 

tjerë mjedisor dhe në mes të mortalitetit dhe morbiditetit. Vitet e jetës të humbura si pasojë e 

sëmundjes është masë e barrës së përgjithshme të sëmundjes së shprehur si numër i viteve të 

humbura si rezultat i shëndetit të lig, invaliditetit apo vdekjes së hershme. DALY-të për 10,000 

raste për ndikimet e ndryshme shëndetësore janë dhënë në tabelën 2.5.  

Hapi 4: Ndikimi në shëndetin fizik 

Në bazë të koeficienteve ekspozim/reagim, koncentrimet vjetore të PM në ajrin e 

ambientit, dhe të dhënat për popullsinë e ekspozuar, ndotjen e ajrit urban në Kosovë llogaritet 

se shkaktojnë 835 vdekje të parakohshme, 310 raste të reja të bronkitit kronik, 600 shtrirje në 

spital dhe 11,600 vizita në emergjencë. Efektet shëndetësore paraqesin humbjen prej më 

shumë se 8,700 DALY në vit (tabela 2.5). 

                                                           
5 Këto shifra bazë, edhe pse më të ulëta sesa udhëzimet e OBSh-së, janë konsistente me nivelin e ulët 
të diapazonit të koncentrimeve PM nga të cilat llogaritet mortaliteti si rezultat i koncentrimeve PM2.5 
nga Pope et al (2002) (shih Ostro, 2004). Nuk është identifikuar shkencëtarisht asnjë prag nën të cilin 
nuk shfaqen efekte shëndetësore nga PM. 
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Tabela 2.5 Ndikimi i llogaritur në shëndet nga ndotja e ajrit në Kosovë, 2010 

Ndikimi në shëndet Rastet në vit DALY/10,000 raste Gjithsej DALY në vit 
Mortaliteti kardiopulmonar (PM2.5) 748–800 80,000 5,987–6,399 
Mortaliteti ALRI (PM10) 57–61 80,000 458–488 
Mortaliteti ALRI (PM10) 2 340,000 59–63 
Bronkiti kronik (PM10) 299-320 22,000 658–705 
Shtrirjet në spital (PM10) 580–620 160 9–10 
Vizitat në emergjencë (PM10) 11,200–12,000 45 50–54 
Ditët me aktivitete të kufizuara (PM10) 
(mijëra) 1,976–2,117 3 593–635 
Sëmundja e traktit të ulët respirator te 
fëmijët (PM10) 22,900–24,500 65 149–159 
Simptomat respiratore (PM10) (mijëra) 6,291–6,741 0.75 472–506 
Gjithsej   8,435–9,019 
Burim: Kalkulimet nga autorët 
ALRI = Infeksioni akut i traktit të poshtëm respirator  

Këto raste të përllogaritura zakonisht janë më të larta sesa numri i pacientëve të 

regjistruar me sëmundje respiratore pasi që nuk shkojnë të gjithë personat me simptoma 

respiratore te mjeku apo në spital. Sipas të dhënave nga Instituti i shëndetit publik të Kosovës, 

nga numri i pacientëve të regjistruar në kujdesin primar shëndetësor në vitin 2007, brenda 

grupit të sëmundjeve që lidhet me mjedisin dhe faktorët mjedisor, grupi i vetëm më i madhi i 

pacientëve ka sëmundje respiratore - 663,353 raste në vit apo 31,5% e pacientëve total (dritarja 

2.1).  

Dritarja 2.1 Disponueshmëria dhe analiza e të dhënave ALRI në Kosovë 

Nuk është lehtë të grumbullohen të dhënat e besueshme për morbiditetin në Kosovë, madje edhe nga 

sistemi publik i shëndetësisë. Sistemi shëndetësor i Kosovës ende ka mungesë të burimeve njerëzore 

dhe të pajisjeve. Sistemi informativ i shëndetësisë nuk është zhvilluar mjaft sa i përket regjistrimit të 

shkakut të konsultimit, në veçanti nëpër qendrat e kujdesit primar, që quhen edhe Qendra të mjekësisë 

familjare (QMF), të cilat duhet të pranojnë pjesën më të madhe të popullsisë që vuajnë nga simptomat 

akute respiratore dhe nga diarea. Shumë qendra shëndetësore nuk kanë kompjuter, dhe shkaqet e 

konsultimeve regjistrohen me dorë në formularët e dedikuar ku tregohen rezultatet e diagnozës sipas 

Klasifikimit ndërkombëtar të sëmundjes nga OBSh-ja (ICD10). Në nivelin komunal, QMF-ja kryesore 

mbledh informatat e siguruara nga të gjitha QMF-të në komunë. Por protokolli i regjistrimit nuk është i 

standardizuar dhe mund të ndryshojë sipas qendrave shëndetësore. Ndonjëherë kodet e sëmundjes nuk 

ceken qartë. 

Në kornizën e CEA, është synuar mbledhja e të dhënave rreth infeksioneve akute të traktit të ulët 

respirator (ALRI) te fëmijët nën moshën pesëvjeçare, për të cilat dihet se niveli i tyre ngritet nga ndotja e 

ajrit (shih koeficientet ekspozim/reagim). Të dhënat janë mbledhur në komunën e Prishtinës, Mitrovicës, 

Obiliqit (qytetet e ndotura), dhe në Pejë (qytet më pak i ndotur) me synim të krahasimit të të dhënave të 

mbledhura për periudhën e njëjtë. Mbledhja e të dhënave nuk ishte e lehtë dhe të dhënat nuk ishin 
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homogjene për shkak të mungesës së protokolleve të regjistrimit, përderisa rezultatet janë treguar më 

poshtë: 

 Në Prishtinë ishin të gjitha të dhënat mujore për tërë vitin 2010 për disa lloje të ALRI-së por kodet e 
sëmundjes nuk ishin ndarë plotësisht (për shembull bronkititi dhe bronkioliti janë shkruar bashkë) 
dhe mosha e pacientëve nuk është treguar, e madje nuk janë kategorizuar (pa dallim në mes të 
fëmijëve dhe të rriturve). 

 Në Mitrovicë gjendeshin të dhënat mujore për tërë vitin 2010, vetëm për një lloj të ALRI-së (kodi për 
pneumoninë J18) dhe fëmijët nën moshën pesëvjeçare. 

 Në Obiliq gjendeshin të dhënat kumulative për periudhën pesëmujore të vitit 2010, për dy lloje të 
ALRI-së (kodi për pneumoninë J18 dhe bronkititin akut J20) dhe për fëmijët nën moshën 
pesëvjeçare.  

 Në Pejë gjendeshin të dhënat kumulative për periudhën tremujore të vitit 2010, për dy lloje të ALRI-
së (kodi për pneumoninë J18 dhe bronkititin akut J20) dhe për fëmijët nën moshën pesëvjeçare.  

 

Vetëm të dhënat për bronkititin akut te fëmijët nën moshën pesëvjeçare në Obiliq dhe Pejë 

konsiderohen të krahasueshme (numri i rasteve të pneumonisë ishte tepër i ulët për t'u krahasuar). Të 

dhënat e Prishtinës dhe Mitrovicës janë shfrytëzuar vetëm për të llogaritur shpërndarjen e rasteve gjatë 

vitit dhe për të përshtatur të dhënat e Obiliqit dhe Pejës me vlerat vjetore. Si rezultat, normat vjetore të 

bronkitit akut te fëmijët nën moshën pesëvjeçare të trajtuar në Qendrat e mjekësisë familjare janë: 

 20.7 raste për 100,000 fëmijë nën moshën pesëvjeçare në Obiliq (shumë i ndotur nga emetimet në 
ajër nga termocentralet).  

 14,7 raste për 100,000 fëmijë nën moshën pesëvjeçare në Pejë (pa ndotje të madhe nga industria 
ndotëse e ajrit). 

 

Megjithatë këto rezultate nuk mund të jepen si norma të incidencës për tërë popullsinë e fëmijëve nën 

moshën pesë vjeçare sepse ato bazohen vetëm në të dhënat e mbledhura nga qendrat publike 

shëndetësore siç janë QMF-të. Rastet e trajtuara nga doktorët privat, të cilët nuk janë të përfshirë në 

sistemin për mbledhjen e të dhënave shëndetësore kombëtare, nuk janë marrë parasysh. Kështu 

rezultatet e paraqitura më sipër tregojnë shkallë më të ulët të incidencës. 

 

Hapi 5: Efektet monetare të ndikimeve shëndetësore  

Kostoja e mortalitetit llogaritet duke shfrytëzuar vlerën e kapitalit njerëzor si kufi i ulët i 

kostos dhe vlerën e kohëzgjatjes statistikore si kufi të sipërm. Kostoja e sëmundjes përllogaritet 

si kufi i ulët, dhe vullneti për të paguar për shmangien e rastit të sëmundjes aplikohet si kufi i 

sipërm i kostos. Vullneti për të paguar supozohet se është sa dy herë kostoja e sëmundjes (shih 

shtojcën 1). 
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Kostoja e trajtimit të sëmundjes dhe koha e humbur si rezultat i sëmundjes janë 

paraqitur në tabelën 2.6. Kostoja njësi e trajtimit është kostoja ekonomike dhe kostoja e 

subvencionuar e trajtimit në ambulancat mjekësore publike. Koha e humbur është vlerësuar si 

50 për qind e normës së pagës mesatare. 

Tabela 2.6 Kostoja njësi e trajtimit mjekësor dhe koha e humbur si rezultat i sëmundjes 

Kostoja e sëmundjes  Njësia 
Kostoja për 

njësi (€) Kostoja e sëmundjes 

Kostoja 
njësi për 
rast (€) 

Hospitalizimi Dita 50 Bronkiti kronik (PM10) 2,748 

Vizitat e mjekut Vizitë 10 Shtrirjet në spital (PM10) 403 

Vizitat në emergjencë Vizitë 20 Vizitat në emergjencë (PM10) 41 

Vlera e kohës së humbur 
për shkak të sëmundjes 

Dita 10.3 Ditët me aktivitete të kufizuara (PM10) 1.3 

Vlera e kohës së humbur të 
kujdestarit 

Dita 8.2 Sëmundja e traktit të ulët respirator te 
fëmijët (PM10) 

41 

   Simptomat respiratore 0.3 

Burim: Kalkulimet e autorëve, në bazë të kostove mjekësore dhe informatat e çmimit të pagës nga Kosova. 

Kostoja e përllogaritur totale ekonomike që shfaqet si rezultat i efekteve shëndetësore 

nga ndotja e ajrit në Kosovë ndryshon nga 37 milionë € gjer në 158 milionë € në vit, me 

përllogaritje mesatare prej 96 milionë €, apo 2.3 për qind të BPV-së në vitin 2010 (tabela 2.7), 

në bazë të tre skenarëve të definuar të popullsisë së ekspozuar. 

Tabela 2.7 Kostoja e ndikimit shëndetësor të ndotjes së ajrit, 2010 (€) 

Kategoria/përllogaritja E ulët E mesme E lartë 
Mortaliteti: të rriturit 29,973,823 84,442,006 142,453,784 
Mortaliteti: fëmijët 232,258 267,514 304,572 
Bronkiti kronik 821,763 1,276,667 1,760,920 
Shtrirjet në spital 233,932 362,999 500,131 
Vizitat në emergjencë 455,463 707,595 975,993 
Ditët me aktivitete të kufizuara 2,552,296 3,966,004 5,468,837 
Sëmundja e traktit të ulët respirator te 
fëmijët 931,027 1,439,229 1,992,154 
Simptomat respiratore 2,031,439 3,156,141 4,353,499 
     
Kostoja totale (€) 37,232,002 95,618,156 157,809,890 
Kostoja totale (% e BPV-së) 0.89 2.28 3.76 

Burim: Kalkulimet nga autorët. 

Kontaminimi me plumb 

Shqetësimet shëndetësore që ndërlidhen me plumbin në Kosovë kanë të bëjnë me: 



30 
 

 Emetimet e plumbit në ajër dhe ujë nga minierat e plumbit dhe zinkut dhe impiantet që 

përpunojnë plumbin, në veçanti shkritoret e vjetra të plumbit. Emetimet janë 

shpërndarë me kilometra gjerësi, të cilat njihen si pika të nxehta. 

 Lirimi i plumbit në ajër nga automjetet që ndezin benzinë me plumb dhe ekspozimet e 

mundshme në mjedis të mbyllur siç janë ngjyra e bazuar në plumb dhe gypat e ujit të 

ndërtuara nga plumbi. Ky ekspozim ka gjasa më të mëdha që të ndodh nëpër viset 

urbane. 

Kosova ka disa miniera të plumbit dhe zinkut, kryesisht në Mitrovicën e veriut. Dy 

minierat e tjera janë në juglindje të Prishtinës. Një shkritore e plumbit ka punuar për dekada me 

radhë në Zveçan (disa kilometra në veri të Mitrovicës) gjer në fund të vitit 2000 kur u mbyll. 

Kështu që Zveçani dhe Mitrovica janë pika të nxehta rreth pranisë së plumbit. Emetimet e 

plumbit në ajër kanë rënë dukshëm që nga mbyllja e shkritores në Zveçan, por minierat e 

plumbit dhe sterili i tyre ende kontaminojnë ajrin (me pluhur që bartet nga fryma), ujin dhe 

tokën (shpëlarja nga reshjet dhe depozitat e pluhurit). Ngjashëm, toka rreth Zveçanit, që ende 

është e kontaminuar nga depozitat e grimcave me plumb, është burim i madh i ekspozimit ndaj 

plumbit. 

Shfrytëzimi i benzinës me plumb ishte autorizuar në kohën e ish-Jugosllavisë dhe Kosova 

e ka rregulluar këtë çështje rishtazi nëpërmes një Udhëzimi administrativ të nxjerrë në shtator 

të vitit 2011. Burimet tjera të ekspozimit ndaj plumbit (ngjyrat dhe gypat) nuk janë 

dokumentuar. 

Plumbi njihet se pengon funksionimin neuropsikologjik te fëmijët, madje edhe në 

ekspozim të nivelit të ulët. Plumbi ka tendencë që të akumulohet në organe dhe në gjak. Shumë 

kohë më parë është demonstruar ndërlidhja në mes të koncentrimit të nivelit të plumbit në gjak 

(BLL) te fëmijët dhe nivelit të inteligjencës së tyre. Studimet e fundit tregojnë efektet negative 

në inteligjencë edhe te niveli i ulët e BLL-së prej 2 µg Pb për dL të gjakut (do të thotë afro 2 

mikrogram të plumbit për decilitër të gjakut). Këto studime shfrytëzohen si bazë për llogaritjen 

e efektit të dëmshëm të plumbit në inteligjencën e fëmijëve në Kosovë6.  

                                                           
6
 Për BLL prej 0–10 µg/dL, studimet epidemiologjike tregojnë rënie të pikëve të inteligjencës (IQ) për 1 µg/dL BLL nga 0.5 pikë të 

IQ (Lanphear dhe të tjerët 2005) në afro 1 pikë të IQ (Surkan dhe të tjerët 2007; Jusko dhe të tjerët 2008). Për BLL më të lartë, 
rënia është 1.9 pikë të IQ për 1 µg/dL në 10–20 µg/dL BLL dhe 1.1 pikë të IQ për 1 µg/dL at 20–30 µg/dL BLL (Lanphear dhe të 
tjerët 2005). Lanphear dhe të tjerët (2005), në bazë të meta-analizës së disa studimeve, raportojnë funksionin log-linear të 
dozë-reagimit që tregon rënien e IQ-së për nivele të larta të BLL-së. Ky funksion është shfrytëzuar këtu për të llogaritur efektet e 
plumbit në inteligjencën e fëmijëve në Kosovë: 

Δ IQ = β ln (BLL) për BLL≥ϒ (1a) 

dhe Δ IQ = 0  për BLL<ϒ (1b) 
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Vlerësimi këtu është bazuar në rezultatet e studimit të kryer nga Organizata Botërore e 

Shëndetësisë (OBSh) në vitin 2004 me 296 fëmijë nën moshën 4 vjeçare që jetonin në Mitrovicë 

(në veri dhe në jug), disa qytete të afërta (Zveçan, Zubin Potok dhe Leposaviq), dhe në Prishtinë 

(McWeeney 2007). Mostrat e gjakut nga fëmijët u analizuan për plumb dhe u fituan këto 

rezultate kryesore: 

 Zveçan (22 fëmijë): BLL mesatare = 32.59 mikrogram për decilitër (µg/dL), devijimi 

standard (SD) = 28.67. 

 Mitrovica e veriut (44 fëmijë): BLL mesatare = 14.32 µg/dL, SD = 13.52. 

 Mitrovica e jugut (163 fëmijë): BLL mesatare = 6,68 µg/dL, SD = 4,70. 

 Zubin Potok (16 fëmijë): BLL mesatare = 4,54 µg/dL, SD = 2,30. 

 Prishtinë (42 fëmijë): BLL mesatare = 3,49 µg/dL, SD = 1,31. 

Pasi që shkritorja e plumbit ishte mbyllur gjatë kryerjes së vlerësimit nga OBSh-ja, 

rezultatet tregojnë nivelet e plumbit shumë herë më të larta sesa nivelet të cilat ndikojnë në 

inteligjencë (IQ), dhe ekzistencën e pikave të nxehta, prandaj kërkohet bonifikimi i tyre. BLL e 

matur te fëmijët në Prishtinë është më përfaqësuese për tërë vendin dhe është shfrytëzuar për 

të paraqitur vlerësimin për zonat tjera nga pikat e nxehta në Mitrovicë dhe në Zveçan. Por pasi 

që popullsia e Prishtinës mund të jetë më e ekspozuar sesa popullsia e viseve rurale, vlerësimi 

ndoshta paraqet nivel më të lartë të plumbit te fëmijët në Kosovë.  

Në bazë të vlerës mesatare dhe devijimit standard të BLL-së së vëzhguar te fëmijët në 

Prishtinë, dhe duke ditur shpërndarjen normale sipas logaritmit të BLL-së në mesin e fëmijëve, 

llogaritet se mbi 95 për qind e fëmijëve të moshës nën pesëvjeçare në Kosovë (të tjerë nga ata 

që jetojnë në Zveçan dhe Mitrovicë) kanë BLL prej 2–5 µg/dL. Këta fëmijë llogaritet se humbasin 

1.5-4 pikë të IQ-së gjatë fëmijërisë së hershme, përderisa fëmijët në Zveçan dhe në Mitrovicë 

humbasin 8-10 pikë të IQ-së. Humbja totale (mesatare) e pikëve të IQ-së në Kosovë është afro 

60,000 në vit, me diapazon prej 37,000-83,000.  

Studimet nga Schwartz (1994) dhe Salkever (1995) në Shtetet e Bashkuara tregojnë se 

humbja e një pike të IQ-së ulë të hyrat jetësore për 1.3-2.1 për qind, me mesatare prej 1.7 për 

qind. Aplikimi i kësaj humbjeje në të ardhura si rezultat i humbjes së IQ-së nga fëmijët në 

Kosovë, dhe përshtatja e saj me pjesëmarrjen e pritur në forcën e punës, tregon humbjen 

vjetore prej 1.0-2.2 për qind të BPV-së në vitin 2010 (tabela 2.8).  

                                                                                                                                                                                           

Lanphear dhe të tjerët (2005) raportojnë β=2.70 (95 për qind të intervalit të besueshmërisë: 1.66–3.74) për matjen konkurrente 
të BLL (BLL në kohën e testit të IQ-së), që është matja e BLL-së të cilës autorët i përkushtojnë pjesën më të madhe të analizës. 
Intervali i besueshmërisë për β aplikohet për Kosovën për të siguruar përllogaritje më të ulët dhe të lartë të humbjes së pikëve 

të IQ-së, dhe me β=2.70 si përllogaritje qendrore. Lanphear dhe të tjerët (2005) nuk konfirmojnë kategorikisht vlerën e ϒ, dhe 
për Kosovën kjo është caktuar në BLL= 2 µg/dL, në bazë të një shqyrtimit të tri burimeve të cituara. 
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Tabela 2.8 Kostoja vjetore e humbjes së IQ-së te fëmijët nga ekspozimi ndaj plumbit, 2010 

Kategoria/përllogaritja E ulët E mesme E lartë 
Humbja e të hyrave jetësore për pikë të humbur të 
IQ-së (% e të hyrave) 1.67 1.67 1.67 
Kostoja për pikë të IQ-së (për popullsinë e moshës 
së punës, €) 2,365 2,365 2,365 

Pjesëmarrja në forcën punëtore (e ardhshme, %) 48.1 48.1 48.1 

Pikë IQ të humbura në vit  36,686 59,670 82,654 

Kostoja e pikëve të humbura të IQ-së (€/vit) 41,739,061 67,888,835 94,038,608 

Kostoja e pikëve të humbura të IQ-së (% e BPV-së) 1.00 1.62 2.24 

Burim: Kalkulimet nga autorët. 

Ndryshimi klimatik 

Dyoksidi karbonit dhe substancat e tjera me potencial për ngrohje globale (kryesisht 

metani dhe oksidi i azotit) nuk dëmtojnë drejtpërdrejtë shëndetin apo mjedisin, por përmes 

ngrohjes globale efektet mund të priten që të shfaqen në Evropën perëndimore dhe Azinë 

qendrore (Banka Botërore 2010c): 

 Ngritja e temperaturave dhe e nivelit të reshjeve. 

 Disponueshmëria e kufizuar e ujit dhe ndryshimet në hidrologji. 

 Ngritjet në nivelin e detit. 

 

Përderisa Evropa juglindore është e cenueshme ndaj ndikimit nga ndryshimet klimatike 

që kanë të bëjnë me vërshime dhe thatësira, në Kosovë nuk ka mjaft të dhëna specifike rreth 

ndikimit nga ndryshimet klimatike. Prandaj ndryshimet klimatike nuk janë përfshirë në 

vlerësimin e kostos së dëmtimit. 

Përllogaritjet e kostos për zbutjen e situatës dhe strategjitë e planifikuar për 

reduktim të ndotjes 

Ekzistojnë masa të ndryshme për zbutjen e ndotjes së ajrit. Strategjia kosto-efektive e 

zbutjes përfshinë zbatimin e masave që kanë koston më të ulët njësi të përfitimeve, prej së 

cilave përfitimet shëndetësore zakonisht janë komponenti me përfitimet më të mëdha. Prandaj, 

gjatë vlerësimit të opsioneve për zbutje, duhet të bëhet një vlerësim jo vetëm për koston e 

zbutjes dhe reduktimit total të emetimeve, por edhe reduktimin e pritur të popullsisë ndaj 

ndotjes së ajrit dhe përmirësimet shëndetësore që vijnë si rezultat. Disa opsione për zbutje dhe 

përllogaritje të kostos janë diskutuar më poshtë dhe përfitimet e këtyre masave mund ët 

tejkalojnë koston. Ia vlen të përmendet se nuk është i mundshëm krahasimi i kostos së shërimit 
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me koston e degradimit mjedisor në nivel makro të analizës. Zakonisht këto kosto të degradimit 

maten në lidhje me nivelin e ndotjes së ambientit, për shembull kostoja shëndetësore që lidhet 

me nivelin e grimcave në ajër (burimet e kombinuara të ndotjes së ajrit). Kostoja e shërimit apo 

zbutjes zakonisht matet për një burim të caktuar të ndotjes (për shembull për termocentrale 

dhe djegie industriale) 

Energjia elektrike 

Emetimet e pluhurit të imtë (lëndë me madhësi të grimcave nën 10 mikrometra, PM10) 

janë shkaktari kryesor i ndikimit të ndotjes së ajrit në shëndet. Nga emetimet e identifikuara 

nga 21,614 tonelata të PM10 në vitin 2009, 78 për qind erdhi nga termocentralet e KEK-ut, ku 

afro dy të tretat e saj nga Kosova A. Kontratat për Kosovën A për trajtimin e hirit dhe gazit dalës 

me vlerë prej 34 milionë € duhet të ulin emetimet e pluhurit në vitin 2012 në afro 10 për qind 

të nivelit të tashëm. 

Termocentralet janë edhe burime të SO2 dhe NOx. Masat e kontrollit (desulfurizimi i 

gazrave dalëse apo reduktimi i NOx katalitik) do të kushtojë afro 50 miliona € për Kosovën A dhe 

B). 

Përveç investimeve të planifikuara në KEK për të instaluar precipitatet elektrostatike për 

ët reduktuar emetimin e grimcave, qeveria ka strategjinë për të: (i) mbyllur Kosovën A gjer në 

vitin 2017 dhe ta zëvendësojë me termocentralin e ri modern prej 600 MW të quajtur "Kosova e 

re"; (ii) joshja e investimeve private për të rehabilituar dhe përmirësuar Kosovën B, përfshirë 

sigurimin e standardeve mjedisore të BE-së, (iii) privatizimi i rrjetit të distribucionit për të 

reduktuar humbjet teknike dhe komerciale, (iv) përmbarimi i pagesave dhe ngritja e tarifave në 

atë nivel që mbulon të gjitha shpenzimet, (v) trajtimi i shpejtë i problemeve të trashëguara nga 

Kosova A dhe B, dhe (vi) investimi më i madh në efikasitet të resurseve në afat të shkurtër, dhe 

(vii) maksimalizimi i shfrytëzimit të energjisë së ripërtërishme (hidro, solare, erë, gjeotermale). 

Industritë e tjera  

Industritë e tjera janë kontribuues të NOx (8,860 tonelata në vit), dhe më pak SO2 (1,945 

tonelata në vit, MEM 2010). Emetimi i SO2 jashtë gjenerimit të energjisë kryesisht vjen nga 

Ferronikeli, dhe matjet e fundit të emetimeve nga AKMM tregojnë se SO2 e liruar në atmosferë 

mund të tejkalojë 4,000 tonelata në vit. Nuk është gjetur ndonjë plan apo informatë  rreth 

masave zbutëse. Desulfurizimi i gazrave dalëse me siguri se do të kushtonte mbi 10 milionë € në 

kryeqytet. 

Fabrika e çimentos Sharrcem gjithashtu është gjenerues i madh i NOx, por ajo gjeneron 

shumë më pak sesa sektori i energjisë, dhe koncentrimet e gazrave dalëse janë nën pragjet 
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ligjore sipas matjeve nga AKMM në vitin 2011. Nuk ka të dhëna nëse plotësohen standardet e 

cilësisë së ajrit në zonën rreth furrës së çimentos. 

Transporti  

Transporti është kontribuues kryesor në ndotjen e ajrit, në veçanti nëpër qytete. 

Direktiva për automobilistikë (2004/104/EC) rregullon lirimet nga automjetet në Bashkimin 

Evropian (BE), por standardet vlejnë vetëm për automjetet e reja (automjetet ekzistuese janë të 

përjashtuara nga këto standarde). Që nga paraqitja e standardeve të para të BE-së EURO 1 në 

vitin 1993, u shpallën edhe pesë standarde pasuese rreth emetimit të gazrave që janë shumë 

më të ashpra: EURO 2–6.  

Masat teknike në sektorin e transportit përfshijnë konvertorët katalitik për të reduktuar 

NOx, dhe emetimet e përbërjeve organike të paqëndrueshme, filtrat e grimcave për të 

reduktuar emetimet e PM10, kanisterët e karbonit (të vendosur në rezervarë të karburantit për 

të reduktuar avullimin e karburantit), menaxhimi dhe modifikimi i motorit (sensori i oksigjenit), 

karburantet me nivel të ulët të sulfurit (dizell) dhe largimi i plumbit nga benzina, sistemet për 

rikuperimin e avullit (stacionet e karburantit/cisternat për shpërndarje), dhe rrugët rezistente 

ndaj lëngjeve dhe trajtimi me ujë për stacionet e karburantit. 

Masat joteknike mund të reduktojnë emetimet dhe nivelet e ndotësve nëpër qytete, siç janë 

rrugët rrethore, menaxhimi i qarkullimit të trafikut (për të kufizuar qëndrimin e automjeteve në 

vend si rezultat i trafikut të ngjeshur), zonat ku nuk lejohet qarkullimi i automjeteve, dhe 

mbyllja e qendrave të qyteteve për automjetet që tejkalojnë vjetërsinë apo madhësinë e 

caktuar ("zonat mjedisore"). 

Direktivat e BE-së tanimë janë në fuqi në Kosovë, pasi që shumë vetura importohen nga 

shtetet e BE-së. Përllogaritja e kostos së respektimit të rregullave është punë e koklavitur, pasi 

që një pjesë e veturave që importohen nga BE dhe shtetet e tjera janë vetura të dorës së dytë, 

dhe përllogaritja e kostos për masat mjedisore për llojet e ndryshme të veturave është punë e 

vështirë për shkak të shfrytëzimit të teknologjisë së integruar. Indikacionet e përafërta të 

kostos së respektimit të rregullave për automjetet e reja janë 500 € për automjete të 

pasagjerëve, 650 € për automjetet e lehta komerciale dhe 4,500 € për automjetet e rënda 

(kamionë, autobusë) (mesatarja për 2009 në bazë të CBS 2011a dhe CBS 2011b). 

Përveç kësaj, të dhënat nga shitja e automjeteve të reja nuk janë në dispozicion, kështu 

që në koston totale të respektimit të rregullave mund të bëhen vetëm përllogaritje shumë të 

përafërta. Totali i automjeteve në vitin 2009 ishte rreth 380,000 (Bashkimi Evropian dhe të 

tjerët 2010), prej së cilave 82% ishin automjete të pasagjerëve, 10% automjete të lehta 

komerciale dhe 4% automjete të rënda. Nëse shitjet e automjeteve në vitet e ardhshme 
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përbëjnë 10% të totalit të automjeteve të vitit 2009, kostoja vjetore e investimit (e inkorporuar 

në çmimin e shitjes së automjetit) përllogaritet në rreth 25 milionë €. 

Në mesin e masave teknike, karburantet më të pastra shtojnë kostot për shfrytëzuesit, 

për naftë prej 0,024 € në litër (0,029 € për kilogram) dhe për benzinë prej 0,013 € në litër (0,019 

€ për kilogram, në bazë të TME 2009 dhe CBS 2011c). MEM (2010) tregon se Kosova shfrytëzon 

rreth 339 kilotonë të karburanteve ekuivalente të naftës për transport në vit, 69% naftë, 21% 

benzinë, dhe disa fraksione të vogla të llojeve tjera të karburanteve të transportit. Prandaj këto 

kosto plotësuese vjetore llogariten në 6,9 milionë € për naftë dhe 1,3 miliona € për benzinë. 

Pompat e karburanteve duhet të investojnë në sistemet e rikuperimit të avullit, rrugët 

rezistente ndaj lëngjeve (për mbrojtjen e tokës), dhe bonifikim të dheut (nëse ndotet toka). 

Kosova llogaritet se ka 811 pompa të karburanteve (që rezulton nga anketa e komunave të 

Kosovës, shih shtojcën 4) dhe kostoja mesatare për pompë (në bazë të TME 2009 dhe BOVAG 

2011) llogaritet në 6,000€, 11,000€ dhe 17,000€ përkatësisht. Investimet totale në pompa të 

karburanteve llogariten në 5 milionë € për rikuperimin e avullit, 9 milionë € për mbrojtjen e 

tokës, dhe 14 milionë € për bonifikimin e tokës.  

Një masë tjetër që do të rezultonte në ngritjen e kostos, kur të zbatohet, është 

inspektimi teknik i automjeteve që bëhet për çdo dy vite (që është gjë e zakonshme në shumë 

shtete të BE-së). Tani në Kosovë bëhet inspektimi i automjetit pas importimit por nuk ka 

inspektime vjetore të automjetit. Kostoja për automjet llogaritet në 8€ për automjetet me 

benzinë, kurse për automjetet me naftë, 25€ për automjetet e lehta komerciale dhe 50€ për 

automjetet e rënda (TME 2005). Prandaj nëse gjysma e totalit të automjeteve inspektohet për 

çdo vit, kostoja totale vjetore llogaritet në 4 milionë. 

Konsumi i lëndëve djegëse për nevoja shtëpiake  

Ngrohja dhe zierja duke përdorur linjitin dhe drutë ende është praktikë e zakonshme në 

Kosovë. Kjo rezulton në ndotje të madhe, që shihet gjatë dimrit nëpër qytetet e mëdha. Por pa 

rrjet të gazit natyror apo infrastrukturë për karburantet e tjera, është vështirë që të ndalohet 

kjo praktikë. Politika për të penguar shfrytëzimin e druve dhe linjitit për nevoja shtëpiake do të 

ishte shumë e shtrenjtë, megjithatë hapat e parë mund të jenë disa iniciativa më të vogla për të 

përmirësuar pajisjet për zierje dhe ngrohje. 

Plumbi 

Masat për të reduktuar ekspozimin ndaj plumbit janë të shtrenjta dhe komplekse dhe 

kërkojnë qasje të ndryshme. Hapi i parë është pastrimi përfundimtar i sipërfaqes së shkrirësit të 

plumbit dhe bonifikimi i lokacioneve ku është deponuar sterili në Mitrovicë. Kostoja e 

bonifikimit që përllogaritet për këtë hapësirë është nga disa milionë euro gjer në dhjetëra 
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milionë euro. Këto masa teknike mund të kombinohen me një program edukimi për njerëzit që 

jetojnë afër zonave të kontaminuara me qëllim të minimizimit të absorbimit të plumbit, 

zvogëluar ekspozimin ndaj të gjitha mjediseve që përmbajnë plumb (dhé, pluhur, ujë, ujëra 

nëntokësorë dhe produkteve nga sipërfaqet e kontaminuara). Pastaj nevojitet përmirësimi në 

zbatimin e udhëzimeve administrative të porsamiratuara për të ulur nevojat për benzinën me 

plumb. 

Masat për efiçiencën e energjisë 

Ndotja e ajrit mund të reduktohet përmes masave për rritjen e efiçiencës së energjisë, 

dhe në përputhje me Strategjinë Mjedisore të Kosovës dhe zotimin e Qeverisë për të respektuar 

strategjinë e BE-së për sektorin e energjisë, planin e BE-së 20/20/207 për ngritjen e nivelit të 

efiçiencës së energjisë në gjenerimin dhe konsumin e energjisë, si dhe në përputhje me  

zhvillimin e nismave ekonomike me qëllim të reduktimit të konsumit të energjisë dhe ngritjes së 

vetëdijes për efiçiencën e energjisë. 

Me qëllim të përkrahjes së objektivit për rritje të efikasitetit në shfrytëzimin e energjisë 

dhe gjenerimi nga burimet e ripërtërishme, qeveria dhe Banka Botërore janë duke hartuar 

projektin e propozuar për efiçiencë dhe energji të ripërtërishme me vlerën 32.5 $. Projekti 

synon pajisjen e objekteve publike me qëllim të reduktimit të konsumit të energjisë dhe të 

përforcojë zinxhirin e furnizimit përmes trajnimit të auditorëve të energjisë, kontraktuesve, 

shitësve dhe furnizuesve të pajisjeve. Projekti gjithashtu synon reduktimin e ndotjes dhe 

emetimeve që shkaktohen nga shfrytëzimi i madh i gjeneratorëve me karburant lëngor dhe 

drutë e zjarrit që shfrytëzohen nga shtëpitë, duke ofruar ekonomive familjare stimulime për të 

përmirësuar efiçiencën e energjisë dhe të shfrytëzojnë metoda më të pastra të ngrohjes. 

                                                           
7
 Ngritje për 20% në efiçiencën e energjisë, ngritje për 20% në pjesën e energjisë nga burimet e ripërtërishme dhe 20% ulje të 

emetimeve të dyoksidit të karbonit. 
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3. Uji 

Kosova ka disa resurse ujore, në katër ujëmbledhësit kryesor ujor: Drini i Bardhë, Ibri, 

Lepenci dhe Morava e Binçës. Uji është shpërndarë pabarabartë anekënd vendit dhe kërkesa e 

përgjithshme pritet të rritet si rezultat i rritjes së kërkesës urbane, industriale dhe bujqësore. Të 

gjithë lumenjtë cilësohen si të ndotur dhe kanë nivele të papranueshme të oksigjenit biologjik si 

dhe mungesë të oksigjenit të tretur për shkak të mosfunksionimit të sistemeve për trajtim të 

ujërave të zeza. 

Rezervat e ujit nëntokësor duken se janë të kufizuara (edhe pse të dhënat janë të 

pakta), dhe pjesa kryesore gjendet në Kosovën perëndimore ku rezervat e ujit nëntokësor janë 

më të mëdha. Kapaciteti i burimeve ekzistuese të ujit (ujë nëntokësor dhe ujëmbledhës) për të 

plotësuar kërkesat e tashme dhe të menjëhershme (2013-17) ende është i mjaftueshëm në 

ujëmbledhësin Gazivodë dhe Batllavë, por ujëmbledhësi i Badovcit tanimë ka arritur kufirin e 

furnizimit. Prandaj duhet të bëhen investime në përmirësimin e sigurisë së ujit. Pjesa më e 

madhe e ujit nëntokësor nga puset dhe burimet, dhe shumica e ujit të pijshëm nga uji 

sipërfaqësor. 

Qasja në ujësjellës dhe në kanalizim është e kufizuar (tabela 3.1). Shtatë kompanitë 

rajonale të ujësjellësit ofrojnë ujë të pijshëm për rreth 1.23 milionë banorë në Kosovë në vitin 

2008, afro 1 milion banorë kanë qasje në shërbimet e kanalizimit (AKMM 2010), apo në bazë të 

shifrave të popullsisë nga regjistrimi i popullsisë në vitin 2011, në këto shërbime kanë qasje 

65%, përkatësisht 52% e popullsisë. Sistemet e ujësjellësit ofrojnë këto shërbime edhe në 

komunat me shumicë serbe dhe në viset rurale8.  

Viset rurale kanë rreth 200 sisteme të ujësjellësit që menaxhohen drejtpërdrejtë nga 

komunitetet dhe fshatrat që mbulojnë rreth 65% të popullsisë rurale, edhe pse vetëm disa nga 

këto sisteme janë higjienike. Në nivel shteti, nuk ekziston asnjë impiant për trajtimin e ujërave 

të zeza.  

Tabela 3.1 Burimet e ujit të pijshëm për ekonomitë familjare, 2009 (%) 

Burimi Urban Rural Gjithsej 

                                                           
8
 Sipas rezultateve preliminare të regjistrimit të popullsisë në vitin 2011 në faqen zyrtare në internet (http://esk.rks-

gov.net/eng/), që tregon se numri i banorëve është 1.73 miliona, me përjashtim të komunave me shumicë serbe, siç janë Zubin 
Potok, Leposaviq, Zveçan dhe Mitrovicë veriore. Duke ditur se serbët dhe pakicat e tjera etnike përbëjnë më pak se 10% të 
popullsisë, popullsia e Kosovës llogaritet të jetë 1.9 milion banorë.  
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Ujësjellësi me gypa brenda objektit 86.0 45.0 62.0 

Ujësjellësi me gypa jashtë objektit 9.2 7.5 8.2 

Burim publik i ujit 0.1 1.5 0.9 

Ujë nga puset e mbuluara 2.7 26.6 16.7 

    

Ujë nga puset e hapura 1.6 17.6 11.0 

Ujë sipërfaqësor 0.1 1.5 0.9 

Ujë nga shiu 0.0 0.1 0.1 

Të tjera 0.3 0.2 0.3 

Burim: ESK 2011a.  
Shënim: Totali bazohet në supozimin në ESK (2011a) se 58.5% e popullsisë banon në viset rurale. Por nëse popullsia 
rurale është 50%, 65% e popullsisë në Kosovë ka ujësjellësin me gypa brenda objektit dhe 9% ka ujësjellësin me 
gypa jashtë objektit. 

Monitorimi i cilësisë së ujit dhe ndotja e ujit  

Ndotja e monitoruar e ujit kryesisht buron nga kontaminimi bakteriologjik si rezultat i 

mungesës së impianteve për trajtimin e ujërave të zeza në Kosovë. Njëzetedy stacione 

hidrometrike që funksionojnë në kuadër të Institutit hidrometeorologjik monitorojnë cilësinë e 

ujit sipërfaqësor. Nuk ekziston monitorimi i ujit nëntokësor apo monitorimi i ujërave të zeza 

urbane. Cilësia e ujit të pijshëm monitorohet nga Instituti i shëndetit publik. Të dhënat nga 

monitorimi tregojnë se ndotja e ujit të pijshëm është më i lartë nga kontaminimi bakteriologjik 

sesa nga kontaminimi kimik. Shumica e baktereve janë në sistemet e ujësjellësit nëpër qytetet e 

vogla dhe viset rurale ku 74-90% e puseve dhe burimeve përmbajnë kontaminime fekale dhe të 

ujërave të zeza (AKMM 2010).  

Sa i përket cilësisë sanitare biologjike të ujit, lumenjtë janë klasifikuar si të ndotur dhe 

kanë nivele të papranueshme të kërkesës për oksigjen biologjik, si dhe mungesë të oksigjenit të 

tretur nëpër lumenj, në veçanti në përroskat e vogla dhe në rrjedhjet e kanalizimit të patrajtuar 

(Tabela 3.2). 

Nevojat për ujë industrial janë 150 milionëmetër kub (m3) në vit, rreth 30% e konsumit të 

gjithëmbarshëm të ujit.  

Ndotësit më të mëdhenj industrial janë Korporata Energjetike e Kosovës (KEK), Ferronikeli dhe 

Sharrcemi, si dhe Trepça, Kishnica, Artana dhe minierat e tjera. Uji i ndotur nga industria dhe 

minierat kryesisht është acidik, me metale të rënda, siç janë kadmiumi dhe plumbi në ujërat e 

zeza. Cilësia e ujit nëpër burimet e lumenjve është e mirë. Cilësia e ujit sipërfaqësor 

përkeqësohet pas shkarkimit të ujërave të zeza urbane dhe industriale, por standardet 

mesatare vjetore mjedisore të cilësisë për substancat prioritare (metalet e rënda) të 

përkufizuara nga Bashkimi Evropian (BE) për ujërat sipërfaqësore brenda vendit dhe ujërat e 

tjera sipërfaqësore në përgjithësi nuk tejkalohet, përveç për kadmiumin, plumbin dhe nikelin 
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(tabela 3.2). Nuk ka të dhëna nga monitorimi për ndikimin e ndotjes bujqësore në ujërat 

sipërfaqësorë. 

Tabela 3.2 Cilësia e ujit sipërfaqësor e ujëmbledhësve kryesorë nga lumenjtë në Kosovë 

Ujëmbledhësi i 
lumit 

Drini i Bardhë Ibri Lepenci Morava e 
Binçës 

Klasifikimi i cilësisë së ujit 

Stacionet e 
monitorimit 

24 17 6 5  

Cilësia sanitare-biologjike e ujit (mg/l) 
BOD5—vlera 
më e lartë e 
regjistruar  

6.74 (2007) 
7.22 (2008) 
7.22 (2009) 

19.8 (2007) 
18.43 (2008) 
15.1 (2009) 

15.67 (2007) 
11.97 (2008) 
6.8 (2009) 

afro 6 (2007) 
afro 5 (2008) 
afro 5 (2009) 

Lumenjtë e 
pastër 

< 1 mg/l 
 

Mesatarisht 
të ndotur 

2–8 mg/l 

Kanalizim 
komunal a  

20 mg/l 

Oksigjeni i 
tretur - vlera 
më e ulët e 
regjistruar  

6.6 (2007) 
5.8 (2008) 
5.7 (2009) 

4.2 (2007) 
2.2 (2008) 
1.8 (2009) 

6.1 (2007) 
6.0 (2008) 
7.0 (2009) 

5.8 (2007) 
6.0 (2008) 
7.0 (2009) 

Pa jetë 
aerobike 
akuatike 

0-0,2 mg/l 

Problematike 
për jetën 
aerobike 
akuatike 

0,2-6 mg/l 

Ndotja më e lartë me metale të substancave prioritare (mg/l) 
Kadmium  0.01 0.02 0.01 0.01 0.00045–0.0015

b
 

koncentrimi maksimal i 
lejuar varësisht nga 
fortësia e ujit 

Plumbi 0.1 0.1 0.07 0.07 0.0072
b
 mesatarja vjetore 

Nikeli 0.9 0.2 0.2 0.2 0.02
b
 mesatarja vjetore 

Burim: AKMM (2010) për nivelet e tashme të ndotjes nëpër lumenj, KE (2008a) për klasifikimin e cilësisë së ujit. 
Shënim: Nuk kërkohet kërkesa për oksigjen kimik dhe materialet e forta të shpërndara. BOD5 = kërkesa për 
oksigjenin biologjik është shprehur në miligram të oksigjenit të konsumuar për litër të mostrës gjatë pesë ditëve të 
inkubacionit në temperaturën prej 20

o
C. 

a. I trajtuar me efikasitet pas trajtimit terciar.  
b. Në bazë të KE-së 2008a. 

Nivelet e ndotjes së ujit sipërfaqësor kanë gjasa që të jenë më të larta sesa vlerat e 

monitoruara, për shkak të mungesave në rrjetin e monitorimit të rrjedhës së ujërave të zeza 

industriale dhe cilësisë së ujit sipërfaqësor, në veçanti, shkarkimet nga komplekset kryesore 

industriale dhe nga minierat e shkarkimet e ujërave të zeza të patrajtuara.  

Ndikimi mjedisor për ndotjen e ujërave bujqësore  

Bujqësia tradicionalisht ka qenë e rëndësishme në Kosovë, që përbënte 25% të produktit 

total, por përqindja e saj ka rënë në 12% gjatë viteve të fundit. Sfidat konkurruese me të cilat 

përballet sektori që bën që Kosova të mos përmbushë nevojat me ushqim përfshijnë 

menaxhimin mjedisor, që është problem i veçantë në zonat e ujëndarësve.  
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Ujëndarësi i Danubit i Kosovës përbëhet nga tre ujëmbledhës kryesor të lumenjve: Ibër, 

Sitnicë dhe Moravë. Kjo në Kosovën verilindore ujit rreth 5,500 kilometra katrorë, apo afro 52% 

të Kosovës dhe mbulon 17 nga 33 komuna. Menaxhimi i produkteve ushqimore nga bujqësia në 

ujëndarësin e Danubit është i pakontrolluar dhe i parregulluar. Në fermat e blegtorisë 

mungojnë në përgjithësi depot e plehut natyror, ku ky pleh deponohet kryesisht jashtë stallave, 

në afërsi të kanaleve të kullimit afër rrugëve dhe përgjatë brigjeve të lumenjve. Llogaritet se 

vetëm nga blegtoria prodhohen rreth 19,000 tonelata të azotit për çdo vit, ku pjesa më e 

madhe kullon në tokë dhe në rrjedhat ujore lokale9.  

Me mungesë të ujësjellësit në shumicën e fshatrave rurale, varësia nga puset e oborrit 

dhe burimet/pendat lokale të ujit si burim kryesor të ujit të pijshëm, 90% e mostrave të 

testuara rezultuan në nivel të lartë të nitrateve në vitin 2009 (si dhe kontaminim me fekale). 

Megjithatë kuantifikimi i ndikimit në shëndetësi është i vështirë për shkak të mungesës së të 

dhënave. 

Ndikimi shëndetësor nga kontaminimi i burimeve të ujit 

Furnizimi i pamjaftueshëm me ujë, kanalizimi i dobët (siç janë tualetet, sistemi i 

kanalizimit dhe impiantet për trajtimin e ujërave të zeza), dhe praktikat johigjienike ndërlidhen 

me sëmundjet dhe mortalitetin që buron nga uji. Sëmundjet më të zakonshme: diarea. Sigurimi 

i ujit të sigurt të pijes dhe kanalizimit dhe praktikat e mira të higjienës luajnë rol të rëndësishëm 

në reduktimin e rrezikut nga diarea. Në bazë të mbulesës së popullsisë me ujë të pijshëm dhe 

kanalizim, rreth 85% e rasteve të diaresë i atribuohen cilësisë dhe sasisë së pamjaftueshme të 

ujësjellësit, kanalizimit dhe higjienës në Kosovë (ESK 2011a)10. Muçaj dhe të tjerët (2010) 

tregojnë se nuk ka trend rënës në sëmundjet që burojnë nga uji në Kosovë. 

Pasi që shumica e ndotjes së monitoruar të ujit vjen nga burimet bakteriologjike, tri 

ndikimet kryesore në shëndetësi janë: mortaliteti dhe morbiditeti i fëmijëve nën moshën 

pesëvjeçare dhe morbiditeti i popullsisë së moshës më të vjetër se pesëvjeçare. 

Diarea. mortaliteti (i fëmijëve nën moshën pesëvjeçare) 

Fëmijët nën moshën pesëvjeçare në Kosovë (që sipas ESK-së llogariten të jenë 150,000) 

ndikohen më së rëndi nga diarea. Duke shfrytëzuar qasjen e zhvilluar nga Organizata Botërore e 

Shëndetësisë (OBSh), llogaritet se 13 fëmijë nën moshën pesëvjeçare vdesin për çdo vit për 

                                                           
9
 Përllogaritja e konsulentit të bujqësisë së Bankës Botërore. 

10
 Në vitin 2009, me përkrahjen e Fondit të Kombeve të Bashkuara për fëmijë dhe Fondit të Kombeve të Bashkuara për 

popullsinë, Enti Statistikor i Kosovës (ESK) ka ndërmarrë anketën demografike, sociale dhe të shëndetit riprodhues në Kosovë 
(ESK 2011a). Në bazë të mostrës prej 3,992 ekonomive familjare dhe 23,695 banorëve, anketa është vepra më e re e botuar 
rreth demografisë dhe gjendjes së shëndetësisë së popullsisë.  
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shkak të cilësisë së ujit, kanalizimit dhe higjienës që në vit rezulton në humbjen e rreth 440 vite 

të jetës të humbura si pasojë e sëmundjes (DALY, Fewtrell dhe të tjerët 2007). 

Qasja e OBSh-së bazohet në lidhjen në mes të diaresë së përsëritur në fëmijërinë e 

hershme dhe peshën e ulët e fëmijëve, që në anën tjetër rritë rrezikun e mortalitetit të fëmijëve 

nga sëmundjet e tjera infektive, siç janë infektimet akute të traktit të poshtëm respirator dhe 

fruthi. Të dhënat themelore janë: 

 345 vdekje të fëmijëve të moshës nën pesëvjeçare në vitin 2010 (ESK 2011b). 

 Prevalenca mesatare e nënpeshës së rëndë (0,7 për qind), të mesme (2,7 për qind) dhe 

të lehtë (13 për qind) në mesin e fëmijëve, përfshirë mesataret për Shqipërinë, Bosnje 

dhe Hercegovinën dhe Maqedoninë. 

 Rreziku relativ i mortalitetit nga diarea dhe sëmundjet tjera infektive sipas kategorive të 

nënpeshës (Fishman dhe të tjerët 2004). 

 Përqindja që i atribuohet vdekjeve nga diarea në mesin e fëmijëve të moshës nën 

pesëvjeçare që ndërlidhet me ujin e papastër, kanalizimin dhe higjienën, llogaritet në 

85% (ESK 2011a, Pruss dhe të tjerët 2002; Fewtrell dhe të tjerët 2007). 

Diarea. morbiditeti (i fëmijëve nën moshën pesëvjeçare) 

Statistikat e sëmundjes akute të diaresë raportohen nga ESK-ja dhe disa raporte (shih 

Muçaj dhe të tjerët 2010), por këto statistika nuk përfshijnë rastet të cilat nuk vizitojnë qendrat 

shëndetësore, prandaj ulin shifrat e vërteta. Për të tejkaluar këtë anësi, llogaritjet e morbiditetit 

të diaresë te fëmijët e moshës nën pesëvjeçare bazohen në normat dyjavore të prevalencës te 

fëmijët e raportuar nga anketat e ekonomive familjare (anketa demografike dhe e 

shëndetësisë, anketat e grupit të treguesve të shumtë) në shtetet fqinje në Shqipëri, Bosnje dhe 

Hercegovinë dhe Maqedoni që janë 4,2-7,2 për qind, me mesatare prej 6 për qind11. Kjo normë 

e prevalencës mund të konvertohet në normë të incidencës prej 0.06*52/2.5 = 1.25 rasteve në 

vit12 - që do të thotë 188,105 raste në vit në mesin e fëmijëve nën moshën pesëvjeçare në 

Kosovë, prej së cilëve 85% i atribuohen ujit të papastër, kanalizimit dhe higjienës. 

Nga morbiditeti te fëmijët e moshës nën pesëvjeçare llogaritet se humbin 59 DALY në 

vit. Kjo bazohet në kohëzgjatjen mesatare të sëmundjes së diaresë prej 4 ditëve, 85% e rasteve 

të shmangura për kokë banori në vit nëse sigurohet uji i pastër dhe kanalizimit të duhur për 

                                                           
11

 Gjatë anketave, ekonomitë familjare u pyetën rreth shfaqjes së diaresë te fëmijët e moshës nën pesëvjeçare në dy javët e 
kaluara. 

12
 Ndarja për 2.5 javë në vend të 2 javëve arsyetohet me faktin se disa episode të raportuara kanë filluar para periudhës së 

prevalencës dyjavore dhe disa do të kenë përfunduar më vonë. 
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tërë popullsinë dhe nëse respektohen praktikat e mira të higjienës, pesha e rëndësisë së 

paaftësisë prej 0,11 (Murray dhe Lopez 1996)13, dhe pesha mesatare e moshës prej 0,31.  

Diarea. morbiditeti (personat e moshës 5 vjeçare e mbi) 

Nga morbiditeti te popullsia llogaritet se humbin 449 DALY në vit. Statistikat 

ndërkombëtare tregojnë se incidenca e diaresë në mesin popullsisë të moshës 5 vjeçare e mbi 

është në mesatare rreth 20% e fëmijëve nën pesëvjeçare, që nënkupton për Kosovën 0.2*1.25 

= 0.25 raste për person në vit. Për popullsinë e moshës 5 vjeçare e mbi prej 1,900,000–150,100 

= 1,749,900, numri vjetor i rasteve është 0.25*1,749,900 = 438,595, prej së cilëve 85% i 

atribuohet ujit të papastër, kanalizimit dhe higjienës.  

Kostoja e diaresë 

Kostoja e efekteve shëndetësore llogaritet si vijon: 

 Mortaliteti vlerësohet duke shfrytëzuar vlerën e kapitalit njerëzor si kufi të ulët të kostos 

dhe vlerën e kohëzgjatjes statistikore si kufi të epërm. 

 Kostoja e sëmundjes përllogaritet si kufi i ulët, dhe vullneti për të paguar (që supozohet 

se është sa dy herë kostoja e sëmundjes) për shmangien e rastit të sëmundjes aplikohet 

si kufi i epërm i kostos. 

Kostoja e sëmundjes përfshinë koston mjekësore të trajtimit të diaresë dhe kohën e 

kaluar nga familjarët për t'u kujdesur për fëmijët e sëmurë. Supozohet se rreth 60% e fëmijëve 

me rast të diaresë kërkojnë trajtim mjekësor14. Kostoja e vizitës te mjeku llogaritet 10€ për 

vizitë (kostoja ekonomike, jo çmimi që ngarkohet në shërbimet e subvencionuar publike). 

Shumë fëmijë me diare gjithashtu marrin barna, siç janë kripërat orale për rehidratim 

(ORS), antibiotikë, tretje intravenoze dhe barna. Nuk ka statistika në Kosovë rreth përqindjes së 

fëmijëve që marrin barna për diare, por në shtetet fqinje 40% e fëmijëve marrin ORS15, dhe në 

Shqipëri 39% marrin antibiotikë, 4% tretje intravenoze, dhe 7% të barnave të tjera për 

kontrollimin e diaresë. Këto të dhëna vlejnë për fëmijët e moshës nën pesëvjeçare në Kosovë 

për të llogaritur koston e barnave për trajtimin e diaresë, që është 1,0€ për ORS, 4€ për 

antibiotikë, 2€ për tretje intravenoze, dhe 2€ për barnat e tjera. 

Për popullsinë e moshës 5 vjeçare e me të vjetër me diare supozohet se 30% marrin 

trajtim mjekësor, 10% marrin antibiotikë, 2% marrin tretje intravenoze, dhe 2% marrin barna të 

                                                           
13

 Në shkallën prej 0 (shëndeti i përsosur) gjer në 1 (vdekje). 
14

 Në bazë të normave të trajtimit në Shqipëri (DHS 2008-09). 
15

 Sipas anketave të ekonomisë familjare DHS dhe MICS në vitin 2005-09 në Shqipëri, Bosnje dhe Hercegovinë dhe Maqedoni. 
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tjera. Këto norma të trajtimit janë më të ulëta sesa për fëmijët e vegjël pasi që normat e 

trajtimit të diaresë bien dukshëm me moshën. 

Përveç kësaj, kur një fëmijë është i sëmurë, kujdestari (familja, fqinji) kalon kohë të 

caktuar për t'u kujdesur për fëmijën. Kjo kohë ka kosto të mundësisë për pushim apo aktivitete 

të tjera. Supozohet se dy orë në ditë kalohen në kujdesin ndaj fëmijës me diare dhe dy orë për 

ata që vijojnë trajtimin mjekësor. Për popullsinë e moshës pesëvjeçare dhe më të vjetër që janë 

me diare, supozohet se një orë në ditë humbet si rezultat i sëmundjes. Kjo kohë e humbur është 

vlerësuar si 50 për qind e normës së pagës mesatare në Kosovë. 

Ndotja me metale të rënda  

Ndotja vjetore industriale nga Trepça llogaritet në 140 tonelata zink, 6 tonelata plumb 

dhe 0.4 tonelatë kadmium, nëse shikohen disa burime të njohura. Nëse merren si tregues 

koncentrimet e lumit Ibër në Mitrovicë, niveli total vjetor i ndotjes është 400 tonelata zink, 100 

tonelata plumb dhe 100 tonelata kadmium. Sa i përket vlerësimit shëndetësor të ndotjes në 

Kosovë, efektet e pritura shëndetësore dhe kostoja e tyre përafrohen duke transferuar kostot e 

dëmit shëndetësor për tonelatë të ndotjes me metale të rënda nga Holanda duke përcjellë 

metodën e transferimit të përfitimit dhe në bazë të ndotjes në afërsi të Trepçës (shtojca 1).16 

Kostoja e gjithëmbarshme shëndetësore që ka të bëj me furnizimin jo të duhur me ujë, 

kanalizimin dhe higjienën dhe me ndotjen e ujërave me metale të rënda, është ekuivalente me 

0,20-0,47% të BPV-së në vitin 2010, që dominohet nga kostoja e morbiditetit nga diarea (tabela 

3.3). Efektet shëndetësore paraqesin humbjen prej 946 DALY në vit. 

Tabela 3,3 Kostoja e sëmundjes së diaresë dhe ndotjes së ujit me metale të rënda, 2010 (€) 

Efekti shëndetësor/përllogaritje E ulët E mesme E lartë 
Sëmundja e diaresë mortaliteti 1,735,414 1,932,980 2,130,547 

Sëmundja e diaresë morbiditeti 6,256,000 9,384,000 12,512,001 

Efektet shëndetësore të metaleve të rënda 161,825 1,979,336 3,796,847 

    

Gjithsej 8,153,239 13,296,316 18,439,394 

% e BPV-së 0.19 0.32 0.44 

Burim: Kalkulimet nga autorët. 

Përllogaritjet e kostos për zbutjen e situatës 

Në mesin e shkarkimeve të kontaminuara në ujërat sipërfaqësore dhe në ujërat 

nëntokësore, ujërat e zeza të kontaminuara me baktere shkaktojnë ndikimin më të madh 

                                                           
16 Kostoja e dëmit ndaj shëndetit për tonelatë të ndotjes me metale të rënda është marrë nga Holanda 
duke shumëfishuar raportin e BPV-së për kokë banori në Kosovë, në krahasim me atë të Holandës. 
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shëndetësor dhe efektet më të mëdha negative në ekonomi, kurse ndotja e ujërave 

sipërfaqësorë nga shkarkimet industriale luan rol më të vogël.  

Higjiena publike 

Programet e higjienës publike për të zgjidhur këto probleme duhet të përbëhen nga 

rrjetet e ujësjellësit (kryesisht për viset rurale), sistemet e kanalizimit për të mbledhur ujin nga 

ekonomitë familjare (kryesisht për viset rurale), trajtimin e ujërave të zeza para shkarkimit në 

ujërat sipërfaqësore dhe investimet për të adresuar ndotjen nga bujqësia. 

Qeveria ka planifikuar një investim substancial në rrjetet e ujësjellësit dhe kanalizimit 

(nën Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, 31 milionë € për periudhën 2010-12). 

Shumica e investimeve të gjertanishme janë financuar nga donatorët që kanë kontribuuar me 

8,5 milionë € në vitin 2008 për projektet e ujërave dhe të kanalizimit. 

Nevojat totale për investime për higjienën publike (ujësjellës të sigurt, kanalizim dhe 

trajtim të ujërave të zeza) nuk janë vlerësuar në hollësi.  

Për ujësjellës (përgatitja e ujit të pijshëm plus rrjeti), mund të aplikohet një tregues i 

përafërt i çmimit njësi prej 350 € për banor për të llogaritur kostot e sigurimit të ujit të sigurt të 

pijes për zonat që nuk kanë këtë shërbim (OECD 2005). Me cak prej 90% të popullsisë të lidhur 

në ujësjellës me gypa (përkundër 40% që tani nuk janë të lidhur në ujësjellës dhe pranojnë 

shërbime të dobëta), rreth 600,000 banorë kanë nevojë për këtë investim që do të kapte 

shumën prej rreth 210 milionë€.  

Për mbledhjen e ujërave të zeza/kanalizim dhe trajtim, llogaritja e poshtme e thjeshtë e 

investimit bazohet në etapat ndërkombëtare për kostot njësi për të përmbushur standardet e 

BE-së. Rreth 50% e popullsisë shërbehet nga sistemet e kanalizimit, përkundër normës së 

dëshirueshme prej 90%. Rreth 0,7 milionë banorë do të kërkojnë lidhje të reja në rrjet. 

Gjithashtu, disa kanalizime shkarkohen pa trajtim, prandaj me shtimin e lidhjeve në kanalizim, 

kërkohet trajtimi i ujërave të zeza të rreth 1,6 milionë banorëve të Kosovës.  

Kërkohet periudha 10 vjeçare për kostot e respektimit të rregulloreve të BE-së, në bazë 

të këtyre:  

 Mblidhet rreth 90% e kanalizimit (pjesa e tjetër përmes cisternave private septike).  

 I tërë kanalizimi trajtohet në aspektin biologjik (në vendbanime të mëdha ulet edhe 

niveli i fosforit dhe azotit). 

 Në vendbanime më të vogla (me nën 2,000 banorë) shfrytëzohen cisternat septike apo 

shtretër të kallamit (OECD 2005). 
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Kostot dhe investimet për të zgjeruar sistemin e kanalizimit dhe ndërtimit të impianteve 

për trajtim janë gjeneruar duke aplikuar modelin MOSES (TME 1999a,b). Për të shfrytëzuar këtë 

model është vlerësuar ndarja e popullsisë së Kosovës rreth llojit të vendbanimeve (për kah 

madhësia). Pastaj janë llogaritur shkarkimet (e shprehura si kërkesë e oksigjenit kimik [COD], 

përbërjet fosforike [P-total] dhe përbërjet azotike [N-total] e ujërave të zeza, ku llogaritja është 

bërë përmes faktorëve standard të emetimit vjetor për banor (45 kg COD, 0.9 kg P-total dhe 

4 kg N-total).  

Për kah madhësia e vendbanimit duhet të llogaritet kanalizimi shtesë që duhet të 

mblidhet dhe lloji i trajtimit të kërkuar që do të reduktonte shkarkimet e COD, P-total dhe N-

total në sasitë e kërkuara për të përmbushur standardet e BE-së. Për të vlerësuar investimet e 

nevojshme në përmirësimin e higjienës publike të ujit sipas standardeve të BE-së, modeli 

aplikon "investimet njësi" për llojin e teknologjisë (për kah madhësia). Për sistemin e 

kanalizimit, investimi njësi për banor ndryshon nga 670€ në 770€, për trajtimin e ujërave të 

zeza për 70€ gjer 120€ (kostoja për shtretërit e kallamit është rreth 35€ për banor, RIZA 2006). 

Pas arritjes së caqeve për reduktim, investimet totale të llogaritura janë dhënë në tabelën 3.4. 

Tabela 3.4 Investimi i llogaritur dhe kostoja vjetore e punës, mbledhja e ujërave të 

zeza/kanalizimit dhe trajtimit (milionë €) 

 Investimi total  Kostoja vjetore e punës  

 2010–15 2010–20 2010 2015 2020 

Kanalizimi 122 250 21 31 42 

Trajtimi 64 174 0 12 38 

Gjithsej 185 424 21 43 80 

Burim: TME 1999a,b. 

Për të plotësuar standardet e BE-së nevojiten rreth 425 milionë € për investim në 

mbledhjen e ujërave të zeza/kanalizimit (kryesisht në zonat periferike dhe rurale) dhe për 

trajtim (anekënd vendit). Në vitin 2010 kostoja vjetore e punës si sistemit të kanalizimit ishte 

rreth 20 milionë €. Kur të arrihet pajtueshmëria e plot, kostoja vjetore rrjedhëse llogaritet të 

jetë 80 milionë €.  

Trajtimi i ujërave të zeza industriale 

Investimi për të ndaluar shkarkimin e ujërave acidike nga minierat dhe metalet e rënda 

nga operimi i (ish) Trepçës nuk është përfshirë në llogaritjen e investimeve që u paraqitën në 

kapitullin 4. Investimet për shkarkimet industriale që kërkojnë trajtim biologjik janë përfshirë në 

përllogaritjen e kostos për trajtimin e ujërave të zeza në seksionin paraprak.  

Për tre operatorët kryesorë industrialë - KEK (termocentrali me thëngjill), Ferronikeli 

(nxjerrja dhe prodhimi i nikelit), dhe Sharrcem (çimento) - konsumi i ujit është çështje shumë 
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më e rëndësishme sesa gjenerimi i ujërave të zeza. Shkarkimet nga KEK-u tejkalojnë disa kufi të 

cilësisë së shkarkimeve prandaj kërkohen investime, por ndikimi direkt i tyre shëndetësor është 

shumë më i ulët sesa efektet e shkarkimeve të kanalizimit. Sipas niveleve ndërkombëtare për 

këto industri, shkarkimet e Ferronikelit dhe Sharrcemit nuk pritet të paraqesin ndonjë 

shqetësim të madh (OBSh 1989). 

Rekomandimet politike për sektorin e ujërave. 

Pasi që Kosova duhet të përafrohet me direktivat e Komisionit Evropian, dhe burimet 

publike për projektet mjedisore ka gjasë që të kufizohen në afat të mesëm, qeveria duhet të 

kërkojë përkrahje donatore për të përmbushur kërkesat nga direktivat të cilat kërkojnë 

investime të mëdha. Qeveria mund të shqyrtojë mundësinë e hartimit të planit strategjik 

master 10 vjeçar për ujësjellës, kanalizim dhe trajtim të ujërave të zeza, përfshirë planin 

menaxhues për pellgjet kryesore të lumenjve.  Ky plan master duhet të shqyrtojë nevojat për 

investime afatgjata. Ai do të përfshinë një analizë për kostot operacionale dhe të mirëmbajtjes 

dhe duhet të merr parasysh pengesat financiare që kanë të bëjnë me rritjen e tarifave për 

shërbime komunale me qëllim të arritjes së qëndrueshmërisë afatgjate financiare të 

investimeve të propozuara. Ai mund të ndihmojë në joshjen e përkrahjes donatore për 

projektet specifike investuese për periudhën prej 10-15 viteve. 
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4. Mbeturinat e ngurta 

Kosova ka mungesë të menaxhimit të duhur të mbeturinave për pothuajse të gjitha 

llojet e mbeturinave të ngurta (nga ekonomitë familjare, industriale, kujdesi shëndetësor dhe 

materiet e rrezikshme). Mungon mbledhja, klasifikimi, riciklimi dhe sistemi i trajtimit, si dhe 

infrastruktura për mbeturinat komunale. Të dhënat dhe sistemet informative për mbledhjen e 

mbeturinave janë të pakta. Rikuperimi i kostos për shërbime është i ulët. Deponitë ilegale dhe 

deponitë e ndërtuara dhe të menaxhuara në mënyrë të padrejtë janë në numër të madh. 

Mungojnë kapacitetet e ndërtuara dhe në funksion për mbeturinat e rrezikshme - për shembull 

Kosova nuk ka asnjë kapacitet të licencuar për djegien e mbeturinave të rrezikshme.  

Këto mungesa shkaktojnë ndikime të rënda shëndetësore dhe mjedisore nga deponitë e 

pakontrolluara apo të kontrolluara dobët ose (në veçanti në viset rurale) nga sasia e madhe e 

mbeturinave të pambledhura, të hedhura në deponitë ilegale (shpeshherë afër lumenjve, e 

kështu shkaktojnë rreziqe tjera mjedisore), apo ndizen. Sasi të mëdha të hirit të thëngjillit (nga 

termocentralet e linjitit) dhe mbeturinat nga minierat gjithashtu hidhen për çdo vit pa kurrfarë 

mase të riciklimit.  

Në këtë pjesë të raportit llogaritet sasia e mbeturinave të hedhura në deponi dhe 

kushtet e tyre. Pasi që të dhënat për grumbullimin e mbeturinave janë të pakta, llogaritja e 

dëmeve ekonomike mbulon vetëm mbeturinat e ngurta komunale (përfshirë "ndezjen e 

mbeturinave në oborr") dhe mbetjen e hirit nga termocentralet.  

Për mbeturinat e ngurta komunale, metodologjia është shumë e ngjashme sikurse për 

shtetet e Bashkimit Evropian (Ecotec dhe të tjerët 2001) dhe për deponitë (COWI 2000). Kjo 

nënkupton se llogariten emetimet në ajër dhe në ujë dhe më pas aplikohen këto vlera njësi për 

ndotësit e ajrit dhe ujit për të vlerësuar dëmet ekonomike.  

Për hedhjen e hirit të thëngjillit, supozohet se hiri i thëngjillit (sikurse te shumë shtete të 

BE-së) mund të shfrytëzohet pjesërisht për të zëvendësuar materialet kryesore, ndërtimore siç 

është çimentoja dhe zalli17. Është supozuar se dëmi ekonomik nga mosriciklimi i hirit të 

thëngjillit mund të vlerësohet, duke barazuar koston e prodhimit të materialeve kryesore 

ndërtimore që do të ishin shfrytëzuar në vend të tij. 

                                                           
17

 Në shumë shtete evropiane, tërë hiri i thëngjillit nga termocentralet shfrytëzohet për çimento. 
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Mbeturinat e ngurta komunale dhe mbeturinat e tjera nëpër deponi  

Nuk ekzistojnë të dhëna të besueshme për grumbullimin e mbeturinave në Kosovë. 

Sasia totale vjetore e mbeturinave komunale të ngurta të grumbulluara është rreth 395,000 

tonelata, në bazë të treguesve të të dhënave për mbeturina për person në ditë (GOPA 2010c). 

Kosova pothuajse nuk riciklon kurrfarë mbeturine, në Kosovë mbeturinat futen në deponi, 

hidhen ilegalisht apo digjen. Mund të supozohet se praktika e tashme e menaxhimit të 

mbeturinave do të çojë në nivele të larta të ndotjes së ajrit dhe të ujërave nëntokësore (përmes 

emetimeve të metanit (gazrat nga deponitë), por edhe nga dyoksinet dhe grimcat e imta gjatë 

djegies. Dëmi ekonomik që ndërlidhet me menaxhimin e dobët të mbeturinave të ngurta 

komunale ndahet në tri ndikime kryesore që janë diskutuar më poshtë: emetimet në ajër nga 

deponitë e rregulluara, deponitë ilegale dhe djegia nëpër oborre, shkarkimi i ndotësve në tokë, 

në ujëra nëntokësore dhe në ujëra sipërfaqësore, dhe ndikimi i hedhjes së mbeturinave në 

vlerën e pronave.  

Kjo është vetëm një analizë e pjesshme, pasi që kontaminimi potencial i tokës për shkak 

të menaxhimit të dobët të mbeturinave mbulohet vetëm pjesërisht (përmes vlerësimit të 

rrjedhave nga deponitë, por jo nga deponitë ilegale apo deponitë industriale, e kështu me 

radhë).  

Normat e grumbullimit të mbeturinave 

Afro 90% e shtëpive të Kosovës në viset urbane kanë qasje në grumbullimin e rregullt të 

mbeturinave, por në viset rurale shifra është rreth 10% (AKMM 2009). Shifrat më të 

hollësishme për regjione janë në tabelën 4.1 që tregojnë se mbulesa mesatare e mbledhjes 

është rreth 41%. 

Tabela 4.1 Mbulesa me mbledhje të mbeturinave, 2008 

Regjioni  Banorë Popullsia e shërbyer 
Popullsia e shërbyer 

(%) 
Prishtina 892,506 464,103 52 
Peja pa Gjakovën 256,487 74,381 29 
Gjakova 127,007 67,313 53 
Mitrovica 316,957 91,918 29 
Prizreni 423,797 165,343 39 
Gjilan pa Ferizajn 269,449 70,057 26 
Ferizaj 96,993 33,948 35 
Gjithsej 2,363,885 967,063 41 

Burim: AKMM 2009. 

Llogaritet se 218,000 tonelata mbeturina janë hedhur në deponitë e rregulluara në vitin 

2008, sipas AKMM-së (2009), apo 0,62 kilogramë (kg) për person në ditë për popullsinë e 
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shërbyer18. Mund të supozohet sasia më e lartë e mbeturinave për kokë banori në viset urbane 

sesa në viset rurale për shkak të hyrave më të larta. Përllogaritja nga GOPA 2010 për gjenerimin 

e mbeturinave prej 395,000 tonelata në vit nënkupton se largimi i niveleve të tashme të 

mbeturinave që shkojnë në deponitë e rregulluara lë së paku 177,000 tonelata në vit të 

mbeturinave të ngurta komunale të cilat digjen nga ekonomitë familjare apo hidhen në 

lokacionet ilegale19.  

Për shkak se deponitë pranojnë edhe mbeturina të tjera, grumbullimi i mbeturinave të 

ngurta komunale është nën 218,000 tonelata në vit, e kështu hedhja ilegale e mbeturinave apo 

djegia e tyre mund të supozohet se kap sasinë prej 200.000 tonelata në vit. Gjithashtu 

supozohet se 40% (80.000 tonelata) të mbeturinave të pambledhura komunale digjen nëpër 

oborre, dhe 60% hidhen ilegalisht (120.000 tonelata, tabela 4.2). Për mbeturinat që hidhen 

ilegalisht supozohet se 30% e deponive ilegale digjen.  

Tabela 4.2 Mbeturinat vjetore komunale të ngurta dhe mbeturinat e tjera të krahasueshme 

për kah mënyra e hedhjes (tonelata) 

  Shuma 

Mbeturinat komunale të ngurta 395,000 

    

Mbeturinat e mbledhura komunale të ngurta (%) 41 

Mbeturinat komunale të ngurta të hedhura në deponi (përllogaritja e 

lartë) 195,000 

Mbeturinat e tjera të hedhura në deponi (përllogaritja e ulët) 23,000 

    

Mbeturinat e pambledhura 200,000 

Djegia nëpër oborre 80,000 

Hedhja në deponi ilegale 120,000 

Burim: Kalkulimet nga autorët. 

Emetimet në ajër nga deponitë e rregulluara, deponitë ilegale dhe djegia nëpër oborre  

Duke llogaritur emetimet në ajër nga hedhja e mbeturinave të ngurta, dëmi nga 

menaxhimi i dobët i mbeturinave pjesërisht mund të vlerësohet në mënyrë indirekte (tabela 

4.3). Në vit, hedhja e mbeturinave rezulton në emetime prej 345,000 tonelata CO2, afro 11.000 

tonelata të CH4, rreth 2.300 tonelataPM10 dhe 0,12 kg dyoksine. Edhe pse sasia e mbeturinave 

të ngurta që digjen nëpër oborre apo hidhen ilegalisht është e ngjashme me sasinë e 

                                                           
18

 Nuk janë të gjitha mbeturinat nga ekonomitë familjare. 

19
 Të dhënat nga GOPA bazohen në treguesit për kilogram të mbeturinave për persona në ditë që rezulton në 395,000 tonelata 

të llogaritura të mbeturinave në vit për vitin 2009 në Kosovë. 
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mbeturinave që hidhen në deponitë e rregullta, emetimet e PM10 dhe dyoksineve nga këto 

praktika është tri herë më e lartë, dhe emetimet e CO2 janë dy herë më të larta. 

Tabela 4.3 Emetimet e përllogaritura në ajër nga mbeturinat komunale, 2010 (tonelata, 

përveç nëse thuhet ndryshe) 

Ndotësi 

Deponitë (zyrtare/të 

rregulluara) 
Djegia 

nëpër 

oborre 

Hedhja në 

deponi 

ilegale 

Gjithsej 

Deponitë që nuk digjen (%) 83   70   
CH4 1,922  8,921 10,842 

CO2 nga kapja e biogazit dhe djegia 19,664   19,664 

CO2 nga deponitë 30,825   14,310 45,136 

Deponitë që digjen (%) 17   30   
CO2 67,931 146,640 65,988 280,559 

PM10 556 1,200 540 2,296 

Dyoksinat 0.00002928 0.0000632 0.00002844 0.000121 

Burimet e CH4: 106.2 kg/ton të mbeturinave në bazë të prodhimit të gazit për një ton mbeturina (= 100 m
3
, Ecotec 

dhe të tjerët 2001), përmbajtja e CH4 (= 60 %) dhe pesha e 1 m
3
 CH4. CO2  nga djegia e biogazit: 1.137 kg/kg e CH4 

(90 për qind e CH4 kapet dhe digjet). CO2 nga deponitë: 170,36 kg/ton të mbeturinave në bazë të prodhimit të 
gazit për një ton mbeturina (= 100 m

3
, Ecotec dhe të tjerët 2001), përmbajtja e CH2 (= 60 %) dhe pesha e 1 m

3
 CH2. 

CO2 nga deponitë që digjen: 1,833 kg/ ton të mbeturinave në bazë të përmbajtjes së C nga mbeturinat komunale 
të ngurta (50 %) dhe pesha atomike. PM10: 15 kg/ton të dyoksineve të mbeturinave 0.00000079 kg/ton të 
mbeturinave, në bazë të U.S. EPA 1997 (faktorët e emetimit); kalkulimet e autorëve dhe pyetësori komunale (shih 
shtojcën 4). 
  

Duke aplikuar përllogaritjet e kostos së dëmit për ndotësit e ajrit, kostoja totale e dëmit 

të ndotjes së ajrit për shkak të menaxhimit të dobët të mbeturinave llogaritet në 11 - 22 milionë 

€ në vit (tabela 4.4). Por pasi që kostot e ndërlidhura me emetimet që i kontribuojnë ndryshimit 

klimatik (CO2 dhe CH4) janë kosto globale dhe pasi që ato barten kryesisht nga pjesa tjetër e 

botës, ato nuk janë përfshirë në kostot e Kosovës. Kostot që ndërlidhen me emetimet PM janë 

përfshirë në koston e llogaritur të dëmit. Këto  emetime të PM shfaqen kryesisht në viset rurale 

dhe ndikimi i tyre (për shembull efektet në shëndet) janë shtesë ndaj efekteve shëndetësore të 

PM në viset urbane që llogariten në seksionin e ndotjes së ajrit. Emetimet e grimcave që 

burojnë si rezultat e menaxhimit të dobët të mbeturinave janë rreth 15% e sasisë në krahasim 

me emetimet PM nga termocentralet.  

Dëmi vjetor ndaj Kosovës prej 5,2-9,5 milionë € (0.12–0.23 % e BPV-së së Kosovës në 

vitin 2010) i atribuohet PM-së dhe ndotësve dyoksinë të ajrit që lidhen me sistemet e 

menaxhimit të mbeturinave, që janë të ndryshme nga emetimet klimatike. 
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Tabela 4.4 Kostoja vjetore e ndotjes së ajrit që lidhet me menaxhimin e mbeturinave (€) 

Ndotësit e ajrit/ 
Emetimet 

(tonelata/vit) 
Kostoja njësi e 

dëmit  
Njësi

a 
Kostoja totale e dëmit 

(€/vit) 

përllogaritjet  

E 

ulët E lartë  E ulët E lartë 
CH4 

10,842 232 465 

€/t

on 
2,519,0

00 5,038,000 

CO2 
345,358 11 22 

€/t

on 
3,820,7

99 7,641,598 

Emetimet që ndikojnë në ndryshimin 

klimatik     

6,339,7
99 

12,679,59
8 

       
PM10 

2,296 

190

6 3451 

€/t

on 
4,376,0

59 7,923,686 

Dyoksinat 
0.00012092 6.4 12.8 

€/

mg 778,783 1,547,374 

Emetimet lokale 
    

5,154,8
41 9,471,060 

Burim: Kalkulimet nga autorët. 

Rrjedhjet nga deponitë  

Dëmi i lidhur me rrjedhjet nga deponitë nuk është kuptuar si duhet. Raporti nga BE-ja 

(COWI 2000) ka identifikuar vetëm tri studime që kanë synuar vlerësimin e kostove të dëmit që 

kanë të bëjnë me rrjedhjen nga deponitë. Dy nga këto studime kanë vlerësuar dëmin si total për 

ton të mbeturinave, duke synuar kuantifikimin e kostove për pastrim (prej 0–1.54 € për ton të 

mbeturinave) apo dëmin ndaj shëndetit (mortalitet dhe morbiditet, prej 0–1.09 € për ton; 

COWI 2000). Kostoja e tretë e identifikuar e dëmit ka të bëj me ndotësit e ndryshëm, që 

përqendrohet në metalet e rënda dhe dyoksinet (ECON 1995).  

Për të llogaritur dëmin që lidhet me rrjedhjet nga deponitë, shfrytëzohen shkarkimet e 

llogaritura të kërkesës për oksigjen kimik dhe nutrientë. Përveç kësaj, llogaritja e bërë merr 

parasysh shkarkimin e metaleve të rënda në rrjedhjet nga deponitë (në bazë të faktorëve të 

emetimit për deponitë e mbushura). Duke pasur vlerat njësi të dëmit për substancat e 

shkarkuara me rrjedhjet nga deponitë, është bërë një llogaritje që lidhet me dëmin e ndërlidhur 

ekonomik nga mungesa e kontrollit apo trajtimit të rrjedhjeve nga deponitë (tabela 4.5).  
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Tabela 4.5 Shkarkimet e llogaritura vjetore nga rrjedhjet nga deponitë dhe kostoja ekonomike 

e dëmit  

 Faktorët e 

emetimit (g/L e 

rrjedhës) 

Emetimet 
Kostoja njësi e dëmit 

(€/ton) 
Kostoja totale e dëmit 

(€/vit) 

Ndotësi 
(tonelata/v

it) E ulët E lartë E ulët E lartë 
Kërkesa për oksigjen 

kimik 
0.3 

61 3 125 186 7,632 

Përbërësit fosforik 0.013 3 499 6,255 1,323 16,567 

Përbërësit azotik 0.14 29 999 1,268 28,494 36,165 

Bakër 0.00008 0.016 478 24,973 8 407 

Nikeli 0.00028 0.057 1,148 24,973 65 1,425 

Kromi 0.00075 0.15 24,973 1,673,516 3,816 255,734 

Zinku 0.00020 0.041 96 24,973 4 1,018 

Gjithsej     33,896 318,948 

Burim: Rrjedhjet nga deponitë llogariten në 203,750 metra kub në vit. Faktorët e emetimit janë marrë nga 
studimet e ndryshme ndërkombëtare. Kostot njësi janë transferuar nga përllogaritjet nëpër shtetet tjera dhe janë 
përshtatur me dallimin në BPV për kokë banori në mes të Kosovës dhe këtyre shteteve. 

Dëmi ekonomik vjetor i lidhur me rrjedhjen nga deponitë është llogaritur në 34,000–

319,000 € në vit, me një masë të pasigurisë, që është e kuptueshme duke ditur punën e paktë 

që është kryer në vlerësimin e dëmit nga rrjedhjet nga deponia. Megjithatë rrjedhjet nga 

deponitë kanë barrë më të vogël monetare sesa ndotja e ajrit që lidhet me menaxhimin e 

mbeturinave. 

Është e rëndësishme të ceket se dëmi që ndërlidhet me shkarkimet e metaleve të vogla 

është i vogël. Një prej arsyeve mund të jetë se vlera e llogaritur e dëmit për metalet e rënda 

është relativisht e ulët, por është si rezultat i sasisë relativisht të ulët të metaleve të rënda që 

lirohen në rrjedhjet nga deponitë. 

Ndikimi i hedhjes së mbeturinave në vlerën e pronave  

Shumë studime janë munduar që të përshkruajnë marrëdhënien në mes të trafikut 

rrugor dhe zhurmës industriale me çmimet e pronës (EFTEC/RIVM 2000, për shembull), dhe 

ndikimin e ujërave të pastër sipërfaqësor në afërsi të pronave (Brouwer dhe të tjerët 2007). 

Nuk ka asnjë studim specifik për ndikimin e hedhjes ilegale të mbeturinave në çmimin e 

pronave, por një analizë e çmimeve është kryer në Shtetet e Bashkuara rreth ndikimit të 

deponive (Richard 2005), që tregon se deponitë me vëllim më të vogël në afërsi të pronës e ulë 

vlerën e çmimit të pronës për 2.5% në mesatare, me lakore të ndryshimit prej 1,2 për qind në 

një milje distancë. Kjo nënkupton se zona rreth deponisë për të cilën vlera e pronës është më e 

ulët (kur të konvertohen miljet në kilometra) janë 0,8 kilometra katror për gjer në 1 milje dhe 

24 km2 për 1-2 milje apo sipërfaqja totale e prekur prej 32,1 km2. 
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Kjo rënie mesatare në çmimin e pronave është (8.0 x 2.5 për qind + 24.1 x 1.2 për 

qind)/32.1 = 1.5 për qind të vlerës së pronës. Kosova ka rreth 140 deponi ilegale (Halili 2009) 

prandaj sipërfaqja e gjithëmbarshme e pronave, çmimi i së cilave preket nga këto deponi 

llogaritet të jetë 4,500 km2 (apo 41% e sipërfaqes së Kosovës). Duke supozuar se vlera mesatare 

e tokës bujqësore është 4 euro për metër katror (kompensimi i publikuar për shpronësim në 

Kosovë), kostoja vjetore e deponive ilegale dhe hedhjes së mbeturinave përgjatë rrugëve dhe 

rrjedhave ujore është 14 milionë euro20. Pasi që tymi dhe ndotja e ajrit nga zjarri i deponive 

është një nga faktorët që ndikon te vlera e tokës, 1,2-2,3 milionë euro janë zbritur për të 

shmangur numërimin e dyfishtë21. 

Hiri i thëngjillit 

Në vit hidhen rreth 1,16 milionë tonelata të hirit të thëngjillit që krijohen në Kosovë. 

Dëmi i ndërlidhur vlerësohet në bazë të supozimit se hiri i thëngjillit mund të zëvendësojë 

materialet kryesore ndërtimore, siç janë çimentoja dhe zalli. Në shumicën e shteteve të BE-së, 

hiri i thëngjillit (si dhe mbeturinat nga minierat dhe mbeturinat e tjera të parrezikshme dhe 

homogjene) shfrytëzohen në ndërtimtari. Çmimi lokal i lëndës së parë (zalli) është 15 euro për 

m3. Kostoja e nxjerrjes (afërsisht e njëjtë sikurse kostoja gërryerjes) është 3,50 euro për m3. 

Duke supozuar peshën specifike të zallit prej 2 tonëve për metër kub, kostoja njësi për tonelatë 

llogaritet në 1,75 gjer 7,5 euro. Me sasinë e llogaritur prej 1,16 milionë tonelata të hirit të 

thëngjillit që gjenerohet, dëmi vjetor që ndërlidhet me hedhjen e hirit është 2-8,7 milionë euro.  

Tabela 4.6 përmbledhë koston totale të llogaritur vjetore të grumbullimit dhe hedhjes së 

paligjshme të mbeturinave të ngurta, përfshirë edhe hirin e thëngjillit. Kostoja më e lartë lidhet 

me efektet e deponive ilegale mbi çmimet e pronave.  

Tabela 4.6 Kostoja e mbledhjes dhe hedhjes së duhur të mbeturinave të ngurta, 2010 (€) 

Ndikimi/përllogaritja E ulët E mesme E lartë 
Emetimet në ajër nga hedhja e mbeturinave (tjetër nga 

emetimet që ndryshojnë klimën) 5,154,841 

 
7,312,951 9,471,060 

Rrjedhjet nga deponitë 33,896 176,422 318,948 

Efektet e deponive ilegale mbi çmimet e pronave 11,735,859 12,253,943 12,772,027 

Hiri i thëngjillit nga termocentralet 2,031,750 5,369,625 8,707,500 

    

Gjithsej 18,956,900 25,113,357 31,269,813 

% e BPV-së 0.45 0.60 0.75 

Burim: Kalkulimet nga autorët. 

                                                           
20

 Vlera totale e rënies në çmimin e pronave ka rënë në 3 për qind gjatë 30 viteve.  
21

 Kostoja e dëmit nga emetimet në ajër nga zjarret nëpër deponi ilegale është një e katërta e kostos së emetimeve nga djegia e 
të gjitha mbeturinave.  
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Përllogaritjet e kostos për zbutjen e situatës 

Ndikimet më të mëdha mjedisore nga menaxhimi i padrejtë i mbeturinave në Kosovë 

rrjedh nga largimi apo djegia e mbeturinave nga ekonomitë familjare dhe efektet e deponive 

industriale. Shumica e mbeturinave industriale dhe mbeturinave nga minierat janë prodhuar në 

dekadat e kaluara, por për shkak të mënyrës së pakontrolluar të hedhjes së tyre, deponitë ende 

kanë ndikim në cilësinë e ujërave nëntokësore dhe sipërfaqësore dhe shkaktojnë probleme me 

pluhur. 

Menaxhimi i mbeturinave të ekonomive  familjare  

Kosova ka një rrjet të deponive për mbeturinat e ngurta që në parim mund të mbulojnë 

nevojat e shtetit. Por sistemi funksionon dobët përderisa objektet dhe operimet e tyre kanë 

nevojë për investime për shkak të inkasimit të dobët dhe pasi që shumica e popullsisë ende nuk 

shërbehet me këtë shërbim. Përveç se afro 20 milionë € jepen nga donatorët (kryesisht 

Agjencia Evropiane për Rindërtim) për ndërtimin apo përmirësimin e deponive, masat e 

kontrollit mjedisor ende nuk janë në standardet e duhura apo madje janë përkeqësuar që nga 

ndërtimi i tyre. Për të eliminuar ndikimet mjedisore të djegies së mbeturinave nëpër oborre, 

trajtimi i padrejtë dhe kontrollimi i dobët të deponive, kërkohen investime në rehabilitim të 

deponive apo ndoshta duhet të ndërtohet një apo dy deponi shtesë, dhe kërkohen investime në 

pajisjet për mbledhjen dhe transportimin e mbeturinave, si dhe për rritjen e nivelit të shërbimit 

nga 41% të popullsisë në mbi 90%.  

Nuk ekziston ndonjë vlerësim për nevojat për investime në këtë fushë. Një përllogaritje 

e përafërt rreth kostos njësi (8€ për tonelatë në vit për deponitë dhe 28€ për tonelatë në vit për 

mbledhje) rezulton në 50 milionë € për zhvillimin e sistemit themelor sanitar dhe të shëndoshë 

të mbledhjes dhe hedhjes së mbeturinave nga ekonomitë familjare. Kjo do të dyfishohej nëse 

sistemi përfshinë riciklimin dhe kompostimin. 

Tarifat e tashme për grumbullimin e mbeturinave të ekonomive familjare prej 3-4€ në 

muaj për ekonomi familjare mund të jenë të mjaftueshme për të mbuluar kostot kapitale dhe 

operacionale të sistemit themelor, por të pranueshëm për menaxhimin e mbeturinave në 

Kosovë. Kjo përkthehet në kosto operacionale për sistemin, të cilat arrijnë shumën prej rreth 20 

milionë euro në vit. Sistemi funksionon dobët përderisa objektet dhe operimet e tyre kanë 

nevojë për investime për shkak të inkasimit të dobët dhe pasi që shumicës së popullsisë ende 

nuk u ofrohet ky shërbim. 

Menaxhimi i mbeturinave industriale  

Menaxhimi i vazhdueshëm i mbeturinave industriale mund të financohet nga të hyrat 

operacionale. Korporata Energjetike e Kosovës (KEK) tani është duke investuar 8,6 milionë € në 
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sistemin e largimit të hirit të termocentralit A për të ndaluar praktikën e deponimit të hirit në 

mjedis të hapur, që do të fillojë punën në vitin 2012. KEK-u është duke pranuar fonde nga 

Banka Botërore dhe Programi mjedisor për Ballkanin perëndimor të Holandës për të larguar 

kemikaljet e rrezikshme nga lokacioni i Kosovës A dhe për të bonifikuar sipërfaqet ku është 

deponuar hiri i Kosovës A (përmes projektit për pastrimin dhe bonifikimin e tokës). Vlera e 

kontributeve donatore është 14,5 milionë €. Këto investime dhe punët e pastrimit do të 

reduktojnë dukshëm mbeturinat e KEK-ut në nivel të menaxhueshëm. 

Shumë studime kanë hetuar kontaminimin mjedisor, kontrollin potencial dhe masat 

korrigjuese për të menaxhuar ndikimin mjedisor nga operimi i Trepçës. Dy ndikimet kryesore 

janë shkarkimet në ujëra sipërfaqësorë të ujërave nga minierat dhe pellgjet e sterileve, 

deponive, dhe minierave me shkarkime të ujit me aciditet të lartë dhe shpeshherë me metale të 

rënda, lirimi i pluhurit nga sipërfaqet e deponive dhe objekteve që prodhojnë sterilin nga 

minierat. 

Studimet e ndryshme kanë paraqitur kosto të ndryshme të llogaritura, nga disa milionë 

gjer në disa qindra milionë euro. Kostoja e poshtme e llogaritur kryesisht ka të bëj me masat 

urgjente, të thjeshta dhe imediate të kontrollit. Golder (2004) llogaritë 40 milionë € për një 

program gjithëpërfshirës të riparimeve mjedisore që përfshinë deponitë e sterilit dhe minierat e 

Trepçës. Studimet e tjera kanë dhënë përllogaritje të ngjashme. Ai program do të reduktonte 

dukshëm shkarkimet e metaleve të rënda në ujëra dhe problemet me pluhur nga objektet e 

ndryshme të minierave, lokacioneve për hedhjen e mbeturinave dhe sipërfaqeve rreth 

shkritores. 

Një problem më i madh është ai i depozitave të plumbit dhe metaleve të tjera të rënda 

që janë deponuar në sipërfaqe të gjera të Kosovës së veriut rreth Mitrovicës. Shumica e 

studimeve sugjerojnë një program për të edukuar popullsinë rreth mënyrës së trajtimit të 

produkteve lokale bujqësore dhe për të reduktuar ekspozimin tjetër ndaj kontaminuesve lokalë 

dhe të shpërndarë. Ai program duhet të jetë intensiv dhe të zgjas disa vite, por kostoja duhet të 

jetë më e ulët sesa programi i pastrimit për deponitë e sterilit dhe minierat e Trepçës. 

Rekomandimet politike që vlejnë për sektorin e mbeturinave 

Gjithashtu në sektorin e mbeturinave, Kosova duhet të përvijohet me direktivat e 

Komisionit Evropian, përderisa përkrahja donatore për pajtueshmërinë me direktivat që 

kërkojnë investime të mëdha do të jetë thelbësore. Qeveria mund të shqyrtojë mundësinë e 

hartimit të planit master strategjik për 10-15 vite për menaxhimin e mbeturinave (përfshirë 

mbeturinat e rrezikshme) që duhet të merr parasysh nevojat për investime në faza për afat të 

gjatë, duke analizuar kostot operacionale dhe të mirëmbajtjes, si dhe pengesat financiare që 

ndërlidhen me rritjen e tarifave për shërbime. 
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5. Resurset pyjore dhe tokësore 

Raporti i inventarizimit kombëtar të pyjeve nga Organizata për Ushqim dhe Bujqësi e 

Kombeve të Bashkuara llogariti se sipërfaqja pyjore është 464,800 hektarë (rreth 40% e 

sipërfaqes totale tokësore) prej së cilave 278,880 ha janë në pronësi publike, do të thotë nën 

kontrollin e Agjencisë Pyjore të Kosovës, dhe 185,920 ha në pronësi private. Dominojnë pyjet 

gjethegjera (ilustrimi 5.1). Pyjet e ulëta dhe pyjet e larta apo ahishtat dhe haloret janë shumë të 

rëndësishme për biodiversitetin, por përfaqësohen shumë më pak (FAO 2003). Për shkak të 

mungesës së fondeve, është kryer vetëm një inventarizim dhe nuk ka pasur inventarizime 

pasuese. 

Ilustrimi 5.1 Shpërndarja e specieve pyjeve 

24%

40%

24%

4%

5%

3%

Quercus/Oak

Fagus/Beech

Other broadleaves

Abies alba/Silver Fir

Picea abies/Spruce

Pinus/Pine

 
Burim: FAO 2003.  
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Rëndësia potenciale ekonomike 

FAO (2003) ka llogaritur se pas privatizimit të pyjeve shtetërore dhe duke ditur që 

furnizimi me dru nga pyjet është i parashikueshëm, rreth 5,000 persona mund të punësohen 

drejtpërdrejtë në pylltari dhe përpunim të drurit, me mundësi të tjera për punësim në 

aktivitetet që ndërlidhen me pylltari, siç janë vjelja e bimëve mjekësore dhe aromatike, 

kërpudhave të egra dhe frutave të malit. Por mungon privatizimi i industrisë shtetërore pyjore. 

Përpunimi i drurit është tepër i fragmentuar, me shumë përpunues të vegjël primarë. Zhvillimi 

pengohet nga problemet në furnizimin me lëndë të parë dhe mungesën e planeve të duhura të 

menaxhimit të pyjeve, rregulloreve, financave dhe qasjes në treg. 

Pyjet paraqesin një burim të rëndësishëm natyror të ripërtërishëm me potencial për të 

furnizuar produkte drusore dhe jodrusore. Kosova tani importon shumicën e lëndëve drusore 

për ndërtimtari dhe mbi gjysmën e sasisë së druve për zjarr pasi që pyjet nuk janë menaxhuar 

drejtë gjatë dekadave të kaluara, sikurse edhe tash.  

Degradimi dhe shpyllëzimi i pyjeve 

Përveç humbjeve ekonomike nga menaxhimi i padrejtë i pyjeve, problemi kryesor është 

degradimi ekologjik (shpyllëzimi nuk është problemi kryesor). Pyjet sigurojnë shërbime 

mjedisore, siç janë akumulues i ujit dhe mbrojtje nga erozioni si dhe absorbim të karbonit 

(përveç produkteve pyjore).  

Që nga viti 1990 pyjet në Kosovë i janë nënshtruar presionit. Shumica e lëndëve drusore 

që priten ilegalisht, shfrytëzohen për dru zjarri si burim kryesor i ngrohjes, madje edhe në disa 

vise urbane. Pastaj, prerja e tepruar ndodhi pas luftës pasi që shumë shtëpi ishin djegur. Për 

rindërtimin e këtyre shtëpive, lënda e parë u morr nga pyjet, kryesisht ilegalisht. FAO (2003) 

përllogariti se rreth 40% e pyjeve publike dhe 29% e atyre private iu nënshtruan prerjes ilegale, 

dhe se shumë pyje të reja dhe të mesme kishin nevojë për intervenim me menaxhim urgjent, 

përfshirë pastrimin dhe rrallimin (parakomercial dhe komercial). FAO (2003) ka përllogaritur se 

Kosova ka nevojë për rreth 1 milion metër kub në vit të drurit për ngrohje për të përmbushur 

nevojat e saj. 

Aktivitetet ilegale janë koncentruar në viset me pyjet më të çmueshme me pemë më të 

trasha dhe më të vjetra. Gjatë prerjes ilegale, pjesa më e mirë e pemës merret dhe shfrytëzohet 

kurse pjesët e tjera lihen në pyll, e kështu shkaktojnë probleme sepse bëhen burim i insekteve 

dhe sëmundjeve të tjera, si dhe burim i zjarreve pyjore. Në terren të pjerrët, zonat e prera për 

së tepërmi janë të ndjeshme ndaj erozionit.  
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Në zonat me regjenerim të mirë natyror duhet bërë përpjekje për të rikthyer pyjet në 

fazën e dëshiruar me trajtim të duhur silvikulturor. Silvikultura, në veçanti rrallimi 

parakomercial që duhet të bëhet në zhvillimin e hershëm të pyllit, është i shtrenjtë dhe do të 

ketë ndikim në buxhetin e administrimit të pyjeve. Nëpër pyjet e ulëta, densiteti është i lartë 

me rreth 5,000 pemë për hektarë.  

Për të mundësuar llojllojshmërinë e bimëve, kafshëve dhe zogjve, është me rëndësi që 

të krijohet hapësira brenda pyllit. Megjithatë struktura e tashme e pyjeve dhe degradimi i 

pyjeve nuk sigurojnë habitat mjaft të mirë për biodiversitet dhe kafshë të egra. Nuk është bërë 

asnjë inventarizim i biodiversitetit dhe nuk ka mekanizma ligjorë për të mbrojtur biodiversitetin. 

Përveç kësaj nuk është hartuar "lista e kuqe" apo "libri i kuq".  

Humbjet ekonomike nga degradimi i pyjeve 

Vlerësimi ka arritur këtë rezultat: vlera e pyjeve që janë në kushte të mira ekologjike, 

vlera e pyjeve të degraduara ekologjikisht, dhe sipërfaqja e pyjeve që për çdo vit kalon nga 

gjendja e mirë në gjendje të degraduar ekologjike. Analiza përcjellë teknikat e poshtme të 

vlerësimit të resurseve. 

Zonat kryesore të degradimit të resurseve mjedisore janë pyjet dhe toka bujqësore. 

Shumica e resurseve mjedisore nuk kanë treg, apo tregu operon në mënyrë të papërkryer, duke 

çuar sinjale të gabueshme të çmimeve. Këto resurse shpeshherë kanë karakteristika të mallrave 

publike, duke dhënë arsye për shfrytëzimin e teknikave të ndryshme indirekte të vlerësimit 

monetar. Parimi bazë për vlerësimin ekonomik është se vullneti i konsumatorëve për të paguar 

për përfitimin mjedisor, apo vullneti i tyre për të pranuar kompensimin për degradimin 

mjedisor, paraqet bazën e duhur për vlerësim.  

Vlera totale ekonomike është shprehje e shfrytëzuar për t'iu referuar një game të plotë 

të vlerave që kanë origjinë në sjelljen e njeriut dhe i përgjigjen analizës ekonomike (Perman dhe 

të tjerët 1996). Ai gjithashtu mund të përkufizohet si masë monetare të ndryshimit në 

mirëqenien shoqërore për shkak të ndryshimit në sasinë apo cilësinë (apo të dyja) e pasurisë 

mjedisore (Pearce dhe të tjerët 2002). Për të shqyrtuar efektet e ndryshimeve të ndryshme 

rreth të gjitha aspekteve të mirëqenies së njeriut, vlera totale ekonomike mund të zbërthehet 

në vlerat e shfrytëzimit dhe mosshfrytëzimit, dhe është shumë e tyre, do të thotë shfrytëzimi 

direkt, shfrytëzimi indirekt, vlera e opsionit, vlera e trashëgimisë dhe vlera e ekzistencës (tabela 

5.1). 
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Tabela 5.1 Taksonomia ekonomike për vlerësimin e resursit mjedisor 

Vlera totale ekonomike 

----------------------------- Vlerat e shfrytëzimit -----------------------------  
--------------- Vlerat e mosshfrytëzimit --------------

-- 

Shfrytëzimi direkt Shfrytëzimi indirekt Vlera e opsionit  Vlera e trashëgimisë Vlera e ekzistencës 

Produktet e 
konsumueshme 
drejtpërdrejt 

Përfitimet funksionale Vlerat e ardhshme 
direkte dhe indirekte 

 Vlera e shfrytëzimit 
dhe mosshfrytëzimit të 
trashëgimisë mjedisore 

Vlera nga njohja e 
ekzistencës së 
vazhdueshme 

 Ushqimi 

 Biomasa 

 Rekreacioni 

 Shëndetësia 

 Kontrolli i 
vërshimeve 

 Mbrojtja nga 
stuhitë 

 Ciklet e 
nutrientëve 

 Biodiversiteti 

 Mbrojtja e 
habitatit 

   Habitatet 

 Parandalimi i 
ndryshimeve të 
pakthyeshme 

 Habitatet 

 Speciet 

 Gjenetika 

 Ekosistemi 

Burim: EFTEC/RIVM 2000. 

Vlerat e shfrytëzimit përbëhet nga: 

 Vlera e shfrytëzimit direkt, ku resursi shfrytëzohet për qëllime të tregut, për arsye 

komerciale apo rekreacion (siç është prerja e lëndës drusore, peshkataria, notimi dhe 

ecja nëpër male). 

 Vlera e shfrytëzimit indirekt, ku ekziston ndonjë përfitim shoqëror nga ekosistemi (për 

shembull pastrimi i ujit, mbrojtja nga erozioni dhe absorbimi i karbonit).  

 Vlera e opsionit, ku individët dëshirojnë të paguajnë për shfrytëzimin e ardhshëm të 

resursit (për shembull vizitat e ardhshme në parqet nacionale). 

Vlerat e mosshfrytëzimit përbëhet nga: 

 Vlera e ekzistencës, që pasqyron "moralin" apo arsyet filozofike për mbrojtjen 

mjedisore, që nuk ndërlidhet me shfrytëzimin e tashëm apo të ardhshëm. 

 Vlera e trashëgimisë që pasqyron vullnetin publik për të paguar për të siguruar se brezat 

e ardhshëm gëzojnë përfitimet e njëjta mjedisore.  

Detyra e parë në identifikimin e çfarëdo vlere është përcaktimi se si ndryshimet 

mjedisore ndikojnë në mirëqenien sociale. E dyta është llogaritja e vlerës monetare të 

ndryshimeve, duke shfrytëzuar një gamë të teknikave të vlerësimit22. 

                                                           
22

 Këto teknika të vlerësimit mund të ndahen në dy qasje. E para, teknikat e zbulimit të preferencës, nxjerr preferencat nga 
informatat rreth tregjeve ekzistuese. Preferencat zbulohen drejtpërdrejtë apo indirekt nga funksionimi i tregut në të cilin 
mallrat dhe resurset mjedisore luajnë rol të rëndësishëm. Teknikat e vlerësimit këtu përfshijnë vëzhgimin e çmimeve të tregut, 
sjelljet shmangies, çmimet hedonike, kostot e mënyrës së udhëtimit, shfrytëzimet e rastit dhe modelet e zgjedhura. Grupi i 
dytë, teknikat e preferencës së deklaruar, përcakton preferencat drejtpërdrejtë nga konsumatorët, duke shfrytëzuar llojet e 
pyetësorëve, dhe mund të përfshijë teknikat dytësore të vlerësimit dhe modelimin e zgjedhjeve hipotetike. 
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Për Kosovën, vlera ekonomike e pyjeve është ndarë në vlerat e shfrytëzimit direkt (lëndë 

drusore, dru zjarri, produkte jodrusore, gjueti dhe rekreacion), vlerat e shfrytëzimit indirekt 

(humbja e bimëve ushqyese, humbjet bujqësore, mbrojtja e rezervave ujore dhe purifikimi i ujit, 

si dhe absorbimi i karbonit), dhe vlerat e opsionit, trashëgimisë dhe ekzistencës (vlera e opsionit 

të produkteve farmaceutike, konservimi i biodiversitetit dhe vlera kulturore, tabela 5.2). Për 

secilën nga këto kategori, vlera është llogaritur për pyjet në kushtet e mira dhe të degraduara 

ekologjike (tabela 5.2). 

Lënda drusore dhe drutë për zjarr. Fondi mesatar i druve në pyjet e Kosovës në gjendje 

të mirë ekologjike llogaritet në 114 m3 për ha. Në mesatare 10% e druve mund të shfrytëzohet 

për lëndë drusore, kurse pjesa tjetër për dru zjarri. Vlera e lëndës drusore në pyje, para 

transportimit, përpunimit, shitjes dhe shfrytëzimit, llogaritet në 30 euro për m3. Vlera e druve 

për zjarr llogaritet në 10 € për m3. Vlera totale e një hektari të pyllit në gjendje të mirë 

ekologjike është 342 € për lëndë drusore + 1,026 € për dru zjarri = 1,368 €. Në pyjet e 

degraduara vlera e humbur e lëndës drusore supozohet të jetë sa 2/3 e 342 € dhe vlera e druve 

për zjarr ulet për 80% e 1,026€—dd.m.th. 821 € per ha.  

Produktet jodrusore të pyllit. Pyjet natyrore prodhojnë një gamë të gjerë të produkteve 

jodrusore. Studimet ndërkombëtare (siç është Lampietti dhe Dixon 1995) kanë identifikuar 

vlerat për kullotjen e kafshëve nëpër pyje, dhe mbledhjen e produkteve, siç janë kërpudhat dhe 

frutat pyjor. Në Serbi, në kornizën e Strategjisë kombëtare për shfrytëzimin e qëndrueshëm të 

resurseve natyrore të vitit 2005, është llogaritur se në vit 73€ të produkteve jodrusore 

mblidhen për hektar të pyjeve, kryesisht në bazë të vlerës së kërpudhave, produkteve shtazore 

(kafshë gjahu), bimëve, barishteve dhe frutave të mbledhur. Në pyjet e ngjashme të Kosovës, 

vlera e aplikuar është 75€ për ha për pyje në gjendje të mirë ekologjike, duke marrë parasysh 

inflacionin në periudhën 2005-10. Vlera neto e tashme (për 100 vite në normë të zbritjes prej 

4%) jep vlerën totale prej 1,838 € për ha. 

Për pyjet e degraduara, 80% e vlerës së sipërme është e supozuar, 60€ në vit për ha, për 

vlerë totale prej 1,470 € per ha. 

Gjuetia. Niveli i gjuetisë në Kosovë nuk dihet, por mund të supozohet se gjuetia bëhet 

nëpër pyjet e Kosovës sikurse edhe në pyjet e Serbisë. Pasi që përfitimet potenciale të 

produkteve shtazore janë përfshirë në produktet jodrusore, ky vlerësim ka të bëj me të hyrat 

nga lejet dhe licencat. Studimet e tjera (siç janë Turker dhe të tjerët 2005) kanë adoptuar 

përllogaritje konservative prej rreth 1$ për vit për ato të hyra. Ky vlerësim shfrytëzon 1€ për 

pyjet në gjendje të mirë ekologjike për vlerë totale prej 25€, në bazë të kalkulimit të sipërm të 

vlerës neto. Për pyjet e degraduara, është supozuar vlera zero. 
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Rekreacioni. Nuk ka informata rreth vlerës ekonomike të pyjeve për rekreacion në 

Kosovë. Disa studime kanë shikuar shtetet tjera dhe llojet e ndryshme të pyjeve (shih për 

shembull Pearce and Pearce 2001). Në Evropë, ky vlerësim llogarit se vlera mesatare 

rekreacionale e pyjeve është 80$ për ha. Duke shfrytëzuar një qasje konservative dhe duke 

korrigjuar nivelet e të hyrave, lëvizjet e monedhave dhe inflacionin, vlera e pyjeve rekreative 

prej 5€ për ha në vit duket se është e arsyeshme për Kosovë. Kjo çon në vlerën totale rekreative 

të pyjeve prej 123€ për ha. 

Vlerat e shfrytëzimit indirekt. Pyjet luajnë rol në ciklet e ndryshme natyrore, ulin 

humbjet e ushqimit dhe reduktojnë erozionin, rregullojnë dhe pastrojnë burimet ujore, dhe 

absorbojnë karbonin. Është vështirë të llogaritet vlera për këto kategori në Kosovë. Përllogaritja 

konservative prej 25€ për ha në vit është shfrytëzuar për të gjitha kategoritë njësoj23. Vlera 

totale është 613€ për ha. Për pyjet e degraduara, 80% e këtyre vlerave janë të supozuara (20 € 

për ha në vit, për vlerë totale prej 490 €).  

Absorbimi i karbonit. Një pyll e shëndoshë ekologjikisht mund të absorbojë rreth 5 

tonelata të dyksidit të karbonit (CO2) në vit. Me çmim të CO2 prej 11 €24, vlera vjetore e 

absorbimit të karbonit është 55 € për ha. Vlera totale e tashme është 1,356€ për ha. Për pyjet e 

degraduara janë marrë 80% e këtyre vlerave.  

Vlerat e trashëgimisë dhe ekzistencës. Vlera e trashëgimisë përkufizohet si vullneti për 

të paguar për ruajtjen e burimeve natyrore për brezat e ardhshëm, përderisa vlera e 

ekzistencës është vlera që vendoset për shembull mbi pyllin edhe pse ndoshta kurrë nuk do të 

shfrytëzohet nga njerëzit. Funksionet e mosshfrytëzimit të pyjeve, siç janë biodiversiteti, 

peizazhi, respektimi i të drejtës apo mirëqenies së qenieve jonjerëzore përfshirë ekosistemin e 

pyjeve, konsiderohen nën këtë kategori. Pasi që nuk ka informata për Kosovën, është supozuar 

përllogaritja konservative prej 10€ për ha në vit për pyjet në gjendje të mirë ekologjike25. Për 

pyjet e degraduara është supozuar vlera zero. Kjo vlerë supozohet se përfshinë vlerën e 

opsionit të pyjeve. 

Tabela 5.2 përmbledhë vlerat për hektar të pyllit.  

                                                           
23

 Pearce and Pearce (2001) kanë llogaritur përfitimet nga akumulimet e ujit nga pyjet gjer në 50$ për ha në vit. Daly-Hassen 
dhe Ben Mansoura (2005) llogarisin përfitimin prej 10 $ për ha në vit si rezultat i rendimentit më të lartë bujqësor. 

24
 Ky është çmimi më i ulët i CO2 në tregun e BE-së për CO2 në periudhën mars 2010-mars 2011. Si nivel i sipërm për CO2 është 

shfrytëzuar vlera më e lartë prej 22€ për ton (pritet në vitin 2020). 

25
 Banka Botërore (2005) shfrytëzon vlerat prej 8-16$ dhe 2$ për ha pylli për vlerat e trashëgimisë dhe ekzistencës. Pearce and 

Pearce (2001) i referohet vlerës së opsionit prej 70$ dhe vlerës së ekzistencës prej 12-45$ për ha. 
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Tabela 5.2 Vlera e pyjeve, 2010 (€ për ha) 

Llogaritja  E ulët E lartë 

  ------------------ Kushti ekologjik ------------------  

Kategoria E mirë E degraduar E mirë E degraduar 

Vlerat e shfrytëzimit direkt           

Lëndë drusore  342 114 342 114 

Dru zjarri  1,026 821 1,026 821 

Produktet jodrusore të pyllit  1,838 1,470 1,838 1,470 

Gjuetia  25 0 25 0 

Rekreacioni  123 0 123 0 

Vlerat e shfrytëzimit indirekt      

Bimët ushqyese, produktiviteti bujqësor dhe 
menaxhimi i ujërave 613 613 490 613 

Absorbimi i karbonit  1,356 1,084 2,711 2,169 

Vlerat e opsionit, trashëgimisë dhe ekzistencës 245 245 0 245 

Gjithsej   5,566 3,980 6,922 5,064 

Burim: Kalkulimet nga autorët. 

Kostot e degradimit në mes të 1,587 € (përllogaritja e ulët) dhe 1,858 € (përllogaritja e 

lartë) për ha. Degradimi vjetor i pyjeve llogaritet në 26,309 ha në vit. Kjo kalkulohet duke 

pjesëtuar prerjet ilegale vjetore të druve prej 600,000 m3 në vit nga fondi vjetor i druve nëpër 

pyjet e Kosovës prej 114 m3 për ha, duke gjeneruar sipërfaqen neto prej 5,262 ha të pyjeve të 

degraduara në vit. Në bazë të supozimit se rreth 50% e druve merret nga pylli gjatë prerjes 

ilegale, sipërfaqja bruto e degradimit vjetor të pyjeve është 10,500 ha në vit. Kështu që humbja 

totale vjetore e vlerës nga degradimi llogaritet në 16.7 - 19.5 milionë€, që është ekuivalent me 

0,40 -0,47 për qind të BPV-së në vitin 2010 (tabela 5.3). Llogaritjet e kostos për zbutje nuk 

ekzistojnë, prandaj nuk janë përfshirë. 
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Tabela 5.3 Kostot vjetore të degradimit pyjor  

Degradimi     

Sipërfaqja totale (ha)  464,800  

  Gjendje të mirë (ha)  299,331  

  E degraduar (ha)  165,469  

     

Vlera e pyllit në gjendje të mirë (€/ha)  5,262  

Vlera e pyllit të degraduar (€/ha)  2  

Humbje në vlerën për shkak të degradimit (€/ha)  10,524  

(mesatare dhe diapazon) 

 

 
E ulët 

E mesme 
E lartë 

Sipërfaqja vjetore e degraduar (neto, ha/vit) 5,566 6,244 6,922 

Degradimi bruto/neto faktor 3.980 4,522 5,064 

Sipërfaqja vjetore e degraduar (bruto, ha/vit) 1,587 1,722 1,858 

Kostot vjetore të degradimit (mesatar) (€)    

Kostot vjetore të degradimit (diapazon) (mil €) 16.7 18.1 19.5 

Burim: Kalkulimet nga autorët.  

Resurset e tjera të tokës  

Prodhimtaria bujqësore dëmtohet nga këto ndikime politike dhe mjedisore: konvertimi i 

tokave, fragmentimi i tokave, kontaminimi i tokave nga kapacitetet industriale, dhe 

kontaminimi i tokave përmes hedhjes së mbeturinave dhe nga deponitë. Problemi më i madh 

është konvertimi i tokës bujqësore në tokë ndërtimore. Para luftës, 1,000 ha humbeshin për 

çdo vit si tokë ndërtimore, dhe kjo shifër është ngritur dukshëm pas luftës ku llogaritet se rreth 

5,000 ha të tokës bujqësore humben në vit (shtojca 4). Kuantifikimi ekonomik i humbjes së 

tokave bujqësore për ndërtim është i vështirë, pasi që kjo nuk paraqet vetëm humbjen 

ekonomike por edhe fitimin e mundshëm ekonomik. Është vështirë të llogaritet niveli në të cilin 

potenciali bujqësor i Kosovës nuk arrihet për shkak të humbjes së tokës bujqësore për shkak të 

problemeve mjedisore që kanë të bëjnë me mjedisin, apo për shkak të fragmentimit të tokës 

dhe sektorit të pazhvilluar në përgjithësi. 

Degradimi i tokës gjithashtu është parë në rrethinën e Mitrovicës nga ndotja industriale 

për disa dekada nga shkritorja (Trepçë) dhe në Obiliq nga termocentralet. Testet e tokës dhe 

bimëve kanë treguar se toka bujqësore brenda rrezes prej 25 kilometrave të Mitrovicës është e 

kontaminuar me plumb, zink, merkur dhe kadmium dhe nuk është e përshtatshme për bujqësi 

për shkak të ndikimit në shëndetësi. 

Rekomandimi  

Duhet shikuar mundësinë për një plan master edhe për sektorin e pylltarisë. Një plan i 

veprimit mund të përgatitet për të mbrojtur pyjet kundër prerjeve ilegale dhe për të zbatuar 

aktivitetet që mund të ndërmerren me investime të ulëta. Shembujt përfshijnë restaurimin e 
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pyjeve të degraduara përmes regjenerimit natyror, rritjen e të hyrave nga prodhimi i lëndës 

drusore, biomasës dhe druve për zjarr, dhe duke bërë inventarizimet e rregullta të pyjeve për të 

monitoruar shëndetin dhe nevojat e ndryshme të zonave pyjore. 
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6. Minierat, prodhimi dhe energjia në Kosovë 

Në këtë pjesë të raportit diskutohen aktivitetet industriale dhe konsumi i energjisë në 

Kosovë që ka ndikim mjedisor. Duke ditur objektivin e analizës mjedisore të shtetit, këtu nuk 

është qëllimi për të paraqitur një pasqyrë gjithëpërfshirëse të gjendjes së këtyre sektorëve në 

Kosovë. Ndikimet e mbeturinave dhe ndotjes së ajrit dhe ujit janë paraqitur në kapitujt e 

mësipërm, por pasi që minierat, prodhimi dhe energjia janë sektorë të rëndësishëm në Kosovë, 

dhe ndikimi ekonomik, historik dhe mjedisor është i madh, ky sektor është diskutuar në këtë 

kapitull në mënyrë të veçantë. 

Historikisht minierat dhe prodhimi i energjisë i kontribuonte pjesës më të madhe të 

energjisë në Kosovën e para luftës, por prodhimtaria industriale ra në vitin 1999, duke 

reflektuar në veçanti vështirësitë de fakto të punës në miniera dhe në metalurgji të Trepçës për 

të mbajtur termocentralet e Kosovës në nivel adekuat të prodhimit. 

Kosova ka punuar në drejtim të ekonomisë së tregut, por zhvillimi i industrive të 

shëndosha dhe produktive vendore gjer tani ka pasur rezultate dëshpëruese. Kjo ilustrohet nga 

raporti i eksporteve dhe importeve, që është raporti më i ulët në rajonin e Ballkanit. Në vitin 

2009 Kosova importoi 2.3 miliardë $ në mallra dhe shërbime dhe eksportoi vetëm 238 milionë 

$, duke rezultuar në deficit tregtar për rreth 42% të BPV-së (CIA 2011, Banka Botërore 2010a).  

Sektorët kryesorë të Kosovës janë energjia, telekomunikacioni, pylltaria, bujqësia, 

përpunimi i metaleve, materialet ndërtimore, metalet bazë, lëkura, makineria dhe teknika e 

bardhë (CIA 2011, shih edhe tabelën 6.1). 

Tabela 6.1 Kontributi në BPV sipas sektorëve 

Sektori  2005 2006 2007 

Bujqësia dhe peshkataria  11.3  11.7  12.0  
Minierat  0.6  0.6  0.7  
Industria, energjia dhe furnizimi me ujë  13.1  12.9  11.2  
Ndërtimtaria  8.4  8.9  10.0  
Shitja me shumicë ose pakicë  10.2  10.2  9.4  
Hotelet dhe restorantet  0.7  0.8  0.7  
Transporti, deponimi dhe komunikimi  4.2  4.6  3.6  
Ndërmjetësimi financiar  2.5  3.0  4.4  
Patundshmëritë dhe shërbimet afariste  12.8  12.8  12.4  
Administrata publike dhe mbrojtja  16.8  15.0  13.2  
Arsimi  2.8  2.8  2.7  
Shëndetësia dhe puna sociale  1.7  1.3  1.1  
Shërbimet e komunitetit, sociale dhe 
personale  

1.4  1.3  1.5  

Tatimet për produkte  13.5  14.1  17.1  
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Gjithsej  100.0  100.0  100.0  

Burim: ESK 2009b. 

Seksionet e poshtme paraqesin analizën e vijës së parë të aktiviteteve ekonomike dhe 

ndikimet e tyre mjedisore të vëzhguara (ose të llogaritura) për miniera (minerale) dhe 

metalurgji (metalet bazë), prodhim (në veçanti prodhimin e çimentos dhe përpunimin e 

ushqimit), dhe për energji. Aktivitetet që ndërlidhen me pylltarinë dhe bujqësinë janë diskutuar 

në kapitullin 5. Aktivitetet e tjera, siç janë telekomunikimi, kanë pak ndikim mjedisor, apo 

punëtoritë e metalit në shkallë të ulët. 

Minierat dhe metalurgjia  

Sektori i minierave dhe metalurgjisë në Kosovë kryesisht përfaqësohet nga kompleksi 

industrial të Trepçës për plumb/zink, nga Ferronikeli, prodhues i legurës hekur/nikel, dhe 

nxjerrja nëpër gurëthyes dhe përpunim të materialeve ndërtimore, përfshirë çimenton (tabela 

6.2). 

Tabela 6.2 Prodhimi i mallrave minerale 
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Burim: USGS 2010. 

Përveç Trepçës dhe Ferronikelit, kishte edhe aktivitete tjera nëpër miniera, në veçanti 

për boksit, magnez, xehe hekuri dhe xehe kromi të cilat ndaluan në vitin 1999 apo më herët. 

Ekzistojnë disa dëshmi të shkrirjes joformale të plumbit nga riciklimi i baterive të vjetra 

të automjeteve, edhe pse kjo praktikë mund të ketë ndikime serioze shëndetësore dhe 

mjedisore, por nuk mund të diskutohet për shkak të mungesës së të dhënave. 

Ferronikeli 

Ferronikeli u privatizua në vitin 2006 dhe tani është miniera dhe impianti i vetëm 

plotësisht operacional metalurgjik në Kosovë. Ai nxjerr xehe nikeli nga miniera të hapura 

(Dushkajë, Sukë dhe Gllavicë). Impianti për përpunim, shkrirje dhe rafinim të mineralit fillimisht 

kalcinon xehet për të reduktuar karbonatet dhe për të larguar lagështinë, në dy furra rrethore. 

Këto furra ushqejnë dy kaldaja elektrike prej 45 MW. Ferronikeli i papërpunuar më pas 

reduktohet duke shfrytëzuar heshtat e oksigjenit dhe futen në kallëpe të ferronikelit prej 25 kg 

me gradë niveli prej 30-50 për qind, në mesatare 35%. 

Prodhimi pas privatizimit është rritur në 6.000 tonelata në vit të nikelit në vitin 2009, 

nga xehet e nxjerra në Kosovë (316,520 tonelata) dhe xehet e trajtuara paraprakisht dhe ato të 

importuara. 

Ndikimi kryesor nga nxjerrja e xehes së nikelit është te peizazhi, përfshirë hedhjen e 

djerrinës, çështjet e menaxhimit të ujit (shkarkimet e ujit nga gropa, uji për procesin e nxjerrjes 

së xeheve) dhe erozioni. Xehja përpunohet në kompleksin e shkritores, kështu që duhet të 

kufizohet ndikimi nga nxjerrja e xehes, përmes menaxhimit adekuat. Në të vërtetë rezultatet e 

monitorimit nga AKMM nga zona ku gjendet impianti tregojnë për problemet e ndotjes së ajrit 

nga aktivitetet e shkritores, por nuk tregojnë shqetësime të veçanta për operacionet e 

minierave.  

Emetimet kryesore në ajër nga kompleksi i shkritores rrjedhin nga furrat dhe kaldajat 

elektrike, dy kaldaja fatkeqësisht ende operojnë pa filtra elektrostatikë. Emetimet e tjera 

rrjedhin nga uji për përpunim.  

Mbetjet nga përpunimi i xehes hidhen në afërsi. Pas dekadave të punës, është krijuar 

"bregu i zi" prej rreth 3 milionëtonelatave shllak. Të gjitha ujërat e zeza nga kompleksi, mbi 500 

metra nga lumi Drenica, trajtohen para shkarkimit në lumenj. Lokacioni për hedhjen e shllakut 

është shumë afër lumit. 

Analiza e shkarkimeve nga kompleksi i Ferronikelit në lumin Drenica dhe analiza e 

cilësisë së ujit të lumit në rrjedhë të sipërme dhe të poshtme të pikave të shkarkimit tregon 
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shkarkime të metaleve të rënda dhe të ndotësve të tjerë, dhe gjithashtu tregon se koncentrimet 

në lumenj janë pak nën kufijtë mjedisor dhe pothuajse të parëndësishëm (tabela 6.3, Veliu dhe 

të tjerët 2007). Hulumtuesit kanë vërejtur se cilësia e përgjithshme e lumit Drenica ishte e ulët 

për shkak të ndotësve organikë dhe iu atribuua shkarkimeve të kanalizimeve të patrajtuara. 

Studimi i njëjtë gjithashtu konstatoi se nuk kishte koncentrime të hekurit, nikelit, kobaltit apo 

kromit në puset lokale të ujërave nëntokësore në afërsi të kompleksit që tejkalon kufijtë 

mjedisor. 

Tabela 6.3 Emetimet dhe prodhimi i mbeturinave, Ferronikeli, 2011 

Emetimet në ajër SO2 (t/vit) NOx (t/vit) PM10 (t/vit) Vërejtjet 

Në bazë të 4,000 orë 
prodhimi 

3,280 270 305  

     

Shkarkimet në lumin 
Drenica 

Vëllimi (m
3
/vit) Ndotësit (t/vit)   

Nga shkritorja Nuk ka të dhëna I parëndësishëm  Disa vlera të kadmiumit 
në ujërat e lumenjve 
paksa tejkalojnë kufijtë 
(gjer në 0.019mg/l) 

Nga pirgu i shllakut  I parëndësishëm   

 Nga minierat Nuk ka të dhëna I parëndësishëm   

     

Mbeturinat e ngurta Shllaku (t/vit)    

 300,000    

     

Burim: Përllogaritjet në bazë të monitorimit nga AKMM 2011. 
Shënim: Në bazë të prodhimit të 6.000 tonelatave në vit të nikelit në vitin 2009. 

Kompleksi industrial Trepça 

Kompleksi industrial Trepça përbëhet nga disa miniera, tre koncentrues të xehes me 

kapacitete të mëdha të hedhjes së sterilit, një shkritore të plumbit, shkritore të zinkut dhe disa 

sipërfaqe industriale dhe objekte përcjellëse; gjithsej 40 operacione me punë thelbësore në 

prodhimin e plumbit dhe zinkut. 

Kompleksi një kohë ishte industria dhe punëdhënësi më i madh në Kosovë, por që nga 

viti 1999 shumica e aktiviteteve kanë ndaluar, dhe sot një nivel margjinal i nxjerrjes dhe 

përpunimit të xeheve mbetet për qëllime të mirëmbajtjes dhe zhvillimit të minierës. Shkritoret 

e plumbit dhe zinkut janë nxjerrë plotësisht nga puna. Rreth 105,000 tonelata xehe janë nxjerrë 

nga disa miniera të Trepçës në vitin 2009 (një pjesë e vogël në krahasim me nivelet e paraluftës) 

për të prodhuar koncentratet për eksporte, të barabarta me 4,250 tonelata plumb dhe 5,487 

tonelata të zinkut.  
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Minierat dhe koncentruesit nuk kanë pasur mbrojtje adekuate mjedisore para vitit 1999 

dhe kjo gjendje nuk ka ndryshuar. Pika kryesore është se shumica e emetimeve mjedisore nga 

këto lokacione, në veçanti emetimet e pluhurit nga lokacionet e kontaminuara dhe deponitë si 

dhe shkarkimet në ujëra nëntokësorë dhe ujëra sipërfaqësorë nga minierat, lokacionet e 

kontaminuara dhe deponitë, janë të vazhdueshme dhe kanë marrëdhënie të ulët me 

prodhimin. Me fjalë tjera, trashëgimia mjedisore e Trepçës tejkalon dukshëm ndikimet e 

drejtpërdrejta mjedisore për koncentratet nga xehet e plumbit/zinkut. Për këtë arsye, çështjet 

mjedisore në lokacionet e Trepçës dhe ndikimi i tyre janë diskutuar më poshtë nën titullin 

Kontaminimi historik nga ndotja. 

Nxjerrja e materialeve ndërtimore 

Kosova është e pasur me minerale të përshtatshme për materiale ndërtimore, dhe me 

valën e madhe nga viti 2008 në ndërtimin e rrugëve dhe punëve tjera, shfrytëzimi i tyre është 

ngritur, duke arritur mbi dyfishin nga viti 2008 dhe duke tejkaluar 5 milionë metra kub në vitin 

2009. 

Ka pak informata rreth ndikimit mjedisor të shumë gropave të regjistruara dhe 

shpeshherë joformale dhe gjysmëformale26. Ndikimet tipike nga nxjerrjet nga gropat e hapura 

të materialeve ndërtimore janë emetimet e pluhurit (PM), ndikimi vizual/në peizazh, erozioni 

dhe shkarkimet në ujëra sipërfaqësorë të ujërave të përdorura gjatë procesit, të cilat kanë  

përmbajtje të ngurta. 

Emetimet tipike në ajër, sipas literaturës ndërkombëtare (siç është U.S. EPA 1997) për 

nxjerrjen e gurëve prej 5 milionë m3 në vit, është 50,000 kg PM në vit. 

Prodhimi 

Prodhimi i çimentos 

PM (PM10), oksidet e azotit (NOx), dyoksidi i sulfurit (SO2), monoksidi i karbonit (CO) dhe 

dyoksidi i karbonit (CO2) janë emetimet primare gjatë prodhimit të çimentos. Emetohen edhe 

sasi të vogla të përbërjeve të paqëndrueshme organike, amoniaku (NH3), klori dhe kloridi i 

hidrogjenit (HCI). Emetimet e rrezikshme mund të përfshijnë edhe materialet e mbetura nga 

karburantet dhe lënda e parë apo produktet me djegie jokomplete.  

Furra e zakonshme e çimentos emiton rreth 0,15 kg PM për ton të produktit në 

atmosferë, rreth 3 kg për tonelatë të NOx, dhe 900-1,000 kg për ton të CO2. Emetimet e tashme 

varen shumë nga teknologjia, masat e kontrollit, lloji i karburantit dhe produktit, dhe duhet të 

                                                           
26

 Gropat gjysmëformale janë të autorizuara si pjesë e punëve në infrastrukturë, por pa licencim të plotë mjedisor dhe për 
nxjerrje. 
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verifikohen. Emetimet e SO2 për shembull mund të bien në diapazonin 0,3-4 kg për ton të 

produktit, kryesisht në bazë të karburantit dhe alkalinitetit të materialeve të përpunuara (U.S. 

EPA 1997). 

Në vitin 2009 u prodhuan 600.000 tonelata çimento në Kosovë (Departamenti i punëve 

të brendshme 2009). Me faktorët e emetimeve të dhëna më sipër janë përllogaritur emetimet e 

poshtme në ajër (tabela 6.4). 

Tabela 6.4 Emetimet nga prodhimi i çimentos, 2009 

Emetimet në ajër SO2 (t/vit) NOx (t/vit) PM10 (t/vit)  

 300 1,800 90  

Burim: U.S. EPA 1997. 

Përpunimi i ushqimit 

Agropërpunimi në Kosovë është dominuar në të kaluarën nga ndërmarrjet shoqërore të 

cilat mblidhnin lëndën e parë nga bujqit. Por këto kompani nuk janë më aktive dhe kompanitë e 

reja private kanë filluar punën gjatë viteve të fundit, ku rendimenti i tyre po rritet dalëngadalë. 

Shumica e përpunuesve lokal ende janë të vegjël, dhe mbulojnë vetëm 30% e nevojave të 

tregut lokal, kurse pjesa tjetër importohet. Tabela 6.5 tregon shkallën e përpunimit të ushqimit 

në krahasim me atë kapacitetin teknik në përpunimin e ushqimit. 

Tabela 6.5 Kapacitetet dhe rendimentet në industrinë e përpunimit të ushqimit, 2009 

 

Burim: Agjencia për Promovimin e Investimeve e Kosovës (www.eciks.org). 

Përveç kësaj, Kosova ka kapacitet të prodhimit të birrës prej 325,000 hektolitra në vit 

(17,600 tonelata të maltit për vit). 

Përsërisim se faktorët e emetimeve janë përdorur për të llogaritur emetimet në mjedis 

nga përpunimi i ushqimit (OBSh 1989). Shkarkimet në ujërat sipërfaqësorë paraqesin ndikimin 

më të madh mjedisor (tabela 6.6). 
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Tabela 6.6 Përllogaritjet për emetime nga përpunimi i ushqimit, 2009  

Shkarkimet nga Vëllimi (m
3
/vit) Kërkesa për 

oksigjen biologjik 
(t/vit) 

Mbeturinat e 
mbetura të ngurta 

(t/vit) 

 

Përpunimi i grurit I parëndësishëm    

Prodhimi i ushqimit të 
kafshëve 

I parëndësishëm    

Përpunimi i qumështit 
(40kt/vit) 

 40 2  

Prodhimi i birrës 
(32.5 kt/vit) 

 350 140  

     

Mbeturinat e ngurta Materiet organike 
(t/vit) 

   

 Nuk ka të dhëna    

     

Burim: OBSh 1989. 

Prodhimi i energjisë  

Kosova ka dy termocentrale të linjitit që operohen nga Korporata Energjetike e Kosovës 

(KEK) Këto janë Kosova A, e ndërtuar në periudhën 1962-75 me kapacitet të instaluar prej 800 

MW, prej së cilave 325 MW janë në dispozicion, dhe Kosova B, që operon që nga viti 1983/84 

me kapacitet të instaluar prej 678 MW, prej së cilave 540 MW janë në dispozicion.  

Ndikimet kryesore nga termocentralet janë nga emetimet në ajër. Me kontrollet 

mjedisore, në veçanti për Kosovën A, mospajtueshmëria me normat e Bashkimit Evropian (BE) 

është në nivel të lartë rreth këtyre emetimeve (tabela 6.7). 

Tabela 6.7 Emetimet në ajër nga energjia e prodhuar nga KEK-u, 2009 

Emetimet në ajër SO2 (t/vit) NOx (t/vit) PM (t/vit) CO2 (t/vit) 
Kosova A 6,750 6,240 10,780 2,364,250 

Kosova B 13,470 14,520 5,970 4,689,620 

Gjithsej 20,220 20,760 16,760 7,053,870 

Burim: KEK 2010; MEM 2010. 

Përveç emetimeve nga pirgu i deponive, që priten të ulen gjatë vitit 2012 pasi që KEK-u 

të instalojë precipitatet elektrostatike, emetime pluhuri vijnë nga deponia e hirit të Kosovës A, 

trajtimi i thëngjillit dhe nga operacionet e nxjerrjes. Hedhja e hirit, në sasi prej rreth 1 milion m3 

në vit, paraqet ndikim madhor në krijimin e mbeturinave nga prodhimi i energjisë (edhe pse 

është planifikuar ndërtimi i sistemit të largimit të hirit të lagur të Kosovës A, që duhet të ulë 

këto emetime dukshëm gjer vitin 2012). 



72 
 

Konsumi i ujit në Kosovën A dhe B është rreth 12 milionë m3 në vit. Shkarkimet nga 

termocentralet në lumin Sitnicë mbesin të patrajtuara prandaj paraqesin edhe shqetësim, por 

në nivel më të ulët në krahasim me kanalizimet e patrajtuara nga popullsia që jeton në afërsi. 

Nxjerrjet nga minierat mund të paraqesin burim të shkarkimeve, ku sulfatet mund të paraqesin 

problem. Janë raportuar incidentet e derdhjes së fenolit. 

Operimet e nxjerrjes nga minierat dhe ato të largimit të hirit të KEK-ut në mesatare gjatë 

50 viteve të kaluara kanë zënë afro 20 ha të tokës në vit në një sipërfaqe që dominohej 

kryesisht nga toka bujqësore, të cilat njëkohësisht kanë prekur edhe zonat e banuara përfshirë 

edhe fshatin Hade.  

Ndotja nga kontaminimi historik 

Siç u pa më sipër, përtej ndikimeve direkte nga prodhimi i tashëm, ndikimi nga punët e 

mëhershme ende mbetet, edhe pse operimet kanë ndaluar në vitin 1999. Burimet dominuese 

të ndotjes së tashme dhe ndikimeve mjedisore që rrjedh nga aktivitetet historike të minierave 

janë deponitë e vjetra, të mirëmbajtura dobët dhe hedhja e mbeturinave nëpër ato deponi.  

Ky seksion fokusohet në çështjet e trashëgimisë së Trepçës dhe KEK-ut. Deponitë e 

mbeturinave joindustriale, në veçanti ato për mbeturina nga amvisëritë, janë diskutuar në 

kapitullin 5 të raportit kryesor. 

Kompleksi industrial Trepça 

Puna e Trepçës ka rënë dukshëm që nga viti 1999. Ndikimet e trashëguara mjedisore 

janë shumë më të rënda sesa ato që rrjedhin nga aktiviteti shumë i kufizuar. 

Shumë studime janë kryer për të hetuar potencialin e Trepçës për rimëkëmbje, nëse 

privatizohet, përfshirë vlerësimin e përgjegjësive mjedisore të kompanisë. Të dhënat nga këto 

studime tregojnë pasqyrën e poshtme (në veçanti MonTec 2007; KPMM, Felske, dhe Hara 2006; 

UNMIK 2001; TekSam 2004; Humboldt Universiteti i Berlinit 2005; Sida 2004; dhe Golder 2004). 

Kompleksi industrial Trepça përbëhet nga shtatë miniera të plumbit-zinkut, tre 

koncentrues, një shkritore e plumbit, një shkritore e zinkut dhe disa lokacione industriale. 

Minierat dhe koncentruesit janë tri grupe. Veriu i Mitrovicë rreth Leposaviqit, ku gjendet 

koncentruesi, gjendet miniera Belo Brdo, miniera Crnac (të dyja gjysmë të hapura me pak 

mirëmbajtje/zhvillim të minierave-të bazuara në prodhim), dhe miniera e Çiçavicës (e 

braktisur). Miniera e Stan Tërgut gjendet afër Mitrovicës me një koncentrues te Tuneli i Parë. 

Grupi i tretë nuk është larg nga Prishtina dhe aty janë tri miniera, Artana (me zhvillim të paktë 

të minierës dhe mirëmbajtjes), Hajvalia (pa prodhim) dhe Kishnica (e vërshuar), rreth 

koncentruesit në Graçanicë/Kishnicë. 
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Xehet e nxjerra të plumbit dhe zinkut nga minierat dërgohen në koncentrues që ndajnë 

materialet inerte nga mineralet e plumbit dhe zinkut, duke prodhuar koncentrate të zinkut dhe 

plumbit për shkritore. Mbeturinat nga koncentruesit, që quhen sterile, janë materiale inerte, 

por shpeshherë përmbajnë vëllime substanciale të metaleve të rënda, varësisht nga 

efektshmëria e koncentruesve. Sterili hidhet në digat e sterilit apo basenet e sterilit me diga që 

janë ndërtuar duke shfrytëzuar sterilin. Vëllime të kufizuara të koncentrateve që prodhohen 

tash, eksportohen. Shkritoret e plumbit dhe zinkut, të dyja në Mitrovicë, nuk janë në funksion. 

Lokacionet e shkritoreve kanë deponi të madhe për llum. Në shkritoren e plumbit në Zveçan, 

me përkrahje të donatorëve, janë kryer disa punë të pastrimit për të pastruar materialet më të 

dëmshme të mbeturinave të plumbit. Shumë nga mbeturinat dhe deponitë e sterilit kanë 

materiale me përmbajtje metalike (plumb, zink, argjend) që ka interes financiar për ripërpunim. 

Të gjitha minierat e Trepçës, koncentruesit, objektet për hedhjen e sterilit nga tre 

koncentruesit, dhe dy shkritoret janë në afërsi të ujërave sipërfaqësorë, dhe të gjitha përveç 

njërës gjenden në pellgun e lumit Sitnicë/Ibër. Përjashtim është miniera e Artanës e cila me 

objekt të vjetër për deponimin e sterilit, është afër lumit Krivareka në pellgun e lumit Morava e 

Binçës. Për shkak se shumë mbeturina nga minierat janë shfrytëzuar për qëllime të rimbushjes 

(djerrina e gjeneruar për të zbuluar xehet në gropë të hapur dhe nga nxjerrjet e materialeve), 

këto mbeturina nga minierat shpeshherë paraqesin shqetësime në lokacionet e minierës së 

Trepçës. 

Burimet kryesore të mosprodhimit/ndotjes së ndërlidhur, janë: 

 Basenet/digat e sterilit të minierave, erozioni, ujërat e kontaminuara rrjedhëse dhe 

ujërat e kulluara, dhe kontaminimi i ujërave nëntokësor. Si pluhur ashtu edhe 

shkarkimet përmbajnë metale të rënda. 

 Kontaminimi i tokës dhe deponimi i mbeturinave në lokacionin e dy shkritoreve - 

pluhuri, ujërat e kontaminuara dhe kullimet, dhe kontaminimi i ujërave nëntokësore. Si 

pluhur ashtu edhe shkarkimet përmbajnë metale të rënda 

 Kullimi acidik i minierës - shkarkimi i ujërave nga minierat, shpeshherë me aciditet të 

lartë dhe me përmbajtje të metaleve të rënda. 

 Kontaminimi i tokës nga pluhuri dhe emetimet tjera nga depozitat - depozitat e PM që 

përmbajnë metale të rënda që shkaktojnë kontaminim të ujërave nëntokësorë dhe 

absorbim nga drithërat dhe bimët për kullosje të kafshëve. 

Të dhënat për lirimet substanciale dhe komplekse mjedisore përgjatë një sipërfaqeje të 

gjerë, janë të pakta, të pjesshme dhe shpeshherë jobindëse. Tabela 6.8 përmbledhë të dhënat 

që mund të gjenden apo janë nxjerrë nga literatura rreth shkarkimeve në ujërat sipërfaqësor. 
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Tabela 6.8 Shkarkimet në ujërat sipërfaqësorë nga lokacionet e Trepçës (nuk lidhet me 

prodhim)  

Shkarkimet në Vëllimi (m
3
/h) Zink (t/vit) Plumb (t/vit) Kadmium (t/vit) 

Trepça-lumi Sitnicë 
(nga miniera e Stan 
Tërgut) 

300
a 26 2.7  

Krivareka-lumi Morava e 
Binçës 
(nga miniera e Artanës) 

250
a 110 1.5  

Lumi Ibër  
(nga minierat e veriut) 

700
e 3.2 1.4 0.4 

Graçanicë-lumi Sitnicë 
(nga miniera e Kishinicës) 

800
c 57.5 mg/l në lumin 

lokal 
1,22 mg/l në lumin 
lokal 

0,07 mg/l në lumin 
lokal 

     

Shkarkimet nga 
kapacitetet deponuese të 
sterilit dhe shkritoret 

Nuk ka të dhëna    

     

Ndikimi në cilësinë e ujit 
nga shkarkimet totale në 
lumin Ibër afër 
Mitrovicës 
 
E njëjta për Sitnisë 

108,000 (rrjedha 
mesatare e lumit) 
 
 
 
46,000 

4.6–5.7 mg/l
d
 

0.45 mg/l
a
 

0.3
b
 

 
 
2.6 mg/l

a
 

0.85–0.97 mg/l
d
 

0.14 mg/l
a
 

0.1 mg/l
b
 

 
 
1.15 mg/l

a
 

0.03–0.05 mg/l
d
 

0.01 mg/l
a
 

0.02 mg/l
b
 

 
 
0.12 mg/l

a
 

     

a. MonTec 2007.  
b. AKMM2010.  
c. UNMIK 2011.  
d. TekSam 2004.  
e. Humboldt Universiteti i Berlinit 2005. 

Para shkarkimit nga burimet shtëpiake apo industriale, uji i rrjedhës së sipërme në 

Kosovë është i cilësisë së shkëlqyeshme në Kosovë, kryesisht në standardet e BE-së për ujë, që 

është 0.005 miligram për litër (mg/l) për kadmium, 3.0 mg/l për zink, dhe 0.01 mg/l për plumb. 

Shumica e raporteve rreth ndikimit të Trepçës i referohen cilësisë së përgjithshme të dobët të 

ujit të lumit dhe deklarojnë se ndikimet nga shkarkimet e kanalizimit (kërkesa për oksigjen 

biologjik, materiet e ngurta) vrasin jetën ujore të shumë rrjedhave ujore, e kështu përkeqësojnë 

ndikimin nga shkarkimet industriale.  

Ndikimi i emetimeve në ajër dhe lirimet në ujëra nëntokësor janë edhe më të vështira 

për kuantifikim sesa shkarkimet në ujë. Prandaj shumica e studimeve janë fokusuar për 

koncentrimin e ndotjes në ajër, tokë dhe ujë nëntokësor sesa ndikimet në mjedis.  

Disa të gjetura kryesore të studimeve në ndikimin mjedisor dhe shëndetësor nga 

emetimet e pluhurit dhe depozitat janë:  
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 Popullsia në zonën e Mitrovicës, prej rreth 110,000 banorë, i ekspozohet pluhurit me 

përmbajtje të plumbit, prodhimeve lokale me nivele të larta të plumbit dhe 

ekspozimeve tjera. Si rezultat, rreth 25% e fëmijëve në Mitrovicë në vitin 2002 kishin 

nivele të plumbit në gjak mbi pragun prej 10 mikrogram për decilitër (MonTec 2007; 

McWeeney 2007). 

 Depozitat e plumbit nga emetimet ajrore kanë kontaminuar një sipërfaqe prej mbi 25 

kilometra katror të Mitrovicës dhe afërsinë e menjëhershme. Kjo sipërfaqe mbulon 

Mitrovicën e veriut plotësisht dhe Mitrovicën e jugut pjesërisht, me koncentrim të 

plumbit në tokë rreth 450 miligram të plumbit për kilogram të dheut (mg/kg) që OBSh-ja 

e konsideron si nivelin maksimal të pranueshëm. 

 Kulturat bimore lokale, kryesisht perimet, shfaqin nivele të larta të plumbit, prej 0,1-10 

mg/kg të produktit (Universiteti Sienna 2004), shumë mbi kufirit të BE-së prej 0,1-0,3 

mg/kg, varësisht nga lloji i perimeve.  

Nxjerrja e linjitit dhe prodhimi i energjisë nga KEK-u 

KEK-u ka operuar me minierat e Bardhit dhe Mirashit, si dhe me termocentralet e linjitit 

Kosova A dhe B për shumë dekada pa kontroll adekuat mjedisor (madje edhe tash) apo pa 

plane për operime të qëndrueshme dhe mbyllje të minierave pas shterjes së tyre. Në Kosovën A 

ishte aktiv një kompleks i vogël industrial në vitet 1980-ta dhe pjesërisht në të 1990-at ku 

kemikaljet dhe plehrat janë prodhuar nga gazifikimi i linjitit. Aktivitetet historike të KEK-ut kanë 

rezultuar në një gamë të çështjeve të trashëgimisë mjedisore. Rezultatet më të rëndësishme 

janë si vijon: 

Hiri nga thëngjilli nga Kosova A dhe B kurrë nuk është shfrytëzuar për prodhimin e 

materialeve të dobishme, prandaj hidhet në tokë. Ndikimet kryesore mjedisore janë nga 

deponia e hirit të Kosovës A, që ende shfrytëzohet, pasi që ky hi hidhet i tharë përmes shiritit 

bartës, i cili gjeneron gjer në 7,000 t/vit të pluhurit që lirohet në ajër. Deponia e hirit të Kosovës 

A ka akumuluar mbi 40 milionë tonelata hi dhe tani është duke u bonifikuar në kuadër të 

projektit të Bankës Botërore për pastrim dhe bonifikim të tokës. Në kuadër të të njëjtit projekt 

dhe me investime të mëdha nga KEK-u është instaluar një sistem alternativ i deponimit të hirit 

që duhet të futet në funksion gjer në fund të vitit 2011 për të futur hirin në formë të lagur në 

minierën e boshatisur të Mirashit, e kështu për të eliminuar problemin e hirit. Ky sistem i 

transportimit të ujit tani funksionon në Kosovën B, por para futjes në gropën e njëjtë, hiri nga 

Kosova B gjithashtu deponohej në hapësirë të hapur. Ish deponia e Kosovës B është më pak 

problematike për shkak të metodës tjetër të deponimit të lagur, por duhet të vendosen masat 

adekuate mbrojtëse mjedisore dhe nga vërshimi.  

Djerrina e larguar për të hapur minierat e linjitit janë hedhur në afro 1,000 ha toke, duke 

e bërë këtë sipërfaqe të papërshtatshme për qëllime të bujqësisë, që ishte prodhimi kryesor 
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para hapjes së minierave. Projekti për pastrim dhe bonifikim të tokës është duke stabilizuar, 

riformësuar, rivegjetuar dhe ndërtuar disa rrugë hyrëse, edhe pse pjesa më e madhe e tokës 

nuk do të jetë e përshtatshme për bujqësi. Afro gjysma e tokës (të themi 500 ha) ka potencial 

për zhvillim të sërishëm, dhe një pjesë e madhe e kësaj gjatë dekadave pasuese është 

shfrytëzuar për bujqësi në aspektin joformal. 

Kemikaljet e rrezikshme. Ish lokacioni i impiantit për gazifikim ende përmban sasi të 

mëdha të kemikaljeve të rrezikshme, rreth 25,000 tonelata, nëpër cisterna në gjendje të dobët. 

Këto kemikalje janë larguar në kuadër të projektit për pastrim dhe bonifikim të tokës, që duhet 

të përfundojë para qershorit 2012. 

Në të kaluarën, disa kemikalje, kryesisht zift dhe fenol, janë deponuar në deponinë e 

hirit të Kosovës A dhe në galeritë e vjetra të minierave nëntokësore. Hetimet e lokacionit kanë 

treguar se këto materiale të rrezikshme në deponi të hirit janë të izoluara mirë dhe nuk 

paraqesin rrezik për sistemin e ujërave nëntokësor, por kjo nuk është shumë e sigurt për 

mbeturinat e hedhura në galeritë e vjetra të minierave. Disa nga puset private të ujërave në 

Dardhishte, një fshat i afërt, tregojnë nivele të ngritura të fenolit. 

Nuk ka kurrfarë plani të miratuar për mbylljen e minierave ekzistuese të linjitit në 

Mirash dhe Bardh, por pritet që kjo mund të inkorporohet plotësisht (tanimë është inkorporuar 

pjesërisht) në zhvillimin e minierës së re të linjitit në fushën e linjitit në Sibovc. 

KEK-u gjithashtu posedon me materialet e tjera të rrezikshme, përfshirë burimet 

radioaktive në lokacionin e Kosovës A dhe bifenolet të poliklorizuara në të dy transformatorët 

aktiv, si dhe pajisje që janë nxjerrë nga puna. 

Projekti i tashëm për pastrim dhe bonifikim të tokave me investimin e transportimit të 

hirit të lagur të Kosovës A ka buxhet prej mbi 25 milionë $, që është i mjaftueshëm për 

aktivitetet për të bonifikuar sipërfaqet e djerrinave, të bonifikojë deponinë e Kosovës A dhe të 

largojë kemikaljet nga lokacioni i vjetër i gazifikimit. Përllogaritjet për punët shtesë të pastrimit 

ndryshojnë shumë, por janë të llogaritur të jenë rreth 30 milionë €. KEK-u ka përfshirë pikën e 

përgjegjësive mjedisore historike në bilancin e vitit 2009 me 14 milionë € për largimin e 

deponisë së hirit dhe nxjerrjen nga puna të impiantit të vjetër të kontaminuar të gazifikimit në 

lokacionin e Kosovës A. 

Çështjet tjera të trashëgimisë mjedisore 

Ekzistojnë edhe shumë lokacione të vjetra të minierave në Kosovë dhe lokacione të 

braktisura industriale në Kosovë, por nuk ekzistojnë të dhënat rreth madhësisë, vëllimit dhe 

kategorive të materialeve të pranishme dhe ndikimit mjedisor. Mund të thuhet se çështjet e 
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trashëgimisë që lidhen me operimet historike të Trepçës dhe KEK-ut përbëjnë pjesën më të 

madhe të problemeve të gjithëmbarshme historike në Kosovë. 
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7. Rishikimi institucional 

Përmes këtij rishikimi është shqyrtuar rregullimi institucional mjedisor në Kosovë, 

përfshirë legjislacionin mjedisor, planet dhe strategjitë sektoriale, kapacitetin institucional dhe 

instrumentet kryesore të politikave për menaxhimin mjedisor27. Ai mbështetet në vlerësimin e 

kryer në Kosovën në periudhën 2008-10, përfshirë Rishikimin funksional dhe dizajni 

institucional i ministrive (FRIDOM 2008) dhe raportet e KE-së rreth progresit të Kosovës në 

harmonizimin e legjislacionit mjedisor me atë të BE-së (KE 2009a dhe KE 2010). 

Kosova ka bërë disa hapa të rëndësishëm në hartimin dhe nxjerrjen e ligjeve dhe 

udhëzimeve administrative në lidhje me mbrojtjen e përgjithshme mjedisore, mbrojtjen e 

natyrës, energjinë, minierat, bujqësinë dhe pylltarinë, hartimin e standardeve mjedisore rreth 

emetimeve në ajër dhe shkarkimeve të lëngjeve, rreth cilësisë së ujit të pijshëm, si dhe lidhur 

me përmirësimin e kapacitetit institucional mjedisor, siç është themelimi i MMPH-së dhe 

AKMM-së. Përkundër të gjitha këtyre veprimeve, ende mbesin sfida të rëndësishme.  

Legjislacioni mjedisor 

Kosova ka një kornizë të elaboruar ligjore për mbrojtjen e mjedisit. Kushtetuta njeh 

mbrojtjen mjedisore si një nga parimet në të cilat bazohet Republika e Kosovës. Ligjet kryesore 

që kanë të bëjnë me mjedisin përfshijnë ligjet e mbrojtjes mjedisore, vlerësimin e ndikimit 

mjedisor, vlerësimin strategjik mjedisor, ujërat e Kosovës, mbrojtjen e ajrit, menaxhimin e 

mbeturinave, kontrollin e integruar për parandalim të ndotjes, konservimin e natyrës dhe të 

tokës bujqësore.  

Megjithatë rishikimi funksional, duke krahasuar direktivat, rregulloret dhe vendimet e 

BE-së me aktet e nxjerra në Kosovë, ka treguar se kërkohet punë e madhe për ta sjellë Kosovën 

në vijë me direktivat e BE-së, në veçanti në nxjerrjen e udhëzimeve administrative. Zbatimi i 

legjislacionit mjedisor mbetet sfidë e madhe (KE 2010 dhe 2011). 

Strategjitë dhe planet sektoriale 

Strategjitë dhe planet kryesore sektoriale përfshijnë konsideratat mjedisore. Strategjia 

Kosovare e Mjedisit (SKM) dhe Plani Shtetëror i Veprimit për Mjedisin (PShVM) (2011-15) është 

përditësuar në vitin 2011. SKM e re (2011-21) synon reduktimin e ndotjes, mbrojtjen e 

                                                           
27

 Formulari më i gjatë është në shtojcën 2. 
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biodiversitetit, sigurimin e shfrytëzimit të qëndrueshëm të resurseve natyrore de mbrojtjen e 

peizazheve të çmueshme të vendit. Prioritetet afatshkurtra përfshijnë zbatimin e acquis të BE-

së, integrimin e strukturave mjedisore të BE-së dhe trajtimin e shqetësimeve mjedisore. 

Strategjitë sektoriale që inkorporojnë objektivat mjedisore apo që kanë implikimet për cilësinë 

mjedisore përfshijnë të poshtmet: 

 Strategjia e Kosovës për Energji 2009-18. Kjo strategji synon promovimin e vetëdijes në 

aktivitetet e energjisë, efiçiencën e energjisë dhe shfrytëzimin e energjisë së 

ripërtërishme, dhe për të zhvilluar strategjinë e gazit. 

 Strategjia industriale e Kosovës 2010-13 siguron bazën për ngritjen e cilësisë së 

politikave industriale. Ajo parasheh një rol më të madh në kontributin në BPV, përfshirë 

eksportet dhe investimin.  

 Strategjia e bujqësisë dhe zhvillimit rural 2009-13 synon zhvillimin e qëndrueshëm rural 

dhe përmirësimin e cilësisë së jetës (përfshirë infrastrukturën) përmes promovimit të 

zhvillimit të fermës dhe aktiviteteve të tjera që janë në harmoni me mjedisin. 

 Politika e Kosovës dhe Strategjia për zhvillimin e sektorit të pylltarisë 2010-20 synon që 

të përmirësojë kapacitetin për të trajtuar çështjet mjedisore që ndërlidhen me 

pylltarinë, ngritjen e kapacitetit të institucioneve të Kosovës për të zbatuar dhe 

monitoruar planet e veprimit për biodiversitet dhe krijimin e menaxhimin e zonave të 

mbrojtura në pajtim me synimet kombëtare dhe marrëveshjet ndërkombëtare. 

Kapaciteti institucional 

Përgjegjësinë kryesore për mbrojtjen mjedisore dhe menaxhimin mjedisor e ka MMPH-

ja e cila ka përgjegjësitë për përcaktimin e politikave mjedisore të vendit. MMPH ka një 

Departament të mjedisit për mbrojtjen e natyrës, menaxhimin e mbeturinave, mbrojtjen e ajrit 

dhe çështjet industriale, si dhe ka Departamentin për ujëra. Inspektorati mjedisor është nën 

Ministrinë e Mjedisit dhe ka përgjegjësi për aktivitetet e inspektimit.  

MMPH ka pak resurse përderisa buxheti relativisht i ulët i saj është zvogëluar tutje në 

vitin 2011, duke paraqitur sfidë më të madhe ndaj rolit të saj në menaxhimin mjedisor dhe 

përcaktimin e politikave (KE2011, shih edhe kapitullin 8). 

AKMM është përgjegjëse për detyrat profesionale, përkrahëse, shkencore dhe 

hulumtuese përfshirë monitorimin mjedisor, menaxhimin e informatave mjedisore, dhe për 

hulumtim. Ajo gjithashtu kanë disa përgjegjësi administrative, siç janë nxjerrja e opinioneve 

rreth vlerësimit të ndikimit mjedisor dhe për pajtueshmërinë mjedisore për lejet e ndërtimit, 

dhënien e mendimeve për zonat e mbrojtura të natyrës, dhe organizimin e Sistemit informativ 

për mbrojtjen mjedisore (Sida 2009 dhe Udhëzimi administrativ nr. 22/03 për krijimin e 
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Agjencisë Kosovare të Mbrojtjes së Mjedisit). AKMM udhëheq edhe me IHMK-në, si dhe 

Institutin për mbrojtjen e natyrës dhe mjedisit të Kosovës, dhe ka tri drejtori: për monitorim, 

për sisteme informative, programe dhe raporte.  

Organet e tjera qeveritare me përgjegjësi për mjedisin përfshijnë Ministrin e Bujqësisë, 

Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural dhe Agjencinë e pyjeve të Kosovës, Ministrinë për Energji dhe 

Miniera, përgjegjëse për hartimin dhe zbatimin e politikave të energjisë dhe minierave, për 

promovimin e zvogëlimit të ndotjes mjedisore në këta dy sektorë, për efiçiencë të energjisë, 

dhe për energjinë e ripërtërishme e cila është transformuar në Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik 

në vitin 2011, dhe Komisioni i Pavarur për Miniera dhe Minerale (KPMM), përgjegjës për 

rregullimin e aktiviteteve të minierave. KPMM nxjerr licencat për eksplorim dhe miniera, një 

proces që shpeshherë kërkon pajtueshmërinë mjedisore nga MMPH (shpeshherë në bazë të 

vlerësimit të ndikimit mjedisor), Agjencia e pyjeve të Kosovës, dhe komunat. Lëshimi i licencave 

kërkon koordinim më të mirë në mesin e agjencive me përgjegjësi mjedisore (KE 2011).  

Komunat kanë detyrë për mbrojtjen mjedisore, monitorim dhe menaxhim të resurseve 

natyrore brenda kufijve të tyre (Sida 2009). Disa komuna kanë një njësi mjedisore, zakonisht 

brenda Departamentit të planifikimit urban, shpeshherë me vetëm një apo dy punonjës. 

Transferimi i disa përgjegjësive nga qeveria qendrore në pushtetin lokal gjatë periudhës 

2009/2010 ka ngarkuar tutje tanimë resurset e kufizuara komunale (KE 2009a).  

Mjetet për menaxhim mjedisor 

Menaxhimi mjedisor i Kosovës mbështetet kryesisht në licencim (lejet mjedisore), 

vlerësimit e ndikimit mjedisor dhe (më pak) në monitorim dhe zbatim.  

Licencimi 

Në nivel të shtetit, MMPH lëshon lejet mjedisore, pajtueshmërinë mjedisore dhe lejet 

për ujë, kurse në nivelin lokal, komunat janë përgjegjëse për lëshimin e autorizimeve komunale 

dhe lejeve komunale mjedisore. Lejet synojnë zhvillimin industrial, projektet në infrastrukturë, 

ndërtimin urban, minierat, bujqësinë dhe pylltarinë. Dispozitat për lejet mjedisore janë dhënë 

në ligjin për mbrojtjen e mjedisit, ligjin për vlerësimin e ndikimit mjedisor dhe udhëzimet 

përkatëse administrative.  

Procesi i licencimit kërkon koordinim në mes të MMPH-së, agjencisë për licencim dhe 

komunave. Mungesa e stafit dhe resurseve sfidon këtë koordinim, që rezulton në rrezik për huti 

rreth autoritetit dhe procedurës për marrjen e licencave të kërkuara mjedisore, në veçanti për 

kapacitetet më të mëdha dhe komplekse, të cilat krijojnë ankesa nga klientët për shkak të 

pritjeve të gjata dhe procedurave të koklavitura (FRIDOM 2008).  
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Vlerësimet e Ndikimit Mjedisor (VNM) 

VNM-të shfrytëzohen si mjete për menaxhim mjedisor dhe janë të lidhura me procesin e 

lejes mjedisore. VNM-ja është parakusht për MMPH që të lëshojë pajtueshmërinë mjedisore, 

që nevojitet për agjencinë përkatëse për të lëshuar lejen e ndërtimit. VNM-të u aplikuan për 

herë të parë në vitin 2003, edhe pse për shkak të mungesës së bazës së të dhënave për 

kapacitetet industriale, dhe për shkak se kapaciteteve ekzistuese iu dha pajtueshmëria 

mjedisore pa VNM, disa projekte të reja u instaluan në terren e më pas kërkuan pajtueshmërinë 

mjedisore, duke shmangur nevojën për përgatitje të VNM-së.  

Përmirësimi i efektshmërisë së VNM-ve është i mundshëm përmes optimizimit të 

procedurave, sigurimit të pjesëmarrjes kuptimplote dhe konsultimit me akterë, si dhe ngritjes 

së varësisë në mjete të ndryshme politike dhe të menaxhimit mjedisor, të cilat parashkruhen nç 

Ligjin për mbrojtjen e mjedisit. Një rishikim i VNM-ve në shtetet e BE-së (GHK 2010) tregoi se 

përfitimet mjedisore nga VNM çmohen nga të gjitha shtetet anëtare, duke ndryshuar nga 

kursimi i resurseve gjer te dizajnimi më i mirë i projekteve dhe ngritjen e pranueshmërisë 

publike të projekteve të mëdha zhvillimore. Edhe pse Ligji për vlerësimin e ndikimit mjedisor 

parasheh licencimin e konsulentëve për VNM, sistemi përkatës ende nuk është themeluar.  

Departamenti për VNM në MMPH merret me shumë VNM në raport me numrin e 

punonjësve, në krahasim me shtetet tjera të BE-së (tabela 7.1). Duke ditur resurset e pakta 

njerëzore dhe financiare të MMPH-së, procesi i VNM-së duhet të përmirësohet në kuptim real.  

Tabela 7.1 Krahasimi i numrit të punonjësve dhe numrit të VNM-ve në shtetet e zgjedhura të 

BE-së 

Shteti VNM mesatare 
vjetore (2005-08) 

Numri i 
punonjësve 

Numri i VNM-ve 
për punonjës 

Kosovë 100 3 33 

Rep. e Sllovakisë 670 90 7 

Belgjika 183 30 6 

Letonia 11 22 6 

Estonia 80 19 4 

Danimarka 125 45 3 

Greqia 425 160 3 

Finlanda 38 15 3 

Rep. e Çekisë 117 80 1 

Burim: Jashtë Kosovës: GHK 2010 për Kosovën: Informata nga MMPH në qershor 2010.  
 

Ligji për vlerësimin strategjik mjedisor (VSM) është miratuar në vitin 2010 dhe Kosova ky 

kryer një VSM si pjesë e projektit të financuar nga Banka Botërore. Është me rëndësi se VSM 
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zbatohet në kontekst të planeve ekonomike dhe zhvillimore të Kosovës, dhe VSM dhe NVM 

janë shfrytëzuar si plotësim i njëra tjetrës. 

Monitorimi dhe zbatimi 

Legjislacioni mjedisor kërkon nga instalimet, të cilat shkaktojnë ndotje, t'i dërgojnë 

MMPH-së raportet e monitorimit, edhe pse cilësia e raporteve ndryshon dukshëm. Inspektorati 

i mjedisit brenda MMPH-së është përgjegjës për inspektimin mjedisor të ajrit, ujit dhe 

emetimeve nga mbeturinat që rrjedhin nga aktivitetet industriale. Megjithatë, sikurse me 

agjencitë tjera qeveritare, ministria ka mungesë të stafit dhe ka probleme me qarkullimin e 

stafit të cilët ikin dhe punësohen në sektorin privat që paguan rroga më të larta. Departamenti 

ka tepër pak inspektorë në krahasim me numrin e madh të problemeve mjedisore. 

Inspektimet kryhen në bazë të planit vjetor. Për objektet, planet e inspektimit përgatiten 

nga regjistri i ndërmarrjeve dhe sipas prioritetit (që do të thotë përllogaritja e rrezikut). 

Inspektimi i objekteve fokusohet në verifikimin e statusit të lejes, përfshirë disponueshmërinë e 

lejes mjedisore dhe autorizimet/lejet përkatëse, si dhe kushtet në leje. Nuk merren mostra 

kurse inspektorët nuk kanë kurrfarë pajisje të dorës për monitorim. Procedura e inspektimit 

kryhet në bazë të përvojës së inspektorëve (shumica e së cilëve kanë kryer trajnimin), pasi që 

doracakët e inspektimit me procedura ende nuk janë përgatitur.  

Të gjithë inspektorët janë të vendosur në zyrat e Inspektoratit mjedisor në Prishtinë, pas 

ndryshimit në vitin 2009 që synonte përmirësimin e koordinimit dhe efikasitetit. Megjithatë kjo 

zhvendosje parashtroi kërkesa më të mëdha logjistike për inspektorët në zonat më të largëta. 

Në rast të mospajtueshmërisë, Inspektorati mjedisor i dërgon rastet në sistemin gjyqësor, që 

përballen me vonesa si rrjedhojë e numrit të madh të lëndëve të vjetra.  

Legjislacioni parashkruan gjoba për shkelje të ligjit, edhe pse gjer tani shumë pak gjoba 

janë shqiptuar. Ligjet mjedisore përcaktojnë gjobat për shkelje të neneve nga 100 € gjer në 

50.000 €, varësisht nëse shkelësi është person fizik apo juridik. Por shqiptimi i gjobave përballet 

me dobësitë në sistemin e monitorimit dhe inspektimit, si dhe me numrin e madh të rasteve të 

mbetura në gjyqësor. Vetëm në vitin 2011 një objekt industrial u gjobit për mospajtueshmëri 

për herë të parë me 40,000 € për mosregjistrimin e emetimeve.  

Hapat e mëtejmë 

Nevojitet punë për të ngritur efektshmërinë e standardeve mjedisore. Kosova ka nxjerrë 

udhëzime administrative rreth vlerave kufizuese për shkarkimet që mund të bëhen nëpër ujëra 

(AKMM 2010), për cilësinë e ujit të pijshëm, standardet e cilësisë së ajrit dhe për standardet e 

emetimeve në ajër. Këto masa duhet të shoqërohen me sisteme të rrepta të monitorimit, 
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inspektimit dhe pajtueshmërisë. Agjencitë e qeverisë mund të fillojnë miratimin e standardeve 

dhe udhëzimeve përkatëse, duke shfrytëzuar doracakët, dhe t'i sigurojnë inspektorëve pajisje 

për monitorim dhe inspektim. Megjithatë, duhet bërë punë të madhe për të siguruar 

monitorimin e cilësisë mjedisore. Kjo do të ngriste kapacitetin për vënien e informatave në 

dispozicion të publikut, si dhe do të përforconte vetëdijen publike rreth prioriteteve mjedisore.  

MMPH tanimë është duke informuar qytetarët përmes publikimeve siç janë revista 

Mjedisi dhe  Buletini mjedisor (që publikohet me UNDP-në në Kosovë). Faqja e MMPH-së dhe 

AKMM-së në internet sigurojnë informata rreth aktiviteteve dhe përgjegjësive, si dhe 

dokumentet ligjore dhe rregulloret. Duke ditur se Ligji i Kosovës për mbrojtjen e mjedisit 

identifikon parimin e qasjes publike në informata dhe pjesëmarrjen në vendimmarrje si një nga 

parimet themelore për mbrojtjen mjedisore, qasja në informata, në vendimmarrje dhe qasja në 

drejtësi duhet të përmirësohen.  

Me qëllim të përforcimit të kapacitetit të autoriteteve rregullative mjedisore dhe 

energjetike në Kosovë, Banka Botërore dhe Qeveria janë duke punuar në drejtim të financimit 

shtesë për pastrimin e sektorit të energjisë dhe për projektin e bonifikimit të tokës. Fondet 

shtesë mund të fokusohen për të përforcuar kapacitetin brenda Ministrisë së mjedisit dhe 

planifikimit hapësinor dhe Agjencisë Kosovare për Mbrojtjen e Mjedisit dhe inspektorët e saj të 

termocentraleve të thëngjillit, përfshirë minierat sipërfaqësore, në këto fusha: (i) rishikimi i 

vlerësimit të ndikimit mjedisor, (ii) lejimi i punëve që janë parashkruar në legjislacionin e 

Kosovës si dhe në rregulloret e BE-së, dhe (iii) inspektimi i monitorimit të pajtueshmërisë me 

kushtet e lejeve, përfshirë detyrimet për monitorim të emetimeve dhe raportimin (vjetor) 

mjedisor. 

Përkundër përparimit në zhvillimin e sistemit gjyqësor, roli i gjyqësorit në menaxhimin 

mjedisor mbetet i dobët, si faktor i dobësive më të gjera me të cilat përballet sistemi gjyqësor, 

përfshirë lëndët e mbetura nëpër gjykata dhe efikasitetin në përgjithësi të dobët (KE 2010). Kjo 

në anën tjetër ndikon te zbatimi i legjislacionit mjedisor, siç janë minierat ilegale dhe prerja e 

pyllit, dhe kufizon dukshëm rolin e gjyqësorit në menaxhimin mjedisor, si dhe aftësinë e 

qytetarëve për të kërkuar drejtësi rreth çështjeve të menaxhimit mjedisor.  

Në fund, me qëllim të zgjerimit të shfrytëzimit të instrumenteve ekonomike dhe 

stimulimeve (që shfrytëzohen rrallë), Kosova duhet të zhvillojë mekanizma të fuqishëm 

rregullativ dhe përmbarues, dhe të përforcojë institucionet e saj. Vetëm atëherë mund të 

sigurojë funksionimin efikas të stimulimeve ekonomike të miratuara.  
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8. Rishikim i shpenzimeve publike për mjedisin 

Ky seksion analizon ndarjen e resurseve publike të Kosovës dhe shpenzimet që kanë të 

bëjnë me çështjet mjedisore. Varësisht nga disponueshmëria e të dhënave, shpenzimet 

mjedisore janë analizuar për kah agjencitë shpenzuese (ministri, agjenci rregullative, 

institucione të tjera), për kah lloji i shpenzimeve (rrjedhëse, kapitale) dhe për kah domeni 

mjedisor (ujë, ajër, mbeturina).  

Shpenzimet publike për mjedisin në Kosovë vijnë nga katër burime kryesore: qeveria 

qendrore, komunat, donatorët dhe ndërmarrjet publike, siç janë kompanitë për menaxhim të 

ujit dhe mbeturinave. Përderisa të dhënat për shpenzimet e financuara nga buxheti duken se 

janë gjithëpërfshirëse dhe të besueshme, mungojnë informatat komplete për projektet e 

financuara nga donatorët dhe shpenzimet e ndërmarrjeve publike pasi që ato kryesisht 

zbatohen jashtë kornizës buxhetore. 

Qeveria qendrore dhe komunale ngritën shpenzimet për mjedis gjatë periudhës 2007-10 

(ilustrimi 8.1). Përgjegjësitë kryesore mjedisore mbahen nga MMPH dhe Autoriteti Rregullativ 

për Ujë dhe Mbeturina (ARrUM). Buxhetet e tyre janë ngritur disa herë që nga viti 2006 

(ilustrimi 8.23). Megjithatë rritja ka qenë në vijë me rritjen e përgjithshme të shpenzimeve, dhe 

përqindja e shpenzimeve mjedisore në buxhetin e përgjithshëm qendror ka rënë paksa në mes 

të viteve 2009 dhe 2010. Në këtë periudhë, shpenzimet publike u rritën kryesisht për shkak të 

zgjerimit të madh të investimeve kapitale (kryesisht në infrastrukturën e transportit, por edhe 

për shkak të rritjes së shpenzimeve rrjedhëse (rrogat, për shembull). 

Ilustrimi 8.1 Shpenzimet mjedisore - qendrore dhe komunale 

 
Burim: Ministria e Financave.  
Shënim: Boshti i djathtë është përqindje e BPV-së.  



85 
 

Është vështirë të krahasohen shpenzimet mjedisore të Kosovës me ato të shteteve të 

tjera në rajon duke ditur mungesën e analizës së përbashkët të të dhënave. Për shembull, 

klasifikimi funksional i buxhetit të Kosovës nuk tregon mbrojtjen mjedisore si kategori të ndarë, 

përkundër shteteve të BE-së28. Kosova duket se shpenzon më pak në mbrojtjen mjedisore si 

përqindje të BPV-së29 sesa disa fqinj të zonës BE-10 (tabela 8.1) (edhe pse dallimi duhet të jetë 

më i vogël nëse përfshihen shpenzimet e shfrytëzuesve tjerë të buxhetit dhe ndërmarrjeve 

publike që punojnë në çështjet mjedisore. 

Tabela 8.1 Shpenzimet mjedisore (% e BPV-së) 

 
Burim: Ministria e Financave, Eurostat. 

Për MMPH, ndarjet për paga dhe mëditje, si dhe për mallra e shërbime, kanë qenë mjaft 

stabile gjer në vitin 2010, dhe rritja e shpenzimeve është bërë në anën kapitale, në veçanti në 

periudhën 2008 dhe 2009. Në vitin 2010 u ngritën të gjitha shpenzimet. ARrUM për dallim nuk 

ka përgjegjësi për investimet kapitale dhe buxheti i saj kryesisht shkon për paga dhe mëditje, si 

dhe mallra e shërbime. Fatura e pagave pothuajse u trefishua në mes të viteve 2007 dhe 2009 si 

rezultat i punësimeve të reja dhe rritjes së pagave (ilustrimi 8.2). 

Ilustrimi 8.2 Shpenzimet për kah sektori i MMPH-së (majtas) dhe ARrUM (djathtas), (mijëra €) 

 
Burim: Ministria e Financave. 

                                                           
28

 Shpenzimet për mbrojtjen mjedisore janë paratë e shpenzuara për të gjitha aktivitetet e qëllimshme që drejtpërdrejtë 
synojnë parandalimin, reduktimin apo eliminimin e ndotjes a ndonjë degradimi tjetër të mjedisit. Ato përfshijnë shpenzimet 
kapitale dhe rrjedhëse. 

29
 Shpenzimet mjedisore të MMPH-së, ARrUM-it dhe të komunave. 

2005 2006 2007 

Sllovenia 0.68 0.61 - 

Rumania 0.23 0.54 0.59 

Bullgaria 0.38 0.36 0.5 

Sllovakia 0.26 0.26 0.24 

Kosova 0.02 0.14 0.10 
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Në kuptim të domenit mjedisor të shërbimeve, menaxhimit të mbeturinave, cilësisë së 

ujit dhe ajrit, në vitet e fundit janë caktuar prioritetet kryesore për shpenzimet kapitale 

(ilustrimi 8.3). Projektet për menaxhim të ujit dhe mbeturinave kanë marrë pjesën më të 

madhe të shpenzimeve kapitale në vitin 2008 dhe 2009. Në vitin 2010, gjysma e buxhetit për 

shpenzime kapitale prej 4,7 milionë € ishte shpenzuar në menaxhim të ujit dhe pjesa tjetër në 

menaxhim të mbeturinave, ndotje të ajrit dhe të ngjashme (shtojca 3). 

Ilustrimi 8.3 Shpenzimet kapitale mjedisore të MMPH-së për kah domeni (mijëra €) 

 
Burim: Ministria e Financave. 

Ekzekutimi i shpenzimeve të buxhetuara mjedisore ka ndryshuar shumë, kryesisht si 

rezultat i zbatimit të pabarabartë të projekteve kapitale. Për MMPH-në, norma e ekzekutimit ka 

rënë në vitin 2006 (dhe është ngritur përsëri) paralelisht me rritjen e buxhetin (tabela 8.2). Në 

periudhën 2006-08, zbatimi i projekteve kapitale ishte i pakënaqshëm, me normë të 

ekzekutimit shumë më të ulët në mesin e shfrytëzuesve tjerë të buxhetit. Në vitin 2009, norma 

e ekzekutimit kapital është ngritur dukshëm dhe ishte mbi normat mesatare për të gjitha 

projektet kapitale të qeverisë qendrore. Por ende ka vend për përmirësim të zbatimit të 

buxhetit, në veçanti projektet kapitale. 
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Tabela 8.2 Normat e ekzekutimit të buxhetit për MMPH dhe ARrUM 2005-09 (%) 

 
Burim: Ministria e Financave. 

Shumë shpenzime kapitale për projektet mjedisore janë bërë nga komunat, pasi që ato 

kanë përgjegjësinë themelore për të siguruar disa shërbime mjedisore, përfshirë sipërfaqet e 

gjelbra dhe menaxhimin e ujit. Shpenzimet kapitale mjedisore u ngritën nga 3,9 milionë € në 

vitin 2006 në pothuajse 13,5 milionë € në vitin 2009 (ilustrimin 8.4). Më shumë se tre çerekë të 

shpenzimeve kishin të bëjnë me menaxhimin e ujit. Rishikimi buxhetor në mes të vitit në korrik 

2010 planifikoi projektet mjedisore prej 14,1 milionë € në 30 (nga 35) komuna, 7,5 milionë € që 

do të financohen nga buxheti qendror dhe 6,6 milionë € nga komunat.  

Ilustrimi 8,4 Shpenzimet kapitale komunale për kah domeni, të buxhetuara (majtas) dhe 

aktuale (djathtas), 2006-10 (mijëra €) 

 
Burim: Ministria e Financave. 

Ekzekutimi i projekteve mjedisore në nivel komunal ka qenë i dobët (shih ilustrimin 8.4). 

Në periudhën 2006-08, normat e ekzekutimit ishin rreth 65%, pa dallime të mëdha për kah 

domeni, edhe pse kishte dallime në mes të komunave. Në Prizren për shembull (një nga 

2005 2006 2007 2008 2009 

MMPH 

Rrogat dhe pagat 99.2 99.8 98.9 95.8 96.2 
Mallrat dhe shërbimet 99.7 100.0 97.3 68.8 90.8 

Komunalet 98.7 100.0 95.3 80.5 

Shpenzimet kapitale 100.0 18.3 43.8 51.6 90.2 

ARrUM 2005 2006 2007 2008 2009 

Rrogat dhe pagat 72 73 92 87 84 
Mallrat dhe shërbimet 82 79 79 88 86 

Komunalet 42 24 85 

Shpenzimet kapitale 99 39 95 0 n/a 
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komunat më të mëdha), ekzekutimi i shpenzimeve kapitale dhe rrjedhëse ishte shumë i 

kënaqshëm (mbi 90% në vitin 2007 dhe 2008). Zbatimi i përgjithshëm i projekteve u përmirësua 

dukshëm në vitin 2009 kur u realizuan 83% e shpenzimeve të buxhetuara, e njëjtë sikurse 

norma e ekzekutimit nga MMPH. Disa nga arsyet për zbatimin e mëhershëm të pakënaqshëm 

gjenden në aranzhimin institucional dhe ligjor dhe nuk ndërlidhen vetëm me projektet 

mjedisore. Për shembull komunat mbledhin shumicën e të hyrave vetanake kah fundi i vitit 

ashtu që nuk ka mjaft kohë për të përfunduar procedurat e tenderimit për projektet e 

investimit. 

Shfrytëzuesit tjerë të buxhetit menaxhojnë fondet që kanë të bëjnë me mjedisin. 

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural është përgjegjëse për menaxhim të pyjeve, 

me shpenzime prej 0,44 milionë € në vitin 2010 (tabela 8.3). Shpenzimi në këto kategori pritet 

të mbetet stabil në afat të mesëm. Disa shfrytëzues tjerë të buxhetit mund të kenë kohë pas 

kohe shpenzime mjedisore. Për shembull në vitin 2010 pothuajse 4 milionë € u shpenzuan në 

projektet mjedisore nga shtatë shfrytëzues të tjerë të buxhetit. Shembujt e projekteve të tilla 

përfshijnë instalimin e filtrave në minierën e Trepçës (që u financuan nga agjencia për 

privatizim) dhe të tjerët. 

Tabela 8.3 Shpenzimet që ndërlidhen me mjedisin nga shfrytëzuesit tjerë buxhetor, 2010 

(mijëra €) 

Institucioni 2010 

Ministria e Financave  1,362 

Ministria e Bujqësisë 445 

Agjencia Kosovare për Privatizim 306 

Kuvendi 10 

Ministria e Pushtetit Lokal 112 

Ministria për Komunitete 97 

Gjithsej 2,332 
Burim: Rishikimi i buxhetit në mes të vitit 2010. 

Një pjesë e madhe e financimit për mjedisin duket se vjen nga donatorët 

ndërkombëtarë, edhe pse shumat nuk mund të përcaktohen për shkak të mungesës së të 

dhënave. Njësia për koordinim të donatorëve në Ministrinë për Integrime Evropiane mban një 

bazë të të dhënave për donatorët që duhet të përfshijë të gjitha projektet e financuara nga 

donatorët në Kosovë, por mbulesa e donatorëve dhe projektet mund të mos jenë përfunduar. 

Ajo nuk ka as të dhënat për projektet e përfunduara (është krijuar shumë kohë më parë).  

Sipas bazës së të dhënave të donatorëve, donatorët kanë zotuar së paku 4,7 milionë € 

për projektet mjedisore në vitin 2009 (tabela 8,4). BE-ja është në mesin e donatorëve më të 

mëdhenj në këtë fushë, sikurse në shtetet e tjera në rajon. (Për të ndihmuar në përmirësimin e 
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standardeve mjedisore, BE-ja ka zotuar rreth 7 milionë € në vitin 2007 dhe 200830, disa për 

përmirësim të ujësjellësit dhe disa për menaxhim të ujit dhe mbeturinave). Kosova, si kandidat 

potencial për anëtarësim në BE, duhet të miratojë legjislacionin gjithëpërfshirës të BE-së në 

këtë fushë. Siç u pa në seksionin e Rishikimit institucional, investimet e kërkuara për të arritur 

këtë synim janë substanciale, pasi që niveli i pajtueshmërisë së Kosovës është tepër i ulët. KE 

(2010) ka konkluduar se përshtatja e Kosovës me standardet mjedisore të BE-së është në fazë 

të hershme, edhe pse kohëve të fundit është arritur një përparim në miratimin e legjislacionit 

(por jo edhe në zbatimin e tij).  

Tabela 8.4 Aktivitetet mjedisore dhe zotimet e financuara nga donatorë në këtë fushë, 2009 

(mijëra €) 

Emri i projektit Shuma  

Mbyllja e tetë deponive të pakontrolluara komunale  2,656 

Infrastruktura e vogël për ujë dhe kanalizim 1,302 

Projekti për përkrahje të ujësjellësit dhe kanalizimit rural 
në Kosovën juglindore 

469 

Mbikëqyrja e punëve për mbylljen e deponive komunale 199 

Krijimi i kadastrës për ndotësit e ujit në Kosovë 53 

Riciklimi i mbeturinave plastike dhe mjedisi 23 

Gjithsej 4,702 

 
Burim: Baza e të dhënat të donatorëve në Ministrinë për Integrime Evropiane. 

Donatorët e tjerë në sektor përfshijnë Agjencinë Suedeze për Zhvillim Ndërkombëtar 

(kryesisht e përfshirë në mbrojtjen e pyjeve dhe zhvillimin e strategjisë zhvillimore të mjedisit), 

KfW, USAID, Agjencia e Austrisë për Zhvillim dhe qeveria Zvicerane (të gjitha të fokusuara në 

kanalizim).  

Banka Botërore ka ruajtur fokusin në mjedis. Angazhimi i saj kryesor është përmes 

Projektit për pastrimin dhe bonifikimin e tokës (për rreth 10 milionë $, i përkrahur edhe me 3 

milionë € shtesë nga qeveria e Holandës). Projekti financon pastrimin e mjedisit nga hiri i 

akumuluar i KEK-ut gjatë 40 viteve duke zhvendosur, riformësuar dhe mbuluar deponinë e hirit, 

si dhe riformësuar dhe pyllëzuar depozitë e djerrinave. Përmes këtij projekti është  

bashkëfinancuar furnizimi i pajisjeve të reja për transport hidraulik të hirit nga KEK-u për në 

minierën në Mirash për të shmangur pluhurin e hirit gjatë transportit përmes sistemit të 

hedhjes, dhe për të larguar mbeturinat e rrezikshme kimike nga lokacioni i vjetër i gazifikimit.  

Resurset publike për projektet mjedisore kanë gjasa që të jenë të kufizuara në afat të 

mesëm duke ditur vendimin e qeverisë në zbatimin e planit shumëvjeçar të infrastrukturës së 

transportit, që fillon me autostradën për në Shqipëri që pritet të kushtojë afro 1 miliardë € për 
                                                           
30

 Faqja në internet e Zyrës Ndërlidhëse të Komisionit Evropian në Kosovë. 
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katër vite. Gjithashtu rishikimi i buxhetit në mes të vitit 2010 uli shpenzimet mjedisore për 2,6 

milionë € për të gjitha institucionet, ku rreth dy të tretat janë projekte të reja kurse të tjerat 

ishin projekte në pritje. Korniza afatmesme e shpenzimeve 2011-2013, që është rishikuar pas 

rishikimit të buxhetit në mes të vitit, parasheh rënie në shpenzimet kapitale të MMPH-së në 

periudhën 2011-13 në krahasim me vitin 2010 (tabela 8.5) dhe kufi të shpenzimeve rrjedhëse.  

Tabela 8.5 Korniza afatmesme e shpenzimeve e MMPH-së 2011-13 (mijëra €) 

 
Burim: Korniza afatmesme e shpenzimeve 2011-13. 

Korniza afatmesme e shpenzimeve 2011-13 inkorporon financimin e disa projekteve të 

rëndësishme, siç është ndërtimi i depos së përkohshme për mbeturina të rrezikshme, krijimi i 

rrjetit për monitorim të cilësisë së ajrit dhe ndërtimi i impiantit për sterilizim të mbeturinave 

infektuese. Përveç kësaj, MMPH ka identifikuar projekte të tjera që mund të financohen nëse 

identifikohet buxheti shtesë. Këto përfshijnë ndërtimin e deponive rajonale për mbeturinat 

komunave në Mitrovicë dhe Pejë, përmirësimin dhe zgjerimin e infrastrukturës për mbledhjen 

dhe akumulimin e mbeturinave dhe bërllokut, dhe rritjen e numrit të punonjësve për zbatimin e 

ligjit për mbrojtjen nga rrezatimi dhe siguria nukleare. 

Pjesa më e madhe e shpenzimeve mjedisore financohet nga buxheti qendror. Të hyrat 

nga aktivitetet mjedisore janë margjinale: në vitin 2009 ishin vetëm 316,000 € (ilustrimi 8.5) nga 

dy agjenci. (Në BE për dallim, të hyrat nga tatimet mjedisore kapën 2.4% të BPV-së në vitin 

2007, 3% të BPV-së në Slloveni dhe 3,4% të BPV-së në Bullgari31). Shumica e të hyrave mblidhet 

nga ARrUM nga ofrimi i shërbimeve, edhe pse këto fonde mbulojnë vetëm rreth 80% të 

buxhetit të ARrUM në vitin 2008 dhe 2009 (në vitet e mëhershme të hyrat ishin më të larta sesa 

shpenzimet e ARrUM). MMPH ka filluar të mbledhë të hyrat nga licencat për aktivitete 

rekreative në vitin 2008 (85,000 € në vitin 2009). Nuk ka të dhëna që tregojnë nëse komunat 

mbledhin të hyra që lidhen me mjedisin, dhe nuk ka fonde jashtëbuxhetore për mjedisin. 

                                                           
31

 Tatimi mjedisor është baza tatimore e së cilës është njësia fizike (apo diçka e përafërt) e diçkaje që ka ndikim negativ të 
dëshmuar dhe specifik në mjedis. Të hyrat e gjithëmbarshme për tatimet mjedisore përfshijnë tatimet në transport, energji, 
ndotje dhe resurse (Eurostat). 
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Ilustrimi 8.5 Të hyrat mjedisore të ARrUM dhe MMPH (mijëra €) 
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Burim: Ministria e Financave. 

 
Në shtetet e BE-10, fondet mjedisore jashtëbuxhetore, dhe në shkallë më të vogël 

sektori privat, ka qenë burim i rëndësishëm i financimit. Për shembull në Kroaci, dy fondet 

jashtëbuxhetore - Fondi për ujërat kroate dhe Fondi për mjedis dhe efiçiencë të energjisë - 

llogaritet se kanë siguruar rreth 30% të financimit të gjithëmbarshëm mjedisor në periudhën 

2006-08. Të hyrat mblidhen nga tarifat për ndotësit, shfrytëzuesit mjedisorë, komunat, 

mbeturinat e rrezikshme dhe industriale, sistemet e paketimit të mbeturinave dhe automjetet 

motorike. Është e paqartë se sa investitorët privatë bartin kostot mjedisore në Kosovë, por kjo 

shifër duket se është shumë e ulët. 

Burimet e tjera të mundshme të financimit të projekteve mjedisore në shtetet e tjera 

janë nga kursimet e akumuluara apo përfitimet e ndërmarrjeve publike. Përmirësimi i 

rendimentit financiar të shërbimeve komunale, siç janë kompanitë e ujësjellësit dhe kanalizimit, 

dhe ujëmbledhësve, mund të paraqes burim për investime kapitale. Shumica e tyre në Kosovë 

janë ndërmarrje publike. Përmirësimi i efikasitetit teknik dhe paraqitja e tarifës në bazë të 

kostos dhe inkasimi më i mirë do të reduktonte subvencionet për ato kompani dhe do të ngriste 

përfitimet e tyre. Fatkeqësisht nuk ka shumë të dhëna rreth efikasitetit të tyre apo gjendjes së 

tyre financiare, kështu që nevojiten analiza shtesë për vlerësim.  

Korniza afatmesme e shpenzimeve 2011-13 deklaron se sektori i ujit përballet me sfida 

të ndryshme, përfshirë nivelin e dobët të faturimit dhe inkasimit, dhe koston e lartë fikse dhe 

operative. Si përgjigje, prioritetet afatmesme të ARrUM janë risistemimi i strukturës së 

pagesave, promovimi i konkurrencës përmes arritjes së nivelit të kënaqësisë, monitorimit të 

rendimentit të ofruesve të shërbimit dhe hartimit të planit për borxhet e akumuluara. 
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Hapat e mëtejshëm  

Pasi që financimi i projekteve mjedisore nën Kornizën Afatmesme të Shpenzimeve është 

i kufizuar, qeveria duhet të kërkojë përkrahje donatore për të përmbushur kërkesat e 

Direktivave që kërkojnë investime të mëdha. Një rrugë e mirë përpara është prezantimi i 

master-planeve sektoriale për sektorët kryesor që kërkojnë investime të mëdha: ujësjellësi, 

kanalizimi dhe trajtimi i ujërave të zeza si dhe menaxhimi i mbeturinave (të rrezikshme) që do 

të përfshinte përmirësimin e performancës financiare të shërbimeve lokale komunale përmes 

tarifave që mbulojnë koston dhe përmes përmirësimit të mbledhjes. 

Për ato probleme mjedisore ku duhet të adresohen ndërhyrjet nga sektori privat, 

ekzistojnë mundësitë për të rritur përqindjen e sektorit privat të shpenzimeve mjedisore dhe të 

detyrohet të paguaj për faktorët negativ të jashtëm mjedisor përmes ngarkesave dhe gjobave. 

Qeveria mund të arrijë këtë përmes rritjes së efektivitetit të standardeve mjedisore, në veçanti 

për ndotjen e ajrit. 

 

Shtojca 1. Qasjet për caktimin e kostos së shëndetit dhe transferimi i beneficioneve 

Vlerësimi monetar i ndikimeve shëndetësore 

Rezultatet shëndetësore mund të grupohen në mortalitet dhe morbiditet.  

Kostoja e mortalitetit. Këto mund të llogariten përmes qasjes së kapitalit njerëzor apo 

vlerës sipas qasjes së jetës statistikore. 

Qasja e jetës statistikore vlerëson jetën sipas vlerës së tanishme të të ardhurave që 

humben në të ardhmen si rezultat i mortalitetit. Vlera e kapitalit njerëzor për Kosovën bazohet 

në normën e tashme dhe të projektuar të pagave brenda shtetit. Ajo llogaritet në 134,800—

141,700 € për fëmijë nga një gjer në tre vjeç, dhe 37,200 € për një të rritur vdekja e së cilit 

përfshinë 10 vite të jetës së humbur. 

Vlera e qasjes së jetës statistikore në përgjithësi jep kosto më të lartë monetare të 

mortalitetit. Ajo pasqyron vullnetin e individit për të paguar për reduktimin e rrezikut nga 

vdekja. Vlera e jetës statistikore bazohet në faktin se rreziku nga vdekja është diçka e 

nënkuptueshme në vendimet dhe veprimet e përditshme. Kur vlerësohen mundësitë për 

punësim dhe fitim të rrogës, për shembull, ju konsideroni të gjitha tiparet e punës, përfshirë 

rrezikun shëndetësor që rrjedh nga ai punësim.  
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Pasi që vlerat e jetës statistikore për Kosovën nuk gjenden, ky studim bazohet në meta-

analizën e bërë nga Navrud dhe Lindhjem (2010). Meta-analiza e tyre bazohet në studimet e 

deklaruara të preferencës nga baza e të dhënave të mbi 1,000 përllogaritjeve të jetës 

statistikore nga studimet e shumta në mbi 30 shtete, përfshirë shtetet me BPV për kokë banori 

në vlerë të ngjashme sikurse Kosova. Navrud dhe Lindhjem japin funksionin e transferimit të 

beneficioneve të llogaritura në aspektin empirik (shih më poshtë) nga këto studime që mund të 

aplikohen për Kosovë: 

VSL = e(0.0433 + 1.022 ln (gdp) – 0.445 ln(r))     (A1.1) 

ku VSL është shprehur si pariteti i fuqisë blerëse (PPP) i përshtatur për dollarë; gdp është 

BPV për kokë banori në PPP të përshtatur për dollarë; dhe r është ndryshimi i rrezikut të 

mortalitetit
32

.  VSL më pas konvertohet në euro duke e shumëzuar me normën PPP. 

Kjo jep vlerën e jetës statistikore në Kosovë prej 165,500 € në vitin 2010. Kjo vlerë është 

vetëm pak më e lartë sesa vlera e kapitalit njerëzor për fëmijët e vegjël por është mbi katër 

herë më e lartë sesa për të rriturit. 

Kostot e morbiditetit. Këto mund të llogariten përmes qasjes së kostos për sëmundje 

apo përllogaritjes së vullnetit për të paguar për shmangien e ndonjë episode të sëmundjes. 

Kostoja e sëmundjes përfshinë trajtimin mjekësor dhe vlerën për kohën e humbur si rezultat i 

sëmundjes. Humbja e kohës vlerësohet sipas normës së pagës. Vullneti për të paguar për 

shmangien e ndonjë episode të sëmundjes është më i lartë sesa kostoja e sëmundjes pasi që 

pasqyron vlerën që i jep individi për të shmangur dhimbjen dhe vuajtjen si dhe barrët tjera të të 

qenit i sëmurë, përfshirë kostot financiare (Alberini dhe Krupnick 2000; Cropper dhe Oates 

1992; Dickie dhe Gerking 2002; Wilson 2003). Ky raport supozon se vullneti për të paguar është 

dy herë më i lartë sesa kostoja e sëmundjes.  

Masa e zakonshme për efektet shëndetësore 

Ky raport jep përllogaritjen e DALY (vite të jetës të humbura si pasojë e sëmundjes) që 

shkaktohen nga rreziqet shëndetësore. DALY është krijuar për të siguruar një masë të 

zakonshme të barrës nga sëmundja për sëmundjet e ndryshme dhe vdekjen e parakohshme 

(Murray dhe Lopez 1996). Masa kombinon vitet e humbura të jetës dhe vitet e jetuara me 

sëmundje apo invaliditet që maten sipas seriozitetit. DALY-të nuk janë monetizuar në këtë 

raport, por janë paraqitur për të bërë krahasimin e efekteve të gjithëmbarshme shëndetësore 

të ndotjes së ajrit apo ujit joadekuat, kanalizimit apo higjienës. 

                                                           
32

 Ky funksion BT nënkupton se elasticiteti i të hyrave është 1.022, që do të thotë se VSL ndryshon në mes të 

shteteve në përpjesëtim me PPP-në e tyre të përshtatur për BPV në kokë banori. Aplikohet dallimi në rrezikun nga 

mortaliteti prej 1.10,000, që është niveli i përdorur shpeshherë në studimet e VSL-së. 
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Transferimi i beneficioneve: kostot njësi të dëmit 

Transferimi i beneficioneve është metodë e rëndomtë e vlerësimit ekonomik të 

ndryshimeve mjedisore. Thelbi i saj është shfrytëzimi i studimeve të mëhershme të vlerësimit të 

performancave të ngjashme mjedisore në shtetet apo rajonet e tjera, e më pas me përshtatjet e 

nevojshme, të aplikohen këto të gjetura për rastin që shqyrtohet, duke prodhuar përllogaritjet 

për dëmet specifike mjedisore.  

Por mbështetja në rezultatet nga studimet e mëhershme mund të krijojë probleme. Nuk 

është gjithmonë korrekte në aspektin metodologjik që thjeshtë të transferohet dhe të 

aplikohen të dhënat për ndikimin fizik, aspektet gjeografike dhe preferencat e popullsisë 

vendore nga studimet e mëhershme, dhe transferimi i beneficioneve është më i saktë nëse 

ndikimet lokale janë më të vogla. Për dallim, kjo qasje arsyetohet për ndikimet globale, siç është 

ndryshimi klimatik dhe dëmtimi i shtresës së ozonit.  

Kur karakteristikat lokale të ndjehen më fuqishëm, rezultatet e sipërme duhet të 

shfrytëzohen me vëmendje. Përshtatjet duhet të bëhen për të hyrat, madhësinë dhe 

karakteristikat e popullsisë, gjendjen e mëhershme dhe përcaktuesit tjerë që kanë të dhënat e 

tashme. 

Boyle dhe Bergstrom (1992) propozojnë këto tri kritere për aplikimin e suksesshëm të 

transferimit të beneficioneve: 

 Ngjashmëritë e mallit apo shërbimit mjedisor që vlerësohet. 

 Karakteristikat demografike, gjeografike, ekonomike dhe sociale apo aftësia për 

përshtatje të këtyre llojeve të parametrave në aspektin statistikor. 

 Dëshmitë e metodologjisë së shëndoshë ekonomike dhe statistikor të aplikuar në 

studimin preliminar.  
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Shtojca 2. Shqyrtimi i hollësishëm institucional  

Ky shqyrtim institucional siguron një pasqyrë të aranzhimit institucional mjedisor në 

Kosovë. Ai përfshinë një pasqyrë koncize të këtyre aspekteve të institucioneve përkatëse për 

politikëbërje, planifikim, monitorim dhe zbatim në fushën e mjedisit, që konsiderohen 

karakteristika thelbësore të politikës së mirë, institucioneve dhe qeverisjes: 

 Bërja e politikës: vlerësimi i politikave, kornizës legjislative dhe rregullative për 

mbrojtjen dhe menaxhimin e resurseve specifike mjedisore. 

 Efikasiteti administrativ: struktura e administratës mjedisore brenda makinerisë së 

gjithëmbarshme administrative, resurset njerëzore dhe kapaciteti administrativ në lidhje 

me shqetësimet kryesore mjedisore. 

 Zbatimi dhe ndikimi: mënyra në të cilën zbatohen politikat mjedisore dhe efektet në 

terren. 

Shqyrtimi mbështetet në vlerësimet e mëhershme të kryera në Kosovë në periudhën 

2008-2010, përfshirë rishikimin funksional dhe dizajnin e ministrive (FRIDOM 2008) që synoi 

përmirësimin e organizimit të qeverisë dhe organeve të saj përbërëse. Një konsideratë e 

rëndësishme ishte synimi i Kosovës për të harmonizuar legjislacionin e saj mjedisor me atë të 

Bashkimit Evropian (BE) dhe kështu rishikimi i fokusua në praktikën e mirë të BE-së dhe në bazë 

të raporteve të progresit të Komisionit Evropian (KE) në harmonizimin e legjislacionit mjedisor 

të Kosovës.  

Kosova ka arritur të mëposhtmet:  

 Krijimi i Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor (MMPH) dhe Agjencisë 

Kosovare për Mbrojtjen e Mjedisit (AKMM). 

 Hartimi dhe miratimi i ligjeve dhe udhëzimeve administrative për mbrojtjen mjedisore, 

mbrojtjen e natyrës, energjinë, minierat, bujqësinë dhe pylltarinë. 

 Hartimi i standardeve mjedisore për emetimet në ajër, shkarkimet e lëngjeve dhe 

cilësinë e ujit të pijshëm.  

 MMPH është duke informuar qytetarët përmes publikimeve, siç janë revista Mjedisi dhe  

Buletini mjedisor (që publikohet me UNDP-në në Kosovë). Faqja në internet e MMPH-së 
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dhe AKMM-së33 siguron informata për aktivitetet dhe përgjegjësitë, si dhe dokumentet 

ligjore dhe rregullative (që gjenden edhe në faqen në internet të kuvendit të Kosovës).  

Korniza ligjore 

Neni 7 i Kushtetutës së Kosovës njeh mbrojtjen e mjedisit si një nga parimet në të cilat 

bazohet rendi kushtetues i Kosovës, dhe neni 52 njeh përgjegjësinë për mjedisin si të drejtë 

themelore, përfshirë përgjegjësinë për natyrën dhe biodiversitetin, mjedisin dhe trashëgiminë 

kombëtare, mundësinë për t'u dëgjuar nga institucionet publike dhe konsideratën e opinioneve 

publike rreth çështjeve që ndikojnë mjedisin e tyre dhe konsideratën e ndikimit në mjedis nga 

institucionet publike në vendimmarrje. 

Ligjet kryesore për mjedisin në Kosovë përfshijnë: 

 Ligjin për mbrojtjen e mjedisit (nr. 03/L-025) - i miratuar - synon promovimin e krijimit 

të mjedisit të shëndoshë për popullsinë e Kosovës duke e sjellë gradualisht në 

standardet e BE-së për mjedisin. Ligji ngarkon MMPH-në me përgjegjësinë për të 

hartuar masat administrative dhe siguron qëndrueshmërinë mjedisore në Kosovë. Ai 

gjithashtu ngarkon komunat me aplikimin e parimeve themelore të mbrojtjes mjedisore.  

 Ligji për vlerësimin e ndikimit mjedisor (nr. 03/L-024) - i miratuar - synon parandalimin 

apo zbutjen e ndikimeve negative të projekteve të propozuara dhe rregullon procedurat 

për identifikim, vlerësim, raportim dhe administrim të ndikimeve mjedisore të projektit 

të propozuar, për të siguruar të gjitha informatat përkatëse rreth mjedisit për 

vendimmarrje nga MMPH për lëshimin e pajtimit mjedisor. 

 Ligji për vlerësimin mjedisor (nr. 03/L-015) - i miratuar - synon sigurimin e nivelit të lartë 

të mbrojtjes së mjedisit dhe shëndetit të njeriut përmes vlerësimit strategjik mjedisor të 

planeve dhe programeve.  

 Ligji për ujërat e Kosovës (nr. 2004/24)—i miratuar - synon përmirësimin e menaxhimit 

të resurseve ujore, shfrytëzimin racional, planifikimin afatgjatë, dhe konservimin dhe 

mbrojtjen e burimeve ujore, dhe vendosjen e standardeve në vijë me politikat, ligjin dhe 

standardet e përgjithshme të BE-së. Ligji bazon menaxhimin e ujit në: parimet e natyrës 

gjithëpërfshirëse të proceseve natyrore dhe dinamikat e ujit si dhe lidhjet në mes të 

komponentëve të ndërvarur të ekosistemeve akuatike, mbrojtjen e përhershme të 

cilësisë së mirë dhe shfrytëzimit të drejtë të ujit, sigurimin e njerëzve dhe pronës nga 

efektet e dëmshme të ujit, dhe aplikimin e teknikave më të mira të mundshme dhe të 

hulumtimit të ri shkencor. 

                                                           
33

 www.ammk-rks.net/. 



97 
 

 Ligji për mbrojtjen e ajrit (nr. 2004/30) - i miratuar - ngarkon përgjegjësinë për 

përcaktimin e cilësisë së ajrit dhe standardeve të emetimit, identifikon treguesit 

kryesorë të cilësisë së ajrit dhe cakton detyrimet për mbrojtjen e cilësisë së ajrit. 

 Ligji për menaxhimin e mbeturinave (nr. 02/L-30) - i miratuar - rregullon përgjegjësitë 

dhe aktivitetet për menaxhimin e mbeturinave, përfshirë identifikimin dhe klasifikimin e 

mbeturinave, planifikimin e menaxhimit të mbeturinave, organizimin dhe përcaktimin e 

kushteve për aktivitetet e menaxhimit të mbeturinave, lëshimin e licencave, dhe 

përcaktimin e kushteve të shëndosha mjedisore për menaxhim të mbeturinave. Ligji 

synon sigurimin se menaxhimi i mbeturinave kryhet në aso mënyre që minimizon 

rrezikun e dëmit ndaj shëndetit të njeriut dhe mjedisit duke parandaluar ndotjen e ujit, 

ajrit, tokës dhe rrezikun e dëmit ndaj biodiversitetit, aromave të rënda, parazitëve dhe 

telasheve tjera, rrezikun nga zjarri dhe shpërthimet, dhe efektet negative ndaj objekteve 

apo vendeve me interes të veçantë, siç janë zonat e mbrojtura të natyrës të përcaktuara 

me ligj. 

 Ligji për parandalimin dhe kontrollin e integruar të ndotjes (nr. 03/L-043) - i miratuar - 

synon parandalimin e ndotjes industriale duke parandaluar apo reduktuar mbeturinat 

dhe emetimet në ajër, ujë dhe tokë, dhe përcakton dispozitat për lejimin e instalimeve. 

Ligji mbështetet në praktikat më të mira të mundshme.  

 Ligji për mbrojtjen e natyrës (nr. 02/L-18) - i miratuar - mbështetet në parimet e 

bashkëpunimit, qëndrueshmërisë, integrimit, pagesave për ndotje, edukim dhe 

shkollim, përgjegjësi, dhe menaxhim efektiv të mbrojtjes së natyrës. Ai përcakton 

strategjinë dhe planin e veprimit për mbrojtjen e natyrës, dhe cakton organet 

përgjegjëse për mbrojtjen e natyrës (MMPH, Instituti i Kosovës për mbrojtjen e natyrës 

brenda KPMM-së, dhe zyrat e administratës lokale në nivel lokal).  

 Ligji për tokat bujqësore (nr. 02/L-26) - i miratuar - rregullon shfrytëzimin dhe mbrojtjen 

e tokave bujqësore dhe përcakton dispozitat për klasifikimin e tokave bujqësore, 

ndërrimin e destinacionit të tokës bujqësore, dhe parandalimin e ndotësve dhe 

kontrollin e erozionit në tokat bujqësore.  

Rishikimi funksional i kryer nga projekti FRIDOM i MMPH-së ka përgatitur një krahasim 

në mes të rregulloreve të BE-së (përfshirë direktivat dhe vendimet) dhe rregulloreve të Kosovës, 

si indikacion të madhësisë së punës së kërkuar për ta sjellë Kosovën në vijë me rregulloret e BE-

së. Tutje, zbatimi i legjislacionit mjedisor mbetet sfidë (KE 2010). 

Politikat dhe programet kryesore sektoriale 

Disa sektorë përtej mjedisit kanë ndikim dhe marrin pjesë në menaxhimin mjedisor. 

Politikat kryesore dhe programet sektoriale përfshijnë: 
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Mjedisi. Plani shtetëror i veprimit për mjedisin (PShVM) (2006-10) synon përmirësimin e 

cilësisë së mjedisit në Kosovë, dhe si rrjedhojë edhe të cilësisë së shëndetit publik. Ai përcakton 

aktivitetet prioritare për sektorin e mjedisit. Strategjia e Kosovës për Mjedisin (SKM) dhe 

PShVM janë përditësuar në vitin 2011. SKM 2011-21 identifikon prioritetet dhe përcakton 

synimet për qëndrueshmërinë mjedisore në Kosovë. Kjo Strategji identifikon objektivat 

afatgjata të reduktimit të ndotjes, mbrojtjen e biodiversitetit, shfrytëzimin racional dhe të 

qëndrueshëm të resurseve natyrore, dhe mbrojtjen e peizazheve të çmueshme. Në afat të 

shkurtër, ai identifikon prioritetet e integrimit me legjislacion dhe strukturat e BE-së si dhe 

përvijimin mjedisor.  

Energjia. Strategjia e Kosovës për Energji 2009-18 përcakton disa objektiva strategjike 

për sektorin e energjisë përfshirë arritjen e sigurisë së furnizimit, ristrukturimin e sektorit, 

zhvillimin dhe rehabilitimin e kapacitetit të gjenerimit, zgjerimin e transmetimit dhe 

shpërndarjes, dhe promovimin e investimit të huaj. Ajo gjithashtu synon promovimin e 

vetëdijes për mbrojtjen mjedisore në aktivitetet e energjisë, efiçiencën e energjisë dhe 

shfrytëzimin e energjisë së ripërtërishme dhe hartimin e strategjinë për gazin.  

Industria dhe ndërmarrjet e vogla dhe të mesme. Strategjia industriale e Kosovës 2010-

13 siguron bazën për ngritjen e cilësisë së politikave industriale. Dokumenti parasheh një rol më 

të madh në kontributin në BPV, përfshirë eksportet dhe investimin. 

Bujqësia dhe zhvillimit rural. Strategjia e bujqësisë dhe zhvillimit rural 2009-13 

përcakton disa objektiva për sektorin, përfshirë rritjen e nivelit të të hyrave, përmirësimin e 

efikasitetit dhe konkurrueshmërisë së fermave, përmirësimin e efikasitetit dhe 

konkurrueshmërisë së përpunimit dhe tregtimit të produkteve bujqësore, përmirësimin e 

cilësisë dhe standardeve të higjienës, rritjen e mundësive për punësim, lehtësimin e hyrjes në 

BE, dhe zhvillimin e qëndrueshëm rural dhe përmirësimin e cilësisë së jetës (përfshirë 

infrastrukturën) përmes promovimit të bujqësisë dhe aktiviteteve tjera ekonomike që janë në 

harmoni me mjedisin.  

Pylltaria. Politika e Kosovës dhe letra e strategjisë për zhvillimin e sektorit të pylltarisë 

2010-20 përcakton objektivat për përmirësim të kapacitetit për të trajtuar çështjet mjedisore 

që ndërlidhen me pylltarinë, ngritjen e kapacitetit të institucioneve të Kosovës për të zbatuar 

dhe monitoruar planet e veprimit për biodiversitet, dhe krijimin dhe menaxhimin e zonave të 

mbrojtura në pajtim me synimet kombëtare dhe marrëveshjet ndërkombëtare. 
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Institucionet kryesore në menaxhimin e mjedisit 

Agjencitë qendrore 

MMPH. Ministria është krijuar si departament brenda strukturës së Kombeve të 

Bashkuara dhe më pas u bë Ministri në vitin 2002-03. Përgjegjësitë e MMPH-së përfshijnë 

përcaktimin e politikave mjedisore të vendit, hartimin e legjislacionit, të normave dhe 

standardeve mjedisore dhe nxjerrjen e udhëzimeve, sigurimin e zbatimit të politikave dhe 

zbatimin e legjislacionit përkatës, dhe koordinimin e aktiviteteve për mbrojtjen e mjedisit, 

menaxhimin e ujit, inspektimin mjedisor dhe planifikimin hapësinor. MMPH është përgjegjës 

edhe për zhvillimin e edukimit mjedisor dhe promovimin e vetëdijes së komunitetit dhe 

pjesëmarrjen në mbrojtjen mjedisore (FRIDOM 2008). MMPH ka një Departament të mjedisit 

(që merret për mbrojtjen e natyrës, menaxhimin e mbeturinave, mbrojtjen e ajrit dhe çështjet 

industriale), si dhe ka Departamentin për ujëra. Inspektorati mjedisor është në kuadër tç 

Ministrisë së Mjedisit dhe ka përgjegjësi për aktivitetet e inspektimit. 

AKMM, i themeluar sipas Ligjit numër 03/L-025 për mbrojtjen mjedisore, dhe pas 

nxjerrjes së udhëzimit përkatës administrativ, është një agjenci brenda MMPH-së, që i raporton 

drejtpërdrejtë ministrit të Mjedisit. AKMM është përgjegjëse për detyrat profesionale, 

shkencore dhe hulumtuese, përfshirë monitorimin mjedisor, menaxhimin dhe hulumtimin e 

informatave mjedisore, si dhe përgjegjësitë e ndryshme administrative, siç janë dhënia e 

opinionit për vlerësimet e ndikimit në mjedis, nxjerrjen e pajtimit mjedisor për lejet për 

ndërtim, lëshimin e opinionit për zonat e mbrojtjes së natyrës, dhe organizimin e Sistemit 

informativ për mbrojtjen e mjedisit (SIDA 2009 dhe udhëzimi administrativ nr. 22/03 për 

themelimin e Agjencisë Kosovare të Mbrojtjes së Mjedisit). AKMM përbëhet nga instituti 

hidrometeorologjik i Kosovës, dhe Instituti për mbrojtjen e natyrës dhe mjedisit të Kosovës, dhe 

përbëhet nga tri drejtori: për monitorim të mjedisit, për sistemet informative mjedisore, dhe 

për hartimin e raporteve dhe programeve mjedisore. AKMM është përgjegjëse edhe për 

Agjencinë Kadastrale të Kosovës (FRIDOM 2008).  

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural. Departamenti i Pylltarisë brenda 

Ministrisë së Bujqësisë është përgjegjës për bërjen e politikave për sektorin e pylltarisë. Ai ka 

funksion të rregulluar të përgatitjes së strategjisë, ligjeve, legjislacionit, projekteve dhe hartimin 

e programeve për pylltari, gjueti dhe ekoturizëm. Departamenti punëson 19 punonjës. 

Agjencia Kosovare e Kadastrës. Si degë ekzekutive e Ministrisë së Bujqësisë, Agjencia 

është përgjegjëse për rregullimin e çështjeve që kanë të bëjnë me pyjet dhe tokat pyjore, 

administrimin dhe menaxhimin e tokave pyjore publike dhe pyjeve nëpër parqet nacionale në 

Kosovë, përveç atyre rasteve kur ligji në veçanti e përcakton këtë përgjegjësi te ndonjë autoritet 

tjetër të qeverisë. Përgjegjësitë kryesore të Agjencisë së pyjeve të Kosovës përfshijnë zbatimin e 
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legjislacionit që ka të bëj me pyjet, monitorimin e zhvillimit të resurseve pyjore në Kosovë, 

rregullimin e pyjeve dhe tokave pyjore, dhe administrimin dhe menaxhimin e tokave pyjore dhe 

pyjeve publike nëpër parqet nacionale të Kosovës (Ministria e Bujqësisë 2010). Në vitin 2010, 

në bazë të memorandumit të mirëkuptimit të nënshkruar në mes të Ministrisë së Bujqësisë, 

Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural dhe Ministrisë së Pushtetit Lokal, transferoi te komunat një pjesë 

të përgjegjësive të saj për lëshimin e licencave për prerjen e pyjeve private dhe për rojat pyjore.  

Ministria e Zhvillimit Ekonomik. Ministria është përgjegjëse për hartimin dhe zbatimin e 

politikave të energjisë dhe minierave, si dhe promovimin e reduktimit të ndotjes mjedisore në 

sektorët e energjisë dhe minierave, efiçiencës së energjisë dhe burimeve të energjisë së 

ripërtërishme (MEM 2010) - përgjegjësi që më parë mbaheshin nga Ministria e Energjisë dhe 

Minierave para integrimit të saj në Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik në vitin 2011. Strategjia e 

Kosovës për energji (2005-15) dhe Strategjia e re për energjinë 2009-18 synon arritjen e planit 

20/20/2034 të BE-së në kuptim të energjisë së ripërtërishme dhe caqeve për efiçiencën e 

energjisë.  

Komisioni i Pavarur për Miniera dhe Minerale (KPMM) - është përgjegjës për rregullimin 

e aktiviteteve të minierave në Kosovë. Komisioni nxjerr licencat për eksplorim dhe miniera, 

lëshimi i së cilave shpeshherë kërkon pajtueshmërinë mjedisore nga MMPH (shpeshherë në 

bazë të vlerësimit të ndikimit mjedisor), Agjencia e pyjeve të Kosovës, dhe komunat.  

Organizatat lokale - komunat 

Sipas Ligjit për mbrojtjen e mjedisit, komunat janë ngarkuar me aplikimin e plotë të 

parimeve të mbrojtjes mjedisore (siç është cekur në Ligj), si dhe për të bashkëpunuar me 

MMPH-në për përgatitjen e planeve për mbrojtjen e mjedisit dhe zhvillimin e qëndrueshëm 

brenda territorit të tyre sipas këtij ligji, zbatimin e ligjeve dhe inspektimin e zbatimit të ligjeve 

që kanë të bëjnë me mbrojtjen e mjedisit dhe zhvillimit të qëndrueshëm brenda territorit të 

tyre, përgatisin informatat që kanë të bëjnë me mbrojtjen e mjedisit dhe zhvillimin e 

qëndrueshëm për qytetarët, dhe planin për mbrojtjen e mjedisit dhe zhvillimin e qëndrueshëm 

brenda territorit të komunës.  

Kosova ka bërë përpjekje për të ngarkuar administratorët lokalë me përgjegjësi. 

Komunat në Kosovë janë përgjegjëse për mbrojtjen mjedisore, monitorim dhe menaxhim të 

resurseve natyrore brenda kufijve të tyre (SIDA 2009). Secila komunë ka njësi mjedisore, 

zakonisht brenda drejtorisë për planifikim urban, dhe zakonisht punëson një apo dy punonjës. 

Për shembull, drejtoria e planifikimit urban, ndërtimit dhe mbrojtjes mjedisore ka përgjegjësi 

për uljen e ndotjes, mbrojtjen e burimeve natyrore brenda kufijve të komunës, monitorimin, 

                                                           
34

 Ngritje për 20% në efiçiencën e energjisë, ngritje për 20% në pjesën e energjisë nga burimet e ripërtërishme, dhe 20% ulje të 
emetimeve të dyoksidit të karbonit. 
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lëshimin e lejeve të ndërtimit dhe sigurimin e pajtueshmërisë si dhe funksionet administrative 

për sigurimin e shfrytëzimit të drejtë të tokës. Transferimi i përgjegjësive dhe detyrave nga 

qeveria qendrore në pushtetin lokal ka ngarkuar tutje resurset e sforcuara komunale (KE 

2009a).  

Informimi, pjesëmarrja publike dhe qasja në drejtësi 

Informimi dhe pjesëmarrja publike luajnë rol të rëndësishëm në bërjen e politikave. BE 

është palë e Konventës Aarhus për qasjen në informata, pjesëmarrje publike dhe qasjen në 

drejtësi, që në anën tjetër e bën konventën e aplikueshme për institucionet e BE-së.  

Konventa Aarhus përcakton të drejtën e përgjithshme për qasjen në informata për 

mjedisin ku informatat mund të mbahen në rrethana të caktuara, dhe thekson nevojën për ta 

lehtësuar qasjen, përfshirë vënien e informatave në dispozicion sipas kërkesës, si dhe 

mbledhjen dhe publikimin e informatave në formë të lehtë për t'u kuptuar. Konventa i jep 

qytetarëve të drejtën për të marrë pjesë në vendimet rreth mjedisit, siç janë vendimet për të 

lejuar aktivitetet e caktuara (siç janë rrugët), planet dhe programet që prekin mjedisin, politikat 

dhe ligjet - në bazë të premisës se vetëm me punën me publikun, vendimet merren për të 

siguruar mjedisin e mirë dhe se plotësojnë nevojat e komuniteteve lokale për cilësi më të mirë 

të jetës (DETR 2000). Në fund, Konventa përcakton të drejtat për qasjen në drejtësi dhe 

nënvizon të drejtat e ankesës kundër vendimeve për të refuzuar kërkesat për informata rreth 

mjedisit, përkundër dështimit të ligjit në proceset e vendimmarrjes, apo kundër veprimeve që 

janë ilegale sipas ligjeve mjedisore të shtetit (DETR 2000). 

Ligji i Kosovës për mbrojtjen e mjedisit identifikon parimet a qasjes publike në 

informata, që i jep të drejtën të gjithë personave juridikë dhe fizikë të njoftohen për gjendjen 

mjedisore dhe të marrin pjesë në proceset vendimmarrëse si një nga parimet themelore për 

mbrojtjen e mjedisit. Ligji gjithashtu parasheh stimulimin e pjesëmarrjes publike për aktivitetet 

që kanë të bëjnë me mbrojtjen mjedisore. Në Ligj gjithashtu përshkruhet edhe qasja publike në 

informata dhe pjesëmarrja e publikut në proceset vendimmarrëse lidhur me vlerësimet e 

ndikimit strategji, VNM-ve, proceseve për licenca të ujit dhe lëshimin e licencave të integruara, 

si dhe nxjerrjen e legjislacionit.  

Ligji gjithashtu identifikon disa raporte për cilësinë mjedisore si të hapura për publikun 

dhe ngarkon autoritetet përgjegjëse për hartimin e strategjisë mjedisore në aso mënyre që 

përfshinë publikun. MMPH dhe AKMM kanë disa dokumente që mund të qasen në mënyrë 

elektronike, përfshirë ligjet dhe rregulloret, si dhe publikimet nga AKMM, siç janë raporti për 

gjendjen e ujit. Megjithatë, nevojitet shumë punë për të siguruar monitorimin e cilësisë së ujit 

që do të përmirësonte aftësinë për t’ia dhënë informatat përkatëse publikut në Kosovë.  
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Anketat e popullsisë në Kosovë tregojnë se mbrojtja mjedisore radhitet poshtë në 

krahasim me prioritetet ekonomike dhe politike, siç janë punësimi dhe zhvillimi ekonomik, dhe 

korrupsioni (NDI dhe UBI 2010). Anketat e kryera në vitin 2006 dhe 2009 (UNDP 2006 dhe 2009) 

pyetën të anketuarit për problemet më të rëndësishme me të cilat përballet Kosova: pothuajse 

46% e të anketuarve cituan papunësinë si prioritetin kryesor, dhe vetëm 1% ndotjen mjedisore. 

Në vitin 2009, mungesa e vendeve të punës (44% e të anketuarve) dhe mungesa e rritjes 

ekonomike (22%) ishin çështjet më të rëndësishme me të cilat përballen komunat, ku vetëm 1% 

e të anketuarve identifikuan ndotjen mjedisore si çështje kryesore, dhe 3% e identifikuan si 

çështjen e dytë më të rëndësishmen (UNDP 2009). 

Megjithatë nëpër anketat që fokusohen ekskluzivisht në çështjet mjedisore, të 

anketuarit shumë shpesh përmendën ndotjen mjedisore (përfshirë cilësinë e ajrit, mbeturinat, 

ndotjen në përgjithësi dhe ndotjen e ujit) si problemin kryesor mjedisor me të cilin përballet 

Kosova (Hyseni 2008). Ndotja është identifikuar nga disa grupe të fokusit si një nga shqetësimet 

kryesore që kanë të bëjnë me sigurinë për shkak të shqetësimeve të mundshme rreth shëndetit 

publik (ndotja e ajrit, kontaminimi i tokës dhe ujit) (forumi për iniciativat qytetare dhe 

Saferworld 2010).  

FRIDOM (2008) identifikon mbi 30 organizata joqeveritare, të komunitetit dhe të 

shoqërisë civil aktive në Kosovë me rreth 2.800 anëtarë, që punojnë në çështjet e edukimit dhe 

vetëdijesimit mjedisor, legjislacion mjedisor, mbrojtje të natyrës, zhvillim rural dhe zhvillim të 

qëndrueshëm. Puna e organizatave mjedisore joqeveritare mbetet nën drejtimin e donatorëve, 

edhe pse ka bashkëpunim në mes të këtyre organizatave dhe MMPH-së. 

Gjyqësori ka rol të rëndësishëm dhe të qartë në menaxhimin mjedisor duke siguruar se 

menaxhimi i tillë operon nën sundimin e ligjit përmes zbatimit të pajtueshmërisë me rregulla 

dhe standarde, si dhe rishikim të ligjshmërisë së vendimeve të bëra nga agjencitë 

administrative.  

Përkundër përparimit në zhvillimin e sistemit gjyqësor, roli i gjyqësorit në menaxhimin 

mjedisor mbetet i dobët, si faktor i dobësive më të gjera me të cilat përballet sistemi gjyqësor, 

përfshirë lëndët e mbetura nëpër gjykata dhe efikasiteti në përgjithësi i dobët (KE 2010). Kjo në 

anën tjetër ndikon te zbatimi i legjislacionit mjedisor, siç janë minierat ilegale dhe prerja e pyllit, 

dhe kufizon dukshëm rolin e gjyqësorit në menaxhimin mjedisor dhe aftësinë e qytetarëve për 

të kërkuar drejtësi rreth çështjeve rreth menaxhimit mjedisor.  
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Mjetet për menaxhimin mjedisor  

Ligji i Kosovës për mbrojtjen e mjedisit përmend disa instrumente për menaxhimin 

mjedisor. Kosova mbështetet kryesisht në licencim (lejet mjedisore), VNM, monitorim dhe 

zbatim  dhe (në masë të caktuar) instrumente dhe stimulime ekonomike.  

Lejet mjedisore  

Lejet mjedisore janë një nga  instrumentet kryesore për menaxhimin mjedisor në 

Kosovë. Ato janë në forma të ndryshme, të lëshuara në nivel të shtetit (nga MMPH) dhe në 

nivelin lokal (nga komunat), dhe synojnë një gamë të aktiviteteve që mund të shkaktojnë ndotje 

apo ndikime të mëdha mjedisore, siç janë zhvillimi industrial, projektet e infrastrukturës, 

ndërtimet urbane, minierat, dhe aktivitete në bujqësi dhe pylltari.  

Agjencitë kryesore përgjegjëse për lëshimin e këtyre lejeve në Kosovë janë komunat 

(autorizimet komunale dhe lejet mjedisore komunale), dhe MMPH (pajtueshmëria mjedisore, 

lejet mjedisore dhe lejet për shfrytëzim të ujit). Dispozitat për lejet mjedisore janë dhënë në 

Ligjin për mbrojtjen e mjedisit, Ligjin për vlerësimin e ndikimit mjedisor dhe udhëzimet 

përkatëse administrative. Llojet kryesore të lejeve mjedisore (siç përshkruhen në legjislacion), 

përfshijnë: 

 Projektet që kërkojnë VNM: 

o Pajtueshmëria mjedisore: Autorizim me shkrim që lëshohet nga MMPH për marrjen 
e lejes për ndërtim (apo leje tjetër). Ajo kërkohet për projektet që i nënshtrohen 
VNM-së (në shtojcën 1 dhe ato që kërkojnë VNM në shtojcën 2 të ligjit). VNM-ja 
kërkohet para lëshimin e pajtueshmërisë mjedisore. 

o Leja mjedisore: Dokument që lëshohet nga MMPH për marrjen e lejes së punës. 
Pajtueshmëria mjedisore specifikon tutje nëse leja mjedisore kërkohet apo jo, dhe 
nëse kërkohet, a duhet të merret para se leja e punës të lëshohet nga autoriteti 
përkatës. 

 Projektet që nuk kërkojnë VNM: 

o Autorizimi mjedisor: dokument zyrtar i lëshuar nga MMPH që lejon shfrytëzuesin të 
zhvillojë aktivitetin apo të ekzekutojë projektin, lëshohet nga komuna për projektet 
që nuk kërkojnë VNM.  

o Leja mjedisore komunale: dokument që lëshohet nga komuna përkatëse për 
aktivitetet që kanë ndikim në mjedis. 
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Ilustrimi A2.1 Sekuenca e lejeve mjedisore në Kosovë 

 
Burim: Shala, Krypa dhe Veselaj 2004. 

Procesi ngërthen shumë koordinim në mes të MMPH-së, agjencisë që është përgjegjëse 

për lëshimin e lejeve për ndërtim apo punë (siç është KPMM për licencat e minierave që 

kërkojnë pajtueshmëri mjedisore para lëshimin e licencës për miniera), komunat dhe 

departamentet e agjencitë brenda MMPH-së. Mungesa e tashme e stafit dhe resurseve sfidon 

këtë koordinim, që rezulton në rrezik për të shkaktuar huti rreth autoritetit dhe procedurës për 

marrjen e licencave të kërkuara mjedisore, në veçanti për kapacitetet më të mëdha dhe 

komplekse, të cilat krijojnë ankesa nga klientët për shkak të pritjeve të gjata dhe procedurave 

të koklavitura (FRIDOM 2008), që rezulton (në disa raste) në atë se disa agjenci lëshojnë 

licencat e kërkuara pa pritur për pajtueshmërinë mjedisore nga MMPH.  

Vlerësimet e Ndikimit Mjedisor (VNM) 

Ligjet e aplikueshme janë Ligji për mbrojtjen e mjedisit, Ligji për vlerësimin e ndikimit 

mjedisor, që ngarkon MMPH-në me përgjegjësinë për të aplikuar procedurat e VNM-së, dhe 

Ligji për vlerësimin strategjik mjedisor, që synon sigurimin e nivelit të lartë të mbrojtjes së 

mjedisit dhe shëndetit të njeriut përmes vlerësimit strategjik mjedisor të planeve dhe 

programeve të caktuara, si dhe udhëzimet e aplikueshme administrative për vlerësimin e 

ndikimit në mjedis. Tabela A2.1 paraqet një përmbledhje të kornizës ligjore për VNM. 

Tabela A2.1 Përmbledhje e kornizës ligjore për VNM në Kosovë 

Pika  Legjislacioni i Kosovës 

Autoritetet mjedisore - 

Entitetet dhe autoritetet me përgjegjësi 
për çështjet mjedisore, në veçanti sa i 
përket VNM-ve 

MMPH 

AKMM 

Komunat ku gjendet projekti 

Karakteri ligjor i VNM-së - Karakteri ligjor i 
instrumentit VNM 

- Instrument për të penguar dhe zbutur ndikimet negative të 
projekteve të propozuara publike dhe private 

- Kërkesa që mundëson MMPH-në të merr parasysh të gjitha 
informatat rreth mjedisit para lëshimit të pajtueshmërisë 
mjedisore. 
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Pika  Legjislacioni i Kosovës 

Synimi - aktivitetet që i nënshtrohen VNM-
ve: dallon në mes të shteteve ku VNM 
përmendet vetëm për projektet dhe punët 
dhe ato që përfshijnë edhe politikat, 
planet dhe programet (vlerësimi strategjik 
mjedisor) 

- Projektet publike dhe private që do të përfshijnë ekzekutimin e 
punëve ndërtimore të instalimeve apo skemave tjera, largimi 
apo nxjerrja nga puna e instalimeve apo skemave, ndërhyrjet 
tjera në rrethinën natyrore dhe peizazhi përfshirë nxjerrjen e 
burimeve minerale dhe atyre që përfshijnë punë rehabilitimi.  

- Objektet dhe instalimet afariste që janë ndërtuar pa marrjen e 
VNM-së apo që nuk ka leje pune. 

- Vlerësimi strategjik mjedisor: Planet dhe programet  
Verifikimi - Procedurë për përcaktimin 
nëse një aktivitet i nënshtrohet VNM-së 
dhe niveli i studimit përkatës 

- Aplikuesi dërgon pyetësorin e plotësuar në MMPH. 

- MMPH përcakton nëse VNM kërkohet në bazë të përkufizimeve 
në ligjin për VNM të projekteve që kërkojnë VNM (shtojca 1 e 
ligjit), dhe ato që mund të kërkojnë VNM (shtojca 2) në bazë të 
kritereve (shtojca 3 e ligjit) siç janë karakteristikat e projektit, 
lokacioni dhe rëndësia potenciale e ndikimit të mundshëm. 

Përcaktimi i fushëveprimit - Procedura 
përmes së cilës përcaktohet fushëveprimi 
dhe fokusi i VNM-së (përmes shpërndarjes 
së informatave për aktorët dhe 
konsultimet për aktivitetin e planifikuar), 
nëse nuk ka procedura specifike, 
rregulloret përcaktojnë fushëveprimin 
specifik 

- I përcaktuar me kornizë ligjore. Fushëveprimi përfshinë ndikimin 
potencial në popullsi, florë, faunë, tokë, ujë, ajër, faktorë 
klimatik pasuri materiale.  

- Aplikuesi mund të kërkojë që MMPH të deklarojë me shkrim 
mendimin e vet rreth informatave për ndikimin mjedisor 

- Aplikuesi përgatit raportin e fushës së punës 

Llojet e instrumenteve VNM - Llojet e 
ndryshme të instrumenteve VNM, niveli i 
tyre i kompleksitetit dhe fokusi i tyre 

- Raporti i plotë VNM për projektet e dhëna në shtojcën 1 të ligjit 
dhe ato nga shtojca 2 e ligjit që kanë gjasë të kenë efekte të 
mëdha në mjedis 

- Raporti i thjeshtëzuar mjedisor mund të kërkohet për projektet e 
dhëna në shtojcën 2 të ligjit  

- Ndërmarrjet shtetërore mund të përjashtohen nga kjo kërkesë.  
Përgjegjësia për vendimmarrje - autoriteti 
përgjegjës për vendim final në procesin 
VNM 

- MMPH vendos në bazë të dhënies së pajtueshmërisë mjedisore.  

Termat e referencës (TeR) - që përcakton 
pajtueshmërinë e TeR dhe që kryen 
studimin korrespondues 

- Nuk ka dispozita për përcaktimin e pajtueshmërisë me TeR. 
MMPH do të lëshojë udhëzimet për përgatitjen dhe rishikimin e 
raportit VNM. 

- VNM është duke përgatitur duke licencuar personat juridik dhe 
fizik (udhëzimet administrative që do të nxirren) 

Kërkesat - Kërkesat në TeR që kanë të 
bëjnë me ndikimet që duhet të merren 
parasysh nga VNM 

- Ndikimet duhet të përfshijnë ndikimin direkt, indirekt, sekondar, 
kumulativ, afatshkurtër, afatmesëm dhe afatgjatë, permanent 
dhe të përkohshëm, pozitiv e negativ që rezulton nga: ekzistenca 
e projektit, shfrytëzimi i burimeve natyrore dhe emetimet. 

Koordinimi institucional - konsultim me 
entitetet publike dhe organizatat në 
procesin VNM 

- AKMM siguron informatat në dispozicion që nevojiten për 
rishikim. 

- Autoriteti përkatës komunal jep opinionin rreth raportit VNM. 

- AKMM jep mendimin për raportin VNM për MMPH duke marrë 
parasysh mendimin e autoriteti komunal.  
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Pika  Legjislacioni i Kosovës 

Pjesëmarrja qytetare - Dispozitat për 
përfshirjen e komunitetit të përgjithshëm 
apo pjesëve specifike të komunitetit si dhe 
ato që drejtpërdrejtë të interesuara në 
procesin VNM. 

- Konkluzat dhe rekomandimet e raportit VNM dhe propozimi për 
vendimin për pajtueshmërinë mjedisore i nënshtrohen debatit 
publik.  

Shpërndarja - Njoftimi publik dhe 
shpërndarja e informatave që gjenerohen 
nga procesi VNM 

- Aplikuesi vë në dispozicion publik raportin VNM - përmbledhjen 
joteknike të raportit VNM dhe shfaqet propozimi i vendimit. 

- Publiku duhet të njoftohet përmes media për informim publik 
përfshirë njoftimin në së paku një gazetë ditore për datën, 
vendin dhe kohën e debatit publik. 

Raportet - Dispozitat sa i përket 
informatave për ato aktivitete i janë 
dorëzuar autoritetit apo publikut përmes 
zhvillimit të aktivitetit 

- Nuk ka dispozita në ligj 

Monitorimi - Monitorimi dhe mbikëqyrja 
që kryhet nga autoritetet publike në lidhje 
me përmbushjen e kërkesave të 
vendosura mbi atë aktivitet që i 
nënshtrohet VNM-së. 

- Inspektorati për mbrojtjen mjedisore brenda MMPH-së është 
përgjegjëse për të gjitha inspektimet e projekteve dhe për 
zbatimin e dispozitave të ligjit.  

- Inspektori për mbrojtjen mjedisore vërteton përmbushjen e 
plotë të kushteve dhe zbatimin e masave zbutëse sa i përket 
lejes mjedisore.  

Alternativat - Analizë e alternativave të 
ndryshme për aktivitetin e planifikuar, të 
cilat nuk janë kryer 

- Pasqyrë e alternativave kryesore të studiuara nga zhvilluesi 
duhet të përfshihen në raportin VNM dhe indikacioni i arsyeve 
kryesore për alternativën e përzgjedhur.  

Plani për menaxhim mjedisor - masat e 
planifikuara për të aplikuar gjatë zbatimit 
të projektit për të adresuar çështjet dhe 
për të plotësuar kërkesat e identifikuara 
në procesin e analizës mjedisore. 

- Raporti VNM duhet të përfshijë përshkrimin e masave të 
parapara për të penguar, ulur dhe zhdukur ndonjë ndikim të 
madh mbi mjedisin (masat zbutëse).  

Burim: E adaptuar nga Sanchez-Triana dhe Enriquez (2007). 

VNM-të shihen si mjet për menaxhim mjedisor në Kosovë, dhe janë të lidhura me 

sistemin e lejeve mjedisore brenda shtetit: përgatitja e VNM-së së plotë apo e thjeshtëzuar 

është parakusht për MMPH që të lëshojë pajtueshmërinë mjedisore, që nevojitet për agjencinë 

përkatëse për të lëshuar lejen e ndërtimit. VNM-të u aplikuan për herë të parë në vitin 2003, 

por për shkak të mungesës së bazës së të dhënave për aktivitetet ekzistuese, dhe për shkak se 

kapaciteteve ekzistuese iu dha pajtueshmëria mjedisore pa VNM, disa projekte të reja u 

instaluan në terren e më pas kërkuan pajtueshmërinë mjedisore, duke shmangur nevojën për 

përgatitje të VNM-së. Ilustrimi A2.2 paraqet një pasqyrë të procesit NVM në Kosovë nga ligji nr. 

03/L-214 për vlerësimin e ndikimit mjedisor. 

Verifikimi. Verifikimi mjedisor synon të sigurojë se projektet e propozuara i nënshtrohen 

lloji të duhur të vlerësimit mjedisor. Një sistem efektiv i verifikimit është çelës për të siguruar se 
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aktivitetet me ndikime të mëdha i nënshtrohen procesit VNM, dhe njëkohësisht verifikon 

aktivitetet më të vogla që nuk përfitojnë nga VNM, por i kontribuojnë barrës mbi sistemin VNM. 

Kosova mbështetet në listën e verifikimit, sipas kornizës ligjore. (Shtojca 1 e Ligjit për VNM 

përmban aktivitetet që kërkojnë VNM, përderisa shtojca 2 e Ligjit për VNM përmban ato 

aktivitete që mund të kërkojnë VNM varësisht nga kriteret e caktuara që janë dhënë në 

shtojcën 3 të ligjit për VNM). Kosova përballet me vështirësi, sikurse edhe shtetet e tjera të BE-

së, për të siguruar verifikim të shëndoshë dhe për të prekur ndryshimet e ndryshme të pragjeve 

dhe përshtatjen e verifikimit sipas rasteve (COWI 2009). Banka botërore kontrollon projektet në 

pajtim me nivelin, seriozitetin dhe pathyeshmërinë e ndikimit, dhe i cilëson ato në: Kategorinë 

A nëse projekti i propozuar ka gjasa që të ketë ndikim negativ mjedisor të madh, të ndryshëm 

apo të papritur, dhe që kërkon NVM të plotë; kategorinë B nëse projekti i propozuar ka gjasë që 

të ketë ndikim negativ mjedisor ndaj popullsisë njerëzore apo mjedisit në zona të rëndësishme 

që janë më pak të dëmshme sesa ato të kategorisë A dhe për këto projekte nuk kërkohet 

raporti i plotë NVM, por vetëm analiza mjedisore; Kategorinë C nëse projekti i propozuar ka 

gjasë që të ketë ndikim minimal apo të nuk do të ketë fare ndikim negativ mjedisor, prandaj nuk 

kërkohet kurrfarë veprimi rreth vlerësimit të ndikimit edhe pas verifikimit; dhe Kategoria F nëse 

projekti i propozuar ka fonde nga Banka përmes ndërmjetësuesit financiar, në nënprojekte që 

mund të rezultojnë në ndikime negative mjedisore. 

MMPH mund të përfitojë nga rishikimi i procesit të verifikimit dhe hapat e ndërmarrë 

nga disa shtete të tjera anëtare, të përmbledhura në COWI (2009), të cilat do të përmirësonin 

verifikimin përmes: procedurave të thjeshtëzuara për aplikacionet e vogla zhvillimore (sikurse 

në disa shtete anëtare), elaborim të kritereve të verifikimit duke miratuar pragje, përmirësim të 

udhëzimit për aplikimin e procedurave të verifikimit, dhe publikimin e praktikave që shpjegojnë 

rastet e rënda dhe vendimet. 
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Ilustrimi A2.2 Procesi NVM në Kosovë në pajtim me ligjin nr. 03/L-214 për NVM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplikuesi dorëzon aplikacionin në MMPH për të filluar NVM-në 
së bashku me dokumentacionin përcjellës 

MMPH përcakton nëse projekti mund të ketë ndikim të madh 
në mjedis dhe njofton aplikuesin me shkrim brenda 10 ditëve 

nga pranimi i aplikacionit 

NVM kërkohet NVM nuk kërkohet 

Përzgjedhja 

Aplikacioni i kompletuar 

Aplikacioni i 
pakompletuar 

MMPH kërkon 
informata shtesë 

Komuna përkatëse mund të 
iniciojë procedurën për 

lëshimin e lejes komunale 
mjedisore 

Aplikuesi përgatit raportin e 
fushëveprimit 

Aplikuesi mund të kërkojë 
njoftimin nga MMPH për 

fshëveprim 

MMPH lëshon njoftimin për 
fushëveprim Brenda 30 ditëve 

nga pranimi i kërkesës 

Opsionale 

Aplikuesi përgatit raportin NVM dhe 
e dorëzon në MMPH për shqyrtim 

5 ditë 

MMPH I dërgon organit përgjegjës 3 
kopje në letër & 1 kopje elektronike 

për shqyrtim 

MMPH përgatit draftin e vendimit 
dhe ia dërgon aplikuesit me shkrim 

Optional MMPH mund të 
kontraktojë ekspertë të 
jashtëm për të dhënë 

mendimin e tyre 

Fushëveprimi 

Shqyrtimi i 
raportit NVM 

Aplikuesi planifikon dhe organizon debat publik 
për konkluzat dhe rekomandimet kryesore të 

NVM-së dhe vendimin e propozuar për pajtimin 
mjedisor 

Debati publik mbahet 20-30 ditë 
pasi që aplikuesi, autoriteti mjedisor 

dhe publiku të njoftohen 

MMPH shqyrton komentet dhe 
mendimet nga debate publik 

10 days 

Jepet pajtimi mjedisor Refuzohet pajtimi 
mjedisor 

Raportet NVM duhet të 
shqyrtohen 

MMPH njofton 
publikun për vendimin 

Aplikuesi mund të 
parashtrojë ankesë në 
gjykatën kompetente 

Publiku ka qasje në 
procedurën e shqyrtimit 

para se gjykata kompetente 
ta kundërshtojë 

ligjshmërinë materiale apo 
procedurale të vendimeve. 
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Caktimi i fushëveprimit të VNM-së. Caktimi i fushëveprimit është fazë e procesit të VNM-

së ku identifikohen çështjet dhe ndikimet që mund të jenë të rëndësishme, dhe në bazë të tyre, 

përgatiten termat e referencës për VNM. Në shumë shtete, konsultimi publik është kërkesë 

gjatë caktimit të fushëveprimit, dhe shumë shtete anëtare të BE-së kanë bërë caktimin e 

fushëveprimit detyrë të obligueshme dhe janë duke ofruar konsultime publike gjatë caktimit të 

fushëveprimit (KE 2009b). Konsultimi publik gjatë caktimit të fushëveprimit kërkohet nga 

direktiva operacionale e Bankës Botërore OP 4.01 për vlerësimin e mjedisit për projektet e 

Kategorisë A, të cilat kërkojnë konsultime me grupet e prekura nga projekti dhe OJQ-të lokale 

rreth aspekteve mjedisore të projektit pak kohë pas verifikimit mjedisor dhe para se të 

përfundohen kushtet për vlerësim mjedisor. Në Kosovë, konsultimi publik nuk kërkohet gjatë 

caktimit të fushëveprimit, edhe nëse ligji për VNM deklaron se qytetarëve i jepet mundësi e 

hershme për të marrë pjesë në të gjitha fazat e procedurës VNM, përfshirë procesin e 

vendimmarrjes. Tutje, në disa raste, aplikuesi i projektit anashkalon fazat e verifikimit dhe të 

caktimit të fushëveprimit, duke dorëzuar raportin VNM dhe duke aplikuar për pajtueshmërinë 

mjedisore - kështu e bën VNM-në më pak efektive si mjet i menaxhimit apo planifikimit 

mjedisor.  

Pjesëmarrja publike në procesin VNM dhe shpalosja publike e informatave. Këto 

elemente i kontribuojnë sigurimit të konsideratës së aspekteve mjedisore në vendimmarrje dhe 

në transparencë të saj (KE 2009b). MMPH është përgjegjëse për të siguruar mbajtjen e 

debateve publike gjatë fazës së rishikimit të VNM-së, dhe duhet të merr në konsideratë 

pikëpamjet publike gjatë dhënies së mendimit për VNM. Ligji kërkon që aplikuesi të shpalos një 

përmbledhje joteknike të raportit të VNM-së dhe vendimin e propozuar.  

Politika e Bankës Botërore kërkon konsultim me grupet e prekura nga projekti dhe OJQ-

të lokale rreth aspekteve mjedisore të projektit për të gjitha kategoritë A dhe B, ashtu që 

konsultimi të fillojë sa më herët që është e mundshme në proces, dhe të merren parasysh 

pikëpamjet e tyre. Siç u përmend më sipër, për projektet e Kategorisë A, konsultimi bëhet së 

paku dy herë: menjëherë pas verifikimit mjedisor dhe pas finalizimit të kushteve për vlerësim 

mjedisor, dhe pasi që të përgatitet draft i raportit për vlerësim të mjedisit. Politika e Bankës 

kërkon që konsultimi me grupet e tilla të vazhdojë gjatë gjithë zbatimit të projektit sipas 

nevojës për të adresuar problemet që lidhen me vlerësimin mjedisor. Banka Botërore vë në 

dispozicion raportin NVM përmes InfoShop-it. 

Sipas praktikave të mira të identifikuara në BE dhe Bankë Botërore, pjesëmarrja publike 

mund të përmirësohet përmes konsultimit në fazën e verifikimit apo përcaktimit të 

fushëveprimit, duke krijuar korniza për konsultime dhe shpalosje të informatave, dhe hartimin 

e udhëzimeve për praktikat më të mira për t'i vënë dokumentet e VNM-së para publikut.  
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Palët përgjegjëse për përgatitje, miratim dhe mbikëqyrje. Aplikuesi është përgjegjës për 

përgatitjen e VNM-së dhe bart kostot. Edhe pse ligji kërkon licencimin e konsulentëve për VNM, 

sistemi përkatës i licencimit ende nuk është themeluar. Në shumë raste, cilësia e raporteve 

VNM kërkon përmirësim (KE 2011). VNM rishikohet nga departamenti i mjedisit në kuadër të 

MMPH-së. Ligji mundëson MMPH-në të formojë një grup të ekspertëve për të rishikuar raportet 

VNM, dhe përderisa ligji mundëson që ekspertët e jashtëm të jenë pjesë e grupit të jashtëm, në 

shumicën e rasteve ai përbëhet nga tre gjer në pesë punonjës të MMPH-së. Sektori VNM në 

MMPH është përgjegjës për VNM. Sektori kishte tre punonjës në qershor të vitit 2010. MMPH 

pranon rreth 100 VNMN në vit, që mund të jetë numër i madh për numrin e vogël të 

punonjësve. Tabela A2.2 tregon barrën e krahasueshme dhe të lehtë në shtetet tjera të BE-së. 

Rreth 3% e VNM-ve nuk pranohen.  

Tabela A2.2 Krahasimi i numrit të punonjësve dhe numrit të VNM-ve në shtetet e zgjedhura 

të BE-së 

Shteti VNM mesatare 
vjetore (2005-08) 

Numri i 
punonjësve 

Numri i VNM-ve 
për punonjës 

Kosovë 100 3 33 

Rep. e Sllovakisë 670 90 7 

Belgjikë 183 30 6 

Letoni 11 22 6 

Estoni 80 19 4 

Danimarkë 125 45 3 

Greqi 425 160 3 

Finlandë 38 15 3 

Rep. e Çekisë 117 80 1 

Burim: Jashtë Kosovës: GHK 2010 për Kosovën: Informata nga MMPH në qershor 2010.  

Një rishikim i VNM-ve në shtetet anëtare të BE-së (GHK 2010) tregoi se përfitimet e tyre 

mjedisore çmohen nga të gjitha shtetet anëtare, duke ndryshuar nga kursimi i resurseve gjer te 

dizajnimi më i mirë i projekteve dhe ngritjen e pranueshmërisë publike të projekteve të mëdha 

zhvillimore. Është me rëndësi të sigurohet aplikimi i VNM-ve në Kosovë në aso mënyre që 

maksimizon përfitimin e tyre për planifikimin dhe menaxhimin mjedisor dhe të cilat duhet të 

jenë në vijë me standardet e BE-së dhe me praktikat më të mira të Bankës Botërore përmes 

optimizimit të procedurave të verifikimit, sigurimit të pjesëmarrjes kuptimplote dhe konsultimit 

me akterë, dhe ngritjes së varësisë në mjete të ndryshme politike dhe të menaxhimit mjedisor 

të cilat parashkruhen nga ligji për mbrojtjen e mjedisit. Kosova ka kryer një vlerësim strategjik 

mjedisor me përkrahje nga Banka Botërore, edhe pse është me rëndësi që NVM-të të aplikohen 

në kontekstin e planeve ekonomike dhe zhvillimore të Kosovës.  
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Standardet, monitorimi, inspektimi dhe zbatimi 

Standardet. Kosova ka nxjerrë udhëzime administrative rreth vlerave të lejuara për 

shkarkimet që mund të bëhen nëpër ujëra (AKMM 2010), për cilësinë e ujit të pijshëm, dhe 

standardet e cilësisë së ajrit  (AKMM 2010).  

Monitorimi dhe zbatimi. Legjislacioni për mjedisin në Kosovë kërkon që instalimet të 

dërgojnë raportet e monitorimit në MMPH. Raportet e dërguara megjithatë dallojnë shumë në 

mes vete. Për shembull në vitin 2010, Ferronikeli ka siguruar raportet dymujore të monitorimit 

për Inspektoratin e mjedisit, por inspektorati nuk ka kapacitetin për të verifikuar raportet. 

Inspektorati i mjedisit në MMPH është përgjegjës për kryerjen e inspektimit të mjedisit 

në Kosovë. Ai është krijuar në vitin 2004. Sipas Udhëzimit administrativ për krijimin e 

inspektoratit për mbrojtjen e mjedisit (nr. 2/2004), Inspektorati është përgjegjës për kryerjen e 

inspektimeve të ajrit, mbeturinave dhe emetimeve të mbeturinave nga aktivitetet industriale, 

inspektimin e aktiviteteve që rezultojnë në ankesa, dhe menaxhimin e eksploatimin e burimeve 

natyrore (prerja e pyjeve, nxjerrjen e zallit nga lumenjtë, etj.) në kuptim të mbrojtjes së 

mjedisit. 

Inspektorati kishte 14 inspektorë në qershor të vitit 2010, katër për ujë, pesë për mjedis 

dhe ajër, katër për lejet e ndërtimit, dhe një për natyrë. Sikurse me agjencitë tjera qeveritare, 

inspektorati ka mungesë të punonjësve dhe ka problem të mbajtjes së punonjësve për shkak të 

konkurrencës me pagat që paguhen nga sektori privat. Inspektorati nuk ka mjaft inspektorë në 

krahasim me numrin e problemeve mjedisore.  

Inspektimet bëhen sipas planeve vjetore që bazohen në ankesat e pranuara si dhe 

kërkesat nga terreni. Për objektet, planet e inspektimit përgatiten nga regjistri i ndërmarrjeve 

dhe sipas prioritetit (që do të thotë përllogaritja e rrezikut). Regjistri përditësohet nga të dhënat 

e pranuara nga terreni dhe përmes bashkëpunimit me komunat si dhe regjistrat në Ministrinë e 

Tregtisë dhe Industrisë.  

Inspektimi i objekteve fokusohet në verifikimin e lejes, përfshirë disponueshmërinë e 

lejes mjedisore dhe autorizimet/lejet përkatëse, si dhe kushtet në leje. Inspektorati kryen 

inspektimet në aktivitete të ndryshme, duke verifikuar se për aktivitetin në fjalë është lëshuar 

pajtueshmëria mjedisore (siç është puna në minierë dhe gurëthyes), si dhe lejet mjedisore dhe 

për ujë. Në rast të mospajtueshmërisë, inspektorati mjedisor i dërgon rastet në gjykata, të cilat 

përballen me vonesa si rrjedhojë e numrit të madh të lëndëve të vjetra.  

Nuk merren mostra kurse inspektorët nuk kanë kurrfarë pajisje të dorës për monitorim. 

Procedura e inspektimit kryhet në bazë të përvojës së inspektorëve (shumica e së cilëve kanë 

kryer trajnimin), pasi nuk ka doracakë të inspektimit me procedura të hollësishme. Të gjithë 
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inspektorët janë të vendosur në zyrat e inspektoratit mjedisor në Prishtinë, pas ndryshimit në 

vitin 2009 që synonte përmirësimin e koordinimit dhe efikasitetit. Njëkohësisht kjo lëvizje 

parashtroi kërkesa më të mëdha logjistike për inspektorët në zonat më të largëta. Inspektorati 

mjedisor përgatit raportet tremujore për ministrin e mjedisit rreth aktiviteteve të tij.  

Instrumentet dhe stimulimet ekonomike 

Instrumentet dhe stimulimet ekonomike shfrytëzohen rrallëherë në Kosovë. Ligjet e 

Kosovës për mjedisin parashkruajnë për gjobat e shkeljes së neneve të caktuara, ku gjobat 

shkojnë nga 100 € gjer në 50.000 € varësisht se personi në kundërshtim me ligjin është person 

juridik apo fizik, si dhe në bazë të ligjit (ligjet e ndryshme përcaktojnë nivelet minimale dhe 

maksimale të gjobave), dhe nenet e shkelura. Ligjet e mëposhtme përmbajnë nenet për gjobat 

në lidhje me shkeljet: mbrojtja e mjedisit (03/L-025); mbrojtja e natyrës (03/L-233); vlerësimi i 

ndikimit mjedisor (03/L-024); mbeturinat (2004/24); kontrolli dhe parandalimi i integruar i 

ndotjes (03/L-043); toka bujqësore (02/L-26); mbrojtja nga zhurma (02/L-102); mbeturinat 

(02/L-30); mbrojtja e ajrit (2004/30).  

Shqiptimi i gjobave përballet me dobësitë në sistemin e monitorimit dhe inspektimit, si 

dhe me numrin e madh të rasteve të mbetura në gjyqësor. Vetëm në vitin 2011 një objekt 

industrial u gjobit për mospajtueshmëri për herë të parë me 40,000 € për mosregjistrimin e 

emetimeve. Sistemet për standardet mjedisore, monitorim dhe zbatim duhet të përforcohen 

nëse aplikohen gjobat dhe ngarkesat. Duhet të miratohet legjislacioni përkatës për shfrytëzimin 

e të hyrave nga gjobat dhe ngarkesat. Tutje, me qëllim të zgjerimit të shfrytëzimit të 

instrumenteve ekonomike, Kosova duhet të zhvillojë mekanizma të fuqishëm rregullativ dhe 

përmbarues, dhe të përforcojë institucionet e saj. Vetëm atëherë mund të sigurohet se 

stimulimet ekonomike të miratuara funksionojnë me efikasitet.  
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Shtojca 3. Buxheti i Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, 2010 

 (mijëra €) 

Sektori  Shuma  

Departamenti i mjedisit 2,170 

Ndërtimi i objekteve për konservim të përkohshëm të 

mbetjeve të rrezikshme  

291 

Krijimi i rrjetit për monitorimin e cilësisë së ajrit në Kosovë 371 

Ndërtimi i impianteve për sterilizimin e mbeturinave 

infektive  

671 

Rehabilitimi i deponive të vjetra në komunat e Kosovës  300 

Pastrimi i lumit Lepenc nga ndotja me azbest  177 

Të tjera  60 

Departamenti për burimet ujore  1,629 

Rregullimi i shtratit të lumit në Klinë dhe Skenderaj  879 

Rregullimi i shtratit të lumit në Mirushë 300 

Ndërtimi i kolektorit në rrugën B - Lagjja e spitalit 

(bashkëfinancim me komunën e Prishtinës) 

1,000 

Ndërtimi i rrjetit të kanalizimit dhe cisternat septike në 

fshatin Tomoc - Istog  

101 

Ndërtimi i rrjetit të kanalizimit në Deçan  300 

Gjithsej 4800 

 
Burim: Ministria e Financave. 
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Shtojca 4. Anketa e komunave 

 

Kjo shtojcë paraqet rezultatet e anketës së komunave të kryer në fillim të vitit 2011 

rreth çështjeve dhe përgjegjësive mjedisore. Anketa nuk është mjaft përfaqësuese për 

shfrytëzim të drejtpërdrejtë si bazë statistikore për analizën mjedisore të shtetit, por siguron 

më shumë informata rreth mjedisit nëpër komunat e Kosovës. 

Anketa shfrytëzoi pyetësorin me tetë seksione: 

 Shfrytëzimi i tokës: Nga të anketuarit u kërkua që të tregojnë sipërfaqen totale të 

komunës dhe si shfrytëzohet toka (rrugët, sipërfaqet për ndërtime, bujqësi, pyje/natyrë, 

ujë). Pyetjet gjithashtu adresuan aktivitetin e tashëm ekonomik që mund të shkaktojë 

probleme mjedisore. 

 Lokacionet e mundshme të ndotura (nga e kaluara). U kërkua edhe numri dhe sipërfaqja 

e lokacioneve të ndotura. 

 Struktura ekonomike. Nga të anketuarit u kërkua që të tregojnë strukturën ekonomike 

në komunë. 

 Gjendja mjedisore. Kjo pyetje adresoi mendimin dhe seriozitetin apo urgjencën e 

çështjeve të ndryshme komunale lidhur me mjedisin (ujësjellësi, kanalizimi dhe higjiena 

publike, menaxhimi i mbeturinave). 

 Menaxhimi i mbeturinave. Kjo adresoi çështjet siç janë qasja në shërbimet e menaxhimit 

të mbeturinave (publike/private), mënyrat e hedhjes së mbeturinave të mbledhura dhe 

të pambledhura, disponueshmëria e deponive dhe mënyrat për menaxhimin e 

mbeturinave. 

 Menaxhimi i ujit. U shikua inkasimi i faturave të ujit dhe mbeturinave. 

 Bujqësia. Nga të anketuarit u kërkua që të tregojnë llojin e kulturave kryesore bimore 

dhe fondin e blegtorisë në komunë. 

 Energjia. Indikacion i shfrytëzimit të karburanteve industriale dhe shfrytëzimi i lëndëve 

djegëse për ngrohje. 

 

Kosova ka 37 komuna, por vetëm 35 komuna iu përgjigjën anketës (tabela A4.1).  
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Tabela A4.1 Komunat, banorët dhe sipërfaqja (km2) 

Komuna 

Banorë Fusha  

Anketa jonë 

Regjistrimi 
i 

popullsisë Anketa jonë 

Regjistrimi 
i 

popullsisë 
Deçan 60,000 38,984 180 294 

Dragash 45,000 33,584 435 434 

Ferizaj 144,351 108,690 345 345 

Fushë Kosovë 55,000 34,718 83 84 

Gjakovë 153,000 94,158 584 587 

Gjilan 136,000 90,015 390 392 

Gllogoc 78,300 58,579 276 276 

Graçanicë 20,000 11,006 50 131 

Hani i Elezit 10,650 9,389 83 83 

Istog 52,000 39,294 454 454 

Junik 9,600 6,078 50 78 

Kaçanik 38,174 33,454 211 211 

Kamenicë 51,000 35,600 414 405 

Klinë 55,000 37,585 308 309 

Kllokot
a
  2,551  29 

Leposaviq 19,960  536 536 

Lipjan 69,115 57,474 338 338 

Malishevë 74,000 54,664 306 306 

Mamushë 6,000 5,513 23 11 

Mitrovicë
a
 115,000 71,601 326 336 

Novobërdë 9,996 6,720 204 204 

Obiliq 32,000 21,548 105 105 

Partesh
a
  1,787  23 

Pejë 150,000 95,723 603 603 

Podujevë 130,145 87,933 633 633 

Prishtinë 471,630 198,214 854 514 

Prizren 214,963 178,112 603 627 

Rahovec 78,674 55,053 276 276 

Ranillug 6,000 3,785 78 89 

Shtërpcë 11,000 6,913 247 248 

Shtime 35,000 27,288 134 134 

Skenderaj 75,000 51,317 374 374 

Suharekë 83,000 59,702 361 361 

Viti 68,564 46,959 297 270 

Vushtrri 104,000 69,881 345 345 

Zubin Potok 11,485  329 329 

Zveçan
b
 16,600   104 

Tërë popullsia 2,690,207 1,733,872 10,836 10,878 

Tërë popullsia, e korrigjuar   1,781,917   

Burim: Pyetësori i të anketuarve dhe rezultatet preliminare të regjistrimit të popullsisë dhe ekonomive familjare 
9ESK 2011).  
Shënim: Mostrat mbulojnë komunat me rreth 98% të popullsisë.  
a. Pa përgjigje.  
b. Të dhënat nga Wikipedia (2011). 
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Duke krahasuar rezultatet nga pyetësori me të dhënat nga regjistrimi i popullsisë, të 

anketuarit (mesatarisht) mbillogarisnin popullsinë në komunat e tyre për 50%. Qëllimi i kësaj 

ankete nuk ishte sigurimi i të dhënave të sakta, por që të sigurojë një pasqyrë të çështjeve 

mjedisore në çdo komunë. Shfrytëzimi i tokës 

Ky pyetësor shqyrtoi mënyrën e shfrytëzimit të tokës për rrugë, ndërtime, bujqësi, 

pyje/natyrë dhe ujë (tabela A4.2).  

Tabela A4.2  

Shfrytëzimi i tokës Km
2 % e totalit 

Sipërfaqja  10,836 100 

   

Rrugë (rrugë, hekurudhë, aeroporte) 
Përgjigjet pa mundësi 

të krahasimit
a 

Ndërtimore (për jetesë, tokë industriale, zyra, parqe, objekte për sport) 535 4.9 

Pyje/natyrë 4,240 39.1 

Bujqësia 5,442 50.2 

Uji 190 1.8 

Gjithsej të raportuara 10,407 96.0 

Shënim: Përgjigjet nuk mund të krahasohen (disa raportojnë km të tjerat km
2
), për sipërfaqen ndërtimore 

përgjigjet nuk janë të plota (disa raportojnë 0). Kjo vlen edhe për pyjet/natyrë dhe bujqësinë. 

U përfshinë edhe disa pyetje për lokacionet specifike (33 përgjigje): 

Stacionet e karburantit Numri i stacioneve të karburantit në komunë 811 

Lokacionet industriale Numri i lokacioneve industriale (> punonjës) 92 

Depozitë e automjeteve të 

vjetra Numri i deponive të automjeteve të vjetra 14,188 

 

Sipërfaqja e deponive të automjeteve të vjetra 

(ha) 131 

 

Numri i raportuar i pompave të karburantit, lokacioneve industriale dhe deponive të 

hekurishteve jep indikacionin e parë të tokës së ndotur. Sa i përket numrit të "deponive të 

automjeteve të vjetra", përgjigjet janë të anshme (ndonjëherë lihet përshtypja se flitet për 

numrin total të automjeteve në vend të numrit të deponive të automjeteve të vjetra). 

Lokacionet e mundshme të ndotura 

Për të fituar një pasqyrë të problemeve të ardhshme me tokën e ndotur, u përfshinë 

pyetjet për tokën e kontaminuar rreth deponive dhe lokacioneve të braktisura të shërbimit dhe 

ato industriale (30 të anketuar): 
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Depozitë e vjetra Numri 69 

 Hektarë 54 

Mbeturina nga minierat Numri 16 

 Hektarë 1919 

Hiri (i linjitit) Numri 17 

 Hektarë 353 

Deponi të hekurishteve Numri 90 

 Hektarë 60 

Stacionet (e vjetra) të 

karburantit Numri 70 

 Hektarë 8 

Fabrikat (e mbyllura) Numri 58 

 Hektarë 738 

 

Struktura ekonomike 

Nga të anketuarit u kërkuar që të tregojnë strukturën ekonomike në komunë (për kah 

qarkullimi apo punësimi) (25 përgjigje): 

Sektori Hisja (%) 

Bujqësia 25 

Industria 10 

Shërbimet private 38 

Shërbimet publike (përfshirë shërbyesit civil, kujdesin e shëndetit publik, 

shkollat publike) 26 

 

Nga çdo komunë u kërkua që të raporton strukturën ekonomike në përqindje. Për të 

llogaritur strukturën ekonomike në total në Kosovë, këto përqindje janë matur në krahasim me 

popullsinë totale të komunës. Në disa raste, disa komuna që dukeshin qartë se janë komuna 

bujqësore, raportonin pak apo nuk raportonin fare hise të bujqësisë në aktivitetin total 

ekonomik.  

Gjendja mjedisore në komunë 

Nga të anketuarit u kërkua që të japin mendimin e tyre rreth rëndësisë së disa 

problemeve mjedisore në komunën e tyre (0=nuk ka problem, 10=shumë probleme) (30 

përgjigje):  
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Problem mjedisor Serioziteti i problemit (0=nuk ka problem, 10=shumë probleme) 

Ujësjellësi 4.6 

Kanalizimi 7.8 

Trajtimi i ujërave të zeza 9.1 

Menaxhimi i mbeturinave 7.1 

Toka e kontaminuar 2.8 

Ndotja e ajrit 3.6 

Të tjerat 0.7 

 

Shkarkimi i ujërave të zeza u raportua si problemi më urgjent (kanalizimi dhe trajtimi i 

ujërave të zeza). Menaxhimi i mbeturinave gjithashtu është parë si problem madhor nëpër 

komuna. Problemet më të dukshme (uji, kanalizimi, mbeturinat e ngurta) janë raportuar si 

problematike.  

Menaxhimi i mbeturinave 

Shërbimet publike janë aktive në menaxhimin e mbeturinave në të gjitha komunat e 

anketuara të Kosovës. Kontraktuesit privat janë aktiv në 30% të komunave. 

Kush është përgjegjës për menaxhimin e mbeturinave në komunën tuaj? (%) 

Kompani/shërbim publik 30 

Kontraktues privat për mbeturina 10 

Shërbim i komunës fqinje 3 

 

Më pak se gjysma e popullsisë së Kosovës ka qasje në shërbimet e menaxhimit të 

mbeturinave (mbledhje e mbeturinave dhe deponi) (33 përgjigje): 

Sa ekonomi familjare janë në sistemin e mbledhjes së 

mbeturinave? 1,192,298 45% 

 

Cila është rruga e hedhjes së mbeturinave të ngurta komunale? (34 përgjigje) (%) 

Nuk mblidhen 55 

Depozitë e pakontrolluara brenda komunës 4 

Depozitë e pakontrolluara jashtë komunës 2 

Depozitë e kontrolluara brenda komunës 13 

Depozitë e kontrolluara jashtë komunës 26 

Komposto/bio-përpunim 0.1 

Riciklimi 0.2 
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Për pjesën më të madhe të mbeturinave të ngurta në komuna, rruga e hedhjes së tyre 

është e panjohur/paqartë (nuk mblidhen). Raportohet se shumica e mbeturinave të mbledhura 

deponohet në mënyrë të kontrolluar dhe riciklohet apo kompostohet, por në sasi të vogël. 

Rezultatet e anketës tregojnë edhe rrugët e hedhjes së mbeturinave të pambledhura: 

Nëse një pjesë e mbeturinave nuk mblidhet, çka ndodhë me to? (32 përgjigje) 

 

Të raportuara për ka 

numri i komunave % 

Gjithsej përgjigje 32 100 

Hedhja në deponi ilegale 27 84 

Hedhja/grumbullimi në tokë të vet 13 41 

Djegia nëpër oborre 15 47 

Ngrohja 5 16 

 

Në më shumë se 80% të komunave, deponitë ilegale përmenden si rrugë e hedhjes së 

mbeturinave të pambledhura. Në pothuajse gjysmën e komunave raportohet "djegia nëpër 

oborre" si mënyrë e hedhjes së mbeturinave (që ka mundësi të ndotjes së ajrit me dyokside, 

PAH). Njëmbëdhjetë komuna raportojnë një deponi në funksion (disa komuna shfrytëzojnë 

deponitë e komunave fqinje). Në 12 nga 21 komuna, raportohen zjarre në deponi, gjithashtu në 

disa komuna raportohet se deponitë nuk janë funksionale. 

Menaxhimi i ujit 

Nga popullsia e përfaqësuar në anketë (të gjithë të anketuarit e specifikuan këtë pikë), 

65% ka qasje në ujësjellës, dhe 56% janë të lidhur në kanalizim. 

Bujqësia 

Tabela e poshtme jep një pasqyrë të kulturave më të rëndësishme bimore/produkteve 

nga bujqësia që u përmendën në anketë. 

Prodhimi/kulturat bimore kryesore nga bujqësia brenda komunës (20 përgjigje) 

Lloji i kulturës bimore/produktit Që u përmendën nga të anketuarit  

Gruri 19 

Misri 17 

Tërshëra 10 

Elbi 13 

Thekra 6 

Patatja 4 

Perimet/lakra 6 

Frutat/dredhëzat 5 

Rrushi/vreshtat 2 
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Qumështi 2 

Mishi 1 

Mjalti 1 

 

25 komuna kanë raportuar "humbjen e tokës bujqësore si rezultat i ndërtimeve dhe 

aktiviteteve tjera". Thuhet se gjithsej janë humbur 265 km2. Kjo do të thotë se rreth 6,8% e 

tokës bujqësore nëpër komuna (3,881 km2) është shfrytëzuar për qëllime ndërtimi në dekadën 

e kaluar. 24 komuna raportuan se tani toka bujqësore shfrytëzohet për blegtori dhe kultura 

bimore. Mund të kalkulohet se rreth 65% e tokës bujqësore në këto komuna (3,668 km2) tani 

shfrytëzohet për këto qëllime. Kjo do të thotë edhe se rreth një e treta e tokës bujqësore nuk 

është produktive për momentin.  

Energjia 

Dy pyetje në pyetësor adresuan çështjen e shfrytëzimit të energjisë në komuna.  

Pyetja e parë adresonte shfrytëzimin e karburanteve industriale: 

Cilat janë karburantet kryesore që shfrytëzohen në industri? (20 përgjigje) (%) 

Nafta e rëndë 17 

Dru  75 

Thëngjilli ngjyrë kafe 8 

Materialet nga mbeturinat 1 

 

Përqindja e gjithëmbarshme për karburant është kalkuluar duke matur përqindjet e 

raportuara nga komunat me popullsinë totale për komunë.  

Pyetja e dytë adresoi karburantet e shfrytëzuara për ngrohje gjatë dimrit:  

Cilat janë "karburantet" kryesore që shfrytëzohen për ngrohje (gjatë dimrit) (34 përgjigje) (%) 

Ngrohje qendrore 8 

Nafta e rëndë 10 

Dru  73 

Thëngjilli i bojëkafe 6 

Materialet nga mbeturinat 1 

Rrymë elektrike  2 

 

Përqindja e gjithëmbarshme për karburant është kalkuluar duke matur përqindjet e 

raportuara nga komunat me popullsinë totale për komunë. Rezultatet tregojnë se druri 

dominon si lëndë për ngrohje, që mund të shkaktojë nivele (relativisht) të larta të PAH në 

mjedis gjatë periudhës së dimrit që mund të shkaktojë probleme shëndetësore (KE, 2001). 
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