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I.

Hyrje

Qëllimi i këtij raporti është që të përcaktoj gjendjen aktuale në fushën e energjisë, mjedisit, transportit dhe zhvillimit rajonal në Kosovë. Raporti është një përmbledhje e dokumenteve të paraqitura për diskutim në punëtoritë e organizuara brenda tryezës së
rrumbullakët tematike 6 për Mjedisin, Energjetikën, Transportin dhe Zhvillimin Rajonal, si pjesë e Task Forcës për Integrim Evropian të Kosovës.
Tryeza e rrumbullakët tematike 6 ka përfshirë një numër të punëtorive të organizuara
për të diskutuar dhe për tu akorduar mbi gjendjen aktuale të punëve në fushat e energjetikes, mjedisit, transportit dhe zhvillimit rajonal. Draft dokumentet për diskutim
u prezantuan dhe u diskutuan në mesin e palëve të ndryshme të interesit duke përfshirë përfaqësuesit e Qeverisë së Kosovës, shoqërinë civile duke përfshirë edhe organizatat e bizneseve dhe ato joqeveritare, si dhe përfaqësues të organizatave të ndryshme
ndërkombëtare që punojnë në fushat përkatëse. Përveç kësaj dokumentet për diskutim
u pasuan nga një numër prezantimesh nga palët e tjera kryesisht përfaqësues të institucioneve qeveritare, ndërsa diskutimet u përqendruan në identifikimin e përparësive
dhe dobësive në këta sektorë.
Kapitulli i parë përfshin një pasqyrë të gjendjes mjedisore. Raporti është i ndarë në disa
nën- kapitujt të cilët paraqesin gjendjen aktuale në sektorët e mjedisit: ajrin, ujin, mbeturinat, ndryshimet klimatike, mbrojtjen e natyrës me fokus të veçantë në mbrojtjen e
tokës, mbrojtjen nga zhurma dhe mbrojtjen nga elementet kimike si dhe kontrollin e
ndotjes industriale dhe menaxhimit të rreziqeve. Secila nga këto fusha është paraqitur
në aspektin e zhvillimeve të legjislacionit, dokumentet strategjike, kornizën institucional, si dhe zhvillimet aktuale, duke përfshirë edhe sfidat.
Kapitulli i dytë është një përmbledhje e gjendjes së tanishme në sektorin e energjisë, duke
përfshirë zhvillimet legjislative dhe institucionale në çështje si siguria e furnizimit, tregu i
brendshëm i energjisë, energjia e rinovueshme, efikasiteti i energjisë, siguria bërthamore
dhe mbrojtja nga rrezatimi. Pjesa e fundit paraqet sfidat kryesore që duhet të adresohen.
Kapitulli i tretë paraqet situatën në sektorin e transportit. Ajo përshkruan gjendjen aktuale të kornizës legjislative, duke përfshirë arritjet për të përmbushur kërkesat e BE-së
në këtë sektor, si dhe kornizën institucional në fusha të tilla si aspekti rrugor, hekurudhor dhe ajror, si dhe sfidat me të cilat ballafaqohet ky sektor.
Kapitulli i fundit përfshin një pasqyrë të situatës në zhvillimin rajonal. Kryesisht përqendrohet në shpjegimin e kornizës institucionale dhe ndarjen e përgjegjësive në këtë sektor
në mes të autoriteteve qendrore dhe lokale, si dhe për iniciativat dhe projektet rajonale të
ndërmarra. Gjithashtu paraqet sfidat kryesore, për të ecur përpara, lidhur me zbrazëtirat
legjislative dhe institucionale për të pasur një qasje më pro-aktive për zhvillimin rajonal.
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1.

Mjedisi
1.1.

Ajri

Ndotja e ajrit në zonat urbane dhe veçanërisht në zonat industriale vlerësohet të jetë e
lartë. Aktualisht, kontribuesit më të mëdhenj në këtë ndotje janë termocentralet (Tabela 1), impiantet me djegie të madhe (metalurgjia, minierat, prodhimtaria e çimentos),
sektori i transportit, impiantet me djegie të vogël, aktivitetet bujqësore, mbeturinat
shtëpiake dhe vendet që përdoren për djegien e mbeturinave.
Edhe pse SMKZHQ (2005-2015) është duke u zbatuar, ku janë realizuar dhe janë në realizim e sipër disa projekte mjedisore në sektorin e energjetikës, industrisë dhe minierave,
cilësia e ajrit në zonat urbane dhe ato industriale vazhdon të mbetet ende një problem.
Një përparim evident është shënuar me miratimin e Ligjit për Mbrojtjen e Ajrit nga
Ndotja dhe akteve nënligjore, strategjisë për mbrojtjen e ajrit dhe ngritjen e kapaciteteve
humane, në nivelin qendror dhe lokal. Megjithatë, mangësitë janë ende evidente në nivelin e zbatimit të legjislacionit.Sfida kryesore për zvogëlimin e shkarkimeve të emisioneve në ajër janë kufizimet financiare të kompanive, në sektorin publik dhe atë privat. Po
ashtu ndihet mungesa e koordinimit dhe harmonizimit të planeve dhe programeve në
mes subjekteve dhe autoriteteve kompetente në zbatimin e legjislacionit. 1
Tab.1 Emisionet totale dhe specifike mesatare vjetore te kalkuluara sipas blloqeve per
Vitin 20112
Emisionet e kalkuluar për TCA

SO2

Prodhim
i (MWh)

mg/Nm 3 kg/MWh

NOxC

1/vitm

A3 631930
A4 755043
A5 557677
1997699

2569 .7
2927 .2
2645 .5
5033 .9

6253
3374
10394
9174

.703
.094
.690
.163

2446 .3
2526 .7
1735 .2
6758 .1

B1 1546661
B2 1490016
3036677

2666 .2
2536 .3
5202 .5

4691
4661
464.5

.644
.583
1.613

4306 .3
4239 .3
8545 .6

O2

g/Nm3k g/MWH
3573
6003
6613
6163

.315
.456
.728
.499

kg/MWH
2653 .7
2948 .2
2055 .4
7690 .3

1/vitm

g/Nm3k g/MWH

6593
6953
6923
655.6

.556
.928
.569
3.534

1011787
1131731
502945
2946463

203323
262783
264285
263463

1475
1509
1477
1487

7882
7933
790.5

.70 1803114
.407 1663915
1.703 3467029

262817
263200
263005

1165
1132
1148

Emisionet e kalkuluar për TCB

6352
6062
6202

.809
.151
.78

5392 .3
5035 .9
104313

Grafiku 1. Emisionet mesatare vjetore (t) për blloqet e TCA

Grafiku 2. Emisionet mesatare vjetore (t) për blloqet e TCB
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Tab.2 Perqendrimi mesatare i thermija ajrore(micro.g/m3) ne `INKOS` /20113
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

1

94.27

65.44

20.99

57.73

28.34

29.76

106.29

13.3

115.85

105.01*

269.31*

389.92*

2

112.3

258.2

139.1

76.59

27.98

1.82

104.2

41.15

201.4

4.2

57.94*

99.33*

3

155.8

67.07

30.45

30.79

15.12

53.25

94.45

21.82

74.49

54.79*

128.47*

109.28*

4

66.48

12.11

32.67

25.08

2.92

66.66

77.07

51.41*

40.1

68.27*

67.83*

28.32*

5

50.25

52.76

21.29

55.26

26.41

56.61

33.53

59.79*

57.06

82.96*

64.97*

91.69*

Mes

95.8

91.12

48.9

49.09

20.15

47.62

83.108

37.49

97.78

63.04

117.7

143.52

XX

IX

Grafiku 3. Përqendrimi mesatar i thërmijave ajrore gjatë vitit 2011
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Tab.3 Sendimentet mesatare mujore ne zonen e gjenerimit /20114
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Termocentralet në Kosovë, si lëndë djegëse për prodhimin e energjisë, përdorin linjitin dhe produktet e naftës me përmbajtje të lartë të squfurit për të startuar procesin.
Ngrohtoret si lëndë djegëse përdorin mazutin. Në shumicën e rasteve të sektori industrial egzistues pajisjet janë të vjetra. Sektori i transportit karakterizohet me një numër të
madh të automjeteve të vjetra dhe përdorimit të karburanteve më cilësi të ulët. Impiantet
me djegie të vogël dhe sektori i bujqësisë, për diegje, përdorin qymyrin dhe biomasën,
që kontribuon në cilësinë e ajrit. Tek bashkëpunimi ndërinstitucional vlen te theksohet
formimi i grupit punues me vendim te Sekretarave ne mes te MZHE-MMPH-KEK, qe
nga viti 2007 ne lidhje me përmbushjen e obligimeve ndaj Aqcuis Communitare te TKEEJL, rreth Direktives per VNM, Direktiva per Impiante me Djegje te Madhe, Direktiva
per Sulfurin, dhe neni4(2) per mbrojtjen e zogjve te egër.Raportohet qdo vit ne Sekretariat te TKE per te arriturat.5
Mbeturinat industriale të prodhuara nga proceset teknike dhe operacionale të Impianteve të Trepçës, konsiderohen të jenë nga burimet më të mëdha të ndotjes në zonën e
Mitrovicës (tabela 2). Zonat e hedhjes së mbeturinave urbane si dhe djegia e pakontrolluar e tyre, gjithashtu paraqesin një burim serioz të ndotjes së ajrit. Përveç kësaj, edhe
niveli i ulët i ndërgjegjësimit të ndërmarrësve, konsumatorëve dhe qytetarëve ndikojnë
në gjendjen e tanishme të cilësisë së ajrit.
Në shumicën e rasteve, ndotja është nga emetimet e dioksidit të sulfurit (SO2), oksidet e
azotit (NOx), plumbii (Pb) dhe metalet tjera të rënda, monoksidit të karbonit (CO), tymit,
grimcave, Bashkdyzimet Organike të Avullueshme (BOA), dioksinave dhe furaneve.
Tab. 4: Përbërja kimike e pluhurit në ajër, të mbledhur në disa pika të caktuara në Mitrovicë (“Trepca”)
Vendi i
marrjes së
mostrave
Industria e
baterive-PIM

Shkolla fillore
“Migjeni”
Shkolla për
Edukim Special

Madhësia e
grimcave

3

(ng/m )(

Cu
3

Pb

Zn
3

3

Mn
3

ng/m )(

ng/m )(

ng/m )(

ng/m )

8.547

20057 .1

4302 .84

3215 .546

2140 .209

PM 107

.013

29.895

251 .54

322 .571

91.151

PM 2.5

1.1

4251 .08

776 .08

332 .562

9.306

PM 101

.684

15.432

489 .198

67.361

43.472

50.754

40357 .79

5226 .131

7618 .09

1326 .633

.719

339 .698

66.985

50.251

27.452

23.346

109 .859

3776 .338

172 .507

1153 .239

.563

849 014

101 296

146 648

367 155

PM 2.5

PM 2.5

“Nënë Tereza”

PM 101

Shkolla fillore

PM 2.5

“Bedri Gjina”

Cd

PM 100

Vlerat kufitare të emisioneve, të përqëndrimeve të metaleve në ajër Cd 5ng/m3(OBSH,
5

Teksti është plotësuar nga Lulëzim Korenica – Ministria e Zhvillimit Ekonomik

Tryeza Tematike PËr Mjedis, Energji, Transport dhe Zhvillim Rajonal

7

2001)Mn 150ng/m3 (OBSH, 2001) Pb 1500ng/m3 (EPA criteria).6
Të dhënat për ndotjen e ajrit në Kosovë janë mbledhur kryesisht nga një numër i kufizuar i burimeve. Megjithatë, është e njohur se këto burime kanë një kontribut të konsiderueshëm në nivelet e përgjithshme të ndotjes.
Ndotësit kryesorë:

-

Termocentralet (Kosova A dhe B);
Minierat e hapura të linjitit;
Kompleksi industrial në Mitrovicë;
Ferronikeli në Gllogovc;
Fabrika e çimentos Sharrcem në Han të Elezit;
Sistemet e ngrohjes qendrore (Prishtinë, Gjakovë dhe Mitrovicë);
Industria e rëndë bazike (aktualisht nuk është në funksion) në Gjakovë, Pejë dhe
Gjilan;
Prodhimi i materialeve bazë të asfaltit dhe gurëthyesit;
Transporti;

•

Vlerësimi i cilësisë së ajrit  

-

Vlerësimi i cilësisë së ajrit në Kosovë është kryer duke përdorur të dhënat në dispozicion, në krahasim me standardet e BE-së, si pikë referimi (Direktiva e BE-së 2008/50/
EC). Analizat e të dhënave tregojnë një mospërputhje me këto standarde. Prandaj është
më se e nevojshme ndërmarrja masave jo vetëm për të kontrolluar dhe monitoruar emetimet në mënyrë sistematike por edhe për të i zvogëluar ato. Për të arritur këtë është e
rëndësishme që ndotësit kryesor të përmbushin detyrimet që rrjedhin nga legjislacioni,
duke respektuar vlerat kufitare të emisioneve dhe kufijtë e tolerancës.
•

Rrjeti i monitorimit të cilësisë së ajrit

Ministria është duke e kompletuar instalimin e rrjetit për monitorimin e cilësisë së ajrit
në mbarë territorin e Kosovës. Numri i stacioneve të monitorimit është bazuar në një
studim, në përputhje me Direktivën e BE-së 2008/50/EC. 7
Stacioni i parë automatik i monitorimit të cilësisë së ajrit është instaluar në IHMK, i cili
është e pajisur me një analizator automatik për dyoksidin e squfurit (SO2), oksidet e azotit
(NOx), monoksidin e karbonit (CO), ozonin (O3) dhe grimcat epluhurit (PM10, PM2.5).
Stacioni i dytë, donacion i Qeverisë sllovene është vendosur në oborrin e ndërtesës së
Qeverisë (te Rilindja), i cili është e pajisur me një analizator me tri kanale optike (Grim
Model 180), i konfiguruar për të matur grimcat (PM10, PM2.5) dhe parametrat e tjerë
meteorologjik. Deri në fund të vitit 2010, tri stacione automatike të monitorimit të ajrit
janë vendosur në Mitrovicë, Drenas dhe Prishtinë. Ato ende nuk janë në funksion, por

6
7

8
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detajet janë si më poshtë8
Mitrovicë: gjendet në pjesën veri-lindore të qytetit afër lumit Ibër, në stacionin meteorologjik. Në këtë stacion janë të vendosur analizatorët për monitorimin e CO, O3,
mostruesi për grimcat PM2.5 dhe parametrat meteorologjikë (shpejtësia dhe drejtimi i
erës, shtypja, temperatura dhe lagështia e ajrit.
Drenas: gjendet afër ndërtesës komunale. Këtu janë të vendosur analizatorrët për monitorimin e SO2, monitori për grimcat PM10, mostruesi për grimcat PM10 dhe parametrat
meteorologjik (shpejtësia dhe drejtimi i erës, shtypja, temperatura dhe lagështija e ajrit).
Prishtinë: gjendet në oborrin e Qeverisë (ish-ndërtesa e Rilindjes), donacion i qeverisë
sllovene. Ky stacion posedon monitorin për grimcat PM10 dhe PM2.5, i cili do të plotësohet me analizatorë të NO2/NOx.
Gjatë vitit pritet që të funksionalizohen edhe stacionet, në Pejë, Gjakovë, Prizren, Shtërpcë (Brezovicë), Han i Elezit dhe Gjilan . Rrjeti do të përbehet nga nëntë (9) stacione statike të monitorimit dhe një stacion mobil.

Fig. 1: Harta e Kosovës që tregon lokacionet e stacioneve të monitorimit të ajrit
Përvec kësaj vlen të ceket edhe projekti i MZHE-,, Pajisjet per monitorimin e kualitetut
te ajrit ne zonën E KEK-ut, Pajisjet kane arritur, janë caktuar lokacionet e vendosjes se
tyre,nje ne Kastriot, nje ne Dradhishte dhe e treta ne Palaj.Këto pajisje do te bëjnë mon8

Draft strategjija per cilësine e ajrit; DMM; Roporti i Gjendjes se Mjedisit (2010/AKMM)
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itorimin e kualitetit te ajrit duke matur parametrat, siç janë pluhuri, SO2, NOX,dhe
elemente te tjera ndotëse.9
Tabela 5: Rrjeti i monitorimit të cilësisë së ajrit ne Kosovë
Nr
1

Komunat

Lokacioni

Lloji i zonës

Lloji i stacionit

RKS01SU01?

IHMK-Prishtine

Periferike

Prapavijë

RKS02UT01

ish-ndërtesa e “Rilindjes”

Urbane

Trafik

Mitrovice

RKS03UBM

Stacioni Meteorologjik në
Mitrovicë

Urbane

Prapavijë

Drenas

KS04UB/IBD

Oborri i Komunës

Urbane/Industriale

Prapavijë

Hani i Elezit

KS05UB/IBHE

Shkolla Fillore “Ilaz Thaqi”

Urbane/Industriale

Prapavijë

Prishtine

2
3
4

ID e stacionit

5

Pejë

KS06UBPE

Sheshi “Luan Haradinaj”

Urbane

Prapavijë

6

Gjakovë

KS07UTGJK

Rruga e UÇK-së

Urbane

Trafik
Prapavijë

7

Prizren

KS08UBPZ

Oborri i Komunës

Urbane

8

Gjilan

KS09UTGJL

Oborri i Komunës

Urbane

Trafik

9

Shterpce

KS10RBSHP

Zona Turistike në Brezovica

Rurale

Prapavijë/
reference

1.1.1. Ligjet dhe udhëzimet administrative për sektorin
Që janë draftur:
•
•
•

•

•

Ligji për mbrojtjen e ajrit nga ndotja, Nr. 03/L-160 2010, 10.8.2011
Ligji për mbrojtjen e mjedisit, Nr. 03/L-025 2009, 10.8.2011
Udhezim Administrativ për kriteret për përcaktimin e pikave monitoruese për
cilësinë e ajrit,numrin dhe shpeshtinë e matjeve,klasifikiminin e ndotësve të
cilët monitorohen,metodologjinë e punës
Udhëzimi Administrativ Nr.04/2009 për kontrollin e emisioneve të bashkëdyzimeve organike të avullueshme gjatë deponimit,mbushjes dhe transportimit të
karburanteve
Udhëzimi Administrativ Nr. /2007 Mbi rregulllat dhe normat e shkarkimeve ne
ajer nga burimet e palevizeshme te ndotjes

Që duhet të draftohen
•
•

•
9

10

Treguesit tjerë mjedisor të cilësisë së ajrit me akt të veçantë nënligjor i përcakton
ministria dhe i njofton subjektet fizike dhe juridike.
Treguesit tjerë mjedisor të cilësisë së ajrit për zona të veçanta dhe në varësi të natyrës së shkarkimeve në ajër, i përcakton Qeveria me akt nënligjor me
propozim të ministrisë.
Vlerat kufitare të cilësisë së ajrit, vlerat e synuara, pragjet e alarmit për materiet

Teksti është plotësuar nga Lulëzim Korenica- Ministria e Zhvillimit Ekonomik
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•
•

•
•

•

•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

•
•
•

ndotëse dhe data e hyrjes së tyre në fuqi, i përcakton Qeveria me akt nënligjor
me propozim të ministrisë.
Qeveria me propozim të ministrisë do të rregullon me akte nënligjore çështjet e
administrimit të burimeve të reja të ndotjes deri më tani të panjohura.
Vlerat kufitare të cilësisë së ajrit, vlerat e synuara, pragjet e alarmit për materiet
ndotëse dhe data e hyrjes së tyre në fuqi, i përcakton Qeveria me akt nënligjor
me propozim te MESP
Qeveria me propozim të ministrisë do të rregullon me akte nënligjore çështjet e
administrimit të burimeve të reja të ndotjes deri më tani të panjohura.
Qeveria me propozim të ministrisë i përcakton vlerat kufitare të emisioneve
(VKE) në ajër, konform standardeve të BE dhe Organizatës Botërore të Shëndetësisë.
Vlerat e përkohshme kufitare të emisioneve, mënyra e vendosjes, dhe kohëzgjatja e zbatimit të tyre, miratohen me akt të veçantë nga Qeveria me propozimin
e ministrisë.
Qeveria me propozim të Ministrisë, me akt të veçantë, përcakton VKE dhe
kërkesat për monitorim të ndotësve për sektorët industrial.
VKE për impiantet për djegien e mbeturinave i përcakton me akt të veçantë
Qeveria me propozim të Ministrisë, në pajtim me këtë ligj
Normat e emisioneve nga burimet e lëvizshme i përcakton Qeveria me akt të
veçantë.
Ministria me akt të veçantë në pajtim me këtë ligj përcakton VKE dhe kërkesat
për monitorim të ndotësve nga burimet e vogla të ndotjes.
Qeveria me propozim të Ministrisë me akt te veçantë, përcakton përmbajtjen e
lejuar te sulfurit ne vajrat dhe lëndët djegëse
Lëndët djegëse për automjete duhet të jenë në pajtim me standarde të cilësisë
të cilat janë të përcaktuara me akt nënligjor nga Qeveria me propozim të Ministrisë.
Deponimi i lëndëve djegëse, naftës dhe derivateve te naftës Qeveria në propozim
të Ministrisë do të rregullohen me akt të veçantë.
Qeveria në propozim të Ministrisë me akt të veçantë përcakton: VKE për BOA;
Kushtet, detyrimet dhe procedura për zvogëlimin deri në eliminim gradual të
përdorimit të substancave që e dëmtojnë shtresën e ozonit dhe zëvendësimi i
tyre Qeveria në propozim të Ministrisë i përcakton me akt të veqant.
Qeveria me akt të veçantë, me propozim të Ministrisë përcakton mënyrën dhe
metodologjinë e përcjelljes së emisioneve të gazrave serë dhe zvogëlimin e sasisë së këtyre gazrave.
Kriteret, kushtet dhe procedurat për stimulimin e masave të zhvillimit të pastër
i përcakton Qeveria me akt të veçantë me propozim të ministrisë.
Rregullat, procedurat dhe afatet e raportimit i përcakton Ministria me akt të
veçantë.
Kriteret, kushtet dhe procedurat për projektet per finacim përcakton Qeveria
me akt të veçantë me propozim të ministrisë.

Qeveria dhe Ministria në afat prej tetëmbëdhjetë (18) muajsh nga dita e hyrjes në fuqi të
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këtij ligji duhet t`i nxjerrin dispozitat për të cilat janë të autorizuara me këtë ligj.10
1.1.2.

Dokumentet bazë për sektorin

Që janë draftuar:
•
•

Strategjinë e cilësisë së ajrit;
Planin e veprimit për cilësinë e ajrit;

Që duhet të draftohen:
•
•

Planet lokale të veprimit për cilësinë e ajrit;
Raportet për zbatimin e planeve për cilësinë e ajrit
1.1.3. Objektivat dhe proritetet

Objektivat
•
•
•
•
•
•

•
•

Kompletimi i legjislacionit në përputhje me acquis të BE-së;
Ajër të pastër, mjedis pa efekte negative në shëndetin e njeriut, në natyrë dhe në
trashëgiminë kulturore;
Monitorimi i cilësisë së ajrit, në përputhje me standarded e BE-së;
Zhvillim sistematik, për përmirësimin e cilësisë së ajrit në mbarë Kosovën;
Ofrimi i një kornize ligjore dhe institucionale për mbrojtjen e cilësisë së ajrit në
bashkëpunim me të gjitha komunitetet;
Sigurimi i shqyrtimit më të mirë të parametrave të cilësisë së ajrit nga institucionet qeveritare, komunat, banorët, bizneset dhe organizatat kur marrin vendime
për aktivitetet e tyre;
Promovimi i rëndësisë së cilësisë së ajrit, si një parametër kritik për shëndetin
dhe mirëqenien e popullsisë;
Zbatimi efikas i legjislacionit.

Prioritetet
•
•
•
•

•
•
10

12

Harmonizimi gradual i legjislacionit me standardet evropiane;
Miratimi dhe zbatimin e legjislacionit për mbrojtjen e ajrit;
Përfundimi i rrjetit të monitorimit të cilësisë së ajrit;
Bashkëpunimi i autoriteteve publike dhe koordinimi për zhvillimin dhe miratimin e masave, standardeve, dhe/ose aktiviteteve të lidhura me mbrojtjen e
mjedisit;
Bashkëpunimi rajonal për të përmbushur detyrimet që rrjedhin nga acquis të
BE-së dhe marrëveshjet ndërkombëtare, për ndotje ndër-kufitare;
Parandalimi dhe zvogëlimi i shkarkimit të emisioneve në ajër;

Ligji për mbrojtjen e ajrit nga ndotja, Nr. 03/L-160 2010, 10.8.2011
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•
•
•
•
•

Pengimi i importit të produkteve të naftës me përmbajtje të lartë të sufurit;
Përmirësimi i sistemit të transportit publik;
Ndalimi i qarkullimit të automjeteve pa katalizator;
Rritja e përdorimit të sistemeve të ngrohjes qendrore
Së paku një herë në muaj Ministria të siguron që informacioni për cilësinë e ajrit
është vënë në dispozicion palëve të interesuara dhe publikut11
1.2.

Ndryshimet klimatike

Kosova është vend me klimë dominuese kontinentale. Ka verëra të ngrohta dhe dimra
të ftohtë me ndikime mesdhetare dhe alpine. Ka lartësi të pabarabarta të cilat sjellin diferenca rajonale në temperaturë dhe në shpërndarje të reshjeve.
Në krahasim me shtetet fqinje si Shqipëria, Serbia, Mali i Zi dhe Maqedonia, Kosova
është më pakë e përgatitur të merret me ndryshimet klimatike. Kjo reflektohet nga
mungesa e kapacitetit të saj institucional, njerëzor dhe financiar për tu ballafaquar me
këtë sfidë.
Republika e Kosovës nuk është anëtare e KB e po ashtu nuk është pjesë e anëtarëve të
konventës së UNFCCC, megjithatë janë bërë një sërë hapash që vendi ynë të përgatitet
për t’u përballur me ndryshimet klimatike. Ka një numër veprimesh që institucionet e
Republikes se Kosovës kanë ndërmarrë si pjesë e një qasjeje strategjike,për ta sjellë atë
në linjë me BE-në dhe UNFCCC-në.
Kosova është nënshkruese e TKE-së për Evropës Juglindore, i cili ka hyrë në fuqi në 1
korrik 2006.
Kosova, edhe pse relativisht e vogël në territor dhe popullatë, është kontribuuese e
proceseve të ndryshimeve klimatike. Ndoshta për shkak të madhësisë, ajo ka një kontribut të lartë për kokë banori. Ka katër fusha kryesore ku ajo kontribon në ndryshimin e
klimës së tokës: Sektori i Energjisë, Transporti, Shpyllëzimi dhe Mbeturinat.
Kosova llogaritet se ka 14.7 miliardë ton linjit rezerva dhe radhitet e 5-ta në botë për
rezerva të vërtetuara. Përdorimi i këtyre resurseve për të prodhuar energji do të rrisë zhvillimin ekonomik dhe do të kontribojë edhe për pjesën tjetër të rajonit përmes eksportimit të tepricave të energjisë. Në anën tjetër, ajo do të rrisë në masë të madhe emetimet
e gazrave. Tani për tani,burimet e energjisë në Kosovë (98%) vijnë nga termocentralet
ekzistuese që funksionojnë me linjit (Kosova A dhe Kosova B). Sipas Vlerësimit Strategjik Mjedisor të financuar nga Banka Botërore, Kosova A dhe Kosova B kanë emetuar
5.8 milion ton CO2 në vitin 2005. Në vitin 2006, Departamenti i Mjedisit i Korporatës
Energjetike të Kosovës ka raportuar që Kosova A ka emetuar rreth 1.5 milion ton CO2
dhe Kosova B rreth 3.6 milion ton.
11

Revidimi i SMZHQ(2005-2015); Draft strategji e cilësisë së ajrit dhe PV; rporti I Gjendjes së Mjedisit (2010
/AKMM)
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Veturat dhe kamionët e rinj kanë të përfshirë teknologji për të reduktuar emetimet e
dëmshme. Megjithatë, shumica e automjeteve në Kosovë janë modele të vjetra që emetojnë sasi të mëdha të gazrave përmes sistemeve të tyre nxjerrëse. Llogaritë e përgjithshme tregojnë se,10% e të gjitha gazrave të emetuara, vijnë nga automjetet. Llogari
jozyrtare nga Agjencia Kosovare për Mbrojtje të Mjedisit, tregojnë që përafërsisht 5.5
milion ton CO2 emetohet nga automjetet e Kosovës.
Rreth 40% e territorit të Kosovës që është 10,904km2 është i pyllëzuar. Megjithatë, që
nga vitet e 1990 ka ndodhur një shpyllëzim i konsiderueshëm si rezultat i prerjeve, – një
pjesë e madhe e saj joligjore dhe e pamonitoruar – për dru ngrohjeje dhe ndërtimi. Sipas
Departamentit të Pyjeve të Kosovës, rreth 222,000m3 drunj eksploatohen çdo vit.
Reduktimi i sipërfaqeve pyjore rezulton në nivele më të mëdha të CO2 në atmosferë që
në kthim rezulton në temperatura më të larta. Krahas shpyllëzimit të qëllimshëm, Kosova humb afërsisht 40km2 sipërfaqe pyjore, nga zjarret çdo vit. Nëse temperaturat rriten
dukshëm, shpeshtësia dhe dëmi nga këto zjarre do të rritet.
Menaxhimi i mbeturinave përkundër investimeve ende nuk është në nivelin e knaqshëm. Edhepse nuk ka informata të plota një sasi e konsiderueshme e gazërave që
ndikojne në ndryshimin e klimës emitohen edhe nga djegia e e pakontrolluar e mbeturinave në deponitë “ilegale” .
Gjithsesi, Kosova tanimë ka filluar përpjekjet e saja për të harmonizuar legjislacionin
mjedisor në linjë me BE-në, me qëllim që të arrijë caqet e BE-së që deri në vitin 2020 të reduktojë emetimet e gazrave dhe konsumin e energjisë për 20%, dhe të rrisë përdorimin e
energjisë së ripërtërishme me 20% deri në vitin 2020.Për këtë qëllim është paraparë përgatitja e një strategjie mbi ndryshimet klimatike e cila do të ishte në përputhshmëri me
objektivat e UNFCCC. Për përgatitjen e kësaj strategjie e pashmageshme eshte nevoja e
ndihmes si ne aspektin financiar po ashtu edhe në atë profesional nga ana e donatorëve.
Një strategji e tillë për 20 vitet e ardhshme do të ishte në përputhja me zotimet e UNFCCC njësoj sikur Kosova të ishte palë e organizatës dhe do të kishte për qëllim arritjen
e këtyre synimeve:
•

•
•
•
•
•
•
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Reduktimin e emetimeve të CO2 dhe gazrave serë (GHG) kryesisht nga termocentralet e energjisë elektrike me linjit (si ato ekzistuese ashtu edhe ato të
planifikuara),
Zbatimin e teknologjive të pasteta miqësore për mjedisin
Zhvillimin e burimeve alternative dhe të ripërtërishme të energjisë,
Zhvillimin e programeve shtetërore dhe rajonale për zbutje dhe përshtatje.
Rritjen e efikasitetit të energjisë
Zhvillimin e pajisjeve për monitorimin e emetimeve të CO2,
Krijimin e një inventarizimi shtetëror të gazrave serë -GHG,( është përgatitur
përmes projektit të ndihmuar nga UNDP dhe do të promovohet në fillim të
muajit Tetor të këtij viti.)
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•

Krijimin e një regjimi tatimor në atë mënyrë që të inkurajohen qytetaret të ngasin
vetura që ndotin me pakë.
• Ngritja e vetëdijes politike dhe të popullatës mbi rëndësinë e pyjeve të Kosovës
etj.
Ndryshimi i klimës është problemi mbizotërues global për mjedisin në shekullin 21.
Efektet e ndryshimit të klimës po bëhen gjithnjë e më të dukshme, që po tregohen me një
varg dukurish si; ndryshimi i temperaturës, sasisë së reshjeve, burimeve ujore, frekuencat ekstreme të kushteve klimatike, ndryshimet në ekosisteme dhe biodiversitet, bujqësi,
pylltari, shëndet, dëmet ekonomike, etj.
Deklerata e Rios (1992) me obligimin për një zhvillim të qëndrueshëm, Konventa e KB
për Ndryshimet Klimatike (KKBNK 1994), për zvogëlimin e lirimit të gazrave me efektin serrë në ajër dhe Protokolin e Kyoto-s (1997) paraqet hap shumë të rëndësishëm për
kufizimin e këtyre emisioneve.
Komuniteti shkencor dhe Paneli Ndërqeveritar për Ndryshimet Klimatike (PNNK),
parashikojnë se në të ardhmen, ndryshimet klimatike do të jenë më të theksuara. Në
këtë kuptim, është e nevojshme që të zvogëlohen presionet dhe të bëhen përpjekje për
të lehtësuar pasojat negative.
Të dhënat për ndryshimet klimatike në Kosovë janë të pakta. Këtë vit me mbeshtetjen e
UNDP është përgatitur inventarizimi i parë i gazrave serrë për vitet 2008-2010, andajë
mbetet shumë punë për tu bërë në kompletimin e inventarizimit edhe për vitet e tjera.
Kosova ka një shkallë të ulët të zhvillimit ekonomik dhe i takon grupit të vendeve në
zhvillim. Meqenëse burimi kryesor i energjisë është thëngjilli, me rritjen ekonomike
duhet pritur edhe një shtim i emisioneve të përgjithshme të gazrave me efektin serrë.
Me qëllim të propozimit të masave dhe veprime konkrete që duhet të ndërmerren nga
Qeveria është shumë prioritare të përgatitet Startegjia pë Ndryshimet Klimatike në nivel
Nacional.12
1.2.1. Korniza ligjore
Ligjet që janë draftuar:
-

Ligji për mbrojtjen e ajrit nga ndotja, Nr. 03/L-160 2010, 10.8.2011

Ligjet që duhet të draftohen:
-

12

U.A. për Mënyrën dhe metodologjinë e përcjelljes së emisioneve të gazrave serrë

Prioritet e DMM;
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1.2.2.

Dokumentet strategjike

Dokumentet që janë draftuar:
•
•

Revidimi Strategjia e Kosovës për Mjedis dhe Plani i Kosovës për Veprim në
Mjedis 2011-2015
Draft Strategjia dhe Plani i Veprimit për Cilësinë e Ajrit, 2012- 2021/ 2012- 2016

Dokumentet që duhet të draftohen:
•

Hartimi i Strategjisë për Ndryshimet Klimatike
1.2.3. Objektivat dhe prioritetet

•
•
•
•

Zbutja graduale e ndyshimeve klimatike në harmoni me parimet e përgjithshme
të KKBNK (1994);
Vendosja e sistemit për vlerësimin dhe zgjedhjen e masave të përshtatshme për
zvogëlimin e emisionit të gazrave me efekt serrë;
Ndërtimi i kapaciteteve ligjore, institucionale dhe teknike për zgjidhje sistematike për çështje të ndryshimeve klimatike;
Zbatimi i SKM dhe PKVM (2011-2015) për të zvogëlimin problemin e ndryshimeve klimatike, në Kosovë.

Prioritetet:
•
•
•
•

•
•

Sqarimi i statusit ligjor në lidhje me anëtarësimin e Kosovës si partner aktiv në
konventat ndërkombëtare për ndryshimet klimatike;
Ngritja e kapaciteteve institucionale për ndryshimet klimatike;
Përgatitja e inventarit për gazërat me efekt serrë;
Vlerësimi i emisioneve të ndotësve në ajër për periudhën 1985-1990, në pajtim
me kërkesat e Protokolit të Kyotos, sipas metodologjisë së PKIN për 6 sektorët
ekonomikë;
Shfrytëzimi i mundësive financiare dhe rregullave të tregut për gazërat me efekt
serrë;
Planifikimi hapësinor duke marrë në konsideratë përshtatjen me ndryshimet
klimatike (p.sh. përmbytjet).13
1.3.

Mbeturinat

Sistemi i menaxhimit të mbeturinave është në konsolidim e sipër. Ky system ende nuk
orfron të dhëna të plota dhe të sigurta për gjenerimin, trajtimin dhe deponimin e mbeturinave. Shërbimet e mbledhjes së mbeturinave sillen rreth 42% (2009)14. Më e mbulu13
14

16
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ara me shërbim është Prishtina me 64% (2007), ndërsa më të ultën e ka Mitrovica me
30% (2009).
Rreth 90-95% e popullsisë urbane në Kosovë, shërbehen me sistem të grumbullimit të
mbeturinave. Të gjitha shërbimet janë të standardit të ulët për shkak të mungesës së
objekteve dhe pajisjeve adekuate. Zonat rurale shërbehen vetëm me rreth 30 % dhe me
tendncë rritje15.
Tabela: Lloji i të mbeturinave të krijuara, nga raporti i gjendjes se mjedisit 2008-2010
AMMK
Lloji i mbeturinave

Mesatarja ditore/kg/
banorë

Mbeturinat e amvisërisë

0.277

101

232,541

Mbeturinat komerciale

0.25

91.25

209,875

Mesatarja vit/kg/banorë

Sasitë vjetore/ton

Mbeturinat medicinale

0.0024

0.876

2,014.50

Mbeturinat e hirit dhe të
zgjyrës

0.907

331

761,426.50

Mbeturinat e ndërtimit dhe
shkatërrimit

0.2

73

167,900

Mbeturinat tjera (ambalazh), plastikë, gomë, pesticide, elektronike, dru etj.)

0.36

131.4

302,220

Total

2.05

729

1,675,977

Mbeturinat
tjera
18%

Mbeturinat e
amvisërisë
18%

1

6

Mbeturinat e ndërtimit
dhe shkatërrimit
10%

2

5

Mbeturinat
komerciale
12%

4

Mbeturinat e hirit
dhe zgjyrës
45%

Grumbullimi i mbeturinave komunale kryhet nga shtatë (7) ndërmarrje publike rajonale, të cilat janë të organizuara në 37 komunat e Kosovës përmes njësive operative dhe
afërsisht 10 kompani private që operojnë në tërë territorin e Republikës së Kosovës. Të
gjitha deponitë e vjetra për mbeturina komunale janë mbyllur dhe rehabilituar16.
15
16
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Tabela: Deponitë Sanitare në Republikën e Kosovës

Deponitë:

Prishtinë

Gjilan

Sip

Deponisë

ha.

Kohore/
vite

Regjionale

40

15

Regjionale

24

15

Komunat e mbuluara

Prishtinë, F. Kosovë, Lipjan, Obiliq, Gllogoc,

Gjilan, Kamenicë,
Viti, Ferizaj, Novobërdë

Periudha

Tipi i

Prizren

Prizren,Suharekë Malishevë,Rahovec, Gjakova

Regjionale

24

15

Podujevë

Podujevë

Komunale

5

15

Mitrovicë

Mitrovicë, Vushtrri, Skenderaj

Regjionale

7

15

Pejë

Pejë, Deçan, Klinë, Istog

Regjionale

3.6

Sharr

Sharr

Komunale

1.2

Ferizaj

Ferizaj, Shtime, Kaçanik, shtërpc, Hani i Elezit

Stacion transferi

Zveçan

Zveçan

Komunale

16

15

Gjithsejt

Nëse i krahasojmë të dhënat për mbeturinat e deponuara në deponitë sanitare për vitet
2007- 2010, vërehet se në të gjitha deponitë regjionale dhe komunale ka pasur sasi më
të mëdha të deponimit të mbeturinave. Sasia e gjenerimit të mbeturinave ka qenë me e
madhe gjatë vitit 2010, kjo ka rezultuar edhe me rritje të sasisë së mbeturinave të grumbulluara dhe të deponuara. Nga këto të dhëna mund të konstatohet se edhe kompanitë
publike për grumbullimin e mbeturinave kanë qenë më efikase në kryerjen e shërbimeve të tyre.
Sasia e mbeturinave të gjeneruara për person në Kosovë për vitin 2008 është 393,8 kg
ndërsa për vitin 2009 është 454,4 kg, që tregon një rritje të ndjeshme të sasisë së mbeturinave për kokë/banori. Mesatarja ditore e gjenerimit të mbeturinave komunale në vitin
2008 ka qenë 1.1 kg ndërsa në 2009 1.2kg/ditë për kokë banori17.

17
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Mbeturinat komunale

Përfshijnë 18% të mbeturinave të gjeneruara. Prej këtyre më së shumti ka mbeturina organike
35.3%, qelq 12%, dru 11%, Plastik 9.4%, metal 9.3% etj. Sistemi i mbledhjes “derë me derë”.

Mbeturinat e
ndërtimit dhe
demolimit

Kanë dal si problem sidomos me shkatërrimet e luftës pas vitit 1999. Llogaritet se brenda vitit
gjenerohen 167,900 t/vit. Pritet që kjo sasi të rritet më vonë kur të filloj dekomisionimi i TC
Kosova A.

Mbeturinat
industrial dhe të
rrezikshme

Ka pësuar rritje pas 1999, kur shumë impiante pushuan punën. Megjithatë janë trashëgimi. Në
KEK gjenerohen sterilet, hiri, lymi i hirit, vajra të përdorura, skorie (zgjyra), pluhuri i furrave,
materie kimike (fenoli, katrani etj.), mbeturina të ngjyrave, goma (shirita, goma të makinave dhe
të tjera), metale (pjesë metalike), vajra me PCB dhe pajisje që permbajnë PCB -si trafoelektrike.
Vetëm mbeturina hiri nga KEK deponohen rreth 700,000 t hi, që zëne një sipërfaqe prej 234 ha.
Në skoriet e Ferronickel Neë Co janë llogaritur të deponuara 780,000 ton mbetje me 2008.

Mbeturinat e
bujqësisë

Nuk ekzistojnë të dhëna për sasinë e krijuar të mbeturinave nga dega e bujqësisë dhe industrisë
ushqimore.

Mbeturinat spitalore

Brenda ditës gjenerohen 5500 kg apo 2014.5 t brenda vitit. Edhe pse pa ndonjë matje të saktë llogaritet se gjenerohen 2 kg mbeturinë për krevat. Për djegie të mbeturinave medicinale dhe barërave
me afat të skaduar në vendin tonë ekzistojnë katër incinerator të cilët pjesërisht plotesojnë kushtet
e duhura.

Mbeturinat e
ambalazhit

Nuk ka të dhëna për sasinë e gjeneruar.

Mbeturinat e
automjeteve

Nuk ka të dhëna të sakta për numrin e automjeteve mbeturinë. Por sa upërket gomave dihet se
bazuar në numrin e automjeteve në Kosovë në qarkullim janë mbi 1 milion goma me jetëgjatësi
prej 5 vjet. Llogaritet se 25,000 goma dalin nga përdorimi brenda vitit, prej nga gjenerohen 462,5
t goma mbeturinë. Nuk ka riciklim të tyre (përveq një sasie të vogël të riveshura), dhe shumica
përfundojnë të djegura duke krijuar ndotje të madhe të ajrit.

Mbeturinat
elektrike dhe
elektronike

Nuk ka të dhëna për sasinë e krijuar, por dihet se sasia e tyre është në rritje të vazhdueshme duke
pas parasysh importin e pajisjeve të reja dhe të përdorura.

Tarifat për grumbullimin e mbeturinave janë mesatarisht 4€/për familje/muaj18. Faturimi dhe mbledhja e tyre nga kompanitë e mbeturinave është e ultë dhe jostabile. Shkalla e inkasimit në 2011 ka qenën 59% ose për 2 % më pak se në 2010 (shkak merret ulja
e inkasimit nga bizneset). Por shikuar në terma financiar ka një rritje të vlerës financiare
për 8.7% ose 834,570 € që lidhet me rritje së bazë së konsumatorëve për 20,000 por edhe
efikasitetit të inkasimit19.
1.3.1. Korniza ligjore
Ligji për mbeturinat
Menaxhimi i mbeturinave rregullohet nga Ligji për Mbeturina. Për dallim nga shumë
ligje tjera LM është plotëstuar pothujse komplet me aktet nënligjore që derivojnë nga
ligji. Janë nxjerrë 21 akte nënligjore të cilat mbulojnë dhe rregullojnë fushën e administrimit të mbeturinave komunale, të rrezikshme dhe të veçanta:

18
19
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1. UA Nr. 01/2009 Kushtet për zgjedhjen e lokacionit dhe ndërtimin e deponisë së mbeturinave,
2. UA Nr.12/2008 Për asgjësimin e mbeturinave të produkteve medicinave,
3. UA Nr.06/2008 Për administrimin e mbeturinave të rrezikshme,
4. UA Nr.05/2008 Për administrimin me mbeturinat medicinave,
5. UA Nr. 10/07 Për administrimin e deponive të mbeturinave,
6. UA Nr.02/2011 Për administrimin e mbeturinave nga gypat fluoreshent që përmbajnë merkur,
7. UA Nr.08/2010 Për administrimin e mbeturinave biodegraduese,
8. UA Nr.09/2009 Liçensa për administrimin e mbeturinave,
9. UA –nr. 07/2009 Për administrimin e mbeturinave që përmbajnë azbest,
10. UA Nr. 06/2009 Për administrimin e gomave mbeturinë,
11. UA Nr. 05/2009 Për administrimin e mbeturinave nga sipërfaqet publike,
12. UA Nr. 04/2009 Për ndëshkimet me gjobat mandatore,
13. UA Nr. 02/2009 Për administrimin e automjeteve të hedhura dhe mbeturinat e tyre,
14. UA Nr. 01/2009 Për eksport,import dhe tranzit të mbeturinave,
15. UA Nr. 03/07 Për administrimin e vajrave të përdorura mbeturinë,
16. UA Nr. 02/07 Për mbeturinat nga bateritë dhe akumulatorët e shpenzuar,
17. UA Nr. 12/07 Për administrimin e mbeturinave nga pajisjet elektrike dhe elektronike,
18. UA Nr. 10/07 Për administrimin e bifenileve dhe trefenileve të polikloruara,
19. UA Nr. 09/07 Ambalazhin dhe ambalazhet mbeturinë,
20. UA Nr. 08/07 Kompetencat e zotëruesit dhe operatorit për trajtimin e mbeturinave,
21. UA Nr. 05/07 Për mbeturinat nga konstruktimi dhe demolomi,
22. Rregullore nr.02/2012 për administrimin e mbeturinave minerare

Bazuar në secilin UA për administrimin e llojeve të ndryshme të mbeturinave, prodhuesi
dhe trajtuesi i mbeturinave është i obliguar të raportoj së paku një herë në vit në AMMK,
e cila është e obliguar të hartoj raporte për llojet dhe mënyrën e trajtimit të mbeturinave.
Ligji për mbeturina, në kapitullin III e bazon klasifikimin e mbeturinave në Katalogun
Evropian të Mbeturinave20.
Në përgjithësi shihet konstatimi se Ligji është plotësuar mjaft mire me legjislacionin
përcjellës.
Projekt-ligji i ri për mbeturinat ka kaluar leximin e pare dhe është në procedure të komisioneve parlamentare. Ky projektligj adreson cështjet si: implementimin e decentralizimit të kompetencave, harmonizimin me legjislacionin e BE (Direktivën 98/2008/EC)
dhe harmonizimin me ligjet tjera që prekin fushën e menaxhimit të mbeturinave.
20

20
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1.3.2. Dokumentet strategjike
Strategjia e Kosovës për Mjedisin 2011-2020 përmban këto objektiva sa u përket mbeturinave21:
•
•
•
•
•

Kompletimi i legjislacionit dhe udhëzuesve për mbeturinat;
Reduktimi gradual i mbeturinave në burim para grumbullimit, duke zvogëluar
sasinë e deponimit të mbeturinave, dhe duke reduktuar rrezikun;
Djegia e mbeturinave për përfitim të energjisë;
Zhvillimi i infrastrukturës për sistemin e integruar për administrim të mbeturinave (Reduktim–Ripërdorim-Riciklim-Deponim);
Rritja graduale e përfshirjes së popullatës në sistemin e trajtimit të mbeturinave;

Ligji për mbeturinat 02/L-30 parasheh hartimin dokumenteve strategjike për administrimin e mbeturinave22 si:
•
•
•
•

Plani Strategjik i Kosovës për administrimin e mbeturinave.
Plani lokal për administrimin e mbeturinave.
Plani për objektet dhe pajisjet e administrimit të mbeturinave.
Plani operativ i operatorëve për administrimin e mbeturinave.

Plani Strategjik i Kosovës për administrimin e mbeturinave për periudhën 2012 -2021 e cila
pret miratimin e Ligjit të ri për Mbeturina që ndodhet në procedurë të miratimit në Kuvend, për vazhdim të procedimit të miratimit.
Objektivi kryesor i Strategjisë është krijimi i një kornize masash dhe ngritja e sistemit të
qëndrueshëm për menaxhimin e mbeturinave në Republikën e Kosovës ku do të parandalohej dhe zvogëlohej sasia e krijimit të mbeturinave që aktualisht krijohen në burim.
Strategjia për menaxhimin e mbeturinave përcakton orientimet duke u fokusuar në masat për:
-

21
22

Zvogëlimin e krijimit të sasisë së mbeturinave në burim dhe zvogëlimin e sasisë
së mbeturinave që duhet të deponohen;
Zhvillimin e infrastrukturës për ngritjen e sistemit të integruar në menaxhimin
e mbeturinave (Zvogëlim – Ripërdorim - Riciklim- Djegie - Deponim);
Zvogëlimin e rrezikut nga mbeturinat;
Kontributin për ngritjen e nivelit të punësimit në vend;
Ngritjen e kapaciteteve për menaxhimin e mbeturinave;
Edukimi i publikut,trajnimi i zyrtarëve;
Kompletimi i legjislacionit dhe udhëzuesve për menaxhimin e mbeturinave.

Strategjia e Kosovës për Mjedisin SKM (2011-2020)
Neni 8 i Ligjit për mbeturina
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Planet lokale për menaxhimin e mbeturinave
Sipas nenit 8 të LM, komunat janë të obliguara të aprovojnë planet për adminsitrimin e
mbeturinave. Deri tani vetëm 2 komuna i kanë aprovuar ato: Komuna e Prishtinës për
periudhën 2012-2016 dhe Komuna e Hanit të Elezit për periudhën 20012-201523 si dhe
plani i Komunës së Vitisë. 24
1.3.3. Korniza institucionale
Më poshtë jepet korniza e institucioneve përgjegjëse për menaxhimin e mbeturinave25:
Institucioni

Përgjegjësitë

Qeveria e Republikës së Kosovës

Miratimin e Strategjisë për Menaxhimin e Mbeturinave;
Nxjerrja e udhëzimeve administrative qeveritare;

Ministria e Mjedisit
dhe Planifikimit Hapësinor
(MMPH):

Hartimi i legjislacionit;
Hartimi i Strategjisë dhe Planin e Veprimit për Menaxhimin e Mbeturinave;
Përgatitja e programeve për monitorim;
Përgatitja e raporteve për gjendjen e mbeturinave;
Dhënia e pëlqimit mjedisorë - veprimtarive në bazë të vlerësimit të ndikimit në mjedis;
Dhënia e licencës për menaxhimin e mbeturinave;
Dhënia e lejeve për eksport, import dhe tranzit të mbeturinave;
Mbikëqyrjen inspektive në zbatimin e ligjit dhe akteve nënligjore;
Menaxhimin me mbeturina të rrezikshme;

Agjencia per Mbrojtjen e Mjedisit te
Kosoves

Monitoron gjendjen e deponive regjionale dhe lokale të mbeturinave komunale,
Mbledh dhe përpunon të dhënat për deponit regjionale dhe lokale,
Mbledh dhe përpunon të dhënat për mbeturinat e rrezikshme, të parrezikshme, inerte,etj
Krijon bazën e shënimeve dhe sistemin informativ për menaxhimin e mbeturinave;
Përgatit dhe harton raporte për gjendjen dhe menaxhimin e mbeturinave dhe raporton për
gjendjen, parashikimet dhe zhvillimet për efektet që ndërlidhen me mbeturinat.
Vlerëson rrezikun nga deponit e mbeturinave për mundësin e ndotjes së ujërave nëntokësorë
dhe sipërfaqësorë.

Komunat

Nxjerrja e planeve lokale për menaxhimin e mbeturinave
Përcaktimi i lokacionit për nevojat e menaxhimit të mbeturinave sipas planit hapësinore;
Caktimi i tarifave për shërbimet e grumbullimit dhe deponimit të mbeturinave komunale;
Mbledhja dhe raportimi i shënimeve.
Mbikëqyrja e zbatimit të Kartës së Konsumatorëve;
Caktimi dhe mbikëqyrja e zbatimit të standardeve të shërbimit për ndërmarrjet e kontraktuara
për mbledhjen e mbeturinave.

Mbeturinat e ambalazhit

Nuk ka të dhëna për sasinë e gjeneruar.

Kompania për
Menaxhimin e Deponive të Kosovës
- KMDK

Menaxhimin e deponive sanitare të mbeturinave komunale.

Kompanitë publike
regjionale (7 të tilla)

Grumbullimin dhe transportimin e mbeturinave komunale,
Hartimi i planit operativ per grumbullimin dhe transportimin e mbeturinave komunale,
Ngritjen dhe mirëmbajtjen e cilësisë së infrastrukturës për grumbullimit e mbeturinave komunale,
Zgjërimin e shërbimit në zonat e pa mbuluara me shërbim për mbledhjen e mbeturinave komunale,
Të raportojnë mbi llojet dhe sasinë e grumbulluar të mbeturinave komunale,
Të organizojnë dorëzimin për trajtim përfundimtare / deponim të mbeturinave te kompanitë e
licencuara për trajtim të mbeturinave.

23
24
25
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Sektori privat-përmes kompanive të licencuara është bërë mjaft aktiv në këtë fushë. Ato
merren me dhënien e shërbimeve për mbeturina të caktuara nga komunat si dhe me
grumbullimin, trajtimin, riciklimin, transportimin dhe deponimin e llojeve të ndryshme
të mbeturinave.
Instrumentet ekonomike për menaxhimine mbeturinave
Instrumente ekonomike përveç legjislacionit për mbeturina nuk ka. Në bazë të Ligjit për
mbeturina, krijohen të hyra nga taksat për licencë për administrim të mbeturinave, taksa
për leje të importit dhe eksportit të mbeturinave, taksat për grumbullim dhe deponim te
mbeturinave dhe te hyrat nga gjobat.
Me Ligjin për mbeturina, janë dy nivele të adminsitrimit të mbeturinave: MMPH dhe
komunat. Megjithatë përmendet edhe niveli regjional edhe pse i padefinura por duke
aluduar në kompanitë rajonale të mbeturinave dhe deponitët rajonale26.
Neni 4.14 i Ligjit të mbeturinave e identifikon komunën si organ përgjegjës për vendosjen e tarifave për grumbullimin e mbeturinave.
ZRRUM, me Rregulloren 2004/49 është autoriteti kompetent për caktimin e tarifës së
shërbimeve të mbeturinave, mbledhjes dhe deponimit të mbeturinave. Ndërkohë ligji
për ZRRUM është në amandamentim. 27
Me projektligjin e ri, deponitë regjionale kalojnë në menaxhim të komunave të cilat e
kanë të drejtën për caktimin e tarifave për deponimin e mbeturinave28.
1.3.4. Sfidat
Në studimin e Fizibilitetit 2012, nën parandalimin e aktiviteteve krimnale dhe luftimin
e krimit të organizuar, Kosova duhet të bashkëpunoj nën MSA për të parandaluar trafikimin ndër të tjera edhe të mbeturinave industriale. Nën MSA Kosova duhet të forcoj
bashkëpunimin me BE për të luftuar degradimin e mjedisit përfshirë menaxhimin e
mbeturinave. Gjithashtu për të plotësuar kërkesat e MSA Kosova duhet të aprovoj ligjin
kornizë të mbeturinave dhe ta kompletoj legjislacionin komplementar sekondar29. Në
kontekst të MSA, nga Kosova pritet që të ndaj resurse shumë më të mëdha dhe të adresoj
sfidat mjedisore në aspektin e investimeve në fushën e cilësisë së ujërave dhe menaxhimit të mbeturinave.
Më poshtë jepet një përshkrim i zhvillimeve në sector jatë viteve 2008-2012 duke u bazuar në Raportet e Progresit të KE dhe në studimin e fizibilitetit.
26
27
28
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Pyetsori per studimin e fizibilitetit 5.06. 2012 f. 12
Teksti është plotësuar nga Qamil Musa – Zyra e Rregullatorit për Ujë dhe Mbeturina
Pyetsori per studimin e fizibilitetit 5.06. 2012 f. 12
Commission Communication on a Feasibility Study on SAA agreement betëeen EU and Kosovo p. 46
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Viti

200829

200930

Statusi

Little progress

Koment

Arritje: rehabilitimi i
3 deponive
Ngecje: shkalla e ultë
e inkasimit

201031

2011

No progress

Little progress

Little progress

Shkalla e ultë e
inkasimit

Arritje: decentralizimi
i kompetencave me
ligjin e ri;
Aprovimi i akteve
nënligjore
Ngecje: mungesa e
sistemit të integruar
për mbeturina;
Shkalla e ultë e
inkasimit
Mosaplikimi i “ndotësi paguan”

Arritje: Inkasimi është
rritur pak por ende
mbetet i ultë.
PLVM- permbajne
sektorin e mbeturinave
Ngecje: mos-aprovimi
i ligjit te ri te mbeturinave; riciklimi dhe
ndarja e mbeturinave
ende e paprekur.

Ndër sfidat kryesor mund të përmenden:303132
•
•
•
•
•
•
•

Sistemi për menaxhimin e mbeturinave nuk është efikas dhe ka ngecje në shumë
drejtime;
Shkalla e mbledhjes dhe grumbullimit të mbeturinave komunale mbetet ende
nën nivelin 50%;
Gjendja në deponin ende jo e mirë dhe numër ende i lart i deponive ilegale;
Ka mungesë të sistemit të monitorimit të gjendjes së mbeturinave dhe mungesë
të mekanizmave efikas për ndarjen dhe seleksionimin e mbeturinave;
Mungesë e projekteve për ricklimin e mbeturinave dhe nevojë për investime në
sektorin e mbeturinave;
Shkallë e ultë e inkasimit për menaxhimin e mbeturinave;
Bashkëpunim jo i mjeaftueshëm në mes institucioneve kompetente në sektorin
e mbeturinave33.
1.4.

Kimikatet

Në Kosovë prodhohen sasi të vogla të substancave dhe përzierjeve kimike. Industria kimike në përgjithësi ka funksionuar pak që nga viti 1999. Kimikatet kryesisht importohen
për nevoja të industrisë dhe aktivitete tjera. Sasia më e madhe e kimikateve të importuara përdoren për trajtimin e ujit të pijshëm dhe atij industrial, antipiretikë, produkteve
biocide dhe produkteve për mbrojtjen e bimëve. Nuk ka asnjë mbikëqyrje për importin
dhe përdorimin e kimikateve të rrezikshme34.

30
31
32
33
34
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Kosovo Progress Report 2008 p 44
Kosovo Progress Report 2009 p. 37
Kosovo Progress Report 2010 p. 42
Gjendja e Mjedisit në Kosovë 2008-2012 f 79
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Sasia e substancave kimike dhe plehrave kimike të importuara gjatë vitit 2007-200835
Lloji i kimikatit

Njësia

2007

2008

Vajrat e naftës dhe vajrat të fituara prej mineraleve bituminoze

Litër

1.397.440

1.588.620

Lëndë djegëse me një numër Oktan (RON)

Litër

4.040.761

961.092

120.003

96.312

Litër

196.848

59.645

Substanca tjera kimike të ngjashme me katër grupet e para

Litër

753.58

204.58

Nitrat Amoniumi

Kg

258.17

854.896

Përzierje e Nitrat Amoniumit me Kalcium, Karbonat ose me substance të tjera
inorganike

Kg

26.892.380

5.600.522

Plehrat tjera kimike ose minerale që përmbajnë Azot, Fosfor ose Kalium.

Kg

32.406.342

24.121.055

Petroleum, dyllë parafine, dyllë mikrocrystalin nafte, dyllë i plogët, ozoferit,
dyllë linjiti, dyllë torfe dhe substance të tjera kimike (me ngjyrë apo pa ngjyrë) të Litër
fituara nga sinteza apo proceset tjera kimike
Produkte kimike për mbrojtjen e kafshëve dhe bimëve (të përziera, të bashkuara
apo të trajtuara kimikisht)
Komponime kimike të prodhuara nga përzierja apo trajtimi i produkteve kimike
te kafshëve apo bimëve

Sasi të mëdha të kimikateve, mbeturina industriale dhe minerare me përmbajtje të
lartë të metaleve të rënda janë trashëguar nga industria Kosovare e paraluftës të cilat
ende nuk janë trajtuar. Vet fakti se teknologjitë përpunuese ishin jo efikase që nuk kanë
mundësuar shfrytëzimin e mjaftueshëm të lëndës së parë, ka bërë që sasia e mbeturinave
minerare të deponuara të jetë më i madh të cilat aktualisht shkaktojnë dëme të mëdha
në mjedisore duke ndotur ajrin, tokën, ujerat sipërfaqësor dhe nëntokësor. Për san-

imin e tyre nevojiten studime, mjete financiare dhe pajisje teknologjike36.
1.4.1. Korniza ligjore

Ligji për Kimikate Nr. 02/L-116, dt. 27.04.2007, ka për qëllim rregullimin e administrimit të qëndrueshëm të kimikateve, duke përfshirë masat për mbrojtjen e mjedisit dhe
shëndetin e njeriut nga efektet e dëmshme të kimikateve.
Ky ligj rregullon të drejtat dhe detyrimet e personave juridik dhe fizik, kërkesat dhe
procedurat për regjistrimin e kimikateve, për notifikimin e substancave të reja dhe lëshuarjen e kimikateve në treg, vlerësimin e substancave të reja, klasifikimin, paketimin
dhe etiketimin e kimikateve, planin nacional për siguri nga kimikatet, mbikëqyrjen dhe
kontrollin e kimikateve. Ligji është pjesërisht i harmonizuar me legjislacionin evropian
dhe për këtë arsye është iniciuar ndryshimi dhe plotësimi i këtij ligji me programin legjislativ të viti 2012 . Regjistrimi i kimikateve të rrezikshme, ende nuk ka filluat të bëhet.
Deri më tani është miratuar UA nr. 10/2010, datë 09.02.2010 për Listën Teknike te Sigurisë për Kimikate dhe Mënyrën e Plotësimit të saj (sipas ISO 11014-1: 1997 dhe në përputhje me Rregulloren 2006/1907/EC), dhe janë hartuar Draft U.A. për notifikimin e
35
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substancave te reja dhe U.A. për CLP - klasifikim, etiketim dhe paketim te kimikateve
(substancave dhe përzierjeve të rrezikshme).
Ligjet në fushën e kimikateve:
Ligji i produkteve për mbrojtjen e bimëve Nr.2008/03-L-042 (pesticide bujqësore), ka
qëllim rregullimin e vendosjes në treg dhe kontrollimi i substancave aktive të produkteve për mbrojtjen e bimëve, autorizimin, qarkullimin, përdorimin, mbetjet në bimë dhe
produkte bimore, mbajtjen e regjistrit dhe regjistrin e personave fizik dhe juridik të përfshirë për vendosjen në treg dhe përdorimin e produkteve për mbrojtjen e bimëve, kërkesat teknike për pajisjet që përdorën për aplikim dhe të elementeve të tyre, përgjegjësitë e
autoritetit kompetent për zbatimin e këtij ligji dhe monitorimin e tij.
Ligji për produktet biocide Nr. 2009/03-L-119 (pesticide jo-bujqësore), vendos për procedurat për regjistrimin/autorizimin e produkteve biocide.
UA Nr. 4/2005 për klasifikimin e mallrave në forma të eksportit dhe importit rregullon lejen nga MMPH-ja për rastet e importit të kimikateve të rrezikshme. Sipas nenit
2, për mallrat ( ku bëjnë pjesë edhe kimikatet), të cilat eksportohen apo importohen
mund të lëshohen Leje edhe nga Ministritë tjera: MSH, MTI, MBPZHR.
1.4.2. Korniza institucionale
Për monitorimin, kontrollin e lëvizjes, vendosjen në treg dhe përdorimin e kimikateve
të rrezikshme, sipas ligjit për kimikate është kompetent MMPH përmes Inspektoratit
të mjedisit dhe në kufi Dogana e Kosovës. Megjithatë ka kompetenca që u takojnë edhe
Ministrisë së Shëndetësisë, Ministria së Financave, Ministrisë së Punës.
Para importit të çdo kimikati duhet të lëshohet një leje nga MMPH. Dogana e Kosovës
kontrollon qarkullimin e kimikateve (sidomos importit të kimikateve të rrezikshme,
ndërsa eksport nuk ka tani për tani pasi në Kosovë nuk prodhohen substancat kimike
të rrezikshme).
1.4.3. Dokumentet strategjike:
Strategjia e Kosovë për Mjedisin
SKM ka një kapitull të vacantë për kimikatet.
Objektivat e SKM për kimikatet përfshijnë:
•
•
•
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Kompletimi i legjislacionit në harmoni me acquis të BE-së dhe sistemin “GHS”
Krijimi i kushteve për monitorim dhe kontroll të kimikateve;
Zhvillimi i aktiviteteve për integrimin dhe pjesëmarrjen e administrimit të kimikateve me institucionet ndërkombëtare.
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•

Prioritetet e SKM për kimikatet  

Prioriteti kryesor është krijimi i një sistemi me një nivel të përgjithshëm për përmirësimin e shëndetit dhe të mjedisit nga efektet e mundshme të dëmshme të kimikateve të
rrezikshme. Kjo merr në konsideratë Rregulloren e BE-së 1907/2006 (regjistrimi, vlerësimi, leja dhe kufizimin e përdorimit të kimikateve të rrezikshme) dhe instrumente të
tjera detyruese ndërkombëtare, të tilla si zbatimi i Direktivave ‘Seveso’ I dhe II të BE-së.
Prioritetet: Hartimi i legjislacionit dhe harmonizimi me acquis të BE-së; Hartimi i regjistrit për kimikatet e ndaluara dhe të kufizuara për përdorim; Krijimi i sistemit të qëndrueshëm me qëllim të përmirësimit të kushteve për mbrojtjen e shëndetit të njeriut
dhe mjedisit nga efektet e dëmshme prej kimikateve të rrezikshme; Krijimi i një organi
kompetent për administrimin e kimikateve; Nënshkrimi i marrëveshjeve të bashkëpunimit me BE-në dhe institucionet ndërkombëtare, në lidhje me kimikatet e rrezikshme;
Krijimi i planit gjithëpërfshirës për intervenim direkt dhe masat e rehabilitimit në rast të
aksidenteve të shkaktuara nga kimikatet e rrezikshme; Monitorimi dhe vënia në funksion e kontrollit të prodhuesit, importuesit dhe përdoruesit të kimikateve të rrezikshme;
dhe Ngritja e vetëdijes së njerëzve dhe kompanive në lidhje me kimikatet e rrezikshme.
Viti

200836

200937

201038

201139

Statusi

Pak progres

Nuk ka progres

Nuk ka progres

Pak progres

Koment

Arritje: aprovimi i Ligjit për
kimikate

Arritje: aprovimi i UA për
vlerësimin e rreziqeve

Studimi i fizibilitetit 2012 kërkon nga Kosova që në kuadër të MSA të kompletoj legjislacionin për kimikate ne harmoni me standardet e BE dhe të forcoj bashkëpunimin me
BE..37383940
1.4.4. Sfidat
Plotësimi dhe ndryshimi i legjislacionit për kimikate: Amandamentimi i Ligjit për kimikate është në agjendën legjislative të 2012 për tu përgjigjur ndryshimit të legjislacionit
të BE-s në fushën e kimikateve. Ligji i ri do ta transpozicionoj direktivën e re të BE-s dhe
adresoj çështjet si: definimi i kompenetcave të paqarta në nivelin qendror, implementimin dhe monitorimin, mangësitë në dispozitat e klasifikimit, tiketimin dhe paketimin
e kimikateve. TAIEX ka ndihmuar MMPH për të bërë këto ndryshime, të cilat pritet te

37
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39
40
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aprovohen në fund të 201241.
1.5.

Ujërat

Gjendja e resurseve ujore në Republikën e Kosovës është në përgjithësi e vështirë.
Karakterizohen me shpërndarja të pabarabartë në kohë dhe hapësirë, të shfrytëzuara në
mënyrë joracionale dhe jo të menaxhuara mirë. Ka ndryshime të theksuara midis pellgjeve ujore, veçanërisht në sasi dhe cilësi të ujit. Çështja e monitorimit dhe e të dhënave
vazhdon të mbetet sfiduese nuk ekzistojnë të dhëna të mjaftueshme mbi cilësinë dhe
sasinë e ujërave sipërfaqësorë dhe nëntokësorë, po ashtu edhe për përdorimin e tyre.
Ujerat nëntokësor vlerësohen të jenë të ndotura, sidomos akuiferet në sedimentet aluviale në pellgun e lumit Drini i Bardhe dhe lumit Sitnica.
Edhe pse janë bërë disa intervenime në rrjetin e monitorimit të ujërave sipërfaqësorë,
ende nuk kemi një sistem të rregullt monitorues. Të dhënat për rrjedhjet në lumenjtë e
Kosovës mbeten vetëm një vlerësim i bazuar në vrojtimet hidrologjike të pasqyruara në
Master Planin e Ujërave (1983-2000), megjithat disa të dhëna janë të disponueshme nga
disa studime apo projekte të financuara nga Komisioni Eropian dhe implementuara nga
kompani të ndryshme të shteteve të Bashkimit Evropian.
Cilësia e ujërave në burim dhe në rrjedhjen e sipërme është e mirë. Kjo cilësi përkeqësohet në pjesën e mesme dhe të poshtme të ujërrjedhës, për shkak të shkarkimit direkt dhe
të pa trajtuar të ujërave të notura nga zonat urbane, industritë, bujqësia,transporti etj.
Rrjeti ekzistues i ujësjellësit dhe kanalizimit, ka nevojë të rehabilitohet sepse pjesa më
e madhe e kësaj infrastrukture është e vjetruar dhe e pa zhvilluar. Ofrimi i shërbimit
me ujë të pijshem bëhet nga shtatë kompani regjionale dhe mbështeten në ujëra sipërfaqësore dhe nëntokesore. Uji përpunohet në fabrike dhe pjesa me e madhe klorinohet.
Shërbimi me ndërprerje (reduktimi) i ujit dhe mungesa e trajtimit të duhur të tij po rritë
rrezikun e ndotjes në tubacione e furnizimit me agjent të jashtëm biologjik, kimik apo
mikrobiale. Në zonat rurale banoret furnizohen me ujë nga puset e hapura dhe kaptimi
i resurseve natyrore të ujit(burime natyrore). Banoret hapin puse pa ndonjë kriter dhe
monitorim të cilësisë së ujit apo referimit të rregullave dhe standardeve higjeno – sanitare.
Sektori i shërbimeve të ujit
Sektori i shërbimeve te ujit eshte i karakterit Publik. Qe nga viti 2003 i eshte nënshtruar
procesit të reformimi, përfshirë procesin e ristrukturimit, korporatizimit dhe të vendosjes së Kornizës rregullatore.
Baza Ligjore është e Kompletuar përmes ligjit Nr-03/L-86, dhe akteve tjera nënligjore(Rregullave) te nxjerra në përputhje me këtë Ligj, në perputhje me kete, eshte themeluar
Zyra Rregullatore e Ujesjellesit dhe Kanalizimit (ZRRUK) me pergjegjesin per rregullimit e Sektorit te shërbimeve te ujit.
41
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Ligji per ndërmarrjet Publike. Nr-02/L-087, permes te cilit eshte definuar, Pronsi,
Qeverisja Korrporative si dhe Mbikëqyrja e aktiviteteve te Ndermarrjeve publik me Udhezimi Administrativ 2/1999 percakton pergjegjesit dhe standardet e Kualitetin e Ujit
te Pijeshem.
Nga Institucionet me përgjegjësi në këtë sektor jane identifikuar sfidat dhe problemet
me të cilat përballet ky sektor, sic janë:Mbulushmëria jo e plotë me shërbime të ujesjellësit dhe të kanalizimit, kapacitet jo të mjaftueshme të prodhimit të ujit të pijshëm,
Qëndrueshmëria financiare e Ndërmarrjeve Publike, etj.42
Monitorimi i cilësisë së ujit të pijshëm është përgjegjësi e IKSHPK, dhe sipas raporteve
të këtij Instituti cilësia e ujit nga ujesjellsit i ploteson standardet e ujit të pijshëm. Ndërsa
përgjegjës për monitorimin e cilësin e ujërave sipërfaqësor, nëntokësor dhe akumulacione është Instituti Hidrometorlogjik i Kosoves (IHMK).
Qasja në rrjetin e kanalizimit publik ende mbetet sfiduese, vlerësohet se vetëm 30-40 %,
e popullsisë kanë qasje në rrjetin publik të kanalizimit. Përqindja më e madhe e rrjetit
të kanalizimit është në zonat urbane, në zonat rurale kjo çështje është e rregulluar me
gropa septike, kanale apo pa to.
Gjendja në trajimin e ujëravet e të ndotura (zeza) është kritike në gjithë vendin. I vetmi
impiant për trajtimin e ujërave të ndotura është ndërtuar në Komunën e Skenderajt.
Shkarkimi i ujërave të ndotura nga amvisëria, industria dhe ndotja nga bujqësia dhe
transporti shkarkohet direkt në lumenj pa as një trajtim paraprak.
Në vitin 2003/2004, është hartuar Strategjia për trajtimin e ujerave të ndotura për tërë
territorin e Kosovës por që ende nuk ka gjetur zbatim për shkak të kufizimeve buxhetore. Gjatë viteve 2009-2011, është përfunduar studimie i fizibilitetit për trajtimin e
ujërave të ndotura.
Jane bërë disa përpjekje me projekte të ndryshme për të identifikuar burimet ndotëse
(si psh. burimet ndotëse nga mbetjet minerare, objektet metalurgjike dhe teknologjike
etj). Shumica e të dhënave nga këto projekte të zhvilluara për këtë qëllim vazhdojnë të
mbeten të shpërndara dhe të pa sistemuara në institucione të ndryshme.
Të dhënat për konsumin e ujit nga industritë janë të pamjaftueshme, përjashtim bëjnë
operatoret të cilet operojnë janë pais me leje ujore dhe KEK-u, NeëCo Feronikeli, të cilët
furnizohen me ujë nga Hidrosistemi Ibër Lepenc. Poashtu të dhënat lidhur me sasinë e
ujit të shfrytëzuar për ujitje ende mbeten të dhëna të pa sakta. Këto të dhëna në mënyrë
të pjesëshëm sigurohen nga MBPZhR.
Infrastruktura e mbrojtjes se ujërave mbetet ende sfiduese. Të gjitha të dhënat lidhur me
42
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infrastrukturen për mbrojtjen e ujërave i referohen të dhënave në Master Planin e Ujërave
(1983 - 2000). Pjesa më e madhe e infrastrukturës ekzistuese për mbrojtjen është dëmtuar. Nuk ka as një mirëmbajtje të saj, po ashtu ka edhe ndërtime të objekteve të ndryshme
(shtëpi, objektet afariste) mbi ose pran infrastrukturës për mbrojtjen e ujërave. Viteve të
fundit jane zhvilluar disa projekte të vogla si: Pastrimi i lumit Shushica - Istog, rregullimi i lumit Mirusha – Gjilan, lumit Trstena Vushtrri, lumit Klina – Skenderaj .
Të dhënat për erozionin dhe rrëketë janë të paraqitura në Master Planin e Ujërave (1983
- 2000). Nga viti 1999 - 2012 nuk është ndërmarr as një aktivitet apo veprim lidhur me
erozionin dhe rrëketë.
1.5.1. Korniza ligjore
Baza ligjore e sektorit të ujërave (Ligji për Ujërat e Kosovës - qëllimi )- Sektori i ujërave
veprimtarin e vetë e udhëheqë në bazë të ligjit të ujërave (Nr.2004/24), Planin Hapësinor
të Kosovës , Programin e Qeverisë 2011-2014, Planin Dinamikë të MMPH 2012. Ligji për
Ujëra rregullon çështjet, të cilat kanë të bëjnë me administrimin, planifikimin, mbrojtjen
dhe përgjegjësinë e institucioneve në fushën e ujërave dhe të resurseve ujore.
Qëllimi i këtij ligji është të sigurojë zhvillimin dhe shfrytëzimin e qëndrueshëm të resurseve ujore, të cilat janë të domosdoshme për shëndetin publik, mbrojtjen e mjedisit dhe
zhvillimin shoqëroro-ekonomik të Kosovës, të sigurojë mbrojtjen e resurseve ujore nga
ndotja, tejshfrytëzimi dhe keqpërdorimi dhe të përcaktojë kornizën institucionale për
administrimin e resurseve ujore.
Proceset e zhvillimit, menaxhimit, planifikimit dhe reformimit të resurseve ujore duhet
të udhëhiqen nga parimet vijuese, në pajtim me Ligjin për Ujërat:
-

optimizimi (aspektet socio-ekonomike të mjedisit);
përkujdesja;
parandalimi;
minimalizimi i shfrytëzimit të resurseve;
integrimi;
pagesat e ndotësve dhe shfrytëzuesve;
bashkëpunimi dhe qasja në informata;
pjesëmarrja e palëve të interesuara; dhe
barazia në aspekt të shfrytëzimit të ujit.

a) Të hartuara dhe të nënshkruara ( në fuqi)
Deri më tani në përmbushja të këtij ligji janë hartuar këto udhëzime administrative:
-
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Udhëzimi Administrativ për Strukturën e Pagesave të Ujit (Nr.06/2006)
Udhëzimi Administrativ për Përcaktimin e Mënyrës së Evidentimit dhe Formën
e Legjitimacionit te Inspektorit për Ujëra (Nr.re.62 dhe Nr.protokll.23/05)
Udhëzimi Administrativ mbi Përmbajtjen, Formën, Kushtet dhe Mënyrën e
Lëshuarjes dhe Ruajtjes së Lejes Ujore (Nr.re. 63 dhe Nr.protokll.24/05)
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-

Udhëzimi Administrativ për Përmbajtjen e Infrastrukturës Ujore (Nr.re. 32 dhe
Nr.protokll.06/07)
Udhëzimi Administrativ Kriteret për Përcaktimin e Zonave të Mbrojtura Ujore
dhe Masat e tyre Mbrojtëse për Burimet e Ujit që Përdoren për Pije (Nr.re. 40
dhe Nr.protokll.13/07)
Udhëzim Administrativ për Vlerat Kufizuese të Efluentit që Shkarkohet në Trup
Ujore dhe në Rrjetin e Kanalizimit Publik (Nr.13/2008)

b) Aktet nënligjore që duhet të hartohen sipas ligjit të ujërave 2004/24
-

Neni 11. Paragrafi 11.5. Ministri me akt nënligjor, do të rregulloj mënyrën e
shpalljes dhe humbjes së statusit, nga paragrafi 4 i këtij neni.
Neni 19. Paragrafi 19.4. Ministri do të përcaktojë me akt nënligjor procedurën,
përbërjen dhe strukturën e Autoriteteve të Rajoneve të Pellgjeve Lumore.
Neni 25. Paragrafi 25.5. Ministri do të përcaktojë me akt nënligjor, përmbajtjen
dhe mënyrën e përgatitjes së Planeve për Administrimin e Pellgjeve Lumore.
Neni 38. Paragrafi 38.2. Qeveria, me propozim të Ministrisë me akt nënligjor,
përcakton më hollësisht masat për mbrojtje nga përmbytjet
Neni 42. Paragrafi 42.3. Në afat prej dymbëdhjetë (12) muajsh, nga dita e
shpalljes së zonës erozive, Qeveria me propozim të Ministrisë me akt nënligjor
do të përcaktojë më hollësisht masat dhe veprimet për mbrojtje nga erozioni
Neni 44. Pragrafi 44.2. Ministri do të bëjë klasifikimin e trupave ujor sipërfaqësor me akt nënligjor.
Neni 45. Paragrafi 45.3. Ministri do t’i klasifikojë trupat ujor nëntokësor me akt
nënligjor.
Neni 54. Paragrafi 54.1. Ministri me akt nënligjor cakton zonat për larje.
Neni 61. Pragrafi 61.5. Ministri me akt nënligjor do të përcaktojë më hollësisht
punën, mënyrën dhe çështjet e tjera me rëndësi për Sistemin Informativ Ujor.

Dispozitat kalimtare dhe përfundimtare
Në kreu XIII, të Ligjit për Ujërat e Kosovës (Nr. 2004/24), janë parashikuar këto dispozita kalimtare dhe përfundimtare
-

Neni 79. Pragrafi 79.1. Çdo person që ushtron veprimtari në pasuritë ujore me
hyrjen në fuqi të këtij Ligji duhet që brenda afatit prej tetëmbëdhjetë (18) muaj,
t’i parashtrojë kërkesë Ministrisë për fitimin e lejës ujore.
Neni 79. Pragrafi 79.2. Qeveria me propozim të Ministrisë brenda afatit prej
njëzetekatër (24) muaj duhet të publikojë listën e infastrukturës ujore.
Neni 79. Pragrafi 79.3. Të gjitha sipërfaqet e tokës dhe infrastruktura ujore e përcaktuar si pronë ujore duhet të regjistrohen si pronë publike brenda afatit prej
tridhjetë e gjashtë (36) muaj nga dita e hyrjes në fuqi e këtij ligji.
Neni 79. Pragrafi 79.4. Planet nga kreu IV duhet të nxirren në afat prej tridhjetë
e gjashtë (36) muaj.
Neni 79. Pragrafi 79.5. Të gjitha veprimtaritë ujore të të gjithë personave do të
harmonizohen me kushtet dhe procedurat sipas këtij ligji në afat prej tridhjetë
e gjashtë (36) muaj.
Neni 79. Pragrafi 79.6. Komunat do t’i harmonizojnë të gjitha aktivitetet e të tyre
më këtë ligj në afat prej njëzet e katër (24) muaj nga dita e hyrjes në fuqi të këtij
ligji.
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-

Neni 79. Pragrafi 79.7. Harmonizimi i të gjitha planeve hapësinore dhe planeve
sektoriale me planet për administrimin me ujëra do të bëhet brenda afatit prej
tridhjetë e gjashtë (36) muaj.
Neni 79. Pragrafi 79.8. Të gjitha aktet nënligjore të dala nga ky ligj do të nxirren
brenda afatit prej njëzet e katër (24) muaj.
1.5.2. Dokumentet bazë për sektorin

Bazuar në ligjin për ujërat e Kosovës ( Nr. 2004/24), në Kreun IV – Planifikimi, dokumentet bazë të planifikimit (neni 21) janë:
-

Plani Strategjik për Ujëra;
Plani për Administrimin e Ujërave;
Plani për Administrimin e Pellgut; dhe
Plani për Administrimin e Përmbytjeve;

Dokumete palnifikuese të hartuara janë:
-

Strategjia e Ujërave ( 2007 -2013., e hartuar në kuadër të procesit për hartimin e
Planit dhe Strategjisë Zhvillimore të Kosovës 2007-2013)
Strategjia për Trajtimin e Ujërave të Zeza ( e hartuar në vitin 2003 -2004 )
Master Plani për Ujërat e Zeza në Pellgun e Moravës Përendimore ( Morava e
Binçës dhe Ibri, 2011)
Studimi i fizibilitetit për trajtimin e ujërave të zeza për qytetet; Pejë, Gjakovë
dhe Prizren ( viti., 2011)
Draft Plani për Monitorimin e Ujërave Sipërfaqësor dhe Nëntokësorë ( 2011+ )
Fillimi i hartimit të Strategjisë së Ujërave të Kosovës (viti., 2012+)

Janë hartuar edhe disa dokumete parciale për sektorin e ujërave me rastin e implementimit të projekteve të ndryshme që janë ndërlidhur me sektorin e ujërave.
1.5.3. Objektivat dhe prioritetet
Objektivat
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Kompletimi dhe harmonizimi i legjislacionit me acquis të BE;
Bashkëpunimi në menaxhimin e ujërave ndërkufitare ( memorandumet e bashkëpunimit etj)
Hartimi i elaborateve për përcaktimin e zonave të mbrojtura ujore për burimet
që shfrytëzohen për ujë të pijshem
Hartimi i strategjive dhe planeve për pellgjet e lumenjve;
Ndërtimi i impianteve të trajtimit të ujërave të zeza (ITUZ)
Riparimi dhe ndërtimi i rrjeteve të reja të furnizimit me ujë të pijshëm;
Mbrojtja dhe rregullimi i shtretërve dhe brigjeve të lumenjve;
Përmirësimi i monitorimit të rrjeteve të ujit sipërfaqësor;
Krijimi i rrjetit për monitorimin ujërave nëntokësore.
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Prioritetet
•
•
•
•
•

•
•
•

Hartimi i akteve nënligjore;
Hartimi i strategjisë dhe planeve për menaxhimin e pellgjeve lumore;
Përmirësimi i sistemit të informacionit për ujin;
Parandalimi i degradimit të ekosistemeve të lumit nga nxjerrja e zhavorrit dhe
të rërës;
Sigurimi i ujit nëpërmjet një strategjie të përshtatshme, duke përfshirë sigurimin
e digave dhe rrjeteve të furnizimit me ujë, në mënyrë të tillë që aspekte të bio-diversitetit janë të përfshira;
Rritja e bashkëpunimit midis inspektorateve të ujit dhe të natyrës në zbatimin e
legjislacionit të mbrojtjes së natyrës;
Zbatimin e VSM dhe procedurave të VNM, sidomos kur janë planifikuar aktivitete që duhen ndërmarrë në ligatinat dhe zonat e mbrojtura ujore;
Ndërtimi urbane dhe rurale ITUZ dhe ku është e mundur, duke përfshirë edhe
vendbanimet joformale në rrjetet publike të kanalizimit dhe të furnizimit me
ujë.
1.6.

Mbrojtja e natyrës

Gjendja e përgjithshme
Përkundër sipërfaqes së vogël Kosova, në territorin e saj përmban disa nga qendrat
kryesore të biodiversitetit evropian dhe ballkanik si dhe peizazhe të mrekullueshme
natyrore. Kështu në territorin e Kosovës shtrihen 2 prej qendrave kryesore të diversitetit
floristik të Evropës43.
Zonat e mbrojtura
Rrjeti kombëtar i zonave të mbrojtura përbëhet prej 97 zonave të natyrës me sipërfaqe
47.842.34 ha ose 4.39 % e territorit të Kosovës, dhe mbi 195 zona të propozuara për
mbrojtje përfshire këtu edhe sipërfaqen e propozuar për Parkun Kombëtar “Bjeshkët e
Nemuna”.
Në bazë të Ligji për Mbrojtjen e Natyrës me Nr. 03/L-233, dt. 09.11.2010, kategorizimi
i zonave të mbrojtura është bërë sipas Unionit Botëror për Ruajtjen e Natyrës IUCN.

43

Veselaj et al. “Biodiversity conservation in Kosovo ëith focus on biodiversity centres” Journal of Environmental Biology Vol. 33, p. 307-310, 2012
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Tab. Rrjeti i zonave të mbrojtura në Kosovë44
Tipi zones

Kategoria sipas IUCN

Numri i zonave

Sipërfaqja/ha

Rezervat natyror

I

11

847

Bimor

2

Shtazor

2

Special

2

Park nacional

II

1

39,000

Monumente natyrore

III

83

6,296

Speleologjike

4

Hidrologjike

15

Gjeomorfologjike

6

Botanike

55

Memoriale

1

Park pyll

1

Muze natyror

1

Peizazh i mbrojtur

V

Total

2

1,683

97

47,842

Ka plane për zgjerimin e zonave të mbrojtura. Në procedure të shpalljes është edhe një
Park Nacional, i Bjeshkëve të Nemuna me 62.488 ha45 si dhe zgjerimi i Parkut Kombëtar
“Mali Sharr” me 22, 000 ha. Me aprovimin edhe të dy ligjeve të cilat kanë kaluar në lexim të parë në Kuvendin e Republikës së Kosovës sipërfaqja e përgjithshme e zonave të
mbrojtura do të arrij në120.273 ha ose 11 % të territorit të Kosovës.Ndërkohë, nga lista
e zonave të mbrojtura janë larguar 12 zona, kryesisht trungje dhe burime të cilat kanë
humbur vlerat për të cilat janë vënë nën mbrojtje.
Në Kosovë është bërë evidentimi preliminar i zonave të “Natura 2000” si dhe ka filluar
hartimi i arsyeshmërisë profesionale për shpalljen e një pilot zone te tillë.
Tab. Zonat e mbrojtura në raport me territorin e Kosovës dhe shteteve të rajoni
Shteti

Territori km2

Zonat e mbrojtura km2

% e territorit

Shqipëria

28,745

2,619

9.1

B. e Hercegovina

51,121

920

2.2

Kosova

10,887

462

4.39

Maqedonia

25,722

1882

7.3

Mali i Zi

13,812

1092

7.7

Kroacia

56,628

5125

9.1

Serbia

77,471

5180

5.9

Siç shihet nga tabela, vetëm Bosnja dhe Hercegovina ka sipërfaqe më të vogël të mbrojtur se Kosova.
44
45

MMPH- AMMK “ Raporti për gjendjen e natyrës 2008-2010” Prishtinës
Bjeshket e nemuna- natural pearl of Kosovo- analysis of the process of national park designation” REC
and KFOS, 2010, Prishtina
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Flora dhe fauna
Bazuar në hulumtimet e deritanishme në Kosovë janë inventarizuar rreth 1800 lloje të
florës vaskulare, mirëpo supozohet që ky numër është më i madh dhe arrin deri në rreth
2500 lloje. Pra edhe më tutje nuk kemi një inventar të plotë të florës dhe vegjetacionit.
Një veçori të rëndësishme të florës së Kosovës paraqesin llojet endemike, relike dhe
endemorelikte, si dhe një numër i konsiderueshëm i bashkësive bimore endemike dhe
endemorelikete. Numri i llojeve endemike në florën e Kosovës sillet rreth 200, ndërsa që
steno-endemike të Kosovës janë konstatuar: Aconithum pentheri, Achillea alexandri-regis,
Diathus scardicus, Bornmuellera dieckii, Sempervivum kosanini, Sedum flexosum, Saxifraga
scardica, Potentilla doerfleri, Verbascum scardicum, Thymus dorfleri, Thymus rohlanae, Centaurea albertii dhe Cynoglossum krasniqii.
Vegjetacioni i Kosovës është i përfaqësuar më 139 bashkësi bimore të grupuara në 63
aleanca, 35 rende dhe 20 klasë. Karakteristikë e Kosovë janë edhe bashkësi bimore me
karakter endemik.
Deri sot janë përshkruar 104 lloje të kërpudhave të larta (Ascomycetes dhe Basidiomycetes). Qendrat e biodiversitetit floristik në Kosovë konsiderohen “Malet e Sharrit” dhe
“Bjeshkët e Nemuna” të cilat janë hulumtuar më së shumti dhe që përbëjnë edhe panoramën e diversitetit floristik të Kosovës46.
Sipas hulumtimeve të deritanishme në Kosovë jetojnë mbi 250 lloje të egra të kurrizorëve
si dhe numër i madh i pakurrizorëve (deri tani janë të njohura 200 lloje të fluturave, mbi
500 taksone të makrozoobentosit të ujërave). Në kuadër të faunës vend me rëndësi zënë
edhe shpezët me rreth 180 lloje. Zonat më të pasura me shpendë janë Bjeshkët e Nemuna
dhe Malet e Sharrit.
1.6.1.

Korniza ligjore

Ligjet dhe aktet nënligjore
Instrumentet kryesore ligjore për mbrojtjen e natyrës në Kosovë janë të përmbledhura
tek Ligji për Mbrojtjen e Natyrës Nr. 03/L-233 dt. 09.11.2010.
Udhëzimet Administrative të nxjerra në bazë të këtij Ligji:
•
•

•
•
46

Udhëzimi Administrativ për grumbullimin e llojeve të bimëve të egra të mbrojtura, me qëllim të përpunimit dhe tregtimit;
Udhëzimi Administrativ për llojet e vendbanimeve natyrore, hartat e vendbanimeve natyrore, tipat e vendbanimeve natyrore të rralla dhe të kërcënuara si dhe
masat për mbrojtjen dhe ruajtjen e tipave të vendbanimeve natyrore;
Udhëzim Administrativ për kushtet e mbajtjes, mënyrën e shenjëzimit dhe evidentimit të shtazëve të mbrojtura në internim;
Udhëzimi Administrativ për përmbajtjen dhe mënyrën e mbajtjes të regjistrit të

Veselaj Z. 2009 “Biodiversiteti” Universiteti i Prishtinës
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•
•
•
•

•
•
•
•

vlerave të mbrojtura të natyrës;
Udhëzim Administrativ për vendkalimet e shtazëve të egra;
Udhëzim Administrativ për shpalljen e llojeve të egra të mbrojtura dhe strikt të
mbrojtura;
Udhëzimi Administrativ për qarkullimin ndërkufitar dhe tregtinë me llojet e
egra të mbrojtura
Udhëzimi Administrativ për përmbajtjen, formën dhe mënyrën e lëshimit të
kartës identifikuese si dhe dukjen e uniformës të mbikëqyrësit dhe rojtarit të
natyrës
Udhëzimi Administrativ (Rregullorja) për rendin e brendshëm të Parkut Kombëtar “Sharri”
Udhëzimi Administrativ për përmbajtjen, formën dhe mënyrën e dhënies së
kartës dhe shenjës zyrtare për inspektorin e mbrojtjes së natyrës.
Udhëzimi Administrativ (Rregullorja) për rendin e brendshëm të Parkut Kombëtar “Sharri”
Udhëzimi Administrativ për përmbajtjen, formën dhe mënyrën e dhënies së
kartës dhe shenjës zyrtare për inspektorin e mbrojtjes së natyrës.

Janë edhe një numër ligjesh që në mënyrë direkte lidhen me aspektet e ruajtjes së natyrës
që janë dhënë si më poshtë:
Emërtimi i Ligjit

Nr. i Ligjit

Pikat e përbashkëta

Ligji për Pyjet e Kosovës

2003/3

Ndryshimet dhe plotesimet

2004/29

Ligji për tokat bujqësore

02/L – 26

Tokat bujqësore brenda zonave të
mbrojtura

Ligji për gjuetinë

02/L - 53

Gjuetia e llojeve të rrezikuara

Ligji për mbrojtjen nga zjarri

02/L - 41

Zjarret në zonat e mbrojtura

Ligji për mbrojtjen nga fatkeqit natyrore dhe fatkeqësitë
tjera

02/L - 68

Zjarret dhe fatkeqësitë tjera (erozioni) në zonat e mbrojtura

Ligji për mbrojtjen e bimëve

02/L - 95

Llojet bimore të kërëcnuara dhe
rrezikuara

Ligji për Bujqësinë organike

02/L - 122

Llojet bimore të kërcënuara dhe
rrezikuara

Ligji i produkteve për mbrojtjen e bimëve

03/L – 042

Llojet bimore të kërcnuara dhe
rrezikuara

Pyjet dhe resurset e gjuetisë në
kaudër të zonave të mbrojtura

Ligji per mbrojtjen e natyrs eshte ne harmonizim te vazhdueshem me direktivate relavante te BE-s: Direktiva e Kwshillit 92/43/EEC; Direktiva 2009/147/EC; Vendimi i Kwshillit 1999/22/dhe Rregullorja e Komisionit 338/9747.

47

Meeting Report Committee meeting of the SAP Dialogue on Transport, Environment, Energy and Regional Development 22 – 23 May 2012, Brussels
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1.6.2.

Dokumentet strategjike

Strategjia e Kosovës për Mjedisin 2011-2020 (SKM)
Si dokument strategjik për mjedisin ka një sektor të veçantë për tashëgimin natyrore që
mbulon çështjet e ruajtjes së natyrës dhe biodiversitetit, Oblektivat e SKM në ruajtjen e
natyrës janë:
1.
2.
3.
4.

Kompletimi i legjislacionit të ri për mbrojtjen e natyrës dhe forcimi i legjislacionit ekzistues;
Menaxhimi i mirëfilltë i zonave të mbrojtura me biodiversitet të lartë (mbrojtja
dhe ruajtja e zonave strikte dhe parqeve kombëtare);
Thellimi i bashkëpunimit me trupat shkencor të Universitetit të Prishtinës, në
mënyrë që të nxiten kërkimet shkencore brenda zonave me vlera të larta natyrore;
Hartimi i programeve të mbrojtjes, promovimit dhe përparimit të zonave të
mbrojtura si dhe puna me popullatën në ngritjën e vetëdijes për rolin e trashëgimisë natyrore dhe gjenerimin e të ardhurave.

Prioritetet e SKM në fushën e ruajtjes së natyrës:
1.
2.
3.
4.
5.

Fuqizimi i Ligjit për Mbrojtjen e Natyrës 03/L-233, duke e plotësuar me akte
nënligjore;
Fuqizimi i autoriteteve për menaxhimin e zonave të mbrojtura;
Përgatitja e planeve hapësinore dhe planeve menaxhuese për zonat e mbrojtura, duke respektuar kushtet për mbrojtjen e natyrës.
Ngritja e kapaciteteve për monitorim dhe mbikëqyrje efikase të menaxhimit të
zonave të mbrojtura;
Ndryshimi i qendrimit të popullatës për zonat e mbrojtura përmes edukimit
dhe vetdijesimit48.

Strategjia dhe Plani i Veprimit për Biodiverzitet 2011-2020:
Është miratuar në Kuvendin e Kosovës me datën 07. 10. 2011 por ende nuk është duke u
zbatuar për shkak të mungesës së resurseve financiare. Shuma e projekteve që përmban
Plani i Veprimit për pesë vitet e ardhshme është rreth 5.3 milion EUR, megjithatë me
situatën aktuale këto projekte do të varen kryesisht nga mbështetja e komunitetit të
donatorëve49.
Janë në procedurë të aprovimit Plani Hapësinor për Parkun Nacional “Mali Sharr”
dhe Plani Hapësinor për Monumentin e Natyrës me Rëndësi të Veçant “Ujëvarat e Mirushës”, si dhe ka filluar hartimi i Planit Menaxhues për Parkun Nacional Mali Sharr
(është përgatitur Udhëzuesi).
Planet Lokale për Veprim në Biodiversitet:
Vetëm një komunë deri tani ka aprovuar Planin Lokal të Veprimin në Biodiversitet
48
49

Draft Strategjia e Kosoves per Mjedisin 2011-2020 f. 30
Strategjia dhe Plani I Veprimit per Biodiversitetit 2011-2020 f. 52
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(PLVB), Komuna e Dragashit. Komuna e Prizrenit ka filluar ta zhvilloj këtë vit PLVB. Të
dy projektet implementohen me financimin nga Qeveria e Finlandës. Të gjitha komunat
kanë obligim ligjor që të nxjerrin PLVB.
1.6.3. Korniza institucionale
Divizioni për Mbrojtjen e Natyrës në kuadër të Departamentit për Mbrojtjen e Mjedisit – kryen punë administrative dhe profesionale lidhur mbrojtjen dhe ruajtjen e
biodiverzitetit, vlerave të trashëguara të natyrës, mbrojtjen e dheut nga ndotja si dhe
shfrytëzimin e qëndrueshëm të resurseve natyrore. Roli bazik i DMN është përgatitja e
programeve, Strategjive, legjislacionit, fondeve, koordinimi si dhe mbikëqyrja e zbatimit të ligjshmërisë të institucioneve që merren me mbrojtjen e natyrës (Drejtorisë së PK,
IKMN, Komunave). Korniza institucionale për ruajtjen e natyrës është në strukturim
e sipër. Deri në vitin 2006, punët profesionale për ruajtjen e natyrës i ka kryer Instituti
i Kosovës për Mbrojtjen e Natyrës, kur me një vendim ai defaktorizohet dhe kalon si
një sektor i AMMK. Me LMN të ri Instituti përsëri e merr rolin e ngjashëm për punët
profesionale në ruajtjen e natyrës, por zhvillimi i tij ka ngecur shumë. Në shumicën e
dokumentave kombëtare dhe ndërkombëtare është e dukshme se ky Institut nuk e ka
tretmanin sikurse të tjerat brenda AMMK. Madje nuk figuron si i veçantë as në ëeb faqen
e MMPH sikurse Instituti Hidrometereologjik apo Instituti pë Planifikimi Hapësinor50.
Në kuadër të AMMK tani është futur edhe drejtoria e PN “Mali Sharr” me stafin dhe
veprimatrinë e saj.
Drejtoria për Administrimin me Parkun Kombëtar “Mali Sharr”- kryen punët e mbrojtjes, mirëmbajtjes dhe përparimit të vlerave të zonës, kujdesen për ruajtjen e natyrës
burimore, sigurimin e papenguar të proceseve natyrore dhe shfrytëzimit të qëndrueshëm të resurseve natyrore të zonës se mbrojtur të cilën e administrojnë.
Instituti për Planifikim Hapësinor – kryen Planifikimin hapësinor për zona të veçanta.
Inspektori i mbrojtjes së natyrës – kryen mbikëqyrjen inspektuese për zbatimin e Ligjit
për mbrojtjen e natyrës Nr. 03/l-233 dhe dispozitave të nxjerra në bazë të tij.
Në komuna nuk ka struktura të ndara që merren me mbrojtjen e natyrës, por atë zakonisht e mbulon sektori i mjedisit me përgjegjësitë e tij. KE në rekomandimet e tij propozon
vënien në dispozicion të burimeve njerëzore dhe institucionale për adresimin e çështjeve të zomave të mbrojtura që daling nga traktati për mjedis, mbrojtjen e natyrës dhe
Direktivave të Zogjve51.
Me mbrojtjen e natyres në mënyrë indirekte meren edhe disa struktura tjera në kuder të
Ministrisë së Bujqësisë Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural (si shfrytëzimi i pyjeve dhe prodjhimeve pyjore jo drusore, faunes së gjahut etj).

50
51
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Mbrojtja e natyrës në raportet e progresit 2008-2012
Viti

2008

2009

2010

2011 izoni

Statusi

Pa progres

Pa progres

Pak Progres

Progres i vogël

Me zvarritjen e
nxjerrjes së LMN
ngec implementimi
i direktivave të BE
Birds dhe Habitat

Aprovimi i LMN
Identifikimi i
disa IBA(Important Bird Areas)
rajoneve

Disa UA te nxjerra;
Strategjia dhe Plani i Veprimit për
Biodiversitetin e aprovuar
Ngecjet: kapacitetet institucionale
dhe adminsitrative

Koment

Studimi i fizibilitetetit për vitin 2012 konsideron se aprovimi i Ligjit për mbrojtjen e
natyrës ka hapur rrugë për transpozicionin e Acquis në fushën e rujatjes së natyrës52.
1.6.4. Sfidat
Në përgjithësi janë një numër sfidash që reflektojnë degradimin e natyrës dhe biodiversitetit në Kosovë.
1.

Kompletimi i bazës ligjore me akte nën-ligjore

Pas miratimit të ligjit të ri për mbrojtjen e natyres krejt potenciali i kapaciteteve humane
është angazhuar në zhvillimin e një dokumenti siq është Strategjia dhe Plani i Veprimit
për Biodiverzitetin 2011 - 2020 si dhe kompletimi i ligjit me akte nënligjore përcjellëse.
Më poshtë është dhënë lista e akteve nëmligjore të miratuara dhe në procedurë si dhe
atyre te parapara me ligjin e ri për Mbrojtjen e Natyres:
•
•

•
•
•
•
•
•

52

Udhëzimi Administrativ për grumbullimin e llojeve të bimëve të egra të mbrojtura, me qëllim të përpunimit dhe tregtimit;
Udhëzimi Administrativ për llojet e vendbanimeve natyrore, hartat e vendbanimeve natyrore, tipat e vendbanimeve natyrore të rralla dhe të kërcënuara si dhe
masat për mbrojtjen dhe ruajtjen e tipave të vendbanimeve natyrore;
Udhëzim Administrativ për kushtet e mbajtjes, mënyrën e shenjëzimit dhe evidentimit të shtazëve të mbrojtura në internim;
Udhëzimi Administrativ për përmbajtjen dhe mënyrën e mbajtjes të regjistrit të
vlerave të mbrojtura të natyrës;
Udhëzim Administrativ për vendkalimet e shtazëve të egra;
Udhëzim Administrativ për shpalljen e llojeve të egra të mbrojtura dhe strikt të
mbrojtura;
Udhëzimi Administrativ për qarkullimin ndërkufitar dhe tregtinë me llojet e
egra të mbrojtura
Udhëzimi Administrativ për përmbajtjen, formën dhe mënyrën e lëshimit të
kartës identifikuese si dhe dukjen e uniformës të mbikëqyrësit dhe rojtarit të
natyrës

http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2012/package/ks_analytical_2012_en.pdf
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•
•
•
•
•
•
•
•

Udhëzimi Administrativ (Rregullorja) për rendin e brendshëm të Parkut Kombëtar “Sharri”
Udhëzimi Administrativ për përmbajtjen, formën dhe mënyrën e dhënies së
kartës dhe shenjës zyrtare për inspektorin e mbrojtjes së natyrës.
Udhëzimi Administrativ (Rregullorja) për rendin e brendshëm të Parkut Kombëtar “Sharri”
Udhëzimi Administrativ për përmbajtjen, formën dhe mënyrën e dhënies së
kartës dhe shenjës zyrtare për inspektorin e mbrojtjes së natyrës.
Vendimi i Qeverisë së Kosovës për vënien nën mbrojtje të Shpellës së mermerit
në Gadime të ulët KK Lypjan;
Vendimi i Qeverisë së Kosovës për shpalljen e Ujëvarave të Mirushës Monument i Natyrës me Rëndësi të veçantë;
Vendimi i Ministrit për vënien nën mbrojtje të përkohshme të një pjese të territorit të Komunës së Dragashit, me qëllim të shpalljes Park Kombëtar;
Vendimi i Ministrit për mbrojtjen e përkohshme të Ligatinës së Hencit si zonë
potenciale për shpallje si Zonë e Rëndësishme e Zogjve (IBA);

Projekt Ligji për Parkun Kombëtar “Sharri”dhe Projektligji për Parkun Kombëtar
“Bjeshkët e Nemuna”, kanë kaluar në lexim të parë në Kuvendin e Kosovës, janë zhvilluar debatet publike me qytetarë dhe palët e interesuara, janë diskutuar në Komisionet
funksionale të Kuvendit dhe pritet miratimi në lexim të dytë. Nga 21 Udhëzime Administrative që parashihen të nxirren me Ligjin e ri për mbrojtjen e natyres gjer me tani janë
nxjerr 12 (dymbëdhjetë) os rreth 55% kuse 6 (gjashtë) UA do të nxirren në 2013 e 3 (tri)
UA në vitin 2014.
2.

Mungesat buxhetore për ruajtje të natyrës

Në përgjithësi hartimi i ligjeve dhe akteve nënligjore përcillet me implikime financiare
por që nuk reflektohen askund me ndarje buxhetore të qëndrushme qoftë ato edhe minimale53. Këshu edhe Strategjia dhe Plani për Veprim në Biodiversitet edhe pse i aprovuar
nga Qeveria ende nuk e ka të ndarë asnjë shumë buxhetore për implementimin e projekteve që dalin nga ky dokument.
“Conservation ëithout finances is only conversation” (M. S Sëaminathan Former IUCN president). Nga buxheti i Qeverisë për mejdisin prej 4,265,000.00 i ne vitin 2012, nuk eshte
asnje projekt i mbeshtetur qe ka fokus mbrojtjen e natyres dhe biodiversitetit54. Megjithate qeveria finlandeze ka mbeshtetur projektin “ Konservimi i biodiversitetit dhe
zhvillimi i qëndrueshëm hapësinor për komunën e Dragashit” ne shume prej 3 M EUR55.

53
54
55
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gional Development 22 – 23 May 2012, Brussels p.10
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3.

Mungesa e sistemit të monitorimit

Kosova nuk ka një sistem sistematik për monitorimit e biodiversitetit. Megjithatë, ka një
monitorim të zonave të mbrojtura që bëhet sipas planit të punës së Institutit të Kosovës
për Mbrojtjen e Natyrës në bazë të Ligjit për Mbrojtjen e Natyrës. Raporti i fundit për
ruajtjen e natyrës (2008-09) është publikuar në vitin 2010 dhe në shumicën e përmbajtjes
merret me zonat e mbrojtura. Po ashtu edhe Drejtoria e Pakut Nacional Mali Sharr dhe
menaxhmenti i Parkut të Gërmisë bëjnë monitorimin e gjendjes ne Pakun Nacional Mali
Sharr dhe Parkut Gërmia56.
4.

Mungesa e organeve menaxhuese për zonat e mbrojtura

Deri më sot organe menaxhuese kanë vetëm 3 nga 97 zonat e mbrojtura me ligj: PN Mali
Sharr, Gërmia dhe Shpella e Mermertë në Gadime. PN ka një menaxhim të dyfishtë, ku
me pjesën më të madhe menaxhon Drejtoria e PN Mali Sharr ne kuader te MMPH57, por
me pjesën “bërthamë” të tij, repektivisht pjesën më turistike menaxhon struktura paralele (Javno Preduzece Nacionalni park “Sar Planina”).
Puzazhi i mbrojtur Gërmia menaxhohet nga ndërrmarrja ”Hortikultura”, që punë primare e ka mirëmbajtjen e zonave të gjelbërta brenda qytetit. Me përjashtim të zones
rekreative nuk vërehet ndonjë investim dhe punë serioze në ruajtjen e zones.
Shpella e Gadimes edhe pse në vitin 2009, me Vendim të Qeverisë58 është shpallur si
monument natyre i rëndësisë së veçantë, ende është jashtë menaxhimit institucional. Me
të aktualisht udhëheq një strukture private, por jo në principet dhe rregullat e privatizimit. Pavarësisht se dy herë me vendime ye vecanta shpellën e kanë mbyllur komuna
e Lipjanit dhe MMPH, “menaxheri” sërish e ka hapur shpellën dhe vazhdon ta mbaj të
tillë. Dëmtimet e shpellës janë evidente, të dukshme dhe të pakthyeshme. Pritet ndërhyrja e Agjencisë Kosovare të Privatizimit që t`i jap fund “status quos” së menaxhimit
të shpellës.
5.

Ndërhyrjet për ndërtime në zonat e mbrojtura

Duke qenë zona me potenciale për zhvillim biznesi, zonat e mbrojtura shërbejnë si
“magnet” për të tërhequr investitorët. Janë disa raste të rënda të ndërhyrje për qëllime
ekonomike. Ndër to mund të përmenden: rasti i “fshatit turistik” në Prevallë, ndërtimi
i pendës në lumin Mirusha (mbi zonën e kanjoneve dhe ujvarave), ndërtimet e shumta hoteliere dhe fabrika në Grykën e Rugovës, ndërtimet në zonën e Bifurkacionit të
Nerodimes etj.
Rast që ka zgjuar debat të ashpër publik nga shoqëria ka qenë fillimi i ndërtimit të Qendrës Protokollare në Gërmi nga Kuvendi i Kosovës.

56
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Pyestori per Studimin e Fizibilitetit DIRN 18. 05. 2012, f. 24
Strategjia dhe Plani i Veprimit per Biodiversitetit 2011-2020 f. 17
Vendimi i Qeverisë së Kosovës nr. 04/57, date 13.03. 2009
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Ka plane edhe për zhvillime tjera në këtë drejtim siq është rasti me projektin për terheqjen e investimeve për qendrën e dytë turistike në Malin Sharr (Brezovice) i promovuar
nga Zyra e KE në Prishtinë dhe Qeveria e Kosovës59. raste të degradimeve markante siq
janë gurëthyesit brenda zonave të mbrojtura (rasti i gurëthyesit në rezervatin e rrëqebullit në Rusenicë).
6.

Mungesa e përkujdesjes ndaj llojeve të rralla dhe të rrezikuara

Kosovo ende nuk ka një Listë të Kuqe të llojeve të rralla dhe të rrezikuara. Për më
tepër që nuk është bërë as inventarizimi i llojeve që jetojnë në Kosovë. Ekziston një
projekt-propozim nga Akademia e Shkencave dhe Arteve të Kosovës për të bërë inventarizimin e plotë por edhe identifikimin e llojeve të rralla, kërcnuara dhe rrezikuara. UA
për për llojet e egra të kërcnuara adreson një listë shumë të gjatë llojesh, pa specifikuar
nivelet e kërcnimit.
Në mars të vitit 2012, në malet e Deçanit mediat dhe shoqatat e gjuetarëve raportuan
për vrasjen masive të mbi 100 shtazëve kryesisht të rralla: kaprolli (Capreolus capreolus),
dhi të egra (Rupicapra rupicapra) etj60. Ligji për gjuetinë në nenin 1 liston kafshët e egra
që janë subjekt i tij ku futen edhe kafshë të rrezikuara me zhdukje në rajon si rrëqebulli
(Lynx lynx), dhia eegër, kaprolli etj.61
Përderisa me zonat e mbrojtura janë bërë disa hapa konkret në ruajtje dhe menaxhim,
me llojet e rrezikuara nuk ka veprime të dukshme. Kjo çështje preket vetëm tek Ligjit për
Mbrojtjen e Natyrës Nr. /03.L- 233, neni 8 dhe 17. Nis nga kjo nuk ka evidenca të qarta
rreth trendeve të kërcçnimit të tyre. Është aprovuar UA 18/2012 për shpalljen e llojeve
të egra të mbrojtura dhe strikt të mbrojtura.
7.

Hulumtimet shkencore

Nuk ka ende hulumtime të konsoliduara shkencore në fushën e ruajtjes së natyrës dhe
biodiversitet dhe shkallën e degradimit nga aktivitetet e ndryshme. Për këtë arsye edhe
të dhënat për vlerat e biodiversitetit të Kosovës zakonisht mirren si të përafërta dhe jo
finale. Ka disa nisma sporadike nga OJQ- të ndryshme, por që nuk e kanë mbështetjen e
nevojshme shkencore. GIZ ka mbështetur një projekt të vogël për listen e kuqe të bimëve
dhe raporti pritet të shihet se çfarë do të prezantojnë. Akademia e Shkencave dhe Arteve
të Kosovës, në vitin 2011 ka miratuar projektin për hartimin e inventarit të florës dhe llojeve të rralla dhe të rrezikuara të saj. Projekti i filluar ka nevojë për mbështetje financiare
për të vazhduar më tutje.
Prioritetet
•
59
60
61
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Të harmonizohet dhe kompletohet legjislacioni kombëtar ndërmjet sektorëve

http://eeas.europa.eu/delegations/kosovo/documents/press_corner/brz_phase2_en.pdf
Koha Ditore, 14 mars 2012 “ Mbi 100 kafshe te vrara ne nje aksion misterioz gjuetie”
http://www.assembly-kosova.org/common/docs/ligjet/2005_02-L53_al.pdf
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•
•
•
•
•
•
•

me qëllim të zbatimit me efektiv të Konventave dhe Direktivave të BE për Ruajtjen e Natyrës;
Të ratifikohen Konventat ndërkombëtare në fushën e ruajtjes së biodiverziteti
dhe peizazheve;
Nxjerrja e Planeve hapësinore dhe menaxhuese për zonat e mbrojtura;
Ndryshimi i vetëdijes së popullatës për rëndësinë e ruajtjes së biodiverzitetit;
Shtimi i bashkëpunimit ndërinstitucional si në rrafshin horizontal ashtu edhe
vertikal, OJQ-të dhe Shoqërinë civile;
Të ndalen aktivitetet e paligjshme në pylltari, gjueti dhe miniera, lumenj dhe
shtretër të lumenjve;
Të krijohen mekanizma për financim të ruajtjes së natyrës – Një lloj Eko fondi;
Të forcohen dhe kompletohen institucionet për mbrojtjen e natyrës në të gjitha nivelet.
1.7.

•

Mbrojtja e tokës

Gjendja e përgjithshme

Rreth 53% e sipërfaqes së Kosovës konsiderohet si tokë bujqësore, me një sipërfaqe prej
0.15-1.18 ha tokë për kokë banori. Dendësia e popullatës është relativisht e madhe dhe
sillet në rreth 204 banorë/km2. Ndikimet më të mëdha në tokën bujqësore dhe që po
ndikojnë në zvogëlimin e kësaj sipërfaqeje janë: kthimi i tokave bujqësore në tokë ndërtimore që ka marrë përmasa shqetësuese, degradimi i tokës nga aktivitetet minerare,
erozioni i tokës, përdorimi i pesticideve etj. Sipas të dhënave zyrtare llogaritet se viteve
të fundit rreth 1000ha të tokës së kualitetit më të lartë bujqësore janë zënë me ndërtime të
ndryshme sidomos rreth akseve kryesore rrugore. Djerrinat nga eksploatimi sipërfaqësor i linjitit për nevoja të furnizimit të KEK-ut kapin një sipërfaqe prej 1,470ha ndërsa
djerrinat e mihjeve mbulojnë 1,599ha, pa përmendur edhe gurëthyesit të cilët po hapen
çdo ditë duke zënë dhe degraduar mijëra hektarë të tjera. Në asnjë nga djerrinat nuk
ka ndonjë hap në procesin e rikultivimit dhe rikthimit në gjendjen e para shfrytëzimit.
Nga prerja e madhe dhe e pakontrolluar e pyjeve po vie deri te erozioni i rritur i tokave
pyjore. Kështu llogaritet se rreth 55.6% e sipërfaqes i është nënshtruar erozionit të theksuar, 34 % erozionit më të dobët, ndërsa vetëm 10% është ende e ruajtur nga erozioni.
Sa u përket pesticideve, në vitin 2005 janë importuar rreth 4,7 milion kg pesticide të cilat
derdhen në tokë dhe përveç ndotjes së tokës depërtojnë edhe në ujërat nëntokësore62.
Sipërfaqja e përgjithshme e tokës së Kosovës është rreth 1.1 milion ha, prej të cilës 53%
e të cilave është e punueshme, 41% e mbuluar me pyje dhe 6% të tjera.
Rreth 88% e tokës së punueshme është pronë private, dhe pjesa tjetër 12% është pronë
publik2 nga e cila gjer me tani, është privatizuar rreth 70% e sipërfaqes63. Rreth 51,000
ha të tokës të punueshme bujqësore ujiten (më pak se 10%).
Niveli i lartë i varfërisë dhe ekonomia joformale po bëjnë presion shtesë në tokë, gjeg62
63

Veselaj Z. 2011 “ Mjedisi” Monografia e Kosoves, Akademia e Shkencave dhe Arteve të Kosovës f. 83-91
http://www.kryeministri-ks.net/repository/docs/StrategjiaKonsolidimiTokes.pdf
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jësisht po e rrezikojnë kapacitetin “ekonomiko-mjedisor” të tokës. Ky presion reflektohet përmes shfrytëzimit pa kriter të lëndëve minerale, druve dhe fryteve pyjore, si dhe
zbatimi i praktikave jo të qëndrueshme për pylltari dhe bujqësi. Pasojat e një praktike të
tillë reflektohen me dëmtime të ndryshme të tokës si erozionet, ngjeshja e tokave si dhe
zvogëlimi i plleshmërisë së tokës.
Në Kosovë janë 180,000 familje bujqësore, ferma mesatare ka rreth 2.2 - 2.4 ha të tokës
së punueshme, e cila zakonishtë është ndarë në 6 - 8 parcela. Rreth 80% e fermave janë
në madhësi rreth 0.5-2 ha64 që janë larg madhësisë së fermave në BE-s që janë 19.4 ha65.
Rreth 47.6% të tokës së punueshme kryesisht kultivohet me drithëra (misër, grurë, elb),
silazh (2.3%), bimë foragjere (41.1%), perime (6.8%), pemë (2%) dhe ‘ të tjera’ (1%)66.
Llojet e tokave që më së shpeshti i hasim në Kosovë janë: humusore, toka aluviale dhe
deluviale, toka shkëmbore etj.
Presionet kryesore mjedisore që ndikojnë në sipërfaqen e tokës janë të lidhura kryesisht
me:
-

humbjen e përkohshme dhe të përhershme të tokës nga ndërtimet ilegale ku
gjatë periudhës 1999-2008 janë 2580 ha tokë bujqësore komunale që ju është
ndërruar destinimi pa leje të KK.
ndikimi i minierave (guroret)- numri i të cilave është shtuar dukshëm viteve të
fundit me fillimin e ndërtimit të autostradës Vërmicë-Merdare.
ndërtimi i rrugëve,
erozioni,
sipërfaqet e minuara dhe ende të papastruara,
deponitë e mbeturinave dhe
mbeturinat industriale të deponuara (hot-spotet).

Janë mbi 46,000 ha tokë që llogariten të degraduara nga faktorët e përmendur më sipër.
Nga AMMK janë identifikuar rreth 30 hot-spote mjedisore ku tokat janë kontaminuar
nga metalat e rënda, produkte kimike, vajra të përdorura dhe ndotës tjerë67.
Mjaft shqetësuese është edhe kontaminimi i tokave me metale të rënda ( plumb, kadmium, arsen, nukel, bakër etj) siq është rasti me Mitrovicën. Problemet janë përkeqësuar
nga legjislacioni jo i plotë dhe politikat jo adekuate për mbrojtjen e tokës.
Nga 308 mostra të dheut të marrura me 2002 nga OBSH në Mitrovicë dhe Zveçan me
rrethinë, prezenca e plumbit mbi VML ka qenë në 293 ose në 95.1% të mostrave.68
64
65
66
67
68
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Anketa e ekonomive shtëpiake bujqësore 2008
http://www.ammk-rks.net/repository/docs/Gjendja_e_Mjedisit_ne_Kosove_2008-2010.pdf
Organizata Botërore e Shëndetësisë - OBSH, Mitrovicë 2002
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Rreth ndotjes së tokave shumë konfuzion ka shkaktuar raporti i EULUP, i cili e ka përfunduar kërkimin e tij në janar të këtij viti thekson infektimin e tokës bujqësore, mbi
normat e lejuara, me metale të rënda, në veçanti krom, nikel, plumb, zink dhe arsenik.
Ndërkohë koncentrimi i lartë i këtyre ndotësve thuhet se është në të gjithë Kosovën69.
Megjithatë MBPZHR dhe MMPHl kanë vërjetje në të dhënat e raportit.
Sipas MBPZHR vetëm rreth 12%e tokave bujqësore konsiderohen si toka të pakultivuara, përkatësisht toka djerrinë dhe toka të ndotura. Kur flitet për rezultatet e analizave, theksohet se nga 1000 mostra vetëm 123 kanë rezultuar me efekte negative në
rritjen e bimëve në biotest. Rezultatet e këtyre mostrave, pasi janë dërguar për analiza
kimike në Gjermani, tregojnë që vetëm rreth 50% e këtyre 123 mostrave kanë pasur
përmbajtje të metaleve më shumë sesa vlera maksimale e lejuar (nëse i bëhet një përllogaritje e thjeshtë këtyre të dhënave, atëherë del që vetëm rreth 6% e numrit të përgjithshëm të mostrave kanë rezultuar të ndotura me sasi të metaleve mbi atë të lejuar, gjë që
dëshmon se nuk ka aspak vend për panik)70.
1.7.1. Korniza ligjore dhe insitucionale
Ekziston një legjislacion i cili në mënyrë direkte soe indirekte rregullon qeshtjet që kanë
të bëjnë me token.
Ligji për mbrojtjen e mjedisit- Me këtë ligj harmonizohen zhvillimi ekonomik dhe
mirëqenia sociale me parimet themelore për mbrojtjen e mjedisit sipas konceptit të zhvillimit të qëndrueshëm.
Qëllimi i këtij ligji është të promovojë krijimin e mjedisit të shëndetshëm për popullin e
Kosovës me sjelljen graduale të standardeve për mjedis të Bashkimit Evropian
Ligji për tokën bujqësore - Me këtë ligj përcaktohet shfrytëzimi, mbrojtja, rregullimi
dhe qiradhënia e tokës bujqësore, me qëllim të ruajtjes dhe mbrojtjes së potencialit bujqësor në mënyrë të përhershme, duke u bazuar në parimet e zhvillimit të qëndrueshëm.
Toka bujqësore si pasuri natyrore me interes të përgjithshëm, ka mbrojtje të veçantë dhe
duhet të shfrytëzohet për prodhimtari bujqësore dhe nuk mund të përdoret për qëllime
tjera përveç në rastet e përcaktuara më këtë ligj dhe me dispozitat e tjera të nxjerrura në
bazë të tij.
Ligji për rregullimin e tokës - Qëllimi i këtij ligji është krijimi i bazës ligjore për ndërmarrjen e masave dhe veprimeve në baza vullnetare për krijimin e parcelave më të
mëdha dhe rregullimin e tokave bujqësore, pyjeve dhe tokave pyjore në funksion të
shfrytëzimit më racional dhe më ekonomik.Me këtë ligj përcaktohen përgjegjësitë e institucioneve që janë kompetente për rregullimin e tokës, procedurat për rregullimin e
69
70

http://www.balkanëeb.com/kosova/2686/raporti-i-komisionit-europian-toka-e-kosoves-e-helmuar-80897.html
http://www.lexoshqip.com/archives/53041

Tryeza Tematike PËr Mjedis, Energji, Transport dhe Zhvillim Rajonal

45

tokës, planifikimi, financimi dhe zbatimi i këtij procesi.
Ligji për planifikim hapësinor - i cili rregullon shtrirjen hapësinore të tokave dhe planifikimin e tyre për zhvillim.
Ligji për parandalimin dhe kontrollin e integruar të ndotjes - që synon parandalimin
e ndotjes duke zvogluar gjenerimin e mbeturinave emisionet ndotëse në ujë ajër dhe
tokë.
Aktet nenligjore me të cilat rregullohet mbrojtja e tokës janë si më poshtë:
•
•
•
•
•
•

•

•

Udhëzimi Administrativ pëer nivelet maksimale të lejuara të shkarkimit dhe
shpërndarjes të ndotësve në tokë;
Udhëzimi i Administrativ NR. 36/2006 për rekultivimin e tokës bujqësore
Udhezimi Administrativ NR. 37/2006 për mbrojtjen e tokës bujqësore nga erozioni
Udhëzimi Administrativ NR. 38/2006 për kontrollin e plleshmërisë së tokës bujqësore
Udhëzimi Administrativ NR. 41/2006 për ndërrimin e destinimit të tokës bujqësore
Udhëzimi Administrativ NR. 10/2010 për ndryshimin dhe plotësimin e udhëzimit administrativ NR. 41/2006 të datës 27.12.2006 për ndërrimin e destinimit të tokës bujqësore
Udhëzimi Administrativ NR. 01/2011 për Ndryshim Plotësimin e Udhëzimit
Administrativ NR. 10/2010 për Ndërrimin e destinimit të tokës bujqësore, dt.
19. 08. 2010
UA 02/2009 për normat e lejuara të substancave të rrezikshme në ajër.

Institucionet e përfshira në menaxhimin hapësinor dhe kualitativ të tokës janë:
•
•
•
•

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit rural
Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor
Agjencia Kadastrale e Kosovë me Zyrat Kadastrale komunale
Agjencia Kosovare e Privatizimit
1.7.2. Dokumentet strategjike

Strategjia e Kosovës për Mjedisin 2010-2020
Drafti i Strategjisë së Kosovës për Mjedisin përmban një kapitull për tokën dhe ruajtjen
e saj.
Mbrojtja e dheut/tokës bujqësore është kryesisht përgjegjësi e qeverisë nëpërmjet legjislacionit që ndalon ndërtimin në tokën e destinuar për qëllime bujqësore. Objektivat e
SKM janë:
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•
•
•
•
•
•

Pregaditja e strategjisë për menaxhimin dhe shfrytëzimin e qëndrueshëm të
tokës si burim natyror;
Kompletimi dhe harmonizimi i legjislacionit për tokën me acquis të BE-së;
Parandalimi dhe zvogëlimi i degradimit të mëtejshëm të tokës nga ndotësit dhe
erozioni;
Koordinimi ndër-institucional për mbrojtjen e tokës bujqësore;
Të elimonohen problemet ekzistuese në menaxhimin e tokës;
Përfshirja e të gjitha segmenteve të shoqërisë, si dhe OJQ-eve në mbrojtjen e
tokës.

Prioritetet
•
•
•
•
•
•
•
•

Përpilimi i kadastrit gjithëpërfshirës të tokave;
Hartimi i politikave gjithëpërfshirëse për ruajtjen e fondit të tokave;
Themelimi i një sistemi efikas të monitorimit mjedisor dhe hapësinor të tokës;
Vendosja dhe fuqizimi i dënimeve për mos përmbushjen e legjislacionit për
mbrojtjen e tokës;
Vetëdijesimi i popullatës së gjerë për rëndësinë e mbrojtjes së fondeve të tokës
dhe veprimi adekuat i shoqërisë civile në këtë drejtim;
Rikultivimi dhe shfrytëzimi adekuat i tokave bujqësore;
Vënia dhe zbatimi i dënimeve rigoroze për shkelësit e rregullativës ligjore për
mbrojtjen e fondeve tokësore etj.;
Të bashkërendohen projektet e konsolidimit të tokës, me zgjedhjen e planeve
gjithëpërfshirëse apo me dokumentet e planifikimit hapësinor ( Planet Zhvillimore Komunale).

Dokument tjetër i rëndësishëm është edhe Strategjia për Konsolidimin e Tokës e përgatitur në vitin 201071.
1.7.3. Sfidat
Në Raportet e Progresit të KE, toka nuk përmendet. Vetëm në Studimin e Fizibilitetit të
2012, flitet për forcimin e bashkëpunimit të Kosovës ndër të tjera për mbrojtjen e tokës
në MSA72.
•
•
•

•

71
72

Mosrespektimi i planit hapësinor dhe planeve zhvillimore të komunave.
Mungesa e sistemit të monitorimit të tokës.
Nuk ka sistem të monitorimit permanent të ndotjes së tokës. Edhe pse ndotësit e
mëdhenj si KEK dhe Ferronikeli janë të obliguar për këtë të dhënat janë të pakta
dhe shpesh të diskutueshme.
Mungesa dhe pasiguria e të dhënave kadastrale.

http://www.kryeministri-ks.net/repository/docs/Strategjia Konsolidimi Tokes.pdf
ks_analytical_2012_en p. 47
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1.8.

Kontrolli i ndotjes industriale dhe menaxhimi i rrezikut

Ndikimi negativ i industrisë në mjedisin e Kosovës është shkaktuar kryesisht nga përdorimi i vazhdueshëm i teknologjive të vjetruara me efikasitet të ulët të energjisë, përdorimi joracional i lëndës së parë dhe gjenerimi i sasive të mëdha të mbeturinave. Në
Kosovë ekzistojnë mbi 200 objekte industriale, prej të cilave një pjesë janë privatizuar
dhe nuk punojnë apo punojnë me kapacitet të zvogëluar. Problemet kryesore mjedisore
që lidhen me industrinë janë ndotja e ajrit, ujit, tokës, mbeturinat industriale dhe urbane
dhe prodhimin e materieve dhe mbeturinave të rrezikshme. Shkarkimet në atmosferë,
ujë dhe tokë, të shumë industrive tejkalojnë standardet e njohura ndërkombëtare. Kjo
është veçanërisht e shprehur në regjionin e Prishtinës nga KEK-u dhe regjionin e Mitrovicës nga Trepça. Megjithatë, këta nuk janë shkaktarët e vetëm dhe burim i ndotjes
së mjedisit. Ferronikeli, Sharrcemi, industria ushqimore, industria kimike, industria e
përpunimit të metaleve, ngrohtoret, aktivitetet thërrmuese e seperuese të gurit gëlqeror,
rërës dhe zhavorrit, operatorët e bazave të betonit dhe asfaltit, etj. shkaktojnë ndotje të
konsiderueshme në mjedis.
Një problem tjetër është mungesa impianteve për trajtimin e ujërave industriale. Për më
tepër, ka një trajtim të kufizuar të mbeturinave të ngurta, një efikasitet i ulët i precipitatorëve elektrostatikë dhe mungesa e pajisjeve për desulfurim dhe denoksim. Sipërfaqet
e tokës në afërsi të industrive janë degraduara dhe deri më tani vetëm një pjesë e vogël
është rehabilituar.
Pasi që Kosova po synon drejt integrimit evropian, është e detyruar të harmonizojë legjislacionin me atë të Bashkimit Evropian, për të përmbushur standardet mjedisore dhe
gjithashtu në përputhje me mekanizmat e qeverisjes së mirë për mjedisin. Një problem i
madh është nëse harmonizimi me acquis-in mjedisor dhe reformat strukturore, siç janë
ato institucionale, janë të mjaftueshme për përmirësimin e vërtetë të gjendjes së mjedisit.
Industritë që me aktivitetet e tyre mund të shkaktojnë emisione që ndotin ujin, ajrin dhe
tokën janë të detyruara që para ndërtimit apo lëshuarjes në punë të impiantit respektivisht pas ndryshimeve apo rekonstruimit të impianteve ekzistuese të marrin lejen e
integruar, konform ligjit për PKIN(Ligji për Parandalimin dhe Kontrollin e Integruar të
Ndotjes, 03 /L- 043)
Kushtet e integruara janë të përcaktuara për mbrojtjen e mjedisit, duke parandaluar
dhe/ ose zvogëluar ndotjen nga burimet dhe sigurimin e menaxhimit të resurseve natyrore. Kjo përfshin kontrollin e ndotjes dhe krijimin e një ekuilibri të qëndrueshëm midis
aktivitetit të njeriut dhe zhvillimit socio-ekonomik në njërën anë dhe të mirave natyrore
dhe kapacitetit regjenerues të natyrës, nga ana tjetër. 73

73

SMZHQ dhe Revidimi I SMZHQ(2005-2015); Ligj për Parandalimin dhe Kontrollin e Integruar të Ndotjes
(PKIN), Nr. 03/ L-043. DMM
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1.8.1. Korniza ligjore
Me qëllim të krijimit të standardeve mjedisore në Kosovë për parandalimin dhe kontrollin e integruar të ndotjes, në harmoni me ato të Bashkimit Evropian, është hartuar Ligj
për Parandalimin dhe Kontrollin e Integruar të Ndotjes (PKIN), Nr. 03/ L-043.
Nga Ligji i lartcekur janë dal këto U.A;
-

U.A. për përmbajtjen dhe mënyrën e udhëheqjes së Regjistrit për lejet e integruara të lëshuara
U.A për Procedurat për zhvillim dhe miratim të dokumenteve të referimit për
TMM
U.A për Kushtet e Lejes për llojet specifike të operimeve dhe impianteve,
të cilat e mbulojnë procesin për parandalimin dhe kontrollin e integruar të
ndotjes.

Qëllimi i këtij ligji është parandalimi dhe kontrolli i integruar i ndotjes i cili vjen si pasojë
e veprimtarive të paraqitura në Aneksin 1. të këtij ligji, në veçanti duke parandaluar dhe
reduktuar mbeturinat, emisionet në ajër, ujë dhe tokë.
Vlerat kufitare të emisioneve në ajër, ujë, tokë nga aktivitetet industrial janë të rregulluara me legjislacionin për fushat e veçanta të mjedisit.
Në Kosove janë të identifikuara 25 Instalime që janë subjekt i PKIN-së dhe të cilat duhet
të pajisen me leje të integruar mjedisore. Në ligjin e PIKN janë përcaktuar kushtet për
dhënien e lejes; për monitorim dhe specifikim të metodologjisë matëse, shpeshtësisë
dhe procedurës vlerësuese, kushtet që kërkohen nga operatori që rregullisht ti paraqes
Ministrisë të dhënat e nevojshme për monitorimin e emisioneve dhe të kontrolloj përputhshmërinë me lejen kushtet që lidhen me afatet kur impianti nuk është duke operuar
në mënyrë normale dhe kur mjedisi dhe shëndeti mund të ndikohet, në veçanti kushtet
për operim fillestar.
Ka filluar shqyrtimi i kërkesave për LIM. Deri tani për leje të integruar ka aplikuar “Neë
Ferronikeli Complex L.L.C” e cila merret me prodhimin e Ferro Nikelit, Korporata ”
KEK-u” e cila merret me prodhimin e energjisë elektrike dhe “Sharrcem” i cili merret
me prodhimin e çimentos.
Në kapitullin VI të U.A. Nr 06/2007 mbi rregullat dhe normat e shkarkimeve në ajër nga
burimet e palëvizshme të ndotjes, janë paraqitur vlerat kufitare të emisionit për pajisjet
me djegie, ku janë të përcaktuara rregullat për impiantet për djegie, me fuqi termike, në
hyrje më të madhe se 1 MË, pavarësisht nga lloji i lëndës djegëse të përdorur (e ngurtë,
e lëngët ose gaztë).
Në nenin 86 të U.A të lartpërmendur, janë të ndara impiantet për djegie, varësisht nga
fuqia termike; në të mesme 1 deri 50 MË dhe të mëdha >50 MË dhe llojet e djegies sipas
përdorimit të lëndës djegëse; të ngurtë të lëngët dhe të gaztë.
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Në nenin 90 të U.A të lartpërmendur, janë të përcaktuara VKE për impiante me djegie të
mëdha që përdorin lëndë djegëse të ngurtë, të rëndomtë dhe të veçantë dhe njëkohësisht
janë të paraqitura normat e BE-së.
Po ashtu me nenin 91 janë të përcaktuara VKE për impiante me djegie të mëdha të cilat
përdorin lëndë djegëse të lëngët, të rëndomtë dhe të veçantë.
Në kapitullin IX të U.A. Nr. 06/2007 mbi rregullat dhe normat e shkarkimeve në ajër
nga burimet e palëvizshme të ndotjes janë përcaktuar vlerat kufitare të emisioneve për
proceset e përpunimit termik të mbeturinave. Dispozitat e këtij kreu përshkruajnë VKE,
të materieve ndotëse në gazrat e shkarkuar për proceset e përpunimit termik të mbeturinave, djegien e mbeturinave dhe incineratorët.
Ligji për Mbrojtjen e Mjedisit, në Nenin 47 përcakton detyrimet e personit gjatë veprimit
me kimikate të rrezikshme, për të iu shmangur rreziqeve dhe aksidenteve industriale.
Janë hartuar këto U.A:
-

U.A. Nr.10/2011 për pengimin e aksidenteve te mëdha ku përfshihen substancat e rrezikshme( bazuar ne direc. 96/82 EC)
U.A. Nr.05 /2011 për metodologjinë e vlerësimin e rrezikut nga aksidentet kimike dhe masat për zvogëlimin e pasojave.
U.A Nr. 17/2012 për regjistrin e impianteve në të cilat është vërtetuar prezenca
e substancave te rrezikshme
1.8.2. Planet e intervenimit në rast të aksidentit në mjedisor 74

1.

Për rastet e aksidentit të mundshëm mjedisor ose të ndonjë ndodhie që posaçërisht e rrezikon mjedisin ose shëndetin e njeriut, Qeveria nxjerr plane të intervenimit dhe informon Kuvendin.

2.

Planet e intervenimit përmbajnë; llojet e rrezikshmërisë; procedurat dhe masat
për zbutjen dhe eliminimin e pasojave të drejtpërdrejta për mjedisin dhe shëndetin e njeriut; subjektet për zbatimin e masave të caktuara; përgjegjësitë dhe
kompetencat lidhur me zbatimin dhe mënyrën e ndërmarrjes së masave për
intervenim të cilat zbatohen sipas ligjit.

3.

Planet e intervenimit për prodhimet, pajisjet dhe stabilimentet, të cilat me
veprimtarinë e tyre mundë të shkaktojnë ndotje të mjedisit, i harton prodhuesi.

4.

Komuna është e obliguar të nxjerr planin e intervenimit për territorin e vet.

Përmbajtjen e planeve, procedurat dhe masat e zbatimit, subjektet e zbatimit të masave
të caktuara, llojet e pajisjeve, stabilimenteve, dhe llojet e proceseve prodhuese sipas
paragrafit 3. të këtij neni, Ministri i përcakton me akt nënligjor.
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Është përfunduar Drafti i “Planit për intervenim në rastet emergjente” dhe është përgatit dokumentacioni përcjellës.
Gjithashtu ne këtë vit është filluar me përgatitjen e inventarit te instalimeve që janë subjekt të SEVESO 2. dhe janë identifikuar mbi 20 instalime.
1.8.3. Objektivat dhe prioritet për sektorin e industrisë75
•

•
•
•

Objektiv kryesor është përmirësimi i performancës mjedisore e njësive industriale, duke siguruar që ato të zhvillojnë dhe zbatojnë një Sistem të Menaxhimit të
Mjedisit (SMM) për objektet e tyre përkatëse.
Kompletimi i legjislacionit në përputhshmëri me acquis të BE-së;
Krijimi i mekanizmave për lehtësimin e përmbushjes së standardeve mjedisore;
Inkurajimi për të përmirësuar dhe avancuar proceset teknologjike, përmes aplikimit të “praktikave më të mira” për menaxhimin e mjedisit;

Prioritetet
Hartimi dhe zbatimi i legjislacionit;
•
•
•

Përkrahjen institucionale të projekteve që bazohen në teknologji të pastra dhe
në burime të ripërtritëshme;
Përcaktimin e mekanizmave menaxhues për implementimin efikas të ligjit për
PKIN;
Adresimin e çështjeve mjedisore të trashëguara me rastin e procesit të privatizimit.

Planet e Veprimit Lokal në Mjedis dhe Programet Mjedisore - PLVM
Komunat miratojnë planet e veprimit lokal ne mjedis ose programe mjedisore për mbrojtjen emjedisit, në përputhje me Planin e Kosovës për Veprim në Mjedis sipas interesave
specifike të saj . Sida që nga viti 2008 ka finacuar dhe mbështetur draftimin PLVM në
15 komuna të Kosovës - Gjakovë , Gjilan , Klinë , Pejë , Ferizaj . Istog, Mitrovice, Ferizaj
etj . Ky Proces i zhvillimit te planeve ka çuar në ngritjen e kapaciteteve të konsiderueshme në komunat e përfshira, dhe planet do të jetë gati për zbatim deri në fund të vitit
2012. Megjithatë, burimet komunale janë ende të vogla dhe sfidat e madhe në përgjithësi
komunat nuk do të jetë në gjendje të zbatojën keto plane.
Ndër çështjet për zbatimin PLVM janë:
Menaxhimi i mbeturinave dhe trajtimi; Furnizimi me ujë; trajtimin e ujrave te zeza;
Transporti; Parandalimi i ndotjes industrial dhe ndërgjegjësim76
75

DMM
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1.9.

Mbrotja nga zhurma

Zhurma e trafikut është burimi kryesor i ndotjes nga zhurma i shkaktuar në zonat urbane. Me numrin gjithmonë e në rritje të makinave në rrugë, zhurma e shkaktuar nga
to dhe nga makineri të ndryshme të tjera është shkaku kryesor për ndotjen nga zhurma.
Njerëzit që jetojnë pranë stacioneve të trenit janë të ekspozuar ndaj zhurmave të larta
që shkakton lëvizja e këtyre mjeteve të rënda, ndaj dhe ky përbën një burim ndotjeje
zhurme.
Për të plotësuar nevojat e qytetarëve për të jetuar më së miri, ndërtimi i ndërtesave apo
rrugëve shkakton mjaft zhurmë. Pajisjet mekanike që përdoren në këto kantiere ndërtimi përbëjnë një burim ndotjeje të zhurmës.
Edhe pse nuk është një nga faktorët kryesorë, zhurma nga industria përbën gjithashtu
një ndotje. Makineritë dhe motorët të përdorur në industri shkaktojnë mjaft zhurmë e
cila i bashkëngjitet ndotjes nga zhurmat.
Ndikimet e ndotjes nga zhurma
Ndikimi i parë dhe ndër më të rëndësishmit është reduktimi i efiçencës në punë.
Kërkimet kanë provuar se efiçenca e njerëzve rritet me reduktimin e zhurmave.
Niveli i lartë i zhurmave ndikon në ritmet e punës duke ulur përqendrimin e nevojshëm
për realizimin e detyrave apo punës. Zhurma e trafikut apo e personave që flasin me zë
të lartë shpërqendron vëmendjen duke ndikuar në këtë mënyrë në standardin e punës
së realizuar.
Një tjetër ndikim i zhurmës është dhe lodhja e shkaktuar. Duke qenë se zhurma shkakton mungesën e përqendrimit njerëzit duhet të harxhojnë më kohë në përqendrimin
e tyre për të realizuar detyrat e tyre duke sjellë kështu mbilodhje. Ndotja nga zhurma
vepron si një nxitës i stresit, duke rritur kështu nivelin e stresit midis njerëzve. Disa
herë kur je i rrethuar nga shumë zhurmë, njerëzit mund të jenë viktima të sëmundjeve
të tilla si tensioni i gjakut, sëmundje mendore etj. Ndotja nga zhurma indirekt ndikon
mbi vegjetacionin. Bimët kanë nevojë për një mjedis të qetë dhe të pastër për tu rritur,
ndaj ndotja nga zhurma shkakton cilësi të ulët të vegjetacionit. Kafshët gjithashtu janë
të ndjeshëm nga ndotjes nga zhurma, pasi ajo u shkakton dëmtime të sistemit të tyre
nervor.
1.9.1. Ligjet dhe udhëzimet administrative per sektorin
Ligjet që janë draftur:
•
•
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Ligjin për mbrojtjen nga zhurma, Nr. 02/L-102 2007, 10.8.2011
U. A. mbi vlerat e lejuara të emisioneve të zhurmës nga burimet e ndotjes, nr.
08/2009
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Ligjet që duhet të draftohen:
•

Drafti ligji i ri per Zhurmen

Ministri në bashkëpunim me ministrin e Ministrisë për Punë dhe Mirëqenie Sociale me
akt plotësues normativ përcakton kushtet për kryerjen e veprimtarive si dhe mbikqyrjen
profesionale mbi personat juridik në fushën e mbrojtjes nga zhurma.
1.9.2. Dokumentet bazë për sektorin
Dokumentet që duhet të draftohen:
•
•

Hartën strategjike të zhurmës;
Planin e veprimit

Hartat strategjike të zhurmës duhet të përmbushin kushtet minimale, të cilat do të
paraqiten në një udhëzues, të përgatitur nga Ministria.
Ministria duhet që në Planin e Veprimit për Mbrojtjen e Mjedisit, të përfshijë hartën
strategjike të zhurmës dhe planin e veprimit duke paraqitur situatën për vitin e ardhshëm kalendarik dhe masat e ndërmarra në mjedis, për të gjitha aglomeratet dhe për
të gjitha rrugët kryesore, brenda territorit.
1.10.

Sfidat në sektorin e mjedisit:

Ajri:
-

Miratim i Strategjisë dhe Planit të Veprimit për Cilësinë e Ajrit
Mbështetja për implementimin e legjislacionit dhe SPVCA/ Kostoja, Cilësia dhe
Vlerësimi
Impiantet e energjisë së linjitit janë burimi kryesor i ndotësve të ajrit, me ndotësit
(pluhuri, NOx dhe SO2), nivele që tejkalojnë shpeshherë limitet e BE-së.
Ndryshimet klimatike:
Nuk ka strategji dhe plan veprimi për ndryshime klimatike e as objektiva të
gjëra ekonomike si dhe masa dhe politika për zbutjen e ndryshimin e klimatikes.
Palë e UNFCCC/ Konventa Kornizë e OKB-së për Ndryshimet Klimatike
Mungesa e kapaciteteteve për implementimin e legjislacion
Mungesa e financimit

Ujërat:
-

Kosova ka një impiant funksional për trajtimin e ujërave të zeza me kapacitet
prej 8 mijë banore dhe një me kapacitet të vogël për 500 banore.
Një pjesë e madhe e popullsisë (sidomos ne vendbanimet rurale), nuk është e
lidhur me rrjetet e furnizimit me ujë të pijshëm,
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-

Mungesa e të dhënave serike hidrometeorologjike ( periudha 1986 -2013),
Mungesa e rrjetit të monitorimit të ujërave nëntokësorë ( nuk ka të dhëna mujore, vjetore për gjendjen e ujërave nëntokësore ),
Mungesa e hulumtimeve hidrogjeologjike për vlerësimin e rezervave ujore,
Mungesa e mjeteve financiare për rregullimin e infrastrukturës ujore ( mbrojtja
e lumenjve)

Mbeturinat
-

Shkalla e mbledhjes dhe grumbullimit të mbeturinave komunale mbetet ende
nën nivelin 50%;
Gjendja në deponit sanitare jo e mirë dhe numër i lartë i deponive ilegale;
Ka mungesë të sistemit të monitorimit të gjendjes së mbeturinave, sidomos në
vendbanimet rurale,
Mungesë të mekanizmave efikas për ndarjen dhe seleksionimin e mbeturinave;
Mungesë e projekteve për ricklimin e mbeturinave dhe nevojë për investime në
sektorin e mbeturinave;
Bashkëpunim jo i mjaftueshëm në mes institucioneve kompetente në sektorin e
mbeturinave

Kimikatet
-

Plotësimi dhe ndryshimi i legjislacionit për kimikate;
Mungesa e kapaciteteve humane, sistemit institucional dhe impianteve për trajtimin e kimikateve;
Mungesa e Sistemit për shkëmbimin (mbledhjen dhe distribuimin) e të dhënave
për kimikate,
Mungesa e një Plani gjithëpërfshirës për masat preventive dhe sanuese në rastet
e fatkeqësive nga kimikatet e rrezikshme,
Mungesa e monitorimit dhe kontrollit të prodhuesve, importuesve dhe përdoruesve të kimikateve të rrezikshme, produkteve biocide dhe detergjenteve.

Natyra dhe biodiversiteti:
-

Kompletimi i bazës ligjore me aktet nën-ligjore përcjellëse
Mungesat buxhetore për ruajtje të natyrës;
Mungesa e sistemit të monitorimit të natyrës dhe biodiversitetit (mungesës së
stafit);
Mungesa e organeve menaxhuese për zonat e mbrojtura
Mungesa e planeve menaxhuese dhe hapsinore per zonat e mbrojtura
Mungesa e inventarit të florës, faunës dhe habitateve
Mungesa e përkujdesjes ndaj llojeve të rralla dhe të rrezikuara;

Toka
-
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Mosrespektimi i Planit Hapësinor të Kosovë
Mungesa e kadastrit të plotë të tokave
Procesi i ngadalshëm i hartimit dhe aprovimit të planeve zhvillimore të komunave.
Mungon sistemi i monitorimit të shfrytçzimi dhe ndotjes së tokës.
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-

Mungojnë të dhënat kadastrale dhe ato ekzistueset nuk janë të sigurta.

Kontrolli i ndotjes industriale dhe menaxhimi i rrezikut
-

Përgatitjet janë në një fazen fillestare në fushën e kontrollit të ndotjes industriale dhe
menaxhimit të rrezikut

Mbrojtja nga zhurma

-

Përgatitja e hartës strategjike të zhurmës
Përgatitja e Planit të veprimit
Mungesa e stafit të kualifikuar
Sigurimi i trajnimeve dhe pajisjeve adekuate
Mbështetja për implementimin e legjislacionit / Kostoja, Cilësia dhe Vlerësimi

2.

Energjia

-

Republika e Kosovës ka përgatitur një strategji gjithëpërfshirëse të energjisë në përputhje me acquis te BE-së dhe kërkesat për integrim Evropian. Kjo strategji synon arritjen
e menaxhimit efektiv te burimeve energjetike ekzistuese dhe mbrojtjen e mjedisit. Ajo
fokusohet në përmirësimin e sigurisë se furnizimit me energji ne përputhje me standardet Evropiane, si edhe në diversifikimin e burimeve te energjisë. Ajo synon gjithashtu
përdorimin racional te energjisë, nxitjen e efiçiencës se energjisë, promovimin e zhvillimit te burimeve te ripërtëritshme dhe futjen e teknologjive te reja që nuk shkaktojnë
dëme te pariparueshme ne mjedis, duke respektuar kështu aplikimin e standardeve
ndërkombëtare te pranueshme mjedisore.
Republika e Kosovës synon integrimin ne Bashkimin Evropian, i cili kërkon zbatimin e
caqeve 20-20-20 për sektorin e energjisë te aplikueshme për vendet anëtare deri ne vitin
2020, në mënyrë që të: (i) reduktohet emetimi i CO2 me 20%, (ii) rritet me 20% përqindja e burimeve te ripërtëritshme në konsumin final te energjisë, dhe (iii) përmirësohet
efiçienca e energjisë me 20%.
Në 18 tetor 2012, Këshilli Ministror i Komunitetit te Energjisë (KEn) adoptoi Strategjinë
rajonale te Energjisë77 për KEn. Ky është hapi i parë në procesin e planifikimit dhe zhvillimit kost-eficient te infrastrukturës energjetike në rajon. Ai sjell bashkë strategjitë dhe
planet nacionale te Palëve Kontraktuese me angazhimet ligjore ekzistuese te KEn në
fushën e energjisë, konkurrencës dhe mjedisit.
Siguria e furnizimit me energji, sidomos me energji elektrike, është një ndër prioritetet
e para te Qeverisë së Kosovës (QK). Furnizimi cilësor me energji konsiderohet mjaft i
rëndësishëm për zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik. Për këtë arsye, QK dhe komuniteti i donatoreve, përfshirë Komisionin Evropian, Bankën Botërore, USAID, KfË, Ag77

Kjo Strategji përfshin te nënta Palët Kontraktuese te KEn: Shqipërinë, Bosnje dhe Hercegovinën, Kroacinë, ish Republikën Jugosllave te Maqedonisë, Kosovën, Moldavinë, Malin e Zi, Serbinë, dhe Ukrainën.
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jencinë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SADC) dhe disa donatorë te tjerë
ndërkombëtar, në kuadër te një përpjekje te bashkërenduar, kanë punuar së bashku për
te reformuar, ristrukturuar dhe financuar investimet me te domosdoshme në sektorin
energjetik.
Kosova është e përkushtuar te zhvillojë tregje te hapura dhe konkurruese energjetike
në përputhje me aquis te BE-së. Por nuk ka progres domethënës në këtë drejtim. QK
duhet te marrë vendime te rendesishme per te arritur kete synim. Pa ndermarre hapa
drejt krijimit te tregut konkurrues energjetik, do te jete praktikisht shumë e vështirë ose
edhe e pamundur te tërhiqen investitorë privat strategjik per zhvillimin e kapaciteteve
gjeneruese nga linjiti78 dhe hidroenergjia79 tashmë te planifikuara.
Nga ana tjetër, zbatimi i caqeve 20-20-20 te BE-së deri në 2020 kërkon vëmendjen e
veçantë te QK. Një numër i planeve janë zhvilluar, dhe disa projekte demonstrative,
shumica te financuara nga donatorët si KE-ja, janë zbatuar ose janë duke u zbatuar,
shumica e tyre në ndërtesat publike. Një total prej 35 milion Euro janë në dispozicion në
mbështetje te zbatimit te masave te efiçiencës se energjisë në sektorët e amvisërisë dhe
biznesit të vogël, si linja kredie komerciale prej KfË-së nëpërmjet te dy bankave komerciale vendore80.
Kosova është pjesë e perspektivës Evropiane te Ballkanit Perëndimor. Sa i përket kritereve ekonomike, Kosova nuk ka bërë progres drejt krijimit te një ekonomie funksionale
te tregut. Nevojiten reforma dhe investime te konsiderueshme ashtu që ajo te mundet
te përshtatet në periudhën afatgjatë me forcat e tregut dhe presionin konkurrues qe
ekzistojnë brenda Unionit. Kompania elektrike publike ka vazhduar te marrë subvencione substanciale nga buxheti i shtetit si dhe kredi për te financuar programin e saj te
investimeve. Ka pasur disi progres në fushën legjislative sa i përket politikës të konkurrencës, në veçanti politikes antitrust si dhe ndihmën Shtetërore me adoptimin e ligjit për
ndihmën Shtetërore. Zbatimi i politikes antitrust po përmirësohet81.
Në sektorin e energjisë, ka pasur disi progres në përafrimin e e legjislacionit dhe zbatimin
78

Një proces tenderues për zhvillimin e Projektit Kosova e Re është duke u zhvilluar. Si është miratuar nga
Kuvendi i Kosovës, ky projekt përfshin zhvillimin e një termo-elektro-centrali te ri (TEC) me deri 1,000
MË, zhvillimin e një miniere te re te linjitit ne Sibovc, dhe rehabilitimin e TC Kosova B. Në fund te vitit
2012 Qeveria e Kosovës ka vendosur te largojë TC Kosova B nga pakoja tenderuese e Projektit Kosova e

79

Re.
Në fund te vitit 2009, Qeveria e Kosovës filloi procedurën e tenderimit për zhvillimin me investime private te një hidro-elektro-centrali (HEC) në Zhur me fuqi te instaluar prej 305 MË dhe prodhim prej rreth

80

400 GËh/vit.
Me rendësi është te shënohet se, krahasuar me vendet e tjera te Ballkanit Perëndimor, normat e interesit
e kredive për masat e efiçiencës se energjisë janë bukur te larta në Kosovë; ato luhaten prej 11% deri në

81

13%.
Komunikimin prej Komisionit për Këshillin dhe Parlamentin Evropian, Strategjia e Zgjerimit dhe Sfidat
Kryesore 2011-2012, Bruksel 12.10.2011
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e Traktatit për Komunitetin e Energjisë82. Në mënyrë që te tërhiqen investime, nevojitet
vazhdimi i përpjekjeve per permiresimin e performances me faturimin dhe inkasimin
te energjisë elektrike, si dhe te vendosen tarifa kost-reflektive te pasubvencionuara. Termocentrali i planifikuar ‘Kosova e Re’ ka vuajtur nga vonesa. Kjo ka pasur një ndikim
në orarin e paraparë për mbylljen e termocentralit mjaft ndotës Kosova A. Si pasojë e
diferencave për statusin, Kosova po e ka te pamundur te marrë pjesë në mekanizmat
rajonale . Kjo dëmton stabilitetin e sistemit elektroenergjetik te Kosovës dhe shkakton
humbje te ardhurash83.
2.1.

Kërkesat e BE-së për sektorin e energjisë

Për Republikën e Kosovës, kërkesat e Bashkimit Evropian për sektorin e energjisë janë
mandatuar në Traktatin për Krijimin e Komunitetit te Energjisë (TKE) ku Kosova merr
pjesë si Palë Kontraktuese. Deri sot, KEn acquis përfshijnë legjislacionin kryesor te BE-së
në fushat e energjisë elektrike, gazit, mjedisit, konkurrencës, burimeve te ripërtëritshme,
efiçiencës së energjisë, naftës dhe statistikave. (Informacion hyrës i përmbledhur për
TKE gjëndet në Shtojcën 1.)
Një listë e plotë e aquis te BE-së, te cilat Kosova është e obliguar ti zbatojë në kuadër te
TKE, vijon:
Acquis për energjinë elektrike, përfshirë:
1.
2.
3.

4.

5.
6.

Direktiva 2009/72/EC e 13 korrikut 2009 mbi rregullat e përbashkëta për tregun
e brendshëm te energjisë elektrike
Rregulli (EC) Nr. 714/2009 te 13 korrikut 2009 mbi kushtet për kyçje në rrjet për
shkëmbime ndërkufitare te energjisë elektrike
Vendimin e Komisionit 2006/770/EC te 9 nëntorit 2006 mbi amendimin e Shtojcës së Rregullit (EC) Nr. 1228/2003 mbi kushtet për kyçje në rrjet për shkëmbime ndërkufitare te energjisë elektrike
Direktiva 2005/89/EC e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e 18 janarit 2006
mbi masat për te garantuar sigurinë e furnizimit te energjisë elektrike dhe investimet ne infrastrukturë
Direktiva 2003/54/EC e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e 26 qershorit
2003 mbi rregullat e përbashkëta për tregun e brendshëm te energjisë elektrike
Rregulli 1228/2003/EC e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e 26 qershorit
2003 mbi kushtet për kyçje në rrjet për shkëmbime ndërkufitare te energjisë
elektrike

Acquis për gazin, përfshirë:
82
83

MZHE ka planifikuar që gjatë vitit 2013 të rishikojë pakon e ligjeve për energjinë ashtu që ajo të përputhet
me pakon e tretë te BE-së për acquis për energjinë.
Komunikimin prej Komisionit për Këshillin dhe Parlamentin Evropian, Strategjia e Zgjerimit dhe Sfidat
Kryesore 2011-2012, Bruksel 12.10.2011
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1.
2.
3.
4.
5.

Direktiva 2009/73/EC e 13 korrikut 2009 mbi rregullat e përbashkëta për tregun
e brendshëm te gazit natyror
Rregulli (EC) Nr. 715/2009 i 13 korrikut 2009 mbi kushtet për kyçje në rrjetat
transmetuese te gazit natyror
Rregulli (EC) Nr. 1775/2005 i Parlamentit Evropian dhe i Këshillit i 28 shtatorit
2005 mbi kushtet për kyçje në rrjetat transmetuese te gazit natyror
Direktiva 2004/67/EC e 26 prillit 2004 mbi masat për te garantuar sigurinë e
furnizimit te me gaz natyror
Direktiva 2003/55/EC e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e 26 korrikut 2003
mbi rregullat e përbashkëta për tregun e brendshëm te gazit natyror.

Acquis për mjedis, përfshirë:
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Direktiva 2003/35/EC ef 26 majit 2003 që parashikon pjesëmarrjen e publikut
në dizajnimin e planeve dhe programeve te caktuara lidhur me mjedisin
Direktiva 2001/80/EC e 23 tetorit 2001 mbi kufizimin e emetimit te ndotësve te
caktuar në ajër nga impjantet e mëdha djegëse
Direktiva 1999/32/EC e 26 prillit 1999 lidhur me reduktimin e përmbajtjes se
sulfurit në karburante te caktuara te lëngëshme dhe amendimin e Direktivës
93/12/EEC
Direktiva 97/11/EC e 3 marsit 1997 që amendon Direktivën 85/337/EEC mbi
vlerësimin e efekteve në mjedis nga projekte te caktuara private dhe publike
Direktiva 85/337/EEC e 27 qershorit 1985 mbi vlerësimin e efekteve efekteve në
mjedis nga projekte te caktuara private dhe publike
Direktiva 79/409/EEC e 2 prillit 1979 mbi mbrojtjen e zogjve te egër

7. Përpjekja për t‘u antarësuar në Protokollin e Kiotos
8. Ndërtimi dhe operimi i centraleve te reja gjeneruse – pas hyrjes ne fuqi te Trak
tatit duhet te jenë në përputhje me acquis për mjedis

Acquis për konkurrencë, përfshirë:
Acquis për konkurrencë84 bazohen në tri shtylla:
-

Ndalimi i karteleve sipas Nenit 81 të TKE
Ndalimi i abuzimit me pozitë dominuese sipas Nenit të TKE
Ndalimi i ndihmes Shteterore sipas Nenit 87 të TKE.

Poashtu, aplikohen për Palët Kontraktuese parimet e TKE lidhur me ndërmarrjet publike dhe ndërmarrjet te cilave u janë dhënë te drejta speciale ose ekskluzive, ne veçanti
Neni 86(1) dhe (2) i TKE.
Acquis për burimet e ripërtëritshme, përfshirë:

84

Acquis për konkurrencë duhet te zbatohen për sa i takon tregtimit te energjisë në rrjeta midis Palëve
Kontraktuese.
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1.
2.
3.

Direktiva 2009/28/EC e 23 prillit 2009 mbi nxitjen e përdorimit te energjise prej
burimeve te përtëritshme.
Direktiva 2003/30/EC e 8 majit 2003 mbi nxitjen e përdorimit te biokarburanteve ose karburanteve te tjera te përtëritshme në transport
Direktiva 2001/77/EC e 21 shtatorit 2001 mbi nxitjen e prodhimit te energjisë
elektrike nga burimet e përtëritshme në tregun e brendshëm te energjisë elektrike.

Acquis për efiçiencën e energjisë, përfshirë:
1.

Rregulli i Deleguar nga Komisioni (BE) Nr. 626/2011 i 04 majit 2011 lidhur me
etiketimin energjetik te kondicionerëve te ajrit
2. Rregulli i Deleguar nga Komisioni (BE) Nr. 1059/2010 i 28 shtatorit 2010 lidhur
me etiketimin energjetik te enëlarëseve shtëpiake
3. Rregulli i Deleguar nga Komisioni (BE) Nr. 1060/2010 i 28 shtatorit 2010 për
etiketimin energjetik te pajisjeve frigoriferike shtëpiake
4. Rregulli i Deleguar nga Komisioni (BE) Nr. 1061/2010 i 28 shtatorit 2010 për
etiketimin energjetik e makinave larëse shtëpiake
5. Rregulli i Deleguar nga Komisioni (BE) Nr. 1062/2010 i 28 shtatorit 2010 për
etiketimin energjetik te televizoreve.
6. Direktiva 2010/30/EU e 24 shtatorit 2010 mbi tregimin nepermjet etiketimit
dhe informacionit standard te produktin i konsumit te energjise dhe burimeve
te tjera prej produkteve që janë te lidhura me energjinë.
7. Direktiva 2010/31/EU e 24 shtatorit 2010 mbi performancën energjetike te
ndertesave.
8. Direktiva 2006/32/EC e 5 prillit 2006 mbi perdorimin fundor efiçient te energjise dhe sherbimet energjetike.
9. Direktiva 2002/40/EC e 8 majit 2002 mbi etiketimin energjetik te sobave elektrike shtepiake.
10. Direktiva 98/11/EC e 27 janarit 1998 mbi etiketimin energjetik te poçave
ndriçues shtëpiak.
11. Direktiva 96/60/EC e 19 shtatorit 1996 mbi etiketimin energjetik te larëeve-tharëseve te kombinuara shtepiake.
12. Direktivës 95/13/EC e 23 majit 1995 pë zbatimin e Direktivës 92/75/EEC lidhur me etiketimin energjettik te thareseve rrotulluese elektrike shtepiake.
Acquis për naftën, përfshirë:
1.

Direktiva 2009/119/EC e 14 tetorit 2009 që detyron Vendet Anëtare te mbajnë
rezerva minimale te naftes krudo dhe/ose produkteve te naftës
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Acquis për statistikat, përfshirë:
1.

Direkctiva 2008/92/EC e 22 tetorit 2008 lidhur me një procedurë te Komunitetit
per te permiresuar transparencen e cmimeve te gazit dhe energjise elektrike që
u ngarkohen konsumatoreve fundorë industrial.

2.

Rregulli Nr. 1099/2008 i 22 tetorit 2008 mbi statistikat energjetike

Lidhur me emetimet, burimet e perteritshme dhe eficiencen e energjise, caqet e pergjithshme te Bashkimit Evropian (BE) per sektorin energjetik jane (perjashtuar transporti)
që deri ne vitin 2020 te arrihet:
-

20% reduktim i emetimeve te CO2,
Rritje në nivelin 20% te pjeses se burimeve energjetike te ripërtëritshme (BRE)
ne konsumin final te energjise, dhe
Përmiresim me 20% te eficiences se energjise.

Kontributi individual i secilit shtet anetar i BE ne keto tri caqe te pergjithshme ndryshon
në varesi te situates aktuale te disa faktoreve si intensiteti i energjise, GDP, aksesi dhe
perdorimi i BRE, dhe mundesia e tyre per te kontribuar ne caqet e përgjithshme.
Duke konsideruar situaten aktuale ne Kosovë, dhe rritjen e shpejtë te kerkeses per
ngrohje dhe energji elektrike, Kosova nuk do te jete gati te arrije targetin per reduktim
me 20% te emetimit te CO2 perpara vitit 202085.
2.2.

Korniza ligjore

Kosova ka bërë progres substancial me zhvillimin e legjislacionit dhe rregullave per
sektorin energjetik në perputhje me acquis te BE-së, siq kerkohet ne kuadër te TKE. Nje
liste e legjislacionit dhe rregulloreve kryesore vijon:
A. Legjislacioni per energjinë
1. Ligji per Energjinë, Nr. 03/L-184, 15.11.2010
2. Ligji per Energjine Elektrike, Nr. 03/L-201, 15.11.2010
3. Ligji per Rregullatorin e Energjise, Nr. 03/L-185, 15.11.2010
4. Ligji per Gazin Natyror, Nr. 03/L-118, 02.11.2009
5. Ligji per Eficiencen e Energjise, Nr. 04/L-016, 22.07.2011
6. Ligji per Ngrohjen Qendrore, Nr. 03/L-116
7. Ligji per Miniera dhe Mineralet, Nr. 03-L-163, 27.10.2010
8. Ligji per Enët nën Presion, Nr. 02/L-103, 18.12.2006

85
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B. Legjislacion tjere relevant
1. Ligji për Ndërmarrjet në Pronësi Publike, Nr. 03-L-087
2. Ligji për Planifikim Hapësinor, Nr. 2003-14
3. Ligji për Ujërat e Kosovës, Nr.2004/ 24
4. Ligji për Mbrojtjen e Mjedisit, Nr.03-L-025
5. Ligji për Tregtimin e Naftës dhe Produkteve te naftës, Nr. 2004/5
6. Ligji për Investimet e Huaja, Nr. 02-L-33
7. Ligji për Konkurrencën, Nr. 36/2004
8. Ligji për Shpronësimin dhe Pasurinë e Paluajtshme, Nr. 03-L-139
9. Ligji për Partneritetet Publike-Private, Nr. 04/L-045, 21.10.2011
10. Ligji për Agjencine e Kosoves per Mbrojtjen nga Rrezatimi dhe Sigurine Nukleare,
Nr. 2011/04-L-067, dekretuar nga Presidentja e Republikes se Kosoves, Nr. DL-0282012, datë 08.06.2012.
C. Legjislacioni sekondar kryesor
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Vendimi i Qeverisë per ristrukturimin e KEK sh.a., Nr 06/2005
Vendimi i Qeverisë per shthurjen e KEK sh.a., Nr. 04/36, 2008
Vendimi i Qeverisë per krijimin e nje Kompanie te Shperndarjes dhe Furnizimit
te Energjise Elektrike, Nr. 03/38, 2008; dhe Privatizimi i saj nepermjet tenderimit publik, Nr. 03/38, 2008 and Nr. 08/39
Vendimi i Qeverisë per Politikat Pronesore per Ndermarrjet Publike Qendrore,
Nr. 11/39 dhe Nr. 13/39
Udhezimi Administrativ i Qeverise se Kosoves per Nxitjen e Perdorimit Eficient
te Energjise nga Konsumatoret Fundore dhe Sherbimet Energjetike
Vendimi i Qeverisë mbi mundesine e zhvillimit te Hidrocentralit në Zhur, Nr.
02/40 2008
Rregulli per Proceduren e Autorizimit per Ndertimin e Kapaciteteve te Reja
Gjeneruese. Linjat e Gazit, Linjat Direkte Elektrike, dhe Tubacionet Direkte te
Gazit.

2.3.

Korniza institucionale

Institucionet e sektorit energjetik perfshijne institucionet qeveritare, institucionet rregullatore, dhe nje numer ndermarrjesh energjetike. Institucionet kryesore perfshijne Ministrine e Zhvillimit Ekonomik (MZhE), Zyren e Rregullatorit te Energjise (ZRrE), dhe
Komisionin e Pavarur per Miniera dhe Mineralet (KPMM); ndersa ndermarrjet kryesore energjetike jane Korporata Energjetike e Kosoves (KEK sh.a.), Operatori i Sistemit
, Transmisionit dhe Tregut të Kosovës (KOSTT sh.a.), Kompania Kosovare për Distribuim dhe Furnizim me Energji Elektrike (KKDFE sh.a.), dhe tri companite e ngrohjes
qendrore (Prishtina, Gjakova and Mitrovica).
1. Ministria e Zhvillimit Ekonomik (MZhE) eshte krijuar me Rezoluten Nr. 218 te Kuvendit te Republikes se Kosoves, datë 24.02.2011; bazuar ne Rregullin Qeveritar Nr. 02/2011
mbi fushat e Pergjegjesise Administrative te Zyres se Kryeministrit dhe Ministrive.
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MZhE eshte pergjegjese per zhvillimin e politikave dhe strategjive per zhvillimn ekonomik; monitorimin e ndermarrjeve në pronesi publike; pergatitjen dhe zbatimin e politikave/dokumenteve strategjike per sektorin e energjise, sektorin minera, sherbimet
postare, sektorin e telekomunikacionit dhe sktorin e teknologjise se informacionit. Ne
perputhje me legjislacionin e aplikueshem, MzhE perpilon bilancet energjetike te vendit, dhe politikat dhe planet per eficiencen e energjise dhe burimet e perteritshme. Ajo
bashkepunon me komunitetin e biznesit dhe asosiacionet e biznesit me synim krijimin e
nje mjedisi terheqes biznesor.
2. Zyra e Rregullatorit te Energjise (ZRrE) u krijua ne vitin 2004, nepermjet Ligjit per
Rregullatorin e Energjise Nr. 2004/09, si nje autoritet rregullator i pavarur per sektoret e energjise elektrike, ngrohjes qendrore dhe gazit natyror. ZRrE eshte pergjegjese
per adoptimin e tarifave, dhenien e autorizimeve per zhvillimin e kapaciteteve te reja
gjeneruese, monitorimin e tregjeve te energjise dhe pergatitjen dhe/ose adoptimin e
rregullave per sektorin energjetik, perfshire koded dhe rregulloret respektive. Eshte në
mandatin e ZRrE t siguroje që sigurije se ‘furnizuesi publik’ ploteson te gjitha ‘obligimet
per furnizim’ me energji te gjithe konsumatorëve në menyre te qendrueshme dhe me
cmime qe reflektojne kostot. ZRrE siguron transparencen dhe pergjegjshmeri nga aktorët e tregut energjetikdhe eshte e angazhuar ne permiresimin e performances se tyre
ekonomike, sociale dhe mjedisore. Objektivi kryesor i ZRrE eshte që te vendose kornizen
rregullatore per nje treg te energjise transparent dhe jodiskriminues bazuar ne parimet
e tregut te lirë, si dhe te nxise konkurrencen.
3. Komisioni i Pavarur per Miniera dhe Minerale (KPMM) eshte krjiuar ne janar 2005
nga Rregullorja 2005/2 e UNMIK-ut – duke perfaqesur keshtu “Agjencine Rregullatore
te Pavarur” për sektorin minerar. KPMM eshte pergjegjese per dhenien e licencave per
hulumtin dhe shfrytezim perfshire linjitin. Ai eshte poashtu pergjegjes per mbikqyrjen e
licencave te leshuara. Aktualisht, KPMM funksionon ne perputhje me Ligjin Per Miniera
dhe Minerale Nr.03/L-163 te 27 gushtit 2010.
Institucione te tjera qeveritare, si Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapesinor
(MMPH), Ministria e Punes dhe Mireqenies Sociale (MPMS), Ministria e Tregtise dhe
Industrise (MTI) dhe Ministria e Financave (MF), lujane rol te rendesishem ne play important roles in mbikqyrjen e pergjegjesive sociale, ekonomike dhe mjedisore te sektorit
energjetik.
Ndërmarrjet kryesore energjetike përfshijnë:
1.
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Operatori i Sistemit , Transmisionit dhe Tregut të Kosovës (KOSTT sh.a.) u krijua ne vitin 2006, ne përputhje me kërkesat për shthurje sipas Ligjit për Energji
dhe kërkesat e TKE. KOSTT sh.a. si kompani në pronësi publike është përgjegjës
për operimin, planifikimin, mirëmbajtjen dhe zhvillimin e rrjetit të transmetimit
dhe interkoneksioneve të tij me sistemet e vendeve fqinje. Poashtu, KOSTT sh.a.
është përgjegjës për funksionimin dhe operimin e tregut me shumicë të energjisë elektrike në Kosovë. Burimi kryesor i të ardhurave për KOSTT sh.a. janë
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tarifat që aplikohen për furnizuesin dhe prodhuesin: , siç vendoset nga ZRrE.
2.

Korporata Energjetike e Kosovës (KEK sh.a.) është kompania në pronësi publike qe posedon dhe operon asetet e gjenerimin dhe shpërndarjen e energjisë
elektrike86, si dhe asetet e mihjes se linjitit. Performancat e saj operacionale dhe
financiare nuk kanë qenë te kënaqshme gjate periudhës 1999-2012, edhe pse një
farë progresi është arritur gjate pak viteve te fundit. Gjate pjesës më te madhe te
periudhe se pas-luftës KEK sh.a. është menaxhuar dhe asistuar nga konsulenca
te huaja. Qëndrueshmëria financiare e KEK sh.a. nuk është arritur akoma. Cilësia e ulet e furnizimit me energji elektrike është problemi kryesor në Kosove.

3.

Kompania Kosovare për Distribuim dhe Furnizim me Energji Elektrike (KKDFE sh.a.)87 është një kompani e inkorporuar nga KEK sh.a. Siç janë dakorduar
Qeveria e Kosovës (QK) dhe një investitor privat në 17 tetor 2012, KEK sh.a.
do ti transferojë (brenda 6 muajve) KEDS sh.a.-së biznesin e shpërndarjes dhe
furnizimit te energjisë elektrike ne Republikën e Kosovës. QK është dakorduar
poashtu ti shesë investitorit privat 100% te aksioneve te KEDS sh.a.

4.

Kompanitë e Ngrohjes Qendrore (NQ) ekzistojnë në Prishtinë, Gjakovë, dhe
Mitrovicë. Gjenerimi total i nxehtësisë prej tyre arrin ne rreth 130 GËht/vit,
që përfaqëson rreth 3% te kërkesës totale për ngrohje në Kosovë. Kompanitë
e ngrohjes qendrore furnizojnë pjesët më te populluara te qyteteve përfshirë
banesa, spitale, shkolla dhe ndërtesa administrative88. Sistemi NQ i Prishtinës
përbën mbi 80% te kapacitetit total te NQ ne Kosovë. Ai operohet nga Termokos
sh.a., një kompani komunale publike. Te tria kompanitë e NQ vuajnë nga humbje mjaft te larta komerciale.
2.4.

Dokumentat strategjike

Dokumentet kryesore strategjike lidhur me sektorin energjetik ne Kosove përfshijnë:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

86
87

Strategjinë e Energjisë te Republikës se Kosovës 2009-2018
Strategjinë e Ngrohjes te Republikës se Kosovës 2011-2018
Strategjinë e Minerare te Republikës se Kosovës 2012-2025 (aq sa i përket linjitit
për gjenerim te energjisë elektrike)
Programi i Zbatimit te Strategjisë se Energjisë 2009-2011
Plani Nacional i Veprimit për Eficiencen e Energjisë 2010-2018
Plani Kosovar i Thjeshtuar i Veprimit për Burimet e Përsëritshme, dorëzuar
Sekretariatit te TKE në 2011

Divizionet e Shpërndarjes dhe Furnizimit te KEK sh.a. janë privatizuar. Kontrata e privatizimit është
nënshkruar në 17 tetor 2012.
KKDFE (Kompania Kosovare për Distribuim dhe Furnizim me Energji Elektrike sh.a.) është kompani e
inkorporuar në Kosovë me numrin e rregjistrimit 70606119, me zyrë të rregjistruar në Nr.3, Bulevardi Bill

88

Klinton, Prishtinë, Republika e Kosovës.
Të tria sistemet e NQ prodhojnë vetëm nxehtësi; ato nuk furnizojnë ujë te ngrohtë sanitar.Si rezultat, keto
sisteme operojnë vetëm gjatë sezonit të ngrohjes.
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Dokumente te tjera te rëndësishme përfshijnë: (i) Bilancet Energjetike Vjetore te Republikës
së Kosovës për vitet 2003-2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011; dhe (ii) parashikimet vjetore dhe afatgjata te kërkesave për energji te përgatitura gjate periudhës 2007-2012.

*
*

*

Seksionet në vijim te këtij raporti diagnostik janë menduar te ofrojnë (i) analizë të statusit dhe progresit te arritur deri më tani me reformat, ristrukturimin dhe zhvillimin e
sektorit energjetik në Kosovë, (ii) analizë te praktikave më te mira ne vende te tjera, dhe
(iii) identifikim te sfidave kryesore dhe një rruge te propozuar drejt arritjes se qëllimit
për integrim Evropian.
2.5.

Siguria e Furnizimit

A. Gjendja, progresi dhe planet
Pas luftës se vitit 1999, prodhimi vendor i energjisë elektrike nuk ka mundur te përballojë kërkesën për energji elektrike në Kosovë. Si pasojë është aplikuar dhe vazhdon te zbatohet kufizimi i planifikuar (ne përputhje me një skeme te paracaktuar) i furnizimit me
energji, veçanërisht gjate periudhave kur importimi është i pamundur ose gjate orëve te
pikut kur kapacitetet e limituara transmetuese nuk lejojnë mbulimin e ngarkesës.
Grafiku në vijim paraqet balancën mes prodhimit vendor dhe konsumit te energjisë
elektrike. Duket që Kosova ka qenë importues neto i energjisë elektrike gjate dekadës
2000-201089. Importimi neto i mesatarizuar gjate 2000-2010 ka qenë ne nivelin e 10% te
konsumit total te realizuar.
Balance of electricity production and demand in previous years (2000 - 2010
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Vlerësimi më i fundit i Komisionit Evropian (KE) për sigurinë e furnizimit me energji ne
Kosove ipet i përmbledhur ne kuadratin ne vijim.
Siguria e Furnizimit: Vlerësimi i KE në 2011
Nuk ka pasur zhvillim lidhur me sigurinë e furnizimit. Kosova akoma nuk ka strategji për te arritur nivelin e kërkuar te rezervave te naftës. Zbatimi i investimeve dhe mirëmbajtja ne përputhje me planin zhvillimor te sistemit te transmetimit për periudhën 2010-2019 e kanë bërë sistemin e transmetimit te Kosovës
më te besueshëm. Si pasoje e diferencave mbi statusin e tij, operatori i sistemit te transmetimit të Kosovës
akoma nuk merr pjese ne mekanizmat rajonale që te planifikoje dhe përfitoje nga tranziti i energjisë elektrike. Si rezultat i mungesës se kontrollit mbi të dëmtohet stabiliteti i sistemin te transmetimit te energjisë
elektrike te Kosovës dhe ajo humbet te ardhura nga tranziti.
Sektori energjetik vazhdon te vuaje nga probleme serioze. Ndërprerjet e energjisë vazhdojnë te jenë prezent si konsekuencë e gjendjes së vështirë financiare te korporatës energjetike te shkaktuar nga vështirësitë
me faturimin dhe inkasimin e energjisë elektrike.
Burimi: Dokumenti Punues i Stafit te Komisionit, Kosova*, 2011; Raport Progresi, Bruksel, 12.10.2011.

Rreth 97% e kapaciteteve gjeneruese te energjisë elektrike në Kosovë ndodhen ne dy
termoelektrocentralet (TEC) e KEK sh.a.: Kosova A (5 njësi) dhe Kosova B (2 njësi). Fuqia
totale e instaluar për te dy këto TEC-e është 1,478 MË. Nëse i gjithë ky kapacitet do te
ishte i shfrytëzueshëm, do te ishte i mjaftueshëm për te përballuar kërkesën aktuale
për energji elektrike në Kosovë. Kapacitetet gjeneruese operues ne Kosove përfshijnë:
(i) tri njësi te Kosova A dhe dy njësi te Kosova B, me kapacitet total prodhimi prej 860
MË; (ii) dy hidroturbina në Ujman me kapacitet total te instaluar prej 35 MË; dhe (iii)
disa hidrocentrale te vogla (HCV) me fuqi totale te instaluar prej 11.68 MË90. Operon ne
Kosove edhe një ferme e vogël me mullinj me erë në Golesh me kapacitet te instaluar
prej 1.35 MË. Kështu, kapaciteti total gjenerues në dispozicion në Kosove është pak më
shumë se 900 MË.
Sistemi i transmetimit te Kosovës është i lidhur ne nivelin 400 kV me te gjitha sistemet
fqinje, përveç interkoneksionit me Shqipërinë që është në nivelin 220 kV. Ndërtimi i një
linje te re interkoneksioni me Shqipërinë është prioritet. Kjo linje do te lejonte shtimin e
shkëmbimeve energjetike ndërshtetërore dhe do te mundësonte optimizimin e gjenerimit te energjisë elektrike midis dy vendeve – Kosovës që ka bazë gjeneruese kryesisht
prej linjitit dhe Shqipërisë që e ka hidro. Kjo linje 400 kV do te mundësonte shtimin e
ndjeshëm te shkëmbimeve te energjisë elektrike ne nivel rajonal. Strategjia e Energjisë
e Kosovës 2009-2018 parasheh edhe nevojën për fillimin e aktiviteteve te kërkuara për
ndërtimin e një linje te dyte interkoneksioni 400 kV me Republikën e Maqedonisë.
Siguria e furnizimit me energji ka qenë mes prioriteteve kryesore te Qeverise së Kosovës
(QK) dhe te kompanisë nacionale energjetike KEK sh.a. Për këtë, është punuar në një
numër drejtimesh dhe janë kryer disa veprime konkrete te rëndësishme. Ato përfshijnë:
1.
90

Përgatitjen për ndërtimin me investime private te një termoelektrocentrali me

Të dhënat prej Bilancit te Energjisë të Republikës së Kosovës për vitin 2011. Hidrocentralet e vogla (HCV)
përfshijnë Lumbardhin me 8.08MË, Radavcin me 0.9MË, Istogu me 0.854MË, Dikanci me 1.0MË, dhe
Burimi me 0.854MË.
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2.

3.
4.
5.

6.

7.

1,000 MË kapacitet te instaluar, i quajtur Projekti Kosova e Re. Rehabilitimi i TC
Kosova B dhe zhvillimi i mëtejshëm i mihjes te linjitit në Sibovc janë dy komponentët e tjera te këtij Projekti91.
Zhvillimi i një mihje te re te linjitit në Sibovcin Jugperëndimor për te siguruar furnizim te pandërprerë me linjit te kapaciteteve gjeneruese ekzistuese. Kjo
minierë parashihet te prodhojë rreth 9 milion ton linjit në vit.
Përgatitjen për ndërtimin e hidrocentralit (HC) në Zhur me 305 MË fuqi te instaluar, i cili pritet te gjeneroje afërsisht 400 GËh/vit.
Riparime te thella, mirëmbajtje dhe investime kapitale janë kryer në termocentralet ekzistuese TC Kosova A92 dhe TC Kosova B.
Investime kapitale për zhvillimin e sistemit te transmetimit, përfshirë kryerjen
e procesit përgatitor për ndërtimin e një linje te re interkoneksioni 400 kV me
Shqipërinë93.
Janë identifikuar një numër i HCV-ve dhe ka filluar procesi përgatitor për zhvillimin e tyre. Një skenar baze për zhvillimin e burimeve te ripërtërishme
parasheh ndërtimin e një numri te madh te HCV-ve me kapacitet që arrin në
140.3 MË deri në 202094.
Zhvillimi i një numri te fermave te erës është ne rend. ZRrE po kryen procedurat
e autorizimit.

Realizimi nga KOSTT sh.a. në dinamikë i Planit Zhvillimor për Sistemin e Transmetimit
ka mundesuar rritjen e ndjeshme te kapaciteteve transmetuese dhe uljen e humbjeve në
këtë rrjet. Vitin e fundit, sistemi i transmetimit ka qenë në gjendje te mundesojë mbulimin e kërkesës pa kufizime, dhe ky përbën sukses te madh në aspektin e arritjes së sigurisë
te furnizimit me energji elektrike.
Përveç sa me sipër, QK ka subvencionuar ne vazhdimësi importimin e energjisë elektrike ne vitet e kaluara. Por te gjitha këto masa nuk kanë arritur akoma te sigurojnë nivel
te kënaqshëm te furnizimit me energji elektrike. Regjimi i kufizimeve te furnizimit është
zbatuar shpesh, veçanërisht gjate sezonit te dimrit. Kapacitet importues/eksportues i
sistemit te transmetimit është rreth 450MË aktualisht. Importi i energjisë elektrike ka
rezultuar te jete relativisht i shtrenjte në vitet e kaluara, dhe sigurisht që mund te jete
më i shtrenjte ne te ardhmen si rezultat i mungesës së konsiderueshme te kapaciteteve
gjeneruese te energjisë elektrike ne rajon.

91

Siç është aprovuar në Strategjinë e Energjisë 2009-2018. Qeveria synon të zgjedhë brenda 2013 investitorin privat që do të zhvillojë Projektin Kosova e Re. Komponentët e Projektit do te jenë: (i) zhvillimi i një

92

TC te re me 600MË, dhe (ii) zhvillimi i Mihjes në Sibovc.
Sipas Direktivës Evropiane për Centralet e Mëdha Djegëse, TC Kosova A mund te shfrytëzohet deri në
fund te vitit 2017. Koha e saktë e dekomisionimit për te gjitha njesitë e TC Kosova A, para fundit te vitit

93
94

2017, do te varet nga koha e komisionimit te njësive te TC Kosova e Re.
Te gjitha studimet për këtë linjë interkoneksioni janë kryer. KfË e Gjermanisë ka angazhuar fondet për
zbatimin e këtij projekti. Procesi tenderues është në fazë të avancuar.
Deklarata e Sigurisë së Furnizimit për Kosovën (Energji elektrike, Gaz Natyror dhe Naftë), ZRrE, korrik
2011
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Humbjet e energjisë elektrike në rrjetin e shpërndarjes dhe furnizim janë shume te larta.
Bashke me humbjet teknike në rrjet, vjedhja e energjisë elektrike ka efekt përkeqësues në
operimin ditor te KEK sh.a. Humbjet e larta komerciale (ose vjedhja e energjisë elektrike)
përbën problemin kryesor për qëndrueshmërinë dhe zhvillimin e sektorit elektroenergjetik në Kosove; që ndikon direkt në përgjithësi ekonominë e vendit95.
Korporata Energjetike e Kosovës ka raportuar se niveli i humbjeve totale gjatë vitit 2012
ka qenë 36.6 për qind. Prej tyre, gjatë vitit 2012 saktësisht 30.4 për qind e humbjeve u
është faturuar konsumatorëve. Gjatë vitit 2013 niveli i humbjeve që do të faturohet do të
jetë më i ulët falë një vendimi të ZRrE-së, që ka vendosur caqet që duhet t’i arrijë KEK
sh.a. sa i përket uljes së humbjeve. Gjatë këtij viti humbjet e faturuara do të jetë 27.4 për
qind, që janë për 3 pika të përqindjes më pak se ato që ishin faturuar vitin e kaluar96.
Vënia nën kontroll/eliminimi i humbjeve komerciale është ekujvalent me një ‘kapacitet
te ri gjenerues’ gati sa një bllok gjenerues 200-300MË. Nëse ndërmerren dhe zbatohen
masat e nevojshme, ky ‘kapacitet i ri gjenerues’ mund te futet ne shfrytezim para dekomisionimit te TC Kosova A, duke lehtesuar keshtu veshtiresitë që mund te krijohen
me këtë dekomisionim.
MZHE synon që procesi i dekomisionimit te TC Kosova A te kryhet sipas kerkesave te
acquis dhe angazhimeve që Kosova i ka marrë tashmë. Por ky proces duhet te realizohet
me mbeshtetjen e KE-së ashtu që te mund te eliminohen apo minimizohen maksimalisht
efektet negative që mund te shfaqen në sigurine e furnizimit me energji elektrike apo
ne koston e energjise elektrike si rezultat e importimit eventual te energjisë me çmime
te larta në treg.
Furnizimi i mjaftueshëm i produkteve te naftës është një komponent tjetër i rëndësishëm
i sigurisë energjetike. Te gjitha produktet e naftës qe konsumohen në Kosove vijnë nga
importi. Zyra për Licencim, Rregullim, dhe Monitorim te Sektorit te Naftës është autoriteti përgjegjës për sektorin e naftës në Kosove. Kjo Zyrë i raporton direkt Ministrit
te Tregtisë dhe Industrisë, ashtu siç autorizohet nga Ligji Nr.03/L 138 për Licencimin,
Rregullimin dhe Monitorimin e Sektorit te Naftës në Kosove, datë 01.01.2010. Në përputhje me ketë Ligj, te gjitha stacionet e stokimit dhe shitjes së produkteve te naftës
janë te detyruara te mbajnë te paktën 5% rezervë te produkteve te tyre për qëllime te
emergjencës shtetërore. Aktualisht këto rezerva janë vetëm 4 ditë të importit vjetor. Ky
Ligj nuk është ne përputhje te plote me acquis relevante te BE, veçanërisht lidhur me
rezervën emergjente te naftës. Një ligj i ri për Sektorin e Naftës po draftohet. Ai pritet te
miratohet gjatë muajve te parë te vitit 2013.
95

Në vitin 2010, humbjet teknike dhe komerciale arrinin në rreth 40% te energjisë te futur në sistemin
energjetik te vendit. Raporti i ZRrE “Deklarata e Sigurisë së Furnizimit për Kosovën (Energji elektrike,
Gaz Natyror dhe Naftë), korrik 2011” shënon se humbjet komerciale arrinin në 24.02%, humbjet teknike
në shpërndarje arrinin në 17.2%, dhe humbjet teknike në transmetim ishin 2.38% (ose në total rreth 2,000

96

GËh) e energjisë elektrike te prodhuar në Kosovë në 2010.
http://koha.net/?page=1,3,131690, Gazeta Koha e datës 21 janar 2013
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Stoqet e naftës ne Kosove akoma nuk arrijnë kërkesat e BE-se siç ato definohen nga
Direktiva për Naftën 2009/119/EC. Ndërtimi i kapaciteteve stokuese shtese dhe rehabilitimi i atyre ekzistuese do te kërkojë investime substanciale, dhe realizimi i plote i
tyre mund te marrë një periudhë te gjatë. Studimi Rajonal për Stokun e Naftës, i komisionuar nga Sekretariati i TKE-se në 2010, tregon që kosto totale për arritjen e 90 ditëve
stok emergjent te naftës dhe kërkesave te tjera te Direktivës 2009/119/EC ne Kosove,
përfshirë koston e investimeve dhe shpenzimeve për zgjerimin e sasisë së stokuar te
produkteve te naftës, arrin në rreth 157,000 milion Euro gjate periudhës 2011-2021. Për
ketë arsye, Komuniteti i Energjisë po promovon një qasje rajonale ose nën-rajonale, që
nënkupton që dy ose më shume vende te Ballkanit Perëndimor te zhvillojnë kapacitete
te përbashkëta stokuese te naftës dhe gazit për te arritur plotësimin e kërkesave te Direktivës 2009/119/EC në te ardhmen.
Gazi i lëngëzuar i naftës (GLN) i importuar përdoret për gatim, dhe ngrohje te hapësirave
në ndërtesat jo-rezidenciale. Infrastruktura për transport, stokim, dhe tregtim me pakicë
të GLN është e kufizuar por qe po zgjerohet shpejt. GLN, nëpërmjet përdorimit te stufave te lehta deri tek kazanët/bojlerët për ngrohje qendrore, është eficient, i pastër, dhe
i sigurte për ngrohje te hapësirave te vogla e te mëdha.
Kosova nuk është e lidhur me rrjetat operuese te gazit natyror. Një lidhje me furnizimin
e gazit natyror do te ishte opsion i rëndësishëm për diversifikimin e furnizimit te vendit
me karburante, si dhe për te rritur sigurinë e furnizimit. Nëse shfrytëzohet gazin për
ngrohje do te ulej konsumi i energjisë elektrike. Por do te mund te istaloheshin edhe termo-elektro-centrale me gaz që do te ndihmonin mjaft edhe diversifikimin e gjenerimit
dhe për rrjedhojë edhe menaxhimin e sitemit elektroenergjetik sa i përket ballancimit
te tij, shërbimeve ndihmëse dhe mbajtjes se rezervave adekuate te sigurise. MZHE ka
shprehur interesin qe Kosova te lidhet me rrjetat nderkombetare te gazit natyror. Linja e asistencës Evropiane “Korniza për Investime në Ballkanin Perëndimor (KIBP)” po
mbështet shumë projekte që janë te lidhura me gazifikimin e Rajonit te Ballkanit. Këto
përfshijnë tubacionin e gazit Ionian-Adriatik, dhe projekte te tjera rajonale që janë pjese
e konceptit te BE-së për ‘Unazën e Gazit’ në Ballkanin Perëndimor. Kalimi në gaz, prej
energjisë elektrike ose karburantet e tjera fosile veçanërisht për ngrohje, çon në një përdorim më eficient te një burimi më te pastër.
Në 18 tetor 2012, Këshilli Ministror i Komunitetit te Energjisë (KEn) adoptoi Strategjinë
rajonale te Energjisë për KEn. Ky është hapi i parë në procesin e planifikimit dhe zhvillimit kost-eficient te infrastrukturës energjetike në rajon. Ai sjell bashkë strategjitë dhe
planet nacionale te Palëve Kontraktuese me angazhimet ligjore ekzistuese te KEn në
fushën e energjisë, konkurrencës dhe mjedisit. Objektivat e kësaj Strategjie paraqiten në
Shtojcën 2.
Strategjia Rajonale e Energjisë e KEn shënon poashtu se nëse trendët e shkuara vazhdojnë edhe ne te ardhmen, KEn do te ballafaqohet me një furnizim me mungesa serioze ne
rritje, veçanërisht për energjinë elektrike; dhe këto mungesa do te ndikojnë negativisht
në mundësinë e Palëve Kontraktuese (përfshirë Kosovën) për te arritur rritje ekono-
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mike optimale. Poashtu, impaktet sociale dhe mjedisore të shoqëruara me përgjigje joadekuate ndaj këtyre sfidave do te jenë përkeqësuese dhe do te zvogëlojnë ndjeshëm
aftësinë e rajonit për te arritur në mënyrë te qëndrueshme indikatorët e tij te zhvillimit.
Në Shtojcë 3 përmblidhen barrierat ndaj investime ne sektorin e energjisë te Ballkanit
Perëndimor.
B. Sfidat kryesore për përmirësimin e sigurisë se furnizimit ne Kosove: Rruga përpara
Përshpejtimi i zhvillimit të infrastrukturës energjetike - Siguria e furnizimit vazhdon
te jetë sfida kryesore me te cilën përballet sektori energjetik në Kosovë. Përmirësimi
i sigurisë energjetike nënkupton, mes te tjerave, nxitjen e diversitetit, eficiences dhe
fleksibilitetit brenda sektorit energjetik, ashtu që Kosova te mundet ti përgjigjet emergjencave energjetike. Në mënyrë që te arrihet një nivel i qëndrueshëm i sigurisë energjetike, Kosova duhet te avancojë infrastrukturën energjetike përfshirë kapacitetet gjeneruese dhe rrjetin transmetues. Zhvillimi i kapaciteteve te reja gjeneruese nga linjiti dhe
interkoneksioneve te reja me vendet fqinje, përfshirë Shqipërinë dhe Maqedoninë, janë
ndër prioritetet kryesore. Modernizimi dhe zgjerimi i kapacitetit në NQ Termokos dhe
lidhja e saj me bashkeprodhim në TC Kosova B përbën prioritet në sektorin ngrohjes
qendrore97. Lidhja në rrjetin rajonal te gazit natyror do te rritë sigurinë e furnizimit dhe
do te mundësonte përmirësimin e menaxhimit te sistemit energjetik nëse do te zhvilloheshin disa kapacitete gjeneruese me gaz.
Mundësimi pa vonesa i investimeve në furnizimin e energjisë: Siguria energjetike është e
lidhur ngushte me kryerjen në kohë te investimeve për furnizim te energjisë ne përputhje me nevojat e zhvillimit ekonomik dhe mjedisit. Infrastruktura e rrjetit është kryesisht
e vjetruar dhe duhet te përmirësohet ne mënyrë qe te mundet te ofroje siguri me te mire
furnizimi. Kjo do te kërkojë jo vetëm një shfrytëzim me eficient te sistemit ekzistues, por
edhe investime te reja si ne gjenerim ashtu edhe ne infrastrukturën e rrjetit. Plane te detajuar te investimeve kapitale janë tashme identifikuar për nën-sektorët e gjenerimit dhe
transmetimit. Sfida është qe ato te zbatohen sipas orareve kohore te parapara. Diversifikimi i shpërndarjes gjeografike/vendeve nga vijnë investitoret e mëdhenj është mjaft
i rëndësishëm për Kosovën. (Shtojca 4 paraqet Parashikimin e Furnizimit me Energji
Elektrike në Kosovë sipas burimit energjetik primar deri ne vitin 2030.)
Identifikimi dhe zhvillimi i skemave financiare inovative për investimet kapitale: Ekonomia dhe sektori financiar botëror ballafaqohet aktualisht me vështirësi. Norma e rritjes
ekonomike është ngadalësuar kudo ne botë. Sfidat për tërheqje te investimeve kapitale
te mëdha janë shtuar. Tërheqja e investimeve kapitaleve te mëdha private në sektorin
energjetik te Ballkanit Perëndimor ka rezultuar gati e pamundur në te shkuarën e afërt.
Përballë kësaj situate, Qeverisë së Kosovës (QK) mund ti duhet te konsideroje fillimin
e negociatave formale me bankat zhvillimore ndërkombëtare dhe komunitetin e dona97

Në mars 2013 pritet nënshkrimi i kontrates së parë per fillimin e punimeve zbatuese per lidhjen e
Termokosit me TC Kosova B. Projekti parashihet te permbyllet brenda dy viteve.

Tryeza Tematike PËr Mjedis, Energji, Transport dhe Zhvillim Rajonal

69

torëve, që aktivisht veprojnë në sektorin energjetik te Kosovës, për te identifikuar skema
inovative financimi që do te mundësonin realizimin e investime te mëdha te nevojshme
në sektorin energjetik. Përzierja e investimeve publike, atyre nga donatorët dhe atyre
prej sektorit privat mund te ishte një opsion ne rrugën drejt tërheqjes te këtyre investimeve në periudhën afatshkurtër deri afatmesme.
Aplikimi i çmimeve te energjisë që reflektojnë kostot. Ecja në rrugën e liberalizimit te
çmimit është domosdoshmëri për investime kapitale te suksesshme, sidomos te atyre
private. Strategjia Rajonale Energjetike e KEn shënon se niveli ekzistues i çmimeve (jo
plotësisht kost-reflektive) në Palët Kontraktuese (përfshirë Kosovën – shënimi është yni)
nuk mund te mbështesë investimet e reja në gjenerim – si ato nëpërmjet tërheqjes se investitorëve private ashtu edhe ato prej mjeteve vetanake të kompanive energjetike vendore. Kur nivelet e çmimeve janë nën kostot e investimeve te reja, nuk do te jete e mundur te tërhiqen investime te reja mbi baza komerciale, te cilat nëse ndodhin do mund
ta përkeqësonin balancën furnizim-kërkesë. Nëse investimet mbeten te pamjaftueshme
në periudhën afatgjate, ekziston një rrezik serioz për sigurinë e furnizimit, për te cilat
çmimet e ulta te rregulluara do te ishin arsyeja kryesore.
Stoku emergjent i naftës: Një strategji për zbatimin e Direktivës 2009/119/EC është e
nevojshme98. Ndërkohë duhet te zhvillohet një kornize ligjore për akumulimin e rezervës
emergjente me naftë, si dhe te krijohen procedura dhe planifikim i përshtatshëm për
përballim te emergjencave në përputhje me Direktivën 2009/119/EC.
Adoptimi i një modeli tregu energjetik qe mundëson konkurrencën është parakusht për
investime te suksesshme ne sektorin energjetik.
2.6.

Tregu i Brendshëm i Energjisë

A. Statusi, progresi dhe planet
Edhe pse legjislacioni për sektorin e energjisë dhe Strategjia e Energjisë 2009-2018 synojnë vendosjen e konkurrencës në tregjet e energjisë sa me shpejt qe kjo te jete e mundur, pak progres është arritur ne ketë drejtim. Aktualisht, tregu i energjisë elektrike
në Kosove dominohet nga KEK sh.a. Nuk ka konkurrencë ne tregun elektroenergjetik,
përfshirë ato me shumicë dhe pakicë. Privatizimi i Shpërndarjes dhe Furnizimit te energjisë elektrike nuk pritet te mundësojë ndonjë lloj te konkurrencës në te ardhmen e
parashikueshme. Një monopol publik vetëm se i është transferuar sektorit privat.
Edhe pse nuk ka ndonjë kufizim ligjor ndaj hyrjes në treg te gjeneruesve apo furnizuesve te rinj, tregu i energjisë elektrike në Kosovë funksionon efektivisht si një “model

98

Për te arritur plotësimin e kërkesave te direktivës Kosova duhet te ndertojë kapacitete te konsiderueshme
akumuluese. Per ta plotesuar obligimin deri në vitin 2020, Sekretariati i TKE-së i ka propozuar Kosovës
një roadmap.
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me blerës te vetëm”99. Ky model nuk ishte në përputhje me acquis te BE-së për energji prandaj është dizajnuar një model i tregut i cili është në përputhje me Ligjet dhe
Strategjinë e Energjisë së Kosovës. Dizajni i aprovuar i Tregut të energjisë elektrike të
Kosovës(DTEEK) paraqet një treg bilateral, që do të akomodojë një shumëllojshmëri të
kontratave bilaterale, në të cilin pjesëmarrësit blejnë dhe shesin energji për të mundësuar një sistem energjetik të balancuar. Tregu është i shoqëruar me një mekanizëm balancues. Tregu plotësisht konkurrues mbetet për t’u zhvilluar më tutje. Aktualisht një Draft
i Rregullave të Tregut të cilat janë në harmoni me DTEEK është duke qarkulluar te palët
e involvuara për komentim. 100
Sistemi i transmetimit është tashme i pavarur nga gjenerimi dhe shpërndarja. Sa i përket
kyçjes ne rrjet (transmetim dhe shpërndarje), Kosova ka zgjedhur sistemin e kyçjes së
rregulluar te palës së tretë. Licencat e KEK sh.a. JSC te lëshuara nga ZRrE kanë/detyrojnë tashmë që llogarite midis bizneseve te KEK-ut (gjenerimit, shpërndarjes dhe furnizimit) te jenë te shthurura. Në 2009, QK vendosi te shthurë/ndajë ligjërisht bizneset e
Shpërndarjes dhe Furnizimit nga KEK sh.a.
Progresi i Kosovës me Tregun e Brendshëm Energjetik gjatë 2011
Disi progres është arritur lidhur me tregun e brendshëm energjetik dhe zbatimin e Traktatit për Komunitetin e Energjisë. Në tetor, Kuvendi adoptoi legjislacionin për energji, përfshirë ligjet për energji, energji elektrike dhe rregullatorin e energjisë për te përshtatur me tej Kosovën me pakon e dyte te tregut te brendshëm
te energjisë në BE.
Ka vazhduar puna për zhvillimin e centralit te ri me linjit te Kosovës. Një kërkesë finale për propozime i
është dërguar katër ofertuesve te parazgjedhur. Në fund te 2010, ka filluar shfrytëzimi i qymyrit në Mihjen
e Sibovcit, e cila do ti ofrohet investitorëve si pjesë e TC Kosova e Re. Vështirësitë lidhur me shpronësimin e
bëjnë te pamundur zbulimin e masës së duhur te qymyrit, duke venë kështu në rrezik furnizimin me qymyr
te termocentraleve ekzistuese në te ardhmen e afërt.
Akoma nuk është kryer shthurja ligjore e funksioneve te shpërndarjes dhe furnizimit prej KEK sh.a., edhe
pse ky obligim rrjedh nga legjislacioni vendor dhe Traktati për Komunitetin e Energjisë. Privatizimi i funksioneve te shpërndarjes dhe furnizimit të KEK sh.a. mbetet për t’u përfunduar.
Deri në përfundimin e Projektit Kosova e Re, funksionet e tjera mbeten te integruara ne KEK sh.a. Ndërmarrja elektroenergjetike e Serbisë mban një dege te palicencuar te saj ne Kosove. Si rezultat, Kosova nuk arrin
te kontrolloje rrjetin e saj, gjë që e deprivon KEK sh.a. nga te ardhurat, veçanërisht sepse energjia elektrike
devijohet nga Hidrocentrali Gazivoda për te furnizuar veriun.
Si pasoje e rënies së çmimeve te importit dhe subvencioneve te vazhdueshme te Qeverise për KEK sh.a.,
ZRrE ka mbajtur tarifat ekzistuese te energjisë elektrike. Duke pasur parasysh privatizimin e funksioneve
te shpërndarjes dhe furnizimit te KEK sh.a. si dhe që tarifat te reflektojnë kostot aktuale, një rritje graduale
e tarifave është e paevitueshme.
Si rezultat i investimeve, humbjet në sistemin e transmetimit janë zvogëluar. Nivelet e ulta te inkasimit (dhe
tarifat jo kost-reflektive) vazhdojnë te nxisin një rritje te papërballueshme te kërkesës për energji elektrike.
Burimi: Dokumenti Punues i Stafit te Komisionit, Kosova*, 2011; Raport Progresi, Bruksel, 12.10.2011

Kosova ka përmirësuar kohët e fundit kornizën e saj ligjore dhe një model i ri i tregut

99
100

“Politika për Energjinë e Riperteritshme dhe Zhvillimet e Tregut në Kosovë”, Nustret Avdiu dhe Ali
Hamiti, ZRrE, prill 2011, Kosovë
Teksti është plotësuar nga znj. Vjosa Rezniqi,Departmenti i Operimit të Tregut nga KOSTT, Prill 2013
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është aprovuar dhe është bazë për rregullat e reja te tregut101.
Shthurja e KEK sh.a. është në progres për te ndodhur njëherësh me privatizimin e shërbimeve te shpërndarjes dhe furnizimit të KKDFE. Dominimi i tregut është aktualisht
inherent dhe masat e ndërmarra për te tërhequr investime te reja vështirë te jenë efiçiente ne periudhën afatshkurtër. Statusi i KOSTT sh.a. në kontekstin e anëtarësimit në
ENTSO-e është akoma i pazgjidhur102.
Struktura jo-adekuate e tregut te energjisë elektrike dhe mungesa e konkurrencës identifikohen shpesh si pengesa kryesore për investime private ne sektorin energjetik. Struktura e tregut te energjisë elektrike në Shqipëri, ish Republikën Jugosllave te Maqedonisë,
Ukrainë dhe Kosovë nuk favorizon zhvillimin e konkurrencës në tregjet me shumicë
dhe pakicë dhe pakicë ne Palët Kontraktuese sepse 103
Së pari, duke kërkuar nga gjeneruesit ekzistues vendorë që te shesin për nevojat e konsumatoreve tarifore te gjithë energjinë elektrike qe ata gjenerojnë, nuk mbetet energji e
prodhuar ne vend që te hapet tregu afatshkurtër te stimulohet zhvillimi i tregjeve me
shumice te energjisë elektrike (meqë shumica e këtyre vendeve janë importues te energjisë elektrike, dhe ata rrallë do te kishin tepricë te energjisë elektrike te gjeneruar);
Së dyti, çmimi i gjenerimit vendor është plotësisht i rregulluar nga autoritetet rregullatore në nivele që nuk mbulon kostot (zakonisht për investimet e ardhshme), që përbën
faktor negativ për arritjen e sigurisë afatgjate te furnizimit ne këto vende;
Së treti, konsumatorët vendorë (te mëdhenj) te furnizuar me tarifat e rregulluara përfitojnë nga fakti që gjenerimi çmohet/llogaritet në tarifat e rregulluara te vendosura nga
entet rregullatore, dhe këta konsumatorë (për te cilët rezervohet energjia elektrike e
prodhuar ne vend) nuk bëhen përgjegjës për te paguar koston e plotë te prokurimit te
gjenerimit në treg te hapur (përfshirë koston për importimin e energjisë elektrike); dhe
Së katërti, kjo strukturë tregu nuk stimulon zhvillimin e konkurrencës ne tregun me pakicë sepse nuk ka asnjë incentivë që furnizues te rinj te futen në tregje dhe konsumatoret
e kualifikuar nuk kanë ndonjë incentiv që te ndërrojnë furnizues.
101

Në gusht te vitit 2011 KOSTT sh.a. i ka paraqitur per miratim Dizajnin e Tregut të Energjisë Elektrike,.
Pas komentimeve dhe ndryshimeve shtesë përfshirë disa çështje të ngritura nga Sekretariati i Komunitetit të Energjisë, dokumenti merr formë finale dhe në mars të vitit 2013 aprovohet nga ZRrE. Objektivat e
KOSTT-it kanë qenë që modeli i tregut: (i) të jetë në harmoni me obligimet e Kosovës si palë kontraktuese
e Traktatit të Komunitetit të Energjisë, (ii) të jetë në pajtueshmëri me Strategjinë e Energjisë 2009-2018,
dhe (iii) të mundësohet integrimi i tregut energjetik vendor në tregun regjional të energjisë. Në janar të

102
103

2013 Rregullat e Tregut të përpiluara në bazë të DTEEK janë dërguar në ZRrE për komentim.
Veprime Lokale si parakusht për hapjen e Tregut Rajonal me Shumicë – Sfidat dhe Progresi i arritur,
Komuniteti i Energjisë – Forumi i 17-te i Athines, 27 – 28 qershor 2012
“Çmimet e Rregulluara te Energjisë Elektrike në Komunitetin e Energjisë – Gjendja dhe Recomandime
për Reforma”, një Raport nga Sekretariati i Komunitetit te Energjisë, 25 qershor 2012
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Çmimet aktuale te rregulluara te energjisë elektrike për konsum fundor me shumë gjasa nuk janë në përputhje me acquis te BE-së dhe te ndihmës shtetërore. Sekretariati i
Komunitetit te Energjisë shënon se çmimet e rregulluara për përdoruesit fundorë (nëse
nuk mbulojnë kostot e justifikuara) që aktualisht ekzistojnë në Palët Kontraktuese ka
shume mundësi të përbejnë ndihmë shtetërore te ndaluar, shume ngjashëm me rastin e
Francës dhe te Spanjës. Nëse një ndërmarrje furnizohet me energji elektrike me çmime te
ulta te rregulluara, mund te konsiderohet se kjo përbën avantazh sepse ajo përfiton nga
çmimet e ulta te rregulluara. Ky duket te jete rasti edhe në te gjitha Palët Kontraktuese
aktualisht. Për më tepër, humbjet prej furnizimit me çmime te ulta te rregulluara që i
pëson furnizuesi (zakonisht publik) dhe/ose gjeneruesi (zakonisht ekzistues në pronësi
shtetërore) te cilit i është besuar Obligimi për Furnizim Publik, mund te duhet gjithashtu
te mbulohen nga buxheti i Shtetit në formën e ndihmës shtese Shtetërore për furnizuesin
publik te energjisë elektrike dhe/ose gjeneruesin publik ne fjalë. Dhe në fund, mundësia
që u ipet konsumatoreve te kualifikuar, që kanë shfrytëzuar te drejtat e tyre të të qënit te
privilegjuar, të kthehen dhe kërkojnë furnizim nga furnizuesi (publik) i konsumatoreve
tariforë, me te njëjtat kushte dhe me te njëjtat çmime te rregulluara si përdoruesit fundorë, mund te ngrejë shqetësimin si edhe ne rastin Francez104.
B. Sfidat kryesore drejt tregut konkurrues te energjisë elektrike: Rruga përpara
Në korrik 2010, studimi rajonal “Hapja e Tregut me Shumicë në Evropën Jug Lindore”,
i financuar nga Banka Botërore, parashikoi te gjitha hapat qe duhet te ndërmerren se
bashku me afatet kohore për hapjen e tregjeve nacionale elektroenergjetike në Palët
Kontraktuese deri në 2015. Në këtë Studim është përgatitur një roadmap i qartë edhe
për Kosovën.
Të lejohet futje graduale e konkurrencës në sektorin e gjenerimit. Gjeneruesit ekzistues
vendore te energjisë elektrike duhet te lejohet gradualisht të shesin ë tregun afatshkurtër
një pjese te energjisë që ata gjenerojnë, kështu që te mund te hapet dhe stimulohet zhvillimi i tregut me shumicë te energjisë elektrike. Çmimi i energjisë elektrike në tregun afatshkurtër duhet te jete plotësisht i derregulluar. “Modeli blerës i vetëm” aktual i tregut
elektroenergjetik nuk është ne përputhje me acquis te BE për energji dhe konkurrencë.
Të shthuren efektivisht bizneset e shpërndarjes dhe furnizimit. Ligji për Rregullatorin e
Energjisë Nr. 03/L-185 parashikon shthurjen e plote te ndërmarrjeve te sektorit energjetik105. Furnizimi dhe shpërndarja nuk janë shthurur praktikisht në Kosovë, dhe kjo kri104
105

Çmimet e Rregulluara te Energjise Elektrike në Komunitetin e Energjise – Gjendja dhe Rekomandime për
Reforma”, Raport nga Sekretariati i Komunitetit te Energjisë, 25 qershor 2012
Neni 46.6 i Ligjit për Rregullatorin e Energjisë parashikon që Zyra e Rregullatorit për Energji monitoron
zbatimin e pajtueshmërisë nga Operatori i Sistemit të Transmisionit dhe Operatori i Sistemit të Shpërndarjes dhe shthurjen efektive ligjore dhe të llogarive të ndërmarrjeve të integruara energjetike në pajtim
me këtë ligj, Ligjin për Energjinë, Ligjin për Energjinë Elektrike, Ligjin për Gazin Natyror, si dhe ligjet
tjera në fuqi. Zyra e Rregullatorit për Energji ndërmerr veprimet e duhura të zbatimit përkitazi me programet e pajtueshmërisë dhe shthurjes ligjore dhe të llogarive.
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jon një ‘fushë loje’ te pabarabarte midis furnizuesit ekzistues dhe atyre te rinj që mund te
dëshirojnë te futen ne tregun e furnizimit. Kjo masë, e shoqëruar edhe me obligimin që
konsumatoret e mëdhenj te kualifikuar ta blejnë energjinë elektrike që u duhet ne tregun
e derregulluar106 (jo prej furnizuesit publik) do te lehtësojë futjen e konkurrencës dhe
përmirësojë likuiditetin e tregut te energjisë elektrike në pak vitet e ardhshme. Shthurja
e plote e llogarive midis aktivitete te rregulluara dhe atyre jo te rregulluara, si dhe midis
gjenerimit/furnizimit dhe shpërndarjes, duhet te kompletohet si një parakusht për te
arritur kost-reflektivitet.
Te liberalizohet gradualisht çmimi i energjisë elektrike. Për sa kohë çmimet e rregulluara të përdoruesve fundorë, që janë nën kostot me te cilat përballen furnizuesit e rinj
potenciale, janë në dispozicion edhe për konsumatorët e kualifikuar, hapja efektive e
tregut do te ishte shume e vështirë te arrihej. Vendosja e çmimeve te përdorimit fundor
për konsumatoret tarifore që reflektojnë kostot e transmetimit dhe shpërndarjes, edhe
te dy aktiviteteve konkurruese – gjenerimit dhe furnizimit, është njëra prej çështjeve
kryesore që duhet te adresohet107. Hapi i parë është te sigurohet që çmimet e energjisë
elektrike për te gjithë konsumatoret e te njëjtës kategori/klasë te përcaktuar për qëllimet
e shërbimit universal siç parashihet ne fjalinë e parë te Nenit 3(3) te Direktivës 2003/54/
EC (“amvisëritë dhe ndërmarrjet e vogla dhe te mesme”) që janë subjekt i rregullimit te
çmimit, janë kost-reflektive.
Të vendoset një program nacional i dedikuar për mbështetjen e konsumatoreve në nevojë/vulnerabël. Legjislacioni për sektorin e energjisë në Kosovë parashikon mbrojtjen e
konsumatorëve në nevojë108. Strategjia Rajonale e Energjisë për KEn parasheh gjithashtu
mbrojtjen e konsumatorëve në nevojë109. Në ketë aspekt, te gjithë anëtarët e KEn obligohen te definojnë qarte (dhe me ligj ose rregullore, si te jetë e përshtatshme për ta) definicionin e konsumatoreve në nevojë që janë subjekt i mbrojtjes dhe mbështetjes së veçantë.
Për më tepër, duhet te zbatohen programe nacionale te dedikuara për mbështetjen e
konsumatorëve në nevojë, si edhe programe për te përmirësuar eficiencen e energjisë
dhe shtuar përdorimin e burimeve te perteritshme te saj në amvisëri. Midis veprimeve
prioritare qe duhet te ndërmerren janë edhe vendosja e një kornize rregullatore transparente dhe te qarte, vendosja e standardeve për cilësinë e shërbimit, trajtimi i ankesave
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Eshte esenciale që heqja e çmimeve te rregulluara per konsumatorët e mëdhenj te shoqërohet me një
kërkesë per KEK sh.a. që te shesë nepermjet procedurave konkurruese dhe te publikojë kontratat per

107

transparencë dhe pergjegjshmeri.
Kost-reflektiviteti duhet te shtrihet në koston reale te furnizimit te energjise elektrike, perfshire koston e
gjenerimit, reflektimin e kostos per prokurimin e energjise elektrike per amviserite dhe konsumatoret tarifore nga gjenerimi vendor dhe nga importi, investimet e nevojshme, nje norme fitimi te pershtateshme,

108
109

koston e furnizimit dhe borxhet e keqija. Çmimi i gjenerimit vendor nuk duhet te rregullohet në veçanti.
Nenet 3.6.9 dhe 15.1.4 të Ligjit për Energjinë Nr.03/L –184 parashikojnë mbrojtjen e konsumatorëve vulnerabël (në nevojë).
Kosova duhet te definojë qartë dhe nepermjet legjislacionit nocionin e konsumatoreve vulnerabël që do
te jenë subjekt i mbrojtjes apo mbështetjes së veçantë. Ky definim i konsumatorëve vulnerabël duhet te
adresojë nevojat reale për mbështetje ekonomike.
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te konsumatoreve, dhe shpallja e udhëzimeve te qarta për ndryshimin e furnizuesit te
energjisë. Skema mbrojtëse duhet te transferohet nga sektori energjetik në sistemin nacional te mirëqenies.
Një përmbledhje e sfidave për hapjen e tregut te energjisë elektrike në Komunitetin e
Energjisë (KEn), siç ato identifikohen nga Sekretariati i KEn, vijon.
Sfidat për Hapjen e Tregut te Energjisë Elektrike
Kompleto procesin e Shthurjes në te gjitha nivelet
Elimino kontratat për Furnizim te Plotë midis gjeneratorëve ekzistues dhe furnizuesve publikë
Elimino modelin Blerës i Vetëm dhe diversifiko burimet e gjenerimit dhe furnizimit
Zhvillo platforme komerciale ose te bazuar ne treg për balancimin dhe shërbimet ndihmese
Zhvillo funksionet e Operatorit te Tregut dhe settlement-it
Fut obligimin për blerjen e humbjeve sipas kushteve te tregut
Zhvillo një sistem me incentiva për implementim gradual te kritereve te kualifikimit
Fut një program, për implementimin e matjes adekuate dhe SCADA
Zbato instrumentet e monitorimit te tregut për te eliminuar abuzimin nga dominimi
Zhvillo incentiva për te reduktuar përqendrimin e tregut dhe nxitur shthurjen virtuale te gjenerimit
Kompleto zbatimin e kërkesave për Transparencë (Rregullorja 1228 e BE)
Nxit vendosjen dhe operimin e tregut për ditën paraprake (DAM) në kushtet vendore
Rikonsidero çmimet e rregulluara te furnizimit – shtrirjen dhe nivelin e tyre
Burimi: Veprime Lokale si parakusht për hapjen e Tregut Rajonal me Shumicë – Sfidat dhe Progresi i arritur,
Komuniteti i Energjisë – Forumi i 17-te i Athinës, 27 – 28 qershor 2012, Zt. Simon Uzunov nga Sekretariati
i Ken

KOSTT sh.a. mendon se është i nevojshëm zhvillimi i një plani aktivitetesh që duhet
ndërmarrë me mbështetje të plotë nga MZhE për te arritur hapjen e plotë të tregut të
energjisë.110
Tregu energjetik i përbashkët Kosovë – Shqipëri është ofruar si një prej opsioneve te
vlefshme, sepse ai ka perparesinë sa i takon diversifikimit te kapaciteteve te gjenerimit
(termo në Kosovë dhe hidro në Shqipëri). Nga ana tjetër, implementimi i Tregut të përbashkët të energjisë Kosovë-Shqipërido te sjellte: (1)siguri më të lartë të furnizimit, (2)
redukimin e kostove për të dy sistemet, (3)nxitje të konkurrencës në tregun e energjisë,
(4) integrim në tregun Evropian(IEM),(5)përmbushjen e objektivave Evropiane 20:20:20.
Ky opsion duhet te elaborohet me tej.111

110
111

Sipas prezantimit të KOSTT sh.a. në Tryezen per Energjinë, organizuar ne 6 dhjetor 2012, Golem, Shqiperi.
Në studimin “Siguria e Furnizimit” të Vatenfall ,të financuar nga KfË , krijimi i një tregu të përbashkët
Kosovë-Shqipëri është paraqitur si një zgjidhje e mirë teknike dhe e cila do të sjellte benifite për të dy
vendet.Së shpejti pritet të realizohet një Studim i Fisibilitetit,që do të financohet nga Qeveria Norvegjeze,
për krijimin e Tregut të përbashkët të Energjisë Kosovë-Shqipëri; Teksti është plotësuar nga znj. Vjosa
Rezniqi, Departmenti i Operimit të Tregut nga KOSTT, Prill 2013
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2.7.

Energjia e Ripërtërishtme

A. Statusi, progresi dhe planet
Strategjia e Energjisë synon krijimin e një kornize legjislative te përshtatshme dhe tregut
te favorshëm për nxitjen e zhvillimit te burimeve te riperteritshme në Kosovë. Qëllimi
është që te krijohet një mjedis miqësor për investime private te ketë sektor. Burimet e
riperteritshme te energjisë (BRE) në Strategji përfshijnë energjinë nga uji, nga era, energjinë gjeotermike, diellore, biomasën dhe biogazin nga përpunimi i mbetjeve rurale dhe
urbane. Kosova përdor aktualisht BRE-të, përfshirë disa hidrocentrale te vogla (HCV),
një ferme te vogël me erë, dhe biomasën (kryesisht drutë e zjarrit). Rreth 3% e prodhimit
total te energjisë elektrike ne 2010 ishte prej BRE, kryesisht prej burimeve energjetike
hidrike dhe erës.
Në Raportin e tij e Progresit për Kosovën në vitin 2011 Komisioni Evropian shënon se
Kosova duhet te bëjë përpjekje te mëtejshme për te rritur pjesën e BRE-ve në konsumin final te energjisë dhe te marrë masa për te nxitur përdorimin e biokarburanteve në
transport.
Kosova ka mundësi te rrisë energjinë prej BRE-ve, përfshirë: (i) gjenerim te energjisë
elektrike dhe nxehtësisë prej biogazit, biomasës, dhe energjisë diellore, (ii) gjenerim te
energjisë elektrike nga një numër i HCV-ve112 dhe prej një HC 305 MË në Zhur, dhe (iii)
gjenerim i energjisë elektrike nga era113. Figura ne vijim tregon potencialin për gjenerim
te energjisë elektrike nga BRE në Kosovë. Kjo figurë bazohet në te dhënat ekzistuese dhe
vlerësimet e ZRrE, te cilat tregojnë që deri në vitin 2020 gjenerimi nga BRE-te mund te
jete ne nivelin e 2.5 TËh/vit114.
Wind 1,555
60%

SS Hydrda 296
12%

PV 159
6%

Biogas 119
17%

112
113
114

Biom 119
5%

Sipas përfaqësuesit te ZRrE në Tryezen per Energjine, organizuar në 6 dhjetor 2012, Golem, Shqipëri,
janë 11 aplikacione për HCV, me rreth 137 MË kapacitete të instaluara, që po procesohen nga ZRrE.
Sipas përfaqësuesit te ZRrE në Tryezen per Energjine, organizuar në 6 dhjetor 2012, Golem, Shqipëri,
është edhe një aplikacion për ndërtim te 100MË elektrocentral me erë në Shtime.
“Politika për Energjine e Riperteritshme dhe Zhvillimet e Tregut në Kosovë”, Nustret Avdiu dhe Ali
Hamiti, ZRrE, prill 2011, Kosovë
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Figura: Mundësitë inkrementale për energji elektrike nga BRE-të në periudhën afatmesme (GËh; %)
Kosova parasheh të fillojmë që nga 1 janari 2014 me implementimin e detyrimit qe 2% e
konsumit te karburanteve te jetë biokarburante115.
Barrierat për BRE-të ne Ballkanin Perëndimor
Deri më 10 korrik 2012, Planet e Thjeshtuara te Veprimit për BRE-të ishin paraqitur nga Shqipëria, ish
Republika Jugosllave e Maqedonisë, Moldavia (plotësuar pjesërisht) dhe UNMIK. Kroacia, ne përputhje
me obligimet e dakorduara gjate procesit te anëtarësimit, i paraqiti Komisionit Evropian një Plan te Plote
Veprimi për BRE-te.
Planet e dorëzuara identifikuan barriera te konsiderueshme ndaj zhvillimit te centraleve te BRE-ve, te lidhura me procedurat ekzistuese te pa harmonizuara te autorizimit, planifikimit te lejimit, certifikimit dhe
licencimit që janë kryesisht te dizajnuara për projekte te mëdha investimesh në kapacitetet konvencionale
gjeneruese, dhe si pasojë jo te përshtatshme për projektet e BRE-ve.
Zakonisht, janë shume autoritete te involvuara në procedurat administrative dhe te lejimit që duhet te
thjeshtohen dhe koordinohen, si dhe te ketë afate kohore te përcaktuara dhe transparente për procesimin
e aplikimeve për BRE. Edhe pse janë identifikuar barrierat (qe nuk janë te lidhura me kostot) qe vonojnë
zhvillimin e projekteve nga BRE-të dhe ndikojnë kapacitetin për te tërhequr investitorët e huaj, vetëm
Shqipëria planifikoi dhe bëri përpjekje serioze drejt një institucioni ‘one-stop-shop’ që të merret me te
gjitha anët administrative te aplikimeve për projekte BRE.
Burimi: Raport mbi Aktivitetet e RE TF në 2012, Komuniteti i Energjisë, qershor 2012

Këshilli i 10-të Ministror i KEn adoptoi Direktivën për BRE-të dhe parashtroi caqet nacionale për BRE 2020 për nëntë Palët Kontraktuese te TKE-së. Caku prej 25% i pjesës se
energjisë nga BRE ne konsumin final bruto te energjisë në vitin 2020 u adoptua për Kosovën.
Pjesa e energjisë nga BRE-te ne konsumin final bruto për vitin 2009 ishte 18.9%116,117.
Kosova është e angazhuar te plotësojë caqet për përdorimin e BRE-ve te vendosura në
Direktivën relevante te BE-se. Po vazhdon puna për zhvillimin dhe adoptimin e legjislacionit dhe kornizës rregullatore relevante që do te mbështet dhe nxit zhvillimin e përshpejtuar të BRE-ve. Në 2007, Qeveria e Kosovës vendosi caqet indikative për konsumin e
energjisë elektrike dhe nxehtësisë nga BRE-te dhe bashkëprodhimi për periudhën 20072016118.
Ligji i Kosovës për Energjinë Elektrike sugjeron përdorimin e feed-in tarifave si dhe përdorimin e Certifikatave te Origjinës ((CeO) si komponentë te skemës mbështetëse për
nxitjen e zhvillimit te BRE-E (BRE për prodhim te energjisë elektrike). Eksperienca ndërkombëtare sugjeron që feed-in tarifat janë veçanërisht efektive në nxitjen e përdorimit
115
116
117
118

Sipas përfaqësuesit te MTI ne Tryezen per Energjine, organizuar në 6 dhjetor 2012, Golem, Shqipëri
http://www.energy-community.org
Përllogaritjet e Përditësuara te Targetave për BRE 2020 për Palët Kontraktuese të KEn, Sekretariati i KEn,
Vjenë, mars 2012.
Udhëzimi Administrativ Nr. 06/2007 “Caqet indikative për konsumin e energjisë elektrike dhe nxehtësisë nga BRE-te dhe bashkëprodhimi për periudhën 2007-2016” vendos cakun prej 7.78% te energjisë
elektrike te prodhuar prej BRE deri në 2016.
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te BRE për gjenerim te energjisë elektrike. Investitorët i pëlqejnë feed-in tarifat sepse ato
japin siguri në rrjedhën e te ardhurave prej shitjes së energjisë elektrike te prodhuar nga
BRE.
Bazuar në Ligjin për Rregullatorin e Energjisë, ZRrE ka adoptuar një Rregullore
gjithëpërfshirëse për Procedurën e Autorizimit për Ndërtimin e Kapaciteteve te Reja
Gjeneruese, Linjave Lidhëse Direkte Elektrike dhe Tubacioneve Direkte. ZRrE ka shqyrtuar disa aplikime që i janë paraqitur për ndërtim te kapaciteteve te reja dhe ka lëshuar
një numër autorizimesh paraprake.
Bazuar në parashikimet e legjislacionit për energji në Kosovë, ZRrE ka adoptuar Rregullin për Skemën Mbështetëse për BRE me këto objektiva kryesore: (i) te nxisë ë mënyrë
transparente zhvillimin e kapaciteteve gjeneruese te energjisë elektrike nga BRE; (ii) te
tërheqë investitorët vendore dhe te huaj duke krijuar mjedis tërheqës për te investuar në
kapacitete gjeneruese nga BRE; (iii) te mbështesë, ose te paktën te mos pengoje, zhvillimin e tregut konkurrues te energjisë elektrike,
në Kosovë ose ne nivel rajonal, kur kushtet e sektorit/sektorëve e lejojnë atë; (iv) te jetë
kompatibël në pjesëmarrjen e Kosovës në mekanizmin “Projekte te Përbashkëta”119 me
Shtetet Anëtare te BE-së, siç parashihet në Nenin 9 te Direktivës 2009/28/EC; dhe (v) te
jetë e thjeshte dhe kost-efektive në zbatim.
Marrëveshjet për Blerjen e Energjisë Elektrike te prodhuar nga BRE janë pjesë e politikes
dhe incentivave rregullative. ZRrE ka adoptuar gjithashtu: (i) Rregullin për Lëshimin
dhe Përdorimin e Certifikatave te Origjinës (CeO) për energjinë elektrike te prodhuar
nga BRE, Mbetjet dhe nga Bashkëprodhimi, dhe (ii) Feed-in tarifat120.
Tarifat feed-in te aplikueshme dhe një liste me kërkesat për licencim dhe lejet për BRE
janë paraqitur në Shtojcën 5.
Shtetet Anëtare te BE-së ofrojnë një diapazon incentivash për nxitjen e BRE-ve, përfshirë: (i) Feed-in tarifat, (ii) Kuota dhe Certifikata te Gjelbra te Tregtueshme (CGT), (iii)
Studime për investime/grante dhe/ose Përjashtime nga taksat/kreditë, dhe (iv) Sisteme
119

Neni 9 i Direktives 2009/28/EC parashikon zhvillimin e ‘Projekteve te Përbashkëta’ midis Shteteve
Anëtare te BE-se dhe vendeve te treta. Projektet e Përbashkëta ofrojnë mundësi te mëtejshme për zhvillimin e projekteve BRE-E në Kosovë. Edhe pse keto projekte nuk do te perfitojnë nga skema mbështetëse
nacionale dhe pra nuk do te përbejnë barrë shtesë në buxhet ose trarifat, ato jo domosdo kontribuojnë
në arritjen e caqeve (indikative) nacionale: kjo varet nga vendimi i autoriteteve te Kosovës. Sidoqofte
menyra se si caqet aktuale jane vendosur – si pjese e consumit nacional – dhe fakti që nje nga kerkesat per
Projekte te Perbashketa eshte që nje sasi ekujvalente e energjise elektrike te jete eksportuar per konsum në
BE bëjnë me gjasa që ajo energji BRE-E e prodhuar nga Projektet e Perbashketa nuk do te llogaritet drejt

120

arritjes së targetave te Kosoves per BRE-E.
“Politika për Energjine e Riperteritshme dhe Zhvillimet e Tregut në Kosovë”, Nustret Avdiu dhe Ali
Hamiti, ZRrE, prill 2011, Kosovë
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te tjera. Thënë përgjithësisht, evidenca në dispozicion sugjeron që në vendet e BE-së
feed-in tarifat kanë arritur performancen me te mire për nxitjen e zhvillimit te BRE-E.
Shtojca 6 përmbledh eksperiencën dhe mësimet e nxjerra ne vendet e Besë për incentivat
për BRE-E.
OPSIONET PER LICENSIM DHE AUTORIZIM NE KOSOVE
Një çështje e fundit lidhur me dhënien e lejes për te zhvilluar kapacitet gjenerues BRE-E në një lokacion te
caktuar – kushdo që te jetë formati ligjor dhe procedura administrative – është nëse ajo duhet te jetë ose jo
objekt i procesit te tenderimit. Për këtë, dy alternativa janë te mundshme: (i) lëshimi i lejes pas paraqitjes
se aplikimit, dhe (ii) leja jepet mbi bazën e rezultatit te një procesi tenderues.
Dy konsiderata (te ndërlidhura pjesërisht) duket se janë relevante gjate vlerësimit te këtyre alternativave:
(i) numri i lokacioneve të përshtatshme në dispozicion për zhvillim te gjenerimit nga BRE-E në krahasim
me caqet e deklaruara te penetrimit; dhe (ii) diferenca në kostot për zhvillim te BER-E ne lokacione te
ndryshme.
Nëse lokacionet për zhvillim te kapaciteteve gjeneruese nga BRE-E janë te kufizuara kur krahasohen me
kapacitetin e nevojshëm për te arritur caqet e penetrimit, mund te jete e përshtatshme te sigurojmë që këto
lokacione përdoren me kapacitet te plote te mundshëm në mënyrën më efiçiente, dhe për ketë ato i ipen
zhvilluesve / investitorëve / operatoreve te cilët mund te arrijnë përdorimin me te mire te tyre.
Një objektiv i tyre mund te arrihet nëpërmjet tenderimit për lejen e zhvillimit te gjenerimit nga BRE-E në
lokacione te caktuara te ndryshme. Nëpërmjet këtij procesi, kjo leje do ti ipet zhvilluesve / investitorëve /
operatoreve te cilët janë te përgatitur te paguajnë rentën (fee) më te larte, e cila duhet te nënkuptojë se ata
pritet te operojnë centralin me eficiencen më te larte.
Nga ana tjetër, ndërsa diferencat në kostot midis teknologjive te ndryshme te BRE-E mund te adresohen nëpërmjet tarifave te ndryshme për teknologji te ndryshme, diferencat e kostove brenda te njëjtës
teknologjie mund te çojnë përfitime te tepërta për ato centrale apo ato lokacione që karakterizohen nga
kosto me te ulta. Kështu fitimet e tepërta mund te zvogëlohen, pra njëherësh edhe ngarkesa financiare mbi
konsumatoret, nëpërmjet te tenderimit te lejes për zhvillimin e kapaciteteve gjeneruese prej BRE-E. Nëse
ka konkurrence te mjaftueshme për zhvillimin e gjenerimit prej BRE-E, procesi tenderues do te përcaktonte ç,mime më te larta për lejet e lokacioneve me te mira, duke marre kështu te paktën një pjese te ‘rentës’
së krijuar nga kualiteti superior i tyre.
Ne fund, është e rëndësishme te sigurohet që përdorimi i tenderëve konkurrues për dhënien e lejeve për
ndërtim te kapaciteteve gjeneruese nga BRE-E nuk frenon motivimin e zhvilluesve / investitorëve për te
kërkuar dhe vlerësuar lokacione te reja. Ky ndikim negativ mund te evitohet duke: (i) lejuar zhvilluesit /
investitorët te identifikojnë dhe propozojnë lokacione te reja për zhvillim te BRE-E; (ii) organizuar një proces tenderi për secilin lokacion te identifikuar; dhe (iii) dhënies zhvilluesit/investitorit i cili ka identifikuar
dhe propozuar lokacionin, i një “avantazhi” në procesin tenderues, për shembull ne formën e një zbritje ne
rentën/fee-ne qe rezulton nëse ai përzgjidhet fitues.
Burimi: Korniza Rregullatore për BRE në Kosove, Përgatitur nga Mercados – EMI, janar 2009

B. Sfidat kryesore për zhvillimin e BRE: Rruga përpara
Tejkalimi i sfidave, përfshirë ato te identifikuara më poshtë, lidhet me zbatimin e Direktivës 2009/28/EC mbi nxitjen e përdorimit te energjisë nga BRE121 dhe arritjen e caqeve
për BRE siç ato për Kosovën janë përcaktuar në kuadër te Traktatit për Komunitetin e
Energjisë. Sfidat kryesore përfshijnë:
Incentivat fiskale. Këshillohet reduktimi i doganave dhe taksave për materialet energji-efiçiente dhe pajisjet e teknologjive te BRE-ve. Për te arritur ketë qellim MZHE dhe MF
121

Kjo Direktivë anuloi Directivat 2001/77/EC dhe 2003/30/EC
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(Ministria e Financave) duhet te punojnë se bashku për te zhvilluar një program adekuat
me incentiva fiskale (përfshirë subvencione te dedikuara) në mbështetje te masave dhe
projekteve te EE dhe BRE. Kjo do te krijojë një treg te favorshëm për rritjen e EE dhe
përdorimin e BRE.
Rishikimi dhe bashkërendimi i proceseve për centralet e vogla te BRE-ve. Në kuadër
te zhvillimit dhe zbatimit te Planit te Thjeshtuar te Veprimit për BRE, KEn kërkon
nga Kosova te sigurojë që rregullat për autorizimin, certifikimin dhe licencimin janë
objektive, transparente, proporcionale dhe jo diskriminuese midis aplikuesve duke
marrë parasysh veçantitë e secilës teknologjie te energjive te riperteritshme. Task Forca
për BRE (në kuadër te TKE) i kërkon Kosovës, si dhe te gjithë Palëve Kontraktuese, te
rishikojë dhe bashkërendojë proceset për centralet e vogla te RES.
Vendosja e një mekanizmi monitorues te përputhshmërisë për përdorimin e
biokarburanteve. Lidhur me biokarburantet, Task Forca për BRE (në kuadër te TKE)
kërkon nga Kosova që te krijojë një mekanizëm nëpërmjet te cilit një operator ekonomik
qe prodhon apo përdor biokarburante apo biolëngje te mund te tregojë përputhshmërinë
e tyre me regjimin e qëndrueshmërisë siç parashihet ne Direktivën 2009/28/EC (Nenet
17 dhe 18) duke përdorur provën nga një skeme vullnetare që është e njohur nga Komisioni Evropian.
Krijimi i një institucioni ‘one-stop-shop’ për projektet BRE. Task Forca për BRE
identifikon që janë shumë autoritete te angazhuara në procedurat administrative dhe
te lëshimit te lejeve, te cilat duhet te thjeshtohen dhe koordinohen me afate kohore te
përcaktuara dhe transparente për procesimin e aplikacioneve për BRE122.
Promovimi i njohjes se teknologjive BRE. Agjencia për Eficiencen e Energjisë duhet te
jete përgjegjëse për koordinimin e programeve qeveritare, zhvillimin, zbatimin dhe
vlerësimin e politikes dhe planeve te veprimit për BRE. Kjo Agjenci do te duhet te
promovoje njohjen e teknologjive për BRE dhe projekteve konkrete për te gjitha palët e
interesuara (qeveri, investitorë, komuna, OJQ, etj.)
Programe dhe opsione për financimin e BRE-ve. Opsionet për financimin e BRE-ve
mund te përfshijnë grantet, kreditë ose huatë e buta prej Institucioneve Financiare
Ndërkombëtare, kapital privat vendor dhe i huaj, por dhe burime te tjera si ato ne
kuadër te Mekanizmit për Zhvillim te Pastër (Clean Development Mechanism – CDM).
Meqë huatë do te ishin burimi kryesor për financimin e kompanive te reja që ndërtojnë
centrale me BRE, kjo mund te ishte një barrierë për stabilimentet e BRE-ve.

122

Përkundër identifikimit të barrierave (pa kosto direkte të identifikuar) që vonojnë zhvillimin e një projekti BRE dhe ndikojnë negativisht kapacitetin për tërheqje të investitorëve të huaj, vetëm Shqiperia
planifikoi dhe ka bërë perpjekje serioze drejt një institucioni ‘one-stop-shop’ për t’u marrë me të gjitha
aplikacionet administrative për projekte BRE.
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2.8.

Eficienca e Energjisë

A. Statusi, progresi dhe planet
Niveli aktual i eficiences se energjisë (EE) në Kosovë është në rritje e sipër, ku bazuar ne
Raportin e progresit te masave te implementuara te NEEAP 1, Kosova ka arritur cakun
prej26.82 ktoe nga totali i parapare 31ktoe)123 dhe është plotësisht e mundshme te synohet një rritje prej 20% në EE deri në 2020. Ndërtimi i Termocentralit “Kosova e Re” do te
rezultojë me një përmirësim prej rreth 5% te EE në gjenerim, kjo si rezultat i teknologjive
moderne që do te përdoren ne të, krahasuar me TC Kosova A dhe TC Kosova B. Potenciali më i madh për përmirësimin e EE është në sektorin e ngrohjes dhe atë te gjenerimit, ku aktualisht eficienca është mjaft nën atë te përcaktuar nga direktivat relevante
te BE dhe standardet aktuale ne BE për furrat dhe pajisjet e vogla ngrohëse. Për pajisjet
shtëpiake ekziston mundësia që EE te rritet me deri në 100%, ndërsa EE në gjenerimin
aktual te energjisë termike mund te përmirësohet deri në 40% nëpërmjet teknologjive te
reja për gjenerim nga djegia e linjitit. Përmirësime te mëtejshme mund te arrihen duke
futur bashkëprodhimin e energjisë elektrike dhe nxehtësisë124.
Tanimë janë kryer përgatitjet teknike për projektin e bashkëprodhimit në TC Kosova B,
për te përdorur mbetjen e nxehtësisë për te prodhuar ngrohje qendrore, duke reduktuar
kështu emetimet e CO2. Investimi aktual është ne dyshim për arsye te vështirësive financiare te sektorit te ngrohjes qendrore125.
Si palë nënshkruese e Traktatit për Komunitetin e Energjisë (TKE), Kosova është anëtare
e Task Forcës për Eficiencen e Energjisë (TF EE). Nën udhëzimet e TF EE, Ministria e
Zhvillimit Ekonomik (MZHE) ka përgatitur Planin e Parë Nacional Te Veprimit për Eficiencen e Energjisë (NEEAP).

123
124
125

Teksti është plotësuar nga z.Bedri Dragusha – Agjencia e Kosovës për Eficiencë të Energjisë, Prill 2013
Strategjia e Ngrohjes e Republikës së Kosovës 2011-2018
Dokumenti Punues i Stafit të Komisionit, Kosova*, 2011; Raport Progresi, Bruksel, 12.10.2011
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Plani Nacional i Veprimit për Eficiencen e Energjisë (NEEAP) 2010-2018
NEEAP parashtron caqet nacionale për kursimin e energjisë për periudhën 2010-2018. Më herët, në 2007,
Ministria e Energjisë dhe Minierave (MEM) pati përgatitur programin 3-vjeçar te Kosove për EE dhe BRE.
Një numër projektesh të këtij programi janë duke u zbatuar.
Objektivi i Kosovës është te arrijë cakun e vendosur prej 9% për kursimin e energjisë deri ne fund te vitit
2018.
Në NEEAP-in e parë për 2010-2012 Kosova ka adoptuar një cak ndërmjetës te kursimit te energjisë prej
3%, ose te kursehen 31126 ktoe prej cakut te përgjitshem prej 1021.08 ktoe për tu kursyer deri në vitin 2020.
NEEAP 2010-2018 vendos caqet afatgjata për EE për periudhën 2010-2018 dhe caqet ndërmjetëse 20102012. Në përcaktimin e caqeve afatmesme, NEEAP ka pasur parasysh:
I
Mungesën e Agjencisë funksionale për EE dhe atë të Zyrave Rajonale te Energjisë
II
Mungesën e një Fondi për EE
III
Mungesën e sistemit për etiketimin energjetik te ndërtesave
IV
Mungesa e procedurës ligjore për obligimin e prokurimit te pajisjeve EE për entitetet publike
V
Mungesën e kompanive te shërbimeve energjetike
VI
Vonesën ne aplikimin e Etiketimit te Pajisjeve Elektro-Shtëpiake
VII
Mungesën e te dhënave te plota për EE nga anketimet e sakta ne sektorin publik
VIII
Mungesën e vendimit obligues për ndërmarrjen e masave për EE ne entitetet e sektorit publik
Burimi: Plani i Eficiences se Energjisë i Kosovës 2010-2018, siç është aprovuar nga Ministri i Zhvillimit
Ekonomik në 30 shtator 2011

MZHE së bashku me GIZ dhe mbështetur nga Fondi i Hapur Rajonal kanë zhvilluar një
metodologji për Monitorimin, Vlerësimin dhe Raportimin e zbatimit te masave te EE. 126
Bazuar në ligjin për Eficiencen e Energjisë, Nr. 04/L-016, 22.07.2011, me datën 25.04.2012,
është themeluar dhë është funksionalizuar Agjencia e Kosovës për EE127. Themelimi
shpejt i Fondit për EE dhe funksionalizimi i mëtutjeshëm i Agjencisë për EE është i domosdoshëm për zbatim te suksesshëm te NEEAP128.
Tarifat e energjisë elektrike në Kosove janë ndër më te ulëtat në rajon. Përkundër çmimeve te ulta, mos-pagesa e faturave te energjisë është problemi kryesor në sektor. Ngjashëm me shume vende te tjera, faturimi për ngrohjen qendrore bazohet në sipërfaqen
e hapësirës banesore te konsumatoreve, jo në konsumin e matur. Në Prishtinë, ngrohja
qendrore i shërben rreth 20% te popullsisë.
Sipas një studimi te Bankës Botërore, aplikimi i materialeve termoizoluese dhe dritaret
me dy xhama do te mundësonte një reduktim te konsumit te energjisë për ngrohje deri
126

Ky cak nacional është ndarë mes sektoreve, perfshirë amviserinë, sherbimin, industrinë, transportin, dhe
bujqesinë. Kursimet e parapara te energjisë në amvisëria arrijnë në 40% te cakut te përgjitshëm prej 30.63

127
128

ktoe që është për t u kursyer gjatë 2010-2012.
MZHE po drejton punën per rishikimin e Ligjit per Eficiencen e Energjise. Parashihet që rishikimi te
perfundon dhe miratohet gjatë 2013.
Dokumenti punues i Sekretariatit te Komunitetit te Energjisë: “Sintezë e vleresimit te Palëve Kontraktuese’ Planet e Evprimit per Efiçencën e Energjisë …”, janar 2011
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në rreth 35% në amvisëritë individuale. Për gjithë Kosovën, kjo do te mundësonte një
kursim potencial te ngrohjes në 500-600 GËh/vit, rreth 12 - 14% te kërkesës aktuale për
ngrohje.
Me mbështetje nga komuniteti i donatoreve, përfshirë KE, GIZ, etj., Qeveria e Kosovës
(QK) ka zbatuar një numër te masave për eficiencë te energjisë në ndërtesa dhe objekte
te sektorit publik si shkolla, spitale dhe ndërtesa qeveritare. Ndriçimi eficient i ndërtesave dhe rrugëve dhe izolimi termik janë ndërmjet ndërhyrjeve kryesore. Nga ana tjetër,
fushatat për te rritur ndërgjegjësimin publik, që synojnë arritjen e ndryshimit te sjelljes
në sektorin amvisnor, kanë qenë një komponent i rëndësishëm i planeve për eficiencë
te energjisë.
Modernizimi i shërbimeve komunale
Gjatë janar 2006 dhe në vazhdimësi, GIZ është duke financuar 1.5 milion Euro në kuadër te një programi
investimesh te vogla në fushën e eficiences se energjisë në nivel komunal, investime këto qe bashkëfinancohen nga komunat e Kosovës.
Komunat po ndihmojnë në bashkefinancimin dhe zbatimin e 51 projekteve te vogla duke kontribuar me
rreth 50% te fondit te investuar. Shuma maksimale vjetore e secilit projekt dhe komune nuk kalon 40.000
Euro. Investimet përfshijnë: (i) modernizimin e ndriçimit rrugor publik, dhe (ii) rehabilitimin e ndërtesave publike (zëvendësimin e karpenterisë, izolimin termik te mureve te jashtme dhe tavaneve, dhe/ose
instalimin e ngrohjes se përqendruar), përmirësimin e sistemeve te ngrohjes, përfshirë instalime te reja.
Burimi: Rishikim i Skemave Mbështetëse Financiare në Dispozicion për Eficiencen e Energjisë ne Ballkanin
Perëndimor, qershor 2011, raport i financuar nga BE, përgatitur nga një Konsorcium i udhëhequr prej PM
Group

QK është e angazhuar te futë bashkëprodhimin e energjisë elektrike dhe nxehtësisë në
TC Kosova B. Në vitin 2011 u kompletua studimi i fizibilitetit për projektin e kombinimit
te nxehtësisë dhe energjisë elektrike ne Kosove, ku nxehtësia qe humbet prej TC Kosova
B do te rikuperohet dhe transmetohet në sistemin e ngrohjes qendrore te Prishtinës.
Investimi total i kërkuar për ketë Projekt është vlerësuar në 48.9 milion Euro129. Qeveria
Gjermane së bashku me Komisionin Evropian kanë angazhuar financimin për ketë projekt te rëndësishëm bashkëprodhimi.
Disa “pilot-projekte” EE duhet te zbatohen, për te shërbyer si model për ndërhyrje te
ngjashme më te gjëra. Disa ndërhyrje prioritare janë identifikuar, dhe pilot-projekte janë
zbatuar ose janë gati te zbatohen në te ardhmen e afërt. Tri projektet më premtuese
për kursim te energjisë te identifikuara nga studimi i Bankës Botërore për Tregun e
Ngrohjes130 janë: (1) Dritaret e reja për 65% te spitaleve dhe qendrave shëndetësore; (2)
Dritaret e reja për 85% te shkollave; dhe (3) Dritaret e reja për 10% te apartamenteve në
ndërtesat mbi tri kate (ndërtuar gjate periudhe 1960 – 1998).
Zbatimi i plote i këtyre projekteve për kursim te energjisë pritet te sjelle një kursim prej
72 GËh/vit.

129
130

Korniza e Investimeve për Ballkanin Perëndimor (ËBIF), Raporti Vjetor 2011
Strategjia e Ngrohjes e Republikes së Kosovës 2011-2018
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Djegia e drurit për ngrohje është mjaft e përhapur ne Kosovë. Mbi 80% e amvisërive
në Kosovë përdor drutë e zjarrit si burim parësor ose dytësor për ngrohje dhe gatim;
mbi gjysma e shkollave përdorin drutë e zjarrit për ngrohje. Stufat efiçiente te drurit do
te zvogëlonin varfërinë, dhe përmirësonin shëndetin dhe mjedisin. Kosovarët përdorin
rreth 2.5 milion m3 dru zjarri në vit. Dhe, druri kushton rreth €40-50/m3. Shumica e
stufave që djegin dru janë prodhim i dobët me eficiencë te ulët rreth 15-20%, ndërkohë
qe stufat me tulla dhe ato me djegie nga poshtë kanë eficencën prej 50% ose më te lartë.
Programi i Stufave Efiçiente te Drurit për Kosovën
Stufat efiçiente do te zvogëlonin për rreth 60% kërkesën totale për dru zjarri, do te zvogëlonin ndotjen
e ajrit te brendshëm, dhe do te ngadalësonin normën e shpyllëzimit. Kjo do ta bënte pylltarinë e qëndrueshme një mundësi te realizueshme për vendin.
Një stufë efiçiente do te kushtonte rreth €300 nëse prokurohet me shumicë; dhe meqë konsumi vjetor tani
është rreth 10 m3 për amvisëri (4 m3 në zonat urbane dhe 12 m3 në zonat rurale), periudha e vetëshlyerjes
për konsumatorët do te ishte më pak se dy vite. Qeveria e Kosovës mund te zbatonte një program pilot për
te futur stufat efiçiente, me synim pajisjen me stufa efiçiente te 100,000 konsumatorëve më te varfër.
Kërkesa për energji elektrike për ngrohje shtesë do mund te reduktohej me rreth 3,840 kËh/vit për çdo
amvisëri, ose 384 GËh/vit në total e cila tani duhet te importohet në shpenzim te Qeverisë. Një investim
prej €30 milion për stufa efiçiente është më pak se €38.4 milion kostua për energjinë elektrike te importuar
vetëm në vitin e parë dhe do te mundësonte benefite te mëdha për shumë vite në vijim.
Burimi: Statusi i Eficiences së Energjisë ne Ballkanin Perëndimor, Një Raport Grumbullues te Dhënash,
Banka Botërore, 15 qershor 2010

Financime te mëdha kërkohen për te zbatuar masat për EE dhe arritur caqet e NEEAP.
Fondet në dispozicion në nivel rajonal mund te luajnë rol te rëndësishëm në ketë drejtim. Tabela në vijim tregon një përmbledhje te këtyre fondeve131. Informacion i detajuar
mbi operimin dhe financimin e fondeve rajonale ipet në Shtojcën 7.
Rajonal Total

Nr.

Milion Euro

11

592.85

Fondet Rajonale Hua
(me asistencë teknike (AT) dhe grante)

8

580.45

Fondet dhe Programet AT Rajonale

3

12.40

Linjat e Kredisë EE janë disa herë mjete efiçiente për te arritur segmentet komerciale
dhe industriale te tregut. Bankat pjesëmarrëse mund tu propozojnë investime EE konsumatoreve ekzistues, te financuara prej linjave te kredisë. Ajo që duhet te mbahet parasysh në ketë rast është që linjat e kredisë duhet te shoqërohen me trajnim për bankat
participuese dhe fushate marketingu efektive. Përdorimi i fondeve grant për te paguar
përgatitjen e projekteve dhe auditimet energjetike, për te zbutur kështu termat e huave,
është një parakusht.

131

Rishikim i Skemave Mbështetëse Financiare në Dispozicion për Efiçencën e Energjisë në Ballkanin Perëndimor, qershor 2011, raport i financuar nga BE, përgatitur nga një Konsorcium i udhëhequr prej PM
Group
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B. Sfidat kryesore për te avancuar eficiencën e energjisë: Rruga përpara
Kompletimi i kornizës ligjore dhe rregullatore - Kosova duhet te vazhdojë te kompletojë kornizën ligjore dhe rregullatore në fushën e eficiences se energjisë siç kërkohet në
kuadër te Traktatit për Komunitetin e Energjisë (TKE). NEEAP parasheh detajet për këtë
qëllim.
Zhvillimi i institucioneve për nxitje dhe monitorim te eficiences se energjisë - Kosova duhet te funksionalizojë Agjencinë për EE siç parashihet ne Ligjin për Eficiencen e
Energjisë, Nr. 04/L-016, 22.07.2011. Roli dhe përgjegjësitë e kësaj Agjencie janë përshkruar qarte edhe në Rregulloren e MZHE Nr.08/2011 “Mbi Organizimin e Brendshëm
te Agjencisë për Eficiencen e Energjisë”. Edhe pse Ligji për EE nuk parasheh krijimin
e një Fondi për Eficiencën e Energjisë (Fondi për EE), Qeveria e Kosovës duhet te konsultohet me komunitetin e donatorëve mbi ketë çështje dhe te vendosë në mënyrë te
përshtatshme132. Shtojca 8 paraqet informacion mbi rregullimet ligjore dhe institucionale
për fushën e EE në disa vende te BE-se dhe të Ballkanit.
Nga ana tjetër, do te ishte e përshtatshme te krijoheshin zyrat e energjisë në nivel komunal. Të gjitha komunat e Kosovës kanë departamente te dedikuara në çështje te zhvillimit lokal, përfshirë infrastrukturën lokale. Mandatimi i përgjegjësisë për tu marrë me
çështje te energjisë u mungon këtyre departamenteve133. Ligji për Energjinë parasheh
mundësinë e krijimit te zyrave te energjisë në nivel komunal. Ngritja e ketyre zyrave ne
nivel rajonal mund te jete hap i parë i mirë në këtë drejtim. MZHE është e përgatitur te
ofrojë trajnim dhe mbështetje tjetër për zhvillim institucional ashtu që këto zyra krijohen
dhe funksionalizohen brenda një periudhe te arsyeshme kohore. Disa donatorë, si Zyra
Ndërlidhëse e Komisionit Evropian ZNKE) dhe GIZ i Gjermanisë, kanë financuar në te
shkuarën aktivitete trajnimi për zyrtarët komunalë. Shtojca 9 paraqet arsye shtesë mbi
nevojën për krijimin e zyrave komunale te energjisë.
Zhvillimi në vazhdimësi dhe i gjithanshëm i qëndrueshëm dhe mbajtja e stafit te kualifikuar në te gjitha nivelet e qeverisë është një sfidë e madhe për institucionet e sektorit
132

Shumë nga masat për EE kerkojnë investime me periudhë shlyerje më te gjatë se sa shihet e pranueshme
nga konsumatorët. Mes aktiviteteve te tjera, Fondi per EE mund te japë subvencione për zbatimin e investimeve për EE, duke shkurtuar periudhën e shlyerjes, si dhe te ndihmojë në mundësimin e normave te
interesit më te vogla se ato te tregut atje ku është e nevojshme. Fondi EE është i dobishëm kur fokusohet
në segmente te tregut që nuk synohen nga bankat komerciale. Në fillim, fondet EE kanë nevojë për financim grant nga fondet globale te mirëbesimit si GEF, donatorët bilateralë, dhe buxhetet nacionale. Kur
një segment i tregut është mjaftueshem i zhvilluar për te tërhequr financime komerciale, atëhere është

133

arritur qellimi i Fondit EE Fdhe ai mund te largohet gradualisht brenda/deri në periudhën afatmesme.
Decentralizimi politik dhe i pronësisë së aseteve dhe burimeve është në nivel te avancuar në Kosovë. Por,
në rrugen e saj drejt integrimit Evropian, Kosova do duhet te decentralizojë më tej funksionet e buxhetit
dhe zhvillimit ekonomik. Ky proces do duhet te shkojë paralel me zhvillimin institucional te komunave
dhe kapaciteteve te tyre për te planifikuar zhvillimin dhe mbledhur në menyrë adekuate te ardhura vendore.

Tryeza Tematike PËr Mjedis, Energji, Transport dhe Zhvillim Rajonal

85

energjetik në Kosovë.
Mbështetje e mëtejshme e gjithanshme për zhvillimin te institucioneve dhe infrastrukturës për auditimin energjetik si dhe për krijimin e bizneseve te ESCO-ve134 duhet te jete
pjesë e zhvillimit institucional në fushën e eficiences së energjisë në Kosovë. Veprimet
respektive te parapara në NEEAP duhet te ndërmerren.
Zhvillimi i një sistemi te dhënash gjithëpërfshirëse për energjinë - Zhvillimi i sistemeve
për mbledhjen dhe raportimin e te dhënave në përputhje me EUROSTAT është një prej
kërkesave për futje ne BE. BE-ja, nëpërmjet KEn, ka angazhuar agjencitë e saj relevante
për te dhënë mbështetje teknike substanciale për krijimin e sistemeve adekuate te statistikave energjetike në vendet e Ballkanit Perëndimor, ashtu që te mund te zhvillohen
indikatorët e dobishëm te eficiences se energjisë dhe te monitorohet progresi i arritur.
Dhënia e incentivave - Incentivat mund te ndihmojnë ne tejkalimin e barrierave ndaj
hyrjes ne treg, për shembull, nëpërmjet programeve speciale që ofrojnë mbështetje
teknike dhe financiare, ose bile edhe përjashtime te përkohshme nga procedurat administrative standarde. Incentivat duhet te jenë si te llojit shtytës te kërkesës ashtu edhe
te ofertës. Shembuj te incentivave shtytës te kërkesës janë ato te futjes se kodeve dhe
standardeve që krijojnë ndërgjegjësim tek përdoruesit fundorë, dhe që bëjnë te mundur financim koncesionar (me lehtësira). Masa nga ana e ofertës përfshijnë veprime si
dhënia e incentivave nëpërmjet taksave dhe financimit për ndërmarrjet, duke reduktuar
kufizimet e importit dhe taksat doganore për importimin e pajisjeve energji-efiçiente,
trajnimin e auditorëve, arkitektëve dhe kontraktorëve, etj.
Heqja e barrierave - Siç identifikohen nga Banka Botërore, barrierat kryesore përfshijnë:
(i) kornizat jo-adekuate ligjore dhe rregullatore, (ii) mungesa e incentivave te te gjitha
llojeve, (iii) trajnimi dhe ‘knoë-hoë’ janë te pamjaftueshme, (iv) kostot e larta te investimeve për teknologjitë energji-efiçiente, (v) kodet moderne te ndërtimit dhe standardet e
EE për makineritë dhe pajisjet duhet te futen dhe zbatohen, (vi) fondet për EE duhet te
krijohen, (vii) fushata te targetuara te informimit duhet te lansohen, dhe (viii) çmimet e
energjisë janë te ulta dhe ndër-subvencione, ndërkohë mos-pagesa është një çështje sinjfikante. Një përmbledhje e barrierave sipas Bankës Botërore për avancimin e eficiences
se energjisë ne Ballkanin Perëndimor paraqitet në Shtojcën 10.
Vazhdimi i udhëheqjes nëpërmjet shembullit dhe avancimi i ndërgjegjësimit publik mbi
eficiencen e energjisë - Edhe pa përmirësime te menjëhershme në sistemet e te dhënave,
strukturat e tarifave, dhe nivelet e tarifave, shumë mund te bëhet për te rritur EE. Së pari,
sektori publik duhet te vazhdoje te udhëheqë duke futur masa për kufizim te kërkesës
për energji në te gjithë stokun e ndërtesave te tij ekzistuese dhe te ato reja ë te ardhmen.
Duhet te vazhdohen fushatat për ngritjen e ndërgjegjësimit dhe që kërkojnë te ndrysho134

ESCO-t (Kmpanitë e Shërbimeve Energjetike) janë kompani te sektorit privat që veprojnë si ndërmjetëse
financiare për te zbatuar masat e efiçencës në emër te klientëve nga sektori publik. Për to mund te jenë
te mundshme financime preferenciale nga Institucionet Financiare Ndërkombëtare, veçanërisht nëse ato
operojnë kontrata performance te energjisë me klientet e tyre nga sektori publik, duke ndarë kursimet.
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het sjellja ndaj energjisë ne sektorin amvisnor (banesor dhe transport). Së dyti, QK duhet
te përpiqet te përshpejtojë zbatimin e Projektit te bashkëprodhimit në TC Kosova B. Së
treti, fillimi i programeve për futjen e stufave efiçiente me dru, veçanërisht për te varfrit,
mund te konsiderohej si pjesë e programit te sektorit publik, ashtu si edhe programet e
ndriçimit eficient. Te gjitha këto përpjekje duhet te shoqërohen nga një angazhim dhe
veprime te fuqishme për te eliminuar shtrembërimet në çmimet e energjisë dhe rritje
graduale te çmimeve te energjisë në nivele që ato ti mbulojnë kostot për ti mundësuar
konsumatorëve zgjedhje racionale mes opsioneve për investime në EE.
Financimi i masave te EE në sektorin publik - Në sektorin publik ekziston potencial i
madh për kursim te energjisë, realizimi i te cilit, nëse synohet te arrihen caqet, kërkon
marrjen e huave në shuma substanciale prej sektorit publik. Shumica e fondeve aktualisht te mundshëm për tu mobilizuar janë te orientuar në huamarrje prej sektorit privat
me fokus kryesor tek amvisëritë dhe ndërmarrjet e vogla dhe te mesme (NVM). Kjo
nënkupton se fondet dhe mekanizma te tjera duhet qe gjithnjë e me shume te fokusohen
në shërbimet komunale dhe ndërtesat publike. Kapaciteti huamarrës i sektorit publik
ne nivel komunal dhe nacional është shume i kufizuar dhe prandaj kërkohet te bëhen
përpjekje për te gjetur modele alternative që lejojnë financimet te vihen në dispozicion
te sektorit publik.
Programi për Rehabilitimin e Ndërtesave Publike në nivel Nacional - Shumë ndërtesa
te administratës, sektorit shëndetësor dhe arsimor janë në kontroll shtetëror dhe mund
te përdoren për demonstruar përmirësimet te EE si dhe për te krijuar bazën për një industri vendore shërbimesh qe realizon auditime energjetike dhe zbaton projekte, mbase
e mbështetur me grante dhe hua nga institucionet financiare ndërkombëtare (IFN).
Kjo masë/program mund te bashkërendohet shume mire me zhvillimin e politikave
te prokurimit publik që mundësojnë shërbimet energjetike. Lejimi i ofertave ‘te gjitha
në një’ për pajisje, shërbime, dhe garanci për kursime te energjisë, do te mundësonte kontraktim eficient për rehabilitime/përmirësime për EE të ndërtesave. Një model
i mundshëm është kontraktimi ESCO, i cili zakonisht paketon pajisje, shërbime, dhe
garancitë te performances për kursim te energjisë, nëse kështu kërkohet135. Qeveria, me
ndihmë nga donatorët, duhet te konsiderojë modifikimin e politikes se saj nacionale te
prokurimit për te mundësuar kontraktimin e shërbimeve energjetike136.
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Modele më pak gjithpërfshirëse mund te konsiderohen, dhe ato mund te jenë më te përshtatshme. Bashkimi i shumë rehabilitimeve te ndërtesave në një pakto prokuruese do te çonte në ‘economy of scale’ dhe
tërhiqte interes më te madh nga ofertuesit. Ky lloj projekti do te nxiste kërkesën për shërbime energjetike
dhe do te tërhiqte në tregun e EE furnizuesit e pajisjeve, shitësit, dhe kontraktorët vendor dhe ndërkom-

136

bëtar.
Statusi i Efiçencës së Energjisë në Ballkanin Perëndimor, Një Raport Grumbullues te Dhënash, Banka
Botërore, 15 qershor 2010
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2.9.

Siguria Bërthamore dhe Mbrojtja nga Rrezatimi

A. Statusi, progresi dhe planet
Agjencia e Kosovës për Mbrojtje nga Rrezatimi dhe Siguria Bërthamore (AKMRrSB) u
themelua në 21.06.2011, bazuar në ligjin për Mbrojtje nga Rrezatimi Jo-jonizues, Jonizues
dhe Siguria Nukleare.
Nga korriku i vitit 2012, AKMRrSB është Agjenci e pavarur në ZKM bazuar në Ligjin për
Agjencinë e Kosovës për Mbrojtje nga Rrezatimi dhe Siguria Bërthmore137, ky ligj rregullon statusin, detyrat dhe përgjegjësitë e Agjencisë. Ndërkohë ka filluar puna me përgatitjen e udhëzimeve administrative dhe rregullave qe do te miratohen pas miratimit te
Ligjit te ri, perfshirë rregulloren për ekspozimet mjekësore, punëtorëve profesional dhe
popullatës, menagjimin e mbeturinave radioaktive, transportin e burimeve radioaktive,
mospërhapjen e armëve të shkatrimit në masë, dhe rregullat rregulloren për licencim
dhe inspektim138.
Masat për mbrojtje nga rrezatimi dhe siguri bërthamore janë pjesë e kërkesave te KE-së
në rrugën drejt integrimit Evropian. Nga ana tjetër, Kosova duhet te plotësojë obligimet
ndërkombëtare në fushën e mbrojtjes nga rrezatimi dhe sigurisë bërthamore, ashtu siç
ato definohen nga Agjencia Ndërkombëtare për Energji Atomike (ANET-IAEA).
Objektivat e AKMRrSB përfshijnë139: (i) krijimin e bazës ligjore dhe harmonizimin e legjislacionit te Republikës se Kosovës me standardet e BE-se dhe të Agjencisë Ndërkombëtare për Energji Atomike (ANET-IAEA); (ii) ratifikimi i konventave ndërkombëtare
ne fushën e sigurisë bërthamore; (iii) mbikëqyrja e operatorëve që përdorin burime radioaktive ose substanca bërthamore, shfrytëzojnë burime radioaktive ose transportojnë
materiale nukleare; dhe (iv) krijimin e kushteve mbrojtjen e përgjithshme te shëndetit
dhe mjedisit ngveprimet e dëmshme te rrezatimit, dhe plotësimin e obligimeve ne fushën e sigurisë bërthamore.
AKMRrSB është duke u kompletuar dhe po fillon te funksionojë, me synimin që te aftësohet për te kryer detyrat dhe përgjegjësitë e përcaktuara në Ligj. AKMRrSB planifikon te plotësojë bazën ligjore dhe rregullatore, ashtu që te fillojë aktivitetet e licencimit
dhe inspektimit te cilat do te sigurojnë mjedis te sigurte për jetë te shëndetshme në vend.
AKMRrSB përballet me përgatitjen e pjesëve te reja te legjislacionit dhe rregullave ne
përputhje me acquis te BE-së.

137
138

139
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Ligji për Agjencinë e Kosovës për Mbrojtjen nga Rrezatimi dhe Sigurina Bërthamore, Nr. 2011/04-L-067,
promulguar nga Decreti i Presidentit te Republikës së Kosovës Nr.DL-028-2012, datë 08.06.2012
Sipas përfaqësuesit te AMRrSB në Tryezen për Energjinë, organizuar në 6 dhjetor 2012, Golem, Shqipëri;
Teksti është plotësuar nga z.Ferki Fejza u.d Kryeshef Ekzekutiv AMRrSB , Prill 2013
http://mmph.rks-gov.net/?cid=2,54,195
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B. Sfidat kryesore: Rruga përpara
Janë identifikuar sfidat e mëposhtme për avancimin e mbrojtjes nga rrezatimi dhe sigurinë bërthamore ne Kosovë:
1.
2.
3.
4.

Nevojitet transpozimi i mëtejmë i acquis për fushën e sigurisë bërthamore dhe
mbrojtjes nga rrezatimi
Nevojitet zhvillimi i një plani nacional për emergjenca radiologjike dhe
bërthamore si dhe një strategji për menaxhimin e mbetjeve radioaktive
Nevojitet te bashkërendohen funksionet e AKMRSN me organizatat simotra ne
rajon dhe në BE
Nevojitet përfshirja ne konventat ndërkombëtare mbi sigurinë bërthamore dhe
krijimi i një organi te përshtatshëm rregullator

Kosova duhet te zhvillojë një plan nacional për emergjenca radiologjike dhe bërthamore
dhe një strategji për menaxhimin e mbetjeve radioaktive me fokus në planifikimin për:
1.

2.
3.

4.

Transpozimin e acquis te BE për sigurinë nukleare dhe mbrojtjen nga rrezatimi140, dhe përputhjen me standardet ndërkombëtare, përfshirë rishikimin dhe
amendimin e Ligjit për mbrojtjen kundër rrezatimit jo-jonizues dhe jonizues
dhe sigurinë nukleare,
Zhvillimin e rregullave te zbatueshme dhe librave udhëzues ne përputhje me
acquis te BE,
Avancimin e zhvillimit institucional dhe operacionalizimin e AKMRrSB, përfshirë avancimin e kapaciteteve administrative dhe furnizimin e pajisjeve vlerësuese, dhe
Ndërmarrjen e aktiviteteve te kërkuara për tu përfshirë në konventat ndërkombëtare për sigurinë bërthamore dhe krijimin e një organi te përshtatshëm rregullator.

Qëllimi afatmesëm për Kosovën duhet te jete përgatitja e AKMRrSB për te përmbushur
përgjegjësitë e saj, përfshirë inspektimin dhe monitorimin siç ngarkohet me Ligj.
2.10.

Sfidat kryesore dhe rekomandimet:

1. Kuadri ligjor dhe rregullator
Kosova, në periudhën afatshkurtër, duhet ta permiresoje këtë legjislacion bazik per fushen e energjise ashtu që ai te përputhet me Pakon e Tretë te acquis BE për energji. Deri
në periudhën afatmesme, Kosova duhet te zhvillojë më tej edhe kuadri rregullator per
kete sektor ashtu si parashihet në kuadër të Traktatit për Komunitetin e Energjisë (TKE).

140

Direktivat EURATOM te cilat në veçanti përmbledhin kërkesat lidhur me përdorimin e radionuklideve
për një numër aplikacionesh në sektorin mjeksor dhe në industri.
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2. Politika dhe Strategjia
Nevoja per një politike energjetike te qarte dhe gjithëpërfshirëse që orientohet nga tregu,
larg monopoleve, dhe të e qëndrueshme nga pikëpamja sociale. Ne kushtet aktuale te
ekonomise dhe financave boterore, politika e re duhet te identifikojë skema financiare
inovative për investimet kapitale. Këtë politike te re Kosova duhet ta reflektoje në Strategjinë e Energjisë.
3. Siguria e Furnizimit
Nevoja për avancim të infrastrukturës energjetike përfshirë kapacitetet gjeneruese dhe
rrjetin transmetues. Zhvillimi i kapaciteteve te reja gjeneruese nga linjiti, rehabilitimi
i TC Kosova B, dhe ndertimi i interkoneksioneve te reja me vendet fqinje, përfshirë
Shqipërinë dhe Maqedoninë, janë ndër prioritetet kryesore. Modernizimi dhe zgjerimi i
kapacitetit në NQ Termokos dhe lidhja e saj me bashkëprodhim në TC Kosova B përbën
prioritet ne sektorin ngrohjes qendrore. Lidhja me rrjetin rajonal te gazit natyror do te
rritë sigurinë e furnizimit dhe do te mundësonte përmirësimin e menaxhimit te sistemit
energjetik.
4. Tregu i Brendshëm i Energjisë
Kosova duhet ta lejojë që KEK sh.a. gradualisht të shesë në tregun e lire afatshkurtër një
pjese te energjisë që ai gjeneron. Kosova duhet poashtu të shthurë efektivisht bizneset e
shpërndarjes dhe furnizimit të energjisë elektrikeashtu që te lehtësohet futja e konkurrencës në tregun e energjisë elektrike. Vendosja e çmimeve te përdorimit fundor për
konsumatoret tarifore që reflektojnë kostot e gjenerimit, transmetimit, shpërndarjes,
dhe furnizimit, është njëra prej çështjeve kryesore që duhet te adresohet perpara se cmimet te liberalizohen plotesisht. Skema mbrojtëse te konsumatorëve në nevojë duhet te
transferohet nga sektori energjetik në sistemin nacional te mirëqenies.
5. Energjia e Ripërtëritshme
Kosova akoma nuk e ka te kompletuar kornizen e saj ligjore, infrastrukturen teknike
dhe ate financiare per angazhim sa me te shpejte te projekteve per gjenerim te energjise
alternative nga burimet e riperteritshme (BRE), bazuar ne standarde te BE dhe Direktivën 2009/28/EC mbi nxitjen e përdorimit te energjisë nga BRE, si dhe arritjen e caqeve
për BRE siç ato për Kosovën janë përcaktuar në kuadër te Traktatit për Komunitetin e
Energjisë.
6. Efiçenca e Energjisë
Kosova akoma nuk e ka te kompletuar kornizen për nxitjen e eficiences se energjise
dhe arritjen e caqeve te parapara. Arritja e caqeve për efiçencën e energjisë kërkon edhe
zhvillim te mëtejmë institucional, konkretisht: (i) funksionalizimin e plotë te Agjencisë
Kosovare për Efiçiencë te Energjisë, (ii) krijimin e një Fondi për Efiçiencë te Energjisë,
dhe (iii) themelimin e zyrave te energjisë në nivel komunal, duke filluar së pari me zyra
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te energjisë në nivel rajonal.
7. Siguria Nukleare dhe Mbrojtja nga Rrezatimi
Mungesa e një plani nacional për emergjenca dhe një strategji për menaxhimin e mbetjeve radioaktive, perfshire edhe mungesa e një organi te përshtatshëm rregullator.
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Shtojca 1: Informacion i përmbledhur për TKE
Traktati për Themelimin e Komunitetit të Energjisë
Në vijim të Forumit të Athinës i cili synonte të krijonte tregun e integruar rajonal të energjisë ne Evropën
Jug Lindore, në 25 tetor 2005 Komuniteti Evropian dhe Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Bullgaria, Kroacia, Mali i Zi, Ish Republika Jugosllave e Maqedonisë, Rumania, Serbia dhe UNMIK në emër të Kosovës
nënshkruan Traktatin themelues të Komunitetit të Energjisë. Në vijim të procesit të ratifikimit dhe
notifikimit, Traktati hyri në fuqi në 1 korrik 2006. Austrisë, Qipros, Republikës Çeke, Gjermanisë, Greqisë,
Hungarisë, Italisë, Sllovakisë, Sllovenisë, Mbretërisë së Bashkuar iu akordua statusi i një Pjesëmarrësi në
takimin e parë të Këshillit Ministror në nëntor 2006. Në dhjetor 2009 Këshilli Ministror i Komunitetit te
Energjisë vendosi pranimin e Moldavisë dhe Ukrainës. Me këtë vendim, koncepti gjeografik i Ballkanit
Perëndimor, me të cilin procesi ishte lidhur fillimisht, humbi vlefshmërinë e tij. Sot, leitmotivi pas Traktatit te Komunitetit të Energjisë është importimi i politikës energjetike te BE në vendet jo anëtare të BE.
Traktati kërkon nga Palët Kontraktuese të zbatojnë pjesë të rëndësishme të acquis communautaire,
parasheh krijimin e një tregu të vetëm të energjisë dhe te mekanizmit për operimin e tregjeve të rrjetave.
Ai themelon gjithashtu institucionet e Komunitetit te Energjisë, si edhe procesin vendim-marrës.
Korniza institucionale dhe procesi vendim-marrjes brenda Komunitetit të Energjisë përfshin organet në vijim: (i) Këshillin Ministror, (ii) Grupin e Përhershëm të Nivelit të Lartë, (iii) Fora-n, dhe (iv) Sekretariatin.
Sipas Nenit 2, detyra e Komunitetit të Energjisë është të organizojë marrëdhëniet mes Palëve Kontraktuese
dhe të krijojë në kornizë ligjore dhe ekonomike lidhur me Energjinë në Rrjeta në mënyrë që të:
c.
krijohet një kornizë ligjore dhe rregullatore e qëndrueshme e aftë për te tërhequr investime në
rrjetat e gazit, gjenerimit te energjisë elektrike, dhe rrjetat e transmetimit dhe shpërndarjes,
d. krijohet një hapësirë e vetme rregullatore për tregtim e Energjisë në Rrjet,
e.
avancohet siguria e furnizimit në hapësirën e vetme rregullatore,
f.
përmirësohet situata mjedisore e lidhur me Energjinë në Rrjet dhe efiçenca e energjisë e lidhur
me to, nxitet përdorimi i BRE, dhe të vendosen kushtet për tregtimin e energjisë në hapësirën e
vetme rregullatore, dhe
g. zhvillohet konkurrenca në tregun e Energjisë në Rrjet në një shkallë më të gjerë gjeografike dhe
shfrytëzohet ‘economies of scale’.
Në fjalët e Komisionit Evropian (COM(2011) 105 final),
“Komuniteti i Energjisë është rreth investimeve, zhvillimit ekonomik, sigurisë së furnizimit me energji dhe
stabilitetit social; por – më shumë se kjo – Komuniteti Energjisë është gjithashtu për solidaritet, besim reciprok
dhe paqe. Vetë eksperienca e Komunitetit të Energjisë, vetëm dhjetë vite pas përfundimit të Konfliktit Ballkanik,
është një sukses në vete, ashtu siç ajo qëndron si projekti i parë institucional i ndërmarrë nga vendet jo-anëtare të BE
në Evropën Jug Perëndimore.”
Burimi: Adaptuar nga http://www.energy-community.org
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Shtojca 2: Objektivat e Strategjisë së Energjisë për Komunitetin e Energjisë
Strategjia e Energjisë për Komunitetin e Energjisë
Komuniteti i Energjisë, në mënyrë te ngjashme me Bashkimin Evropian, ballafaqohet me nevoja te mëdha
për investime gjete dekadave ne vijim për te menaxhuar modernizimin e stabilimenteve prodhuese te
energjisë dhe infrastrukturës te orientuar nga ulja e emetimeve te karbonit. Adoptimi i Strategjisë se Energjisë për Komunitetin e Energjisë tregon angazhimin për te bashkërenduar më mire politikat nacionale.
Për te arritur përballimin e nevojave te rritjes se kërkesës për energji ne Komunitetin e Energjisë (KEn),
nevojiten rreth 39 miliard Euro investime për gjenerim te energjisë elektrike, eficiencen e energjisë, dhe
përmirësimin e menaxhimit te kërkesës deri në vitin 2020. Objektivat e Strategjisë janë:
Krijimi i një Tregu Energjetik te Integruar dhe Konkurrues, me synimin që te organizohen marrëdhëniet
midis Palëve Kontraktuese te KEn, në mënyrë qe te krijohet një kornize e përbashkët ligjore dhe rregullatore për tregjet e energjisë, e cila do te lejonte tregtimin e energjisë përtej kufijve te tyre. Qëllimi është
te krijohet një treg i integruar konkurrues midis Palëve Kontraktuese dhe fqinjëve te tyre nga BE, dhe në
fund integrimi i këtij tregu në tregun unik energjetik te BE-së.
Tërheqja e investimeve në energji shume te nevojshme për te përballuar kërkesën ne rritje dhe për te
zëvendësuar centralet gjeneruese te vjetruara (te cilat do te kërkohen gjithashtu sepse duhet te zbatohen
acquis për mjedis te KEn). Për te përmirësuar sigurinë e furnizimit, eficiencen e energjisë, dhe përdorimin e
burimeve te riperteritshme te energjisë, kërkohen investime te reja në gjithë sektorin energjetik të Palëve
Kontraktuese.
Ofrimi i furnizimit te sigurte dhe te qëndrueshëm me energji për konsumatoret nëpërmjet dërgimit te
pandërprerë te energjisë, me çmime te përballueshme, ndërkohë që çështjet mjedisore merren parasysh me
prioritet te larte.
Strategjia analizon tri skenarë te mundshëm furnizimi duke atribuuar kostot e vlerësuara te investimeve
për secilën prej tyre, duke sinjalizuar ne te njëjtën kohe Palët Kontraktuese dhe investitorët potenciale
për madhësinë/masën e benefiteve prej tyre por gjithashtu edhe sfidat. Strategjia që është dokumenti i
parë i dhënë për diskutim publik në KEn, do te evoluojë me kohë duke reflektuar ndryshimet ne kornizën
ligjore, si dhe faktorët e rinj ekonomik dhe politik. Kjo do te thotë se dokumenti do te përditësohet sistematikisht.
Strategjia e Energjisë thekson se çmimet dhe tarifat e rregulluara dhe jo kost-reflektive janë barriera kryesore për investimet, te cilat duhet te eliminohen sa me shpejt te jete e mundur.
Burimi: http://www.energy-community.org
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Shtojca 3: Përmbledhje e barrierave ndaj investime ne sektorin e energjisë te Ballkanit Perëndimor
Barrierat ndaj Investimeve
Disa nga këto barriera ekzistojnë dhe Shtetet Anëtare te BE-se, por te tjera janë veçanërisht prezente në
rajonin e KEn, si vijon:
Një barriere kryesore për investimet shkaktohet nga çmimet dhe tarifat e rregulluara dhe/ose jo kost-efektive. Në shumicën e rasteve, çmimet e rregulluara te energjisë për konsumatorët fundore nuk reflektojnë
kostot reale te furnizimit me energji, përfshirë koston e gjenerimit (koston margjinale afatshkurtër), që
reflekton tërësisht portofolin e gjenerimit, investimet e nevojshme/një normë te përshtatshme te kthimit,
koston e importit, kostot e furnizimit dhe borxhet e këqija.
Shpërndarja asimetrike e kostove dhe benefiteve midis përfituesve; eksternalitetet (pozitive ose negative)
që nuk reflektohen ne mënyrë te përshtatshme nga sinjalet ekzistuese te tregut dhe rrjedhat e te hyrave.
Mungesa e instrumenteve inovative financiare, te ndryshme nga grantet.
Procedurat e gjata dhe joefektive për dhënien e lejeve, se bashku me kundërshtimin publik, që pengojnë
zbatimin me kohë te projekteve infrastrukturore energjetike.
Korniza rregullative, edhe pse në progres, nuk është plotësisht ne përputhje me acquis veçanërisht sa i
përket hapjes se tregut me shumice te energjisë elektrike, transparencës në alokimin e kapaciteteve dhe
kyçjen e palës se tretë ne rrjet.
Një barriere e rëndësishme ndaj hapjes se tregut është ajo që furnizimi dhe shpërndarja, në përgjithësi,
nuk janë shthurur, gjë që krijon një ‘fushë loje’ te pabarabartë mes furnizuesit ekzistues dhe hyrësit te ri ne
treg.
Diferencat në alokimin e kapaciteteve ndër-kufitare (veçanërisht alokimet që nuk bazohen në treg) si dhe
diferencat në metodologjinë e çmimit përbejnë pengesa për tregtimin.
Çmimi referues me shumice, transparenca dhe likuiditeti i tregut, te cilat janë parakushte për tregtimin e
suksesshëm te energjisë elektrike, akoma mungojnë ne shumicën e vendeve.
Parashikueshmëria për periudhë më te gjatë e feed-in tarifave, e cila është kruciale për projektet e reja te
burimeve te ripërtërishme (BRE), nuk sigurohet gjithnjë.
(Pa)mundësia e kapacitetit te rrjetit për te dispeçuar energjinë që luhatet te prodhuar nga BRE përdoret
shpesh si arsye për te kufizuar zhvillimin e tyre.
Burimi: http://www.energy-community.org
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Shtojca 4: Parashikimi i Furnizimit me Energji Elektrike në Kosovë sipas burimit
energjetik primar deri në 2030

Domestic Electricity Supply
(GWh)
-base scenario

2009

2012

2015

2018

2020 a)

2025 a)

2030

Kosovo*

5469

6143

6674

7210

7532

8357

9181

Domestic Production

4975

5541

5874

8896

9123

9174

9223

Coal (lignite)

4855

5836

5568

8007

8188

8188

8188

Gas

0

0

0

0

0

0

0

Oil

0

0

0

0

0

0

0

Nuclear

0

0

0

0

0

0

0

Hydro

105

132

186

738

776

776

776

RES (other than hydro)

15

23

120

151

159

210

259

Imports

768

602

800

0

0

0

0

Exports

-274

0

0

-1686

-1951

-817

-42

Kosova: Furnizimi vendor me energji elektrike bazohet në masë te madhe në linjit: 98%
në 2009, duke u zvogëluar në 90% në 2020 (skenari bazë). Pjesa tjetër e furnizimit do te
mbulohet nga hidro dhe te tjera BRE; një import neto aktual do te bëhet pozicion eksporti neto duke filluar prej 2018. Meqë informacioni i përdorur u bazua në Strategjinë
e Energjisë të Kosovës* të adoptuar në 2009, gazi dhe nafta nuk janë paraparë në gjenerimin e energjisë elektrike deri në 2030; Por, së fundi Kosova* ka shprehur interesin për
te futur gazin në konsumin e saj.
Burimi: Strategjia Rajonale e Energjisë për Komunitetin e Energjisë, adoptuar nga Këshilli Ministror në 18 tetor 2012
Shtojca 5: Feed-in tarifat e aplikueshme dhe lista e kërkesave për licenca dhe leje për BRE
Feed-in tarifat e mëposhtme janë publikuar në website te MZHE-së.
Burimi primar i ripërtërishëm i energjisë

(€/MËh)

HC (< 10 MË)    

63.3

Erë   

85.00

Solar    

n/a

Biogaz dhe biomasë

71.3

Në përpjekje për te nxitur zhvillimin e BRE-ve, MZHE ka publikuar listën e mëposhtme
te hapave me kërkesat për licenca dhe leje.
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Kushtet e marrjes së licencave dhe lejeve për energji të ripërtërishme
Hapi 1: Agjencia për Regjistrimin e Bizneseve në Kosovë (www.arbk.org)
-    Regjistrimi i biznesit
Hapi 2: Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor (http://mmph.rks-gov.net/)
-    Leja për mbrojtjen e mjedisit
-    Leja për shfrytëzimin e ujërave (nëse flitet për hidroenergji)
-    Leja e ndërtimit (për kapacitete të instaluara mbi 20MË)
Hapi 3: Lejet varësisht nga lokacioni i ndërtimit
-    Agjencia e Pyjeve e Kosovës (nëse preket ndonjë pyll)
-    Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit (nëse preket ndonjë zonë e interesit të veçantë/zonë arkeologjike)
Hapi 4: Ministria e Infrastrukturës
-    Leja për kyçje në infrastrukturën ekzistuese rrugore
Hapi 5: Komuna
-    Leja e ndërtimit (për kapacitete të instaluara nën 20MË)
-    Kontrata për shfrytëzim të tokës
Hapi 6: KEK (www.kek-energy.com)
-    Autorizimi për kyçje në sistemin e shpërndarjes së energjisë
-    Kontrata për blerjen e energjisë nga furnizuesit. Në rast të tarifave stimuluese, nga furnizuesi publik.
Hapi 7: Zyra e Rregullatorit të Energjisë
- Autorizimi për gjenerim të energjisë
Burimi: http://mzhe.rks-gov.net/?page=1,240
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Shtojca 6: Incentivat për BRE ne vendet e BE: Eksperienca dhe mësimet
Shtetet Anëtare te BE-së ofrojnë një diapazon incentivash për nxitjen e BRE-ve, përfshirë: (i) Feed-in tarifat, (ii) Kuota dhe Certifikata te Gjelbra te Tregtueshme (CGT), (iii)
Studime për investime/grante dhe/ose Përjashtime nga taksat/kreditë, dhe (iv) Sisteme
te tjera.

RE Electricity Policy in the EU:
Feed-in Tariff

CZ

LV

Quota

EE

BG

PL
UK

HU

CY

RO

LU

DE

SK

LT

ES

DK

PT

FR

GR

AT

SI
NL

SE

BE

IT

UK

UK

IE
NL

FI
MT

Tender

SL

Tax measures

Burimi: Rishikimi i Eksperiencës Ndërkombëtare me Mekanizmat Mbështetës për
Obligimin ndaj Energjisë së Ripërtërishme, maj 2005
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Si Renditen/Krahasohen Tri Mekanizmat Kryesore te Incentivave në Shtetet e BE: Kuotat, Feed-in Tarifat
dhe Procedurat Tenderuese?
Thënë përgjithësisht, evidenca në dispozicion sugjeron që në vendet e BE-së feed-in tarifat kanë arritur
performancën me te mire për nxitjen e zhvillimit te BRE-E, edhe pse ky konkluzion duhet te kualifikohet.
Sistemet e kuotave nuk duket te kenë arritur te njëjtën rezultat. Kjo diferencë në performancë mund te jetë
për faktin se mekanizmat mbështetës të bazuara në kuota për BRE-E dhe certifikata te tregtueshme:
janë më komplekse, për shembull ato kërkojnë krijimin e një tregu dytësor për te tregtuar certifikatat e
gjelbra;
janë futur kohët e fundit dhe për këtë, duke pasur parasysh kompleksitetin e tyre më te madh, mund
te jetë e vërtetë që zbatimi i përshtatshëm i tyre nuk është arritur akoma në te gjitha juridiksionet dhe
pjesëmarrësit duhet akoma te njihen dhe familjarizohen me mekanizmin;
mbështeten në çmimin e certifikatave për te dhënë sinjalin për nxitje te investimeve. Ky çmim mund te
tregojë luhatshmëri sinjifikante. Kjo luhatshmëri mund te shihet si burim rreziku nga investitorët. Në
teori, një rrezik i tyre mund te eliminohet nëpërmjet instrumentesh te dizajnuar në mënyrë adekuate, si
kontratat afatgjata ose derivativët. Sidoqoftë, pjesërisht sepse këto skema janë futur relativisht vonë, duket
se instrumente te tilla eliminimi te rrezikut akoma nuk janë zhvilluar plotësisht.
Në zëvendësim, procedurat konkurruese te tenderimit duket se kanë funksionuar fare mirë në shumë raste, të paktë për te filluar hapjen e tregut. Çështja e rëndësishme lidhur me sistemet tenderuese është nëse
ato duhet te përdoren vetëm ne fazën fillestare te zhvillimit te BRE-E, apo duhet te mbahet si një sistem në
vazhdimësi, duke konsideruar faktin se ato janë më komplekse se sistemi i feed-in tarifave.
Ekzistenca e një skeme te përshtatshme feed-in tarifash është një kusht i nevojshëm por jo i mjaftueshëm
për zhvillimin e BRE-E. Kushtet për kyçje në rrjet, procedurat administrative (kontratat, licencat, lejet,
burokracitë e pa koordinuara te shumëfishta, etj.) dhe shkalla (e perceptuar) e stabilitetit e mekanizmit
mbështetës janë gjithashtu relevante. Ka raste ne BE, si Franca, ku ekziston potencial sinjifikant për shumë
BRE-E dhe niveli i feed-in tarifave është i njëjtë ose më i lartë se në Shtete Anëtare te tjera, dhe akoma penetrimi i BE-E ka mbetur pas kundrejt arritjeve në këto Shtete Anëtare te tjera. Vështirësitë në kyçjen në rrjet
dhe mekanizmat komplekse administrative bllokuan zhvillimin e BRE-E në Francë deri në 2006.
Është poashtu e rëndësishme te përmendet se projektet e vogla mundet te duhet te mbështeten gjithashtu me te tjera lloje incentivash, si grante kapitale, zvogëlime te normave te interesit, etj.. Ky është rasti i
projekteve që zhvillohen nga komuniteti lokal apo ndërmarrjeve shumë te vogla, te cilat mund te jenë te
limituar financiarisht.
Burimi: Korniza Rregullatore për BRE në Kosove, Përgatitur nga Mercados – EMI, janar 2009
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SKEMAT NXITESE PER BRE-E NE EU-25
Main Suporting
policies

Biogas

Biomass

"Biogass: 10.3
- 16.5 € cents/
kWh
Sewage & landfill: 3-6 € cents/
kWh"

"Electricity:
< 200 kW 13 €
cents/kWh
> 200 kW 13 €
cents/kWh
Heat: Investment subsidy"

4 - 12.8 €
cents/kWh

"Electricity: 7
€ cents/kWh
Heat:
Ivestment
subsidy"

2 € cents/kWh

"2 € cents/
kWh
Wallonie:
investment
subsidy"

"2 € cents/
kWh
Wallonie:
investment
subsidy"

"2 € cents/
kWh
Wallonie:
investment
subsidy"

Governmental
grants of 30-40%
plus feed-in
tariffs

Although the
government
intends to
make Cyprus
less dependent
on imported
energy, the
infrastructure is
set up for fossil
fues generation.

"Landfill &
Sewage:
Investment
grant plus 6.3 €
cents/kWh"

"Investment
grant;
6.3 € cents/
kWh"

Investment
Subsidy

"Minimum
feed-in tariffs
(Purchase price
or Green premiums).
Taxes reduction"

"PP: purchase
price for the electricity supplied
to the network.
GP: green
premium for
the electricity
supplied to a
trader or eligible
customer.
Methods may
not be combined"

"8.3 - 11 € cents/
kWh (PP)
4.2 - 7 € cents/
kWh (GP)"

"8.5 - 12.3 €
cents/kWh
(PP)
4.4 - 8.2 €
cents/kWh
(GP)"

4 € cents/kWh

4 € cents/
kWh (guaranteed for 10
years) plus 1
€ cents/kWh
guaranteed
for RE certificate

Austria

"Feed-in tariffs
plus:
Investment subsidy (30% aprox)
for solar thermal, biomass,
geothermal,
wind and hydro
on project basis"

Belgium

Green certificates system
with minimum feed-in
tariff plus tax
compensation
scheme.

Cyprus

Czech Rep

Denmark

Green certificates system
plus feed-in
tariff

Estonia

Tax incentives
plus feed-in
tariffs

Key Factors

Changes in the
law opens the
possibilities for
producing wind
energy profitability.

Biowaste

Geothermal

"16.4 € cents/
kWh (PP)
12.8 € cents/
kWh (GP)"

4 € cents/kWh

1.8* Residential price for 7
years
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Finland

Exemption
from energy tax
for renewable
energy

Feed-in tariffs
and green certificates are being
analysed.

France

"Feed-in tariffs
(<12 MW), and
Feed-in tariffs
plus: tender (>12
MW), guranteed
for 15-20 years
and rates adjusted by inflation.
Fiscal Incentives"

Administrative
and grid barrier
exists.

"Feed-in tariffs
plus.
Investments
subsidies (except wind).
Subsidised
loans for wind
invesmetns."

Limited grid capacity hampers
the growth of
onshore wind.
Technical problems on offshore
wind.

Greece

Feed-in tariffs
plus invesments
subsidies (30%
aprox.) for heat.

"Administrative
and grid barrier
exists.
Greek government has
established rules
for rational use
of geothermal
energy in line
with the community's view."

Hungary

Feed-in tariffs
(on indefinite
term)

No coordinated
national action.
Insufficient
investment
climate.

Germany

102

4.2 € cents/
kWh (approx)

7.5 - 11 € cents/
kWh (15 years)

7.5 - 11 €
cents/kWh
(15 years)

"Sewage and
landfill:
< 500 kW 7.7 €
cents/kWh;
> 500 kW to 5
MW 6.6 € cents/
kWh"

"< 150 kW
11.5 € cents/
kWh;
150 kW
<p<500 kW
9.9 € cents/
kWh;
500 kW <p<5
MW 8.9 €
cents/kWh
1.5% decrease
per year (20
years)"

"< 5 MW 15 €
cents/kWh
5 MW<p<
10 MW 14 €
cents/kWh
10 MW<p<
20 MW 8.95 €
cents/kWh
> 20 MW 7.16
€ cents/kWh"

"Islands: 7.8 €
cents/kWh
Mainland: 7 €
cents/kWh
Investment
subsidy
(heat)"

"Islands: 7.8 €
cents/kWh
Mainland: 7 €
cents/kWh
Investment
subsidy
(heat)"

6 - 6.8 € cents/
kWh

6 - 6.8 € cents/
kWh

7.5 - 11 €
cents/kWh
(15 years)

6 - 6.8 € cents/
kWh

10 - 15 €
cents/kWh
(15 years)

6 - 6.8 €
cents/kWh
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SS Hydel

Photovoltaics

Austria

3.15 - 6.25 €
cents/kWh

"<20 kW
peak 60 €
cents/kWh
> 20 kW
peak 47 €
cents/kWh"

Investment
Subsidy

Belgium

5 € cents/
kWh

"15 € cents/
kWh
Flandes:
subsidy
scheme"

"15 € cents/
kWh
Wallonie:
investment
subsidy"

Hydro L - S

Cyprus

"8.7 - 13.8 €
cents/kWh
(PP)
4.9 - 8.7 €
cents/kWh
(GP)"

Czech
Rep

Solar Thermal

Tidal
&
Wave

Wind onshore

7.8 € cents/
kWh

"2 €
cents/
kWh
"

5 € cents/kWh

9 € cents/kWh

"Investment
grant; plus:
5 years: 9.2 €
cents/kWh
10 years: 4.8 - 9.2
€ cents/kWh
(according to
annual wind
speed)"

"Investment
grant;
<5 kW 20.4 €
cents/kWh"

Investment
Subsidy

"Investment
grant; plus:
5 years: 9.2 €
cents/kWh
10 years: 4.8
- 9.2 € cents/
kWh (according to annual
wind speed)"

"49 € cents/
kWh (PP)
46.4 € cents/
kWh (GP)"

"49 € cents/
kWh (PP)
46.4 € cents/
kWh (GP)"

"8.9 € cents/
kWh (PP)
7.1 € cents/
kWh (GP)"

Spot price plus
environment
premium (1.6 €
cents/kWh)

Denmark

Wind offshore

Spot price plus
environment
premium (1.6 €
cents/kWh)

Estonia

1.8* Residential price for
7 years

1.8* Residential
price for 12
years

Finland

4.2 € cents/
kWh (approx)

6.9 € cents/
kWh (approx)

6.1 - 8.6 €
cents/kWh
(20 years)

"0 - 10 years:
8.2 € cents/
kWh
10 - 15 years
2.8 - 8.2 €
cents/kWh (15
years) "

"0 - 10 years: 13
€ cents/kWh
10 - 15 years 3 13 € cents/kWh
(20 years) "

"
< 500 kW
9.67 € cents/
kWh;
> 500 kW<p<
5 MW 6.65 €
cents/kWh
(30 years)"

5.5 € cents/
kWh plus 3.2
€ cents/kWh
(bonus) and 2%
yearly reduction in tariff.

6.19 € cents/
kWh plus a 2.91
€ cents/kWh
(bonus for 12
years) and 2%
yearly reduction
in tariff.

France

Germany

Premium
for upgrade
before 2012
or increasing
its capacity
by 15% (15
years)

45.7 € cents/
kWh

45.7 € cents/
kWh
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Greece

Feed-in
tariffs plus
invesments
subsidies
(30% aprox.)
for heat.

"Islands: 7.8
€ cents/kWh
Mainland:
7 € cents/
kWh
"

"Islands: 7.8
€ cents/kWh
Mainland:
7 € cents/
kWh
"

"
Investment
subsidy
(heat)"

Hungary

6 - 6.8 €
cents/kWh

6 - 6.8 €
cents/kWh

6 - 6.8 €
cents/kWh

6 - 6.8 €
cents/kWh

SS Hydel

Photovoltaics

Hydro
L-S

Solar Thermal

"Islands:
7.8 €
cents/
kWh
Mainland:
7€
cents/
kWh
"

"Islands: 7.8 €
cents/kWh
Mainland: 7 €
cents/kWh
"

"Islands: 7.8 €
cents/kWh
Mainland: 7 €
cents/kWh
"

6 - 6.8 € cents/
kWh

6 - 6.8 € cents/
kWh

Tidal &
Wave

Wind
offshore

5.7 € cents/
kWh

Ireland

Italy

Wind onshore

Tradable
green certificates

"Tradable green
certificates.
Feed-in tariffs
ranging from
36 € cents/kWh
and 49 € cents/
kWh"

Tax deductions (heat)

Tradable
green certificates

Tradable green
certificates

Tradable
green certificates

Latvia
Lithuania

Luxembourg

6.9 € cents/
kWh

<3 MW 2.5 €
cents/kWh
for 10 years.

6.9 € cents/
kWh
"<50 MW for
20 years 25 €
cents/kWh
(municipality)
45 - 55 € cents/
kWh (other)
Investment
compensation
scheme."

"<3 MW 2.5 €
cents/kWh for
10 years.
Investment
compensation
scheme."

Malta
Netherlands
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Main Suporting policies

Key Factors

Poland

Green Power
Purchase Obligation

No clear enforcment
mechanism.
There are environmental funds on all levels
of the administration
supporting the developments of RES

Portugal

Feed-in tariffs
(formula)
Investments
subsidies
Tax incentives

Slovakia

There is no specific support
for wind and
solar energy.
Biomass is
supported in
remote rural
areas.

Current low energy
prices.
The government only
recognizes potential
for biomass in remote
rural areas

Slovenia

Feed-in tariffs.

Administrative
problems for acquiring
permissions.
Regulation establishes
a contractual framework between network
operator and generator
including 10 year
contract.

Spain

The producer
may choose
between:
Preferential
tariff (T); or
Pemium price
(P) (cap and
floor)

Transparent support
scheme and high feedin tariffs deliver high
investment certainity.

Sweden

United
Kingdom

Biogas

Biomass

Geothermal

<1 MW 6.98 € cents/
kWh
>1 MW 6.76 € cents/
kWh

6.11 € cents/kWh

<2 MW 15.89 (T) 11.53 (P) € c/kWh
>2 MW 14.65 (T) 10.09 (P) € c/kWh
(15 year)

<50 MW 6.89 € cents/
kWh (T)
3.84 € cents/kWh (P)
(20 years)

Electricity
certificates
Investment
grants for wind

The certificate system
will form an incentive
to invest in the most
cost-effective options.
Volatility in prices
cause uncertainity on
investors.

Green certificates

Green certificates

Obligatory
targets with
tradable green
certificate
system.
Climate change
levy (0.63 €
cents/kWh
aprox.)
Green schemes

Grid connection issued
could disadvantage
RES support programs.
Obligatory demand is
set to 2027 ensuring
long-term demand.
RES-E economically
viable.

Green certificates

Green certificates

<500 MW
13.07 (T) 9.77 (P) €
c/kWh
>500 MW
9.68 (T) 5.78 (P) €
c/kWh
(15 year)

Source:EC “The share of renewable energy in the EU” and IEA “Global renewable energy”
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Shtojca 7: Operimi dhe financimi i fondeve rajonale dhe vendore141
a. Fondet rajonale

FYRo Macedonia

Montenegro

Serbia

Kosovo

Y

Y

Y

Y

(incl
Kosovo)

Y

Y

Y

Y

Y

Y

(incl
Kosovo)

Y

Y

Y

Y

Y

Y**

EBRD

WBPSSF SEEF

Y

KFW

Banking
Facility for
Sustainable
Energy
Finance

Y

Y

UNECE

Eastern
Europe
Energy
Efficiency
Fund/EE21

Y

Y

Y

Y

Y

Y

USAID /
Hellenic
AID

SYNERGY

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Open
Regional
Fund

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Italian Government at
EBRD

Y

GIZ
CEI Trust
Fund

Y

Y

EC/EIB

141

116.00

Y

Y

Y*

EIB

Y

Y

Y*

Y

Y

Y

Y

3.50

6.15

8.00

Y

3.00

Western Balkan States

EBRD WeBSECLF

2.00

50.00

30.00

1.40

EEFF 2007/
IPA 2007
Total
EC/EBRD

64.00

Grant

Croatia

Y

WeBSEDFF

TA

Bosna and Hercegovina

Y

EBRD

Loan

Albania

Amount M€

TA

Guarantee

Countries

Loan

Grant

Sructure

Mixed/EE Loan

Name of
Fund

Mixed/EE Loan

IFI/DONOR

(incl
Kosovo)

136.60

34.70

54.80

13.50

54.00

13.50

Rishikim i Skemave Mbështetëse Financiare në Dispozicion për Efiçencën e Energjisë në Ballkanin Perëndimor, qershor 2011, raport i financuar nga BE, përgatitur nga një Konsorcium i udhëhequr prej PM Group
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EC/CEB/
KfW

CEB/KfW

Y

Y

Y*

Y

Y

EC/EIB/
KfW/
EBRD

Green for
Growth
Fund (GGF)

Y

Y

Y***

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

7

9

9

10

30.80

128.00

7.70
6.50

Y*
TA and grant
comes from IPA 2007
Y**
TA comes
from EBRD
Institutional
capacity building fund
Y**
grant comes
from EC IPA
2009 Crisis
Response Package
Subtotal
Funds

11

0

8

10

4

0

8

10

4

0

527.60

30.55

34.70

b. Fondet vendore

Development Credit
Authority
facility for EE
to BiH

Y

USAID

Development Credit
Authority
facility for
EE to FYRo
Macedonia

Y

GIZ

Modemising
municipal
services

Y

GIZ

Advisory
services
on energy
efficiency

Y

ed/EE oan

Kosovo

Amount M€

Serbia

ontenegro

YRo acedonia

Croatia

Bosna and Hercegovina

Albania

uarantee

rant

TA

Loan

ed/EE oan

Countries

Grant

USAID
+ SIDA

Sructure

TA

Name of
Fund

Loan

IFI/
DONOR

Y

Y

Y

Y
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KFW

Municipal
infrastructure credit
line project
(MICLP)
Serbia

World
Bank

Energy efficiency project
in Montenegro

World
Bank

GEF Sustainable Energy
Project FYRo
Macedonia

IFC

EE Loan
Serbia

World
Bank

Energy efficiency project
Serbia

World
Bank

Energy
efficiency
project Serbia
additional
financing

Italian
Government

Italian credit
line in Serbia

Croatian
Government

Environmental protection
and energy
efficiency
fund to
Croatia

Swiss
Cooperation
Office

Efficient
Energy Distribution

Y

Government of
Spain

Grant of
Kingdom
of Spain to
Serbia

Y

Total
Country
funds
14

Country
funds sub-total by type
of facility,
country and
amount

2

5

6

5

2

0

1

1

3

2

6

1

90

Total
regional and
country
funds
25

Total
regional
and country
funds sub-total by type
of facility,
country and
amount

2

13

16

9

2

8

11

8

12

11

16

5

90
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Y

Y

Y

Y

Y

60

Y

1.60

7.71

Y

Y

Y

Y

Y

Y

15.10

Y

18.75

Y

Y

22.50

Y

Y

Y

Y

30

Y

depends on state budget

Y

7.6

Y

0.2

64.06

4.60

12.30

591.66

35.15

47.00
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c. Fondet për amvisëri dhe asociacionet banesore

KFW

Banking Facility for
Sustainable Energy
Finance

Y

Y

IFC

EE Loan Serbia

Y

Y

USAID

Development Credit
Authority facility for EE
to FYRo Macedonia

Total of funds available for private households by type and
country
Housing
association

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Guarantee

Y

Grant

Y

Y

Y

0

3

4

Y

Y

Y

4

4

Y

Y

1

1

Y

Y

Y

2

Y
0

Y

y

Y

IPA 2007 Energy Efficiency
Finance Facility (EEFF)

Total of funds available for private households & housing
associations

Kosovo

USAID + SIDA

Development Credit
Authority facility for EE
to BiH

Serbia

FEEI

Montenegro

UNECE

FYRo Macedonia

Green for Growth Fund

Croatia

EC/EIB/KfW/
EBRD

Bosna and Hercegovina

Private
households

Countries

Albania

Sructure

TA

Name of Fund

Loan

IFI/DONOR

Mixed/EE Loan

End-borrower

2

Y
3

4

1

4

2

4

Y

Y

Y

Y

Y

Y

4

5

2

5

3

5
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d. Fondet për NVM dhe industri

Development Credit
Authority facility for EE
to BiH

KFW

Banking Facility for
Sustainable Energy
Finance

Y

Y

IFC

EE Loan Serbia

Y

Y

USAID

Development Credit
Authority facility for EE
to FYRo Macedonia

Total of funds available for private households by type and
country

Housing
association

110

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Guarantee

Y

Grant

Y

Y

Y

0

3

4

Y

Y

Y

4

4

Y

Y

1

1

Y

Y

Y

2

Y

0

Y

y

Y

IPA 2007 Energy Efficiency
Finance Facility (EEFF)

Total of funds available for private households & housing
associations

Kosovo

USAID + SIDA

Serbia

FEEI

Montenegro

UNECE

FYRo Macedonia

Green for Growth Fund

Croatia

EC/EIB/KfW/
EBRD

Bosna and Hercegovina

Private
households

Countries

Albania

Sructure

TA

Name of Fund

Loan

IFI/DONOR

Mixed/EE Loan

End-borrower

2

Y

3

4

1

4

2

4

Y

Y

Y

Y

Y

Y

4

5

2

5

3

5

2

2
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e. Fondet për ESCO

Open Regional Fund

GIZ

Open Regional Fund

Y

Guarantee

2

Grant

TA

Green for Growth Fund

Loan

Mixed/EE Loan
0

EC/EIB/KfW/
EBRD

1

Y

Total funds available for ESCOs
Renewable
energy companies

Y

Total funds available for RE companies

0

1

Kosovo

GIZ

Y

Serbia

Green for Growth Fund

Montenegro

EC/EIB/KfW/
EBRD

Countries

FYRo Macedonia

ESCOs

Sructure

Croatia

Name of Fund

Bosna and Hercegovina

IFI/DONOR

Albania

End-borrower

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

2

2

2

2

2

2

2

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

2

2

2

2

2

2

2

2

0

0

0

0

f. Fondet për bashkitë/komunat
End-borrower

IFI/DONOR

Name of Fund

Municipalities

EIB

IPA 2007 EE Facility

Y

Y**

EBRD

WeBSEDFF

Y

Y***

KfW/CEB

IPA 2007 EE Facility

Y

Y**

Y

UNECE

FEEI

Y

Y

Bosna and Hercegovina

Croatia

FYRo Macedonia

Montenegro

Serbia

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Kosovo

Albania

Guarantee

TA

Grant

Countries

Loan

Mixed/EE Loan

Sructure

(incl Kosovo)

Y
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Croatian Government

Environmental protection and energy
efficiency fund to
Croatia

KFW

Municipal infrastructure credit line
project (MICLP)
Serbia

Y

Italian Government

Italian credit line in
Serbia

Y

GIZ

Open Regional
Fund

Italian Government at EBRD
USAID/Hellenic
AID

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y
Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

CEI Trust Fund
Y

Western Balkan States

Y

SYNERGY

Y

KFW

Banking Facility for
Sustainable Energy
Finance

GIZ

Modernising municipal services

USAID + SIDA

Development Credit Authority facility
for EE to BiH

Y

USAID

Development
Credit Authority
facility for EE to
FYRo Macedonia

Y

Total funds available for
municipalities

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

2

5

Y

11

1

Y

Y

Y

2

6

8

5

7

6

9

2

e. Fondet për aktivitete në sektorin publik

FEEI

World Bank

Energy efficiency
project in Montenegro
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Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Grant

Y

TA

Y

Loan
Y

Y

Kosovo

UNECE

Serbia

Y

Montenegro

Green for Growth
Fund

FYRo Macedonia

EIB/KfW/
EBRD

Croatia

Public Buildings

Countries
Bosna and Hercegovina

Sructure

Albania

Name of Fund

Guarantee

IFI/DONOR

Mixed/EE Loan

End-borrower

Y
Y
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Ministries

General Fund

World Bank

Energy efficiency
project Serbia Additional Financing

GIZ

Open Regional
Fund

Y

Italian Government at EBRD

CEI Trus Fund

Y

IDA + Government of Serbia

Energy efficiency
project Serbia

World Bank

GEF Sustainable
Energy Project
FYRo Macedonia

USAID/Hellenic AID

SYNERGY

UNECE

FEEI

Croatian Government

Environmental
protection and
energy efficiency
Fund to Croatia

Y

World Bank

Energy efficiency
project in Montenegro

Y

World Bank

Energy efficiency
project in Serbia

Y

EBRD

Institutional capacity building

Y***

Italian Government at EBRD

CEI Trus Fund

Y

GIZ

Advisory services
on energy efficiency

Y

World Bank

GEF Sustainable
Energy Project
FYRo Macedonia

Y

Y

Swiss Cooperation Office

Efficient Energy
Distribution

Y

Y

GIZ

Open Regional
Fund

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

USAID/Hellenic AID

SYNERGY

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Government of
Spain

Grant of Kingdom of Spain to
Serbia

5

5

5

7

6

6

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Western Balkan States

Y

Y

Y

Y

Y
4

Y

5

1

0

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

5

5

4

6

5

7

Y

Y

Y

Y

3

Y

Y

Y

Y
(incl
Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Kosovo

3

7

Western Balkan States

Y

3
Y

0

Y

2

Y
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Shtojca 8: Informacion mbi aranzhimet ligjore dhe institucionale në fushën e
efiçiencës së energjisë në disa vende te BE dhe Ballkanit
Informacion mbi rregullimet ligjore dhe institucionale në fushën e efiçencës së energjisë
në disa vende te BE vijon:

Vendi

Ligj për fushat
lidhur me EE*

Institucion/agjenci
publike për EE

Financim publik te
dedikuar për nxitje
te EE**

Emri i Institucionit/Agjencisë
për EE

Finlanda

po

po

po

Motiva Oy

Estonia

po

jo

po

--

Sllovakia

po

po

po

Agjencia Sllovake e Inovacionit dhe
Energjisë

Irlanda

po

po

po

Sustainable Energy Ireland (SEI)

Latvia

po

po

po

Agjencia Shtetërore e Ndërtimit,
Energjisë & Banesave

Lituania

po

po

po

Agjencia Shtetërore e Energjisë

Sllovenia

po

po

po

Agjencia për Përdorim y Efiçent te
Energjisë

* Të gjitha këto vende te BE kanë adoptuar te gjitha direktivat e BE për EE
** Të gjitha këto vende te BE përfitojnë nga fondet publike te BE për programe te
ndryshme që nxisin zbatimin e masave të EE
Informacion mbi rregullimet ligjore dhe institucionale në fushën e efiçencës së energjisë
në disa vende te rajonit, përfshirë Kosovën, vijon:
Vendi

Ligji për EE

Agjenci për EE ose Agjenci
për Energji

Fond Publik për
EE

Financime nga Donatorët për EE

Shqipëria

po

po

Po

po

Maqedonia

po*

po

Po**

po

Mali i Zi

po

jo

jo

po

Kosova

po

Akoma jofunksionale

jo

po

Kroacia

po

po

po

po

Rumania

po

po

po

po

Bullgaria

po

po

po

po

* Ekziston një kapitull i veçantë mbi EE dhe BRE në Ligjin për Energji
** Themelimi i një Fondi për EE është paraparë në Planin e Parë Maqedonas te Veprimit
për Efiçencën e Energjisë 2010-2018
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Shtojca 9: Arsye mbi nevojën për krijimin e zyrave komunale për energji
1.

Zbatimi i acquis te BE për energjinë, mes tjerash, kërkon edhe krijimin e sistemeve për zhvillimin e statistikave te besueshme te cilat duhet te ndjekin udhëzimet Eurostat-it, përfshirë zbatimin e qasjes nga poshtë lart në vend te asaj
nga lart poshtë që zbatohet aktualisht dhe që ka rezultuar në statistika jo te plota për energjinë. Kjo do te thotë që mbledhja e te dhënave për energjinë duhet
te realizohet duke angazhuar struktura/organizata në nivel komunal. Më tej,
zhvillimi i statistikave energjetike duhet te bazohet në te dhëna te besueshme te
mbledhura në nivel komunal duke respektuar metodologjitë e Eurostat-it.
Procesi i planifikimit ekonomik për zhvillim te qëndrueshëm te komunave në
Kosovë duhet te përfshijë edhe dimensionin energjetik dhe implikimet e tij.
Edhe pse shumë komuna kanë përgatitur strategjitë e tyre për zhvillim ekonomik, te gjitha këto strategji aspak ose pak i përmendin kërkesat energjetike për
mbështetjen e zhvillimit ekonomik komunal si dhe nevojën për te avancuar kursimin e energjisë, ashtu që te rritet konkurueshmëria e bizneseve dhe produkteve.

3.

Arritja e caqeve nacionale për rritjen e efiçiencës së energjisë nuk do te jetë e
mundur pa angazhimin/përfshirjen e autoriteteve lokale në këtë proces.

4.

Përgjegjësitë kryesore të Zyrave Komunale për Energji (ZKE) janë paraqitur ne
vijim.
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Përgjegjësitë kryesore të Zyrave Komunale për Energji (ZKE)
1.

ZKE do te përgatisin Planin Komunal për Efiçencën e Energjisë, në përputhje
me instruksionet e Agjencisë Kosovare për Efiçencën e Energjisë (AKEE), dhe
do ta paraqesin atë në AKEE.

2. ZKE do te përgatisin Raportin e Progresit Zbatimit te Planit Komunal për Eficiencen e Energjisë, në përputhje me instruksionet e Agjencisë Kosovare për
Efiçencën e Energjisë (AKEE), dhe do ta paraqesin atë në AKEE.
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3.

ZKE do te përditësojnë bazën e të dhënave të konsumit te energjisë dhe burimeve energjetike në nivel komunal, përfshirë sektorët e amvisërisë, bujqësisë,
transportit, industrisë, ndërtimin dhe shërbimet.

4.

ZKE do te kryejë aktivitetet e planifikimit energjetik në nivel komunal ashtu
që ato te mbështesin zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik dhe social.

5.

ZKE do te nxisë efiçencën dhe kursimin e energjisë në nivel komunal.

6.

ZKE do te promovojë ndërgjegjësimin mbi auditimin energjetik nga Kompanitë e Shërbimeve Energjetike (ESCO-t) si masë kryesore për te siguruar
eficiencë dhe kursim te energjisë.
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Shtojca 10: Barrierat ndaj efiçiencës së energjisë në Ballkanin Perëndimor
Barrierat ndaj efiçiencës së energjisë në Ballkanin Perëndimor
Meqë EE është çështje që ndërthuret/mbulon disa fusha te politikave, kompetencave dhe teknologjive,
barrierat ekzistojnë në të gjitha elementet e kornizës institucionale:
• Kornizat ligjore dhe rregullatore janë jo-adekuate. Një kornizë ligjore dhe rregullatore e qartë është parakusht për investimet në EE. Të gjitha vendet (përveç BiH) kanë tani një kornizë ligjore apo po e zhvillojnë
atë, por më shumë progres duhet te bëhet për zbatimin efektiv te këtyre kornizave.
• Mungojnë incentivat e te gjitha llojeve. Këto duhet te jenë si te llojit shtytes te kerkeses ashtu edhe te
ofertes. Shembuj te incentivave shtytes te kerkeses jane ato te futjes se kodeve dhe standarteve që krijojne
ndergjegjesim tek perdoruesit fundorë, dhe që bëjnë te mundur financim koncesionar (me lehtesira). Masa
nga ana e ofertes perfshijnë veprime si dhenia e incentivave nepermjet taksave dhe financimit per ndermarrjet, duke reduktuar kufizimet e importit dhe taksat doganore per importimin e pajijseve energji-eficiente, trajnimin e auditoreve, arkitektëve dhe kontraktorëve, etj.
• Trainimi dhe knoë-hoë janë të pamjaftueshme. Përkundër sistemeve te mira te arsimimit, aftësitë profesionale, njohuritë, dhe ekspertiza për shperndarjen e teknologjisë janë të pamjaftueshme. Pak arkitektë,
inxhinierë, hidraulikë, dhe instalues i kanë aftësitë ose njohuritë për te shfrytëzuar potencialin për kursim
te energjisë, dhe ndërkohë mungon trajnimi; trajnimi për EE nuk është i përfshirë në shumicën e kurikulumeve te kurseve. Poashtu, pa sisteme adekuate dhe aftësi për te matyr dhe verifikuar në mënyrë te
besueshme, masat për EE nuk do te implementohen në një shkallë aq te madhe sa duhet.
• Kostot e larta te investimeve për teknologjitë EE. Kostot për teknologjitë e reja janë te larta; shumica e
teknologjive te reja ballafaqohen me këtë barrierë, por në vendet që ballafaqohen me varfëri energjetike,
mungesa e kapitalit dhe joshja për investime më fitimprurëse dekurajojnë Konsumatorët. Huatë për te
zbatuar masa te EE mund te jenë te vështira për t’u mobilizuar dhe bartin norma te larta interesi. Institucionet financiare zakonisht i konsiderojnë investimet për EE me rrezik te lartë krahasuar me financimet
tradicionale te asteve, veçanërisht atje ku investimet nuk mund te ripronësohen, siç janë investimet pë
termoizolimin e shtëpive.
• Kodet e ndërtimit dhe standarted për EE moderne për pajisjet dhe makineritë duhet te futen dhe zbatohen. Kode te tilla te ndërtimit duhet te bazohen në Direktivën Evropiane për Ndërtesat, ndërsa standardet
për pajisje dhe makineri duhet te synojnë te perputhen me standardet e BE. Duhet te zbatohen fushata te
vazhdueshme te informimit publik dhe mekanizma kontrolli në nivel nacional.
• Duhet te krijohen fondet për efiçencë te energjisë. Shumë masa te EE kërkojnë investime me periudhe
shlyerje që është më e gjatë se sa konsumatorët e gjejnë të pranueshme. Fondet e EE mund te japin subvencione për zbatimin e investimeve për EE, duke shkurtuar periudhat e shlyerjes, dhe ndihmojnë për te
mundësuar qasje në financime me norma nën tregun atje ku është e nevojshme.
• Duhet te lansohen fushata te shënjestruara informimi për te rritur ndergjegjësimin rreth përfitimeve
te EE mes konsumatorëve. Konsumatorëve në te gjitha nivelet iu mungon informacioni në mbështetje te
ndryshimit te sjelljes ndaj EE. Për shembull, kosnumatorët zakonisht nuk janë te pajisur me sahate matës
apo alokues te kostos së ngrohjes nëpermjet ngrohjes qendrore, dhe u mungon informacioni në fatura (pë
të gjitha format e energjisë) që do ti bënte ata të vetëdijshëm për mënyrën se si e konsumojnë energjinë.
Si rezultat, ata nuk e kanë idenë se si krahasohet energjia që e konsumojnë me atë që konsumohet prej
konsumatoreve te ngjashëm me ta, se si mund ta reduktonin konsumin e tyre, apo cilat janë përfitimet e
reduktimit te konsumit.
• Çmimet e energjisë janë të ulta dhe me subvencione te brendshme, ndërkohë që mos-pagesa është një
çështje sinjfikative. Tarifat e energjisë janë të ulta dhe me subvencione te brendshme në të gjitha vendet
përveç Shqipërisë; kjo nuk inkurajon investimet në EE, veçanërisht meqë kostua e investimeve fillestare
është shpesh bukur e lartë. Kështu konsumatorët nuk ndihmohen te kursejnë koston e plotë te energjisë
së kursyer. Në rastet kur konsumatorët vjedhin, apo ndryshe nuk paguajnë për energjinë që konsumojnë,
nuk ka nxitje te fortë për te ndërmarrë masa EE, përveçse arritje te EE si bashkëprodukt i masave për
përmirësimin e komfortit në ndërtesa.
Burimi: Statusi i Eficiences së Energjisë ne Ballkanin Perëndimor, Një Raport Grumbullues te Dhënash,
Banka Botërore, 15 qershor 2010
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3.

Transporti

Hyrje
Në vitin 2004 vendet e rajonit të Evropës juglindore duke përfshirë dhe Kosovën nënshkruan Memorandumin e Mirëkuptimit142 (MM) me qëllim zhvillimin e një rrjeti
transporti rajonal efektiv dhe të qëndrueshëm. Në vitin 2007 qëllimi i Memorandumit
u zgjerua duke përfshirë kësisoj zhvillimin e një zone transporti hekurudhore143 rajonale. Zhvillimi i rrjetit të transportit rajonal bazohej në një planifikim shumë-vjeçar
(MAP)144 të hartuar nga Observatori i Transportit të EJL-së (SEETO). Qëllimi i MM dhe
MAP-it 5-vjeçar parashikojnë masat dhe veprimet që do të implementohen nga palët
nënshkruese përsa i përket zhvillimit të infrastrukturës dhe të politikave reformuese.
MM pritet të zëvendësohet me një Traktat ligjërisht detyrues i cili do të përcaktojë
Komunitetin e Transportit të EJL-së.
Legjislacioni parësor i cili rregullon sektorin e transportit në Kosovë përfshin ligjin mbi
rrugët, ligjin për transportin rrugor, ligjin për sigurinë në rrugë si dhe ligjin mbi hekurudhat. Legjislacioni dytësor është zhvilluar, por ai duhet të përshtatet më tej me ligjin
dhe politikën e Bashkimit Evropian. Edhe pse vihet re një farë progresi në Kosovë, në
zhvillimin e infrastrukturës rrugore në fushën e rrjetit të transporteve trans-europiane
si dhe në zhvillimin e legjislacionit, kapaciteti institucional për të realizuar reformat
dhe investimet mbetet ende i dobët. Një njësi për planifikimin e transportit (TPU) u
krijua në Ministrinë e Transportit dhe të Telekomunikacionit që vitin 2007. Projekti i
financuar nga CARDS 2006 mbështeti zhvillimin e strategjisë së transportit multi-modal
dhe përmirësimin e kapacitetit të TPU, duke qënë se kjo e fundit paraqiste mungesë
burimesh të nevojshme për të përmbushur detyrimet e veta në lidhje me planifikimin
dhe cilësinë e shërbimeve të transportit dhe planifikimit të projekteve të investimeve
të bazuara në analiza me kritere specifike teknike dhe ndarje efektive te burimeve buxhetore.
Procesi i integrimit në BE dhe më konkretisht ai i lidhjes me rrjetin evropian të transportit konfirmon se mbështetja e vazhdueshme e strukturave përgjegjëse në planifikimin
e transportit145 është mëse e nevojshme me qëllim studimin e trafikut, konsolidimin e
cilësisë së shërbimeve dhe përshtatjen me modelin e transportit në nivel evropian si dhe
për të hartuar planin e investimeve në nënsektorë të transportit.
Ligji mbi sigurinë në rrugë kërkon zhvillimin dhe zbatimin e një rrjeti të sigurisë rrugore dhe një plan veprimi përkatës afatgjatë. Masat e planifikuara në planin e SEETO
142
143

144
145

Agreement on the establishment and operation of SEETO
Addendum to the Memorandum of Understanding on the Development of the South East Europe Core
Regional Transport Netëork for a
South East European Railëay Transport Area
http://www.seetoint.org/library/multi-annual-plans/
C(2011) 4381 final COMMISSION IMPLEMENTING DECISION of 27.6.2011 adopting a Multi-annual
Indicative Planning Document (MIPD) 2011-2013 for Kosovo
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përfshijnë masa konkrete mbi auditimin e sigurisë rrugore. Ligji mbi transportin rrugor
kërkon zhvillimin dhe implementimin e një plani veprimi shumë-vjeçar për transportin
e mallrave dhe të pasagjerëve. Sektori i transportit publik kërkon një rregullore edhe
më efikase. Nevojitet një mbështetje institucionale e vazhdueshme në implementimin e
legjislacionit parësor dhe përafrimin e tij me acquis. Mbështetje kërkohet edhe për ndërtimin e kapaciteteve për përgatitjen e projekteve të mëdha të investimeve konçesionare.
Prezantimi i një tregu konkurues në sektorin hekurudhor është një sfidë për institucionet
përkatëse dhe sektorin e hekurudhave në tërësi. Ligji mbi hekurudhat përcakton rregulloren e tyre si dhe krijimin e një kuadri ligjor të plotë dhe të qëndrueshëm i cili do të
tërheqë investimet dhe do të mundësojë një treg funksional dhe transparent.
Partneriteti Europian dhe korniza e politikës së brendshme - Plani i Veprimit të Partneritetit Europian (PVPE) kërkon forcimin e bashkëpunimit rajonal dhe kërkon pjesëmarrje
aktive në iniciativat rajonale si dhe bashkëpunim të ngushtë rajonal146 në fushën e zbatimit
të ligjit. PVPE kërkon forcimin e politikave të transportit në përputhje me kërkesat
e Observatorit të Transportit të EJL-së (SEETO) dhe përmirësimin e infrastrukturës
së transportit sipas standarteve europiane. Në kuadrin afat-mesëm, PVPE kërkon
implementimin e strategjisë së transportit multi-modal147 dhe planet e veprimit për të
gjitha mënyrat e transportit (PVPE 3.3.2 Politikat Sektoriale d).
Në tetor 2008 me vendim të Kryeministrit, u themelua Grupi i Punës148 për Infrastrukturën
me qëllim koordinimin dhe monitorimin e implementimit të veprimeve të PVPE-së mbi
mjedisin, energjinë dhe transportin. Në mbledhjet e Mekanizmit Përcjellës të Stabilizim
– Asocimit mbi Energjinë dhe Transportin149 është theksuar tashmë nevoja për fuqizimin
dhe harmonizimin e kuadrit ligjor dhe rregullues me atë acquis, dhe për forcimin e
kapacitetit institucional për implementimin e investimeve. Komisioni Evropian ka evidentuar në vazhdimësi nevojën për fuqizimin e kapacitetit për të implementuar investimet në infrastrukturë, në veçanti në sektorin hekurudhor.
Dokumenti i Planfikimit Tregues Shumë-Vjeçar (DPTSHV -MIPD)
Prioritetet e përcaktuara sipas Kriterit Ekonomik të DPTSHV 2009-2011 dhe verifikimit
të përputhjes së politikës dhe legjislacionit sektorial me atë të BE (DPTSHV 2011-2013)
përfshijnë përmirësimin e infrastrukturës transport dhe forcimin e kapacitetit institucional si pikë kyçe për rritje ekonomike dhe përmirësim të praktikës së qeverisjes në sektor.
Prioritetet për integrimin Europian në DPSHTV kanë të bëjnë me mbështetjen e strategjive dhe politikave në përputhje me Standartet Europiane në fushën e transportit150.
146
147
148
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PVPE 3.1.3 Çështjet Rajonale dhe Detyrimet Ndërkombëtare
PVPE 3.3.2 Politikat Sektoriale, pika d
http://www.mei-ks.net/?page=1,100
http://www.mei-ks.net/?page=1,78
White paper 2011 - Roadmap to a Single European Transport Area - Toëards a competitive and resource
efficient transport system / http://ec.europa.eu/transport/themes/strategies/2011_ëhite_paper_
en.htm
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Rezultatet e pritshme të përcaktuara në DPTSHV janë: një përmirësim i sigurisë rrugore nëpërmjet fuqizimit strukurave operancionale dhe përmirësimit të shërbimeve nga
operatorë të licensuar si brenda Kosovës ashtu dhe në lidhjet që ka Kosova me vendet
fqinjë, si dhe ndihmesa për Kosovën për të marrë pjesë në mekanizmat e bashkëpunimit
rajonal. Ndihmesa dhënë Kosovës duhet të sigurojë forcimin e kapaciteteve për zhvillim
strategjik151 dhe planifikim të infrastrukturës duke përfshirë këtu përputhshmërinë me
rregulloret përkatëse mbi vlerësimin e ndikimit në mjedis.
3.1.

Harmonizim i legjislacionit të transportit me acquis të BE-së

Niveli i harmonizimit të legjislacionit me acquis e BE-së në sektorin e transportit bazohet
kryesisht në kapacitetet e brendshme ekzistuese të Departamentit përkatës të Ministrisë
së Infrastrukturës, ndërkohë që asistenca teknike e shtrirë në kohë dhe në prioritete
specifike të PVPE kërkohet të jetë mëse e pranishme. Për më tepër, duhet të nënvizohet
se në këto fusha duhet të organizohen trajnime specifike të duhura dhe të bazuara në
nevojat specifike jo vetëm të departamentit ligjor152. Nga ana tjetër përafrimi jo-diskriminues dhe i pakufizuar në tregun e transportit dhe krijimi i një mjedisi të konkurrencës
së lirë, bëhet i mundur në sajë të ligjit në fuqi (Ligji mbi Transportin Rrugor nr.2004/1,
amendimi dhe shtojca e Ligjit mbi Transportin Rrugor për mallrat dhe Udhëzimet Administrative 2/L-127, Udhëzimi Administrativ 1/2009 mbi Licensimin e Operatorëve të
Transportit Rrugor për mallrat dhe Udhëzimi Administrativ 1/2009 mbi Licensimin e
Operatorëve për transportin urban të pasagjerëve).
Asistenca teknike e përftuar nga “Egis International” në kuadrin e projektit të KE-së
‘Mbështetje për implementimin e komunitetit të transportit BE/ TCA’ i zbatuar në
bashkëpunim me Ministrinë e Infrastrukturës ka realizuar një vlerësim të nivelit të përputhshmërisë së legjislacionit vendas për transportin me atë të BE. Puna për harmonizimin e legjislacionit është në vijim.
Ligji mbi Sigurinë në Rrugë Nr. 02/L-70 është në përputhje me Direktivën 2009/40/EC,
por është pjesërisht në përputhje me Rregulloren 3821/85 për tachografinë, Rregulloren
561/06 për sigurinë, Rregulloren 2003/59 për kualifikimin profesional të shoferëve, Direktivën 2002/15 mbi orët e punës, Direktivën 96/53 mbi dimensionet, ndërkohë që nuk
ka asnjë përputhje me Direktivën 2006/22, Rregulloren 581/10, Direktivën 92/6 mbi
kufizimin e shpejtësisë, Rregulloren 661/09, Direktivën 2000/30.
Ligji mbi Transportin Rrugor nr. 2004/1 është pjesërisht në përputhje me Rregulloren
(EC) Nr. 1071/2009, Rregulloren 1072/2009, Rregulloren 1073/2009, ndërkohë që nuk
ka asnjë përputhje me Rregulloren 3916/90 mbi përballimin e krizave në transportin e
mallrave.

151
152

MIPD (DPSHTV) 2011-2013
Shih strukturën e brendshme te Ministrisë së Infrastrukturës http://mi-ks.net/index.php/sq/15
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Ligji mbi Transportin e Mallrave të Rrezikshme Nr.2004/6 është pjesërisht në përputhje
me Direktivën 95/50/EC dhe është në përputhje të plotë me Direktivën 2008/68/EC
për Rrugët Nr.2003/11.
Hartimi i Ligjit mbi Sigurinë në rrugë përfshin detyrimet në fushën e sigurisë dhe është
në përputhje me acquis e BE-së. Të gjitha detyrimet e parashikuara nga ky ligj do të
plotësohen nga Sekretariati për sigurinë e Trafikut Rrugor dhe nga departamentet
përgjegjëse. Në vazhdim, ndryshimet e Ligjit mbi Sigurinë në rrugë dhe aktet e tjera
ligjore do të hartohen në përputhje me Direktivat e Bashkimit Europian [(2009/40/EC
me rekomandimin 2010/378/EU), (2000/30/EC (amendamenti 2010/47/EU) me rekomandimin 2010/379/EU, 2007/38/EC, 2007/46/EC, 1996/53/EC, 1992/6/EEC shtesa
2002/85/EC) dhe 1999/37/EC].
Ligji mbi transportin rrugor dhe Ligji mbi Transportin e Mallrave të Rrezikshme priten
të miratohen nga Kuvendi i Kosovës që në fund të vitit 2012153. Në përgjithësi duhet që
legjislacioni i brendshëm në sektor të rishikohet dhe harmonizohet me legjislacionin e
BE-së dhe do të jetë pjesë e axhendës legjislative të 2013.
Përsa i përket mjedisit, Udhëzimi administrative 2008/13, në Nenin 21, mbi kontrollin
teknik të mjeteve, përcakton standartet për emetimin e gazeve në atmosferë. Të gjitha
automjetet e pasagjerëve të importuara duhet të përputhen të paktën me Standartin e
Emetimit të Gazit EURO 3, ndërkohë që automjetet me mbi 3,5 ton (Autobuzët, kamionët etj) duhet të përmbushin Standartin e Emetimit të Gazit EURO 1 (bazuar në Ligjin
nr. 02/L-70 mbi sigurinë në rrugë; dhe Homologimin e Automjeteve U.I 2008/8).
Qendrat e Kontrollit Teknik (QKT) për automjetet janë të pajisura me pajisje për testimin
e emetimit të gazit nga automjetet. Automjetet e regjistruara nuk janë të detyruara të
përmbushin standartet e përmendura më lart gjatë kontrollit teknik dhe gjatë regjistrimit vjetor të automjeteve. Testimi aktual i emetimit të gazit ka një karakter eksperimental
(informativ).
Planet për aftësim dhe zhvillimin e kapaciteteve administrative në sektor
Përsa i përket kuadrit ligjor mbi rekrutimin e burimeve njerëzore154 dhe zhvillimin e
kapacitetit të tyre janë në fuqi masat e mëposhtme: Rregullorja Nr. 05/2012 mbi klasifikimin e posteve në shërbimin civil; Rregullorja Nr. 08/2012 mbi Standartet e organizimit të brendshëm dhe sistemimit të posteve në administratën shtetërore; dhe Rregullorja
Nr. 08/2012 mbi Nëpunësit Civilë Shtesë.
Në bazë të politikave të ndryshme të qeverisë në nivel qendror, janë evidentuar plane
për zhvillim të kapacitetetev të burimeve njerëzore dhe institucionale dhe ristrukturim
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Projektligje në shqyrtim: http://www.assembly-kosova.org/?cid=1,194&filter=27
Këshilli i Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil të Kosovës : http://kpmshc.rks-gov.net/?cid=1,5
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në Planin Strategjik te Zhvillimit 2010-2014155. Përsa i përket çështjeve të riorganizimit
të brendshëm, struktura e brendshme e Departamentit për Integrimin Europian dhe
Koordinimin e Politikave është plotësuar me njësinë përkatëse për Integrimin Europian;
Departamenti i Aviacionit Civil u riorganizua gjatë vitit 2011; Sekretariati i Këshillit të
Sigurimit në Rrugë u themelua me Udhëzimin Administrativ 18/2008 në 14 Janar 2009,
ndërkohë që Departamenti i infrastrukturës rrugore do të riorganizohet në fund të vitit
2014.
Nga ana tjetër, Departamenti i Transportit Rrugor është në procesin e riorganizimit
dhe ky proces156 do të plotësohet brenda vitit 2013. Me qëllim rritjen e mëtejshme dhe
fuqizimin e kapacitetit njerëzor do të jetë e nevojshme të vazhdohet me organizimin e
trajnimeve specifike, kryesisht në fushën e harmonizimit të legjislacionit dhe politikave
evropiane në në nivel nën-sektorial si p.sh. auditi i sigurisë rrugore, trajnimi dhe licensimi i drejtuesve të automjeteve, mirëmbajtja e rrugëve kombëtare dhe atyre komunale,
emetimi i gazrave etj, vizitave studimore dhe shkëmbimin e eksperiencave në fushën e
sektorit të transportit.
3.2.

Planifikimin strategjik i koordinuar në transport

Sektori i transportit është një nga prioritetet strategjike157 në programin e Qeverisë së
Republikës së Kosovës, i cili në tre vitet e fundit ka rezultuar me rritje në investime.
Implementimi i rreth 200 projekteve përfshirë ndërtimin, rikonstruksionin dhe
mirëmbajtjen e rrugëve duke mbuluar 900 km rrugë kombëtare, rajonale dhe lokale,
e ka përmirësuar ndjeshëm rrjetin rrugor. Ministria e infrastrukturës është institucioni
përgjegjës për rreth 1,950 km (650 km rrugë kombëtare dhe afërsisht 1,300 km rrugë
rajonale). Komunat janë përgjegjëse për afërsisht 6,571 km rrugë lokale. Ministria përgatit
dhe rishikon dokumentet e saj standarte mbi bazë vjetore për planifikimin strategjik,
bazuar në detyrimet që lindin nga vendimet qeveritare për zhvillimin e këtij sektori.
Përsa i përket orientimit të politikave, bazat për zhvillimin e sektorit të transportit janë
dokumentet si më poshtë vijon:
-

Strategjia e Transportit multi-modal dhe plani i tij i veprimit;
Korniza Afat Mesme e Shpenzimeve (plan 3-vjeçar);
Planifikimi i buxhetit (plan 1-vjeçar).

Planifikimi Strategjik i Ministrisë së Infrastrukturës rregullohet nga Strategjia mbi
Transportin multi-modal, një dokument i miratuar nga Qeveria në 2009. Strategjia është
rishikuar gjatë periudhës 2010-2012 dhe pritet të miratohet në Këshillin e Ministrave.
Ky dokument merr në shqyrtim periudhën 2012-2025 dhe përmban gjithashtu planin e
155
156
157
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veprimit me kostot financiare për vitin 2012-2016. Sipas strategjisë Divizioni i Koordinimit të Politikave pjesë e Departamentit për Integrimin Europian do të jetë përgjegjës për
planifikimin dhe koordinimin e aktiviteteve që lidhen me zbatimin e planit të veprimit
të Strategjisë.
Table 01: Shpenzimet e vlerësuara të KAMSH158 2013-2015
2012

2013

2014

2015

Totali

275,971,941

693,627,408

250,528,450

144,540,250

Pagat dhe rrogat

1,223,430

1,306,358

1,399,000

1,439,850

Mallrat dhe shërbimet (përfshirë
mirëmbajtjen e rrjetit rrugor)

7,539,506

16,245,100

13,332,750

13,155,500

Shërbime të nevojshme

105,190

115,700

115,700

113,900

Subvencione dhe transferta

2,103,814

2,500,000

2,500,000

2,500,000

Pas miratimit të KAMSH nga Qeveria, këto projekte më pas harmonizohen dhe bëhen
pjesë e buxhetit vjetor financiar.
Menaxhimi i aseteve të infrastrukturës rrugore kryhet rregullisht dhe përditësohet çdo
vit me të dhëna të reja, të cilat shërbejnë për qëllime planifikuese. Ministria e Infrastrukturës ka instaluar Bazën e të dhënave për Inventarin Rrugor (IDR). 20 matësa automatikë
të trafikut janë instaluar së fundmi, në rrugët kombëtare dhe rajonale. Për më tepër programi ‘Mirëmbajtja e Autostradës dhe Programi i Zhvillimit HDM IV’ u instalua si bazë
për planifikimin e nevojës për mirëmbajtjen dhe rregullimin e rrjetit rrugor ekzistues159.
Përsa i përket mirëmbajtjes së rregullt të rrjetit rrugor, Ministria e Infrastrukturës po
planifikon të përmirësojë programin e rregullt të mirëmbajtjes nga planifikimi vjetor në
atë shumë-vjetor, duke përdorur kontratat e bazuara mbi performance me operatorët e
specializuar në këto shërbime.
Hapat e ndërmarrë për zbatimin e Memorandumit të Mirëkuptimit të Rrjetit të Transportit Rajonal të Vendeve të Europës Jug-Lindore (SEETO)
Si një shtet nënshkrues i Memorandumit të Mirëkuptimit mbi Rrjetin e Transportit të
Vendeve të Europës-Juglindore, Kosova ka respektuar të gjitha detyrimet që rrjedhin
nga ky akt. Përfaqësuesit e Kosovës marrin pjesë në mënyrë aktive në të gjitha nivelet
e takimeve të SEETO-s, përfshirë këtu pjesëmarrjen në takimet e rregullta ministrore,
mbledhjet e Komitetit Drejtues, takimet e Koordinatorëve Kombëtarë dhe të Grupeve të
Punës.
Rrjeti kosovar i transportit është pjesë e Rrjetit bazë të Transportit të Vendeve të Europës-Juglindore në këto drejtime:

158
159
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-

Shkup – Prishtinë – Mitrovicë - Zubin Potok – Serbi (R6);
Prishtinë – Aeroport – Pejë – Mali i Zi (6A);
Durrës – Morinë – Prishtinë – Merdarë – Nis (R7);
Hekurudha linja 10 Lesak – Hani i Elezit; dhe
Aeroporti Ndërkombëtar i Prishtinës (PIA).

Si një pjesëmarrësë aktive Kosova ka arritur të planifikojë zhvillimin e rrjetit bazë të
transportit të lidhur me Rrjetin e Transportit të Vendeve të Europës Jug-Lindore160. Kjo
përfshin investimet në projektet strategjike në drejtimet e rrugëve 6, 6a dhe 7, si pjesë e
rrjetit të ardhshën TEN-T.
Projektet prioritare161:
Segmenti i rrugës 6 Shkup – Prishtinë
Segmenti 6 Shkup-Prishtinë ka një rëndësi ekonomike për Kosovën dhe rajonin pasi
integron kryeqytetet rajonale dhe qendrat ekonomike në rrjetin e transportit rajonal.
Ministria e Infrastrukturës ka marrë përsipër përgatitjet e nevojshme për implementimin e këtij projekti strategjik, dhe përfshirjen në korridorin ku projekti është pjesë e
projekteve rajonale.
Gjatë projektit janë kryer studimet si më poshtë vijon:
-

Studimi i Fizibilitetit dhe Vlerësimi i ndikimit në mjedisin (VIM), COËI, Dhjetor
2006;
Projekti i Implementimit, EGIS, Qershor 2010;

Gjatësia e përgjithshme e rrugës është afërsisht 55km. Fizikisht ajo është ndarë në dy
seksione:
-

Seksioni Verior: Nga veriu i Lipjanit deri në Kaçanik, me një distancë prej 42 km.
Seksioni Jugor: Nga Kaçaniku deri në kufi me Maqedoninë, me një distancë prej
13 km.

Ndarja e projektit në dy seksione bën të mundur përshtatjen me kufizimet fizike dhe
mjedisore. Gjithashtu ajo lejon plotësimin e ndërtimit në faza të ndryshme, nëse kjo
është e nevojshme. Standartet e Dizenjimit: Në pjesën veriore, dizenjimi kryesor është
në përputhje me standartet TEM përsa u përket karakteristikave gjeometrike për dizenjimin e kufirit të shpejtësisë në 120km/ore. Në pjesën veriore është projektuar rruga
me dy korsi (linjat e qarkullimit të trafikut janë nga 3.75 m secila) me kthesa duke nisur
nga 3.0 m. Në pjesën jugore kufizimet topografike përkrah kufizimeve mjedisore dhe
160
161
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nevojës për të siguruar kostot efektive të dizenjimit, çoi në marrjen e vendimit për ta
reduktuar shpejtësinë e projektuar në 80km/ore.
Profili i traversës në pjesën jugore është përcaktuar si më poshtë vijon:
-

Rrugë me korsi trafiku të dyfishtë me nga 3.50 m secila.
Zone jeshile me nje gjerësi prej 2.6 m, me një kthesë në qendër të tipit Neë Jersey
Kthesë me një gjerësi prej 2.5 m.

Përsa i përket mbrojtjes mjedisore, është kryer një studim i gjerë me qëllim vlerësimin
e ndikimit mjedisor [EIA, EMMP dhe Raporti mbi zhurmat]. Raporti EIA është në përputhje me kërkesat e Direktivës 85/337/EEC ashtu sic përcaktohet nga 97/11/EC162.
Kufizimi kryesor i projektit në termat e mbrojtjes mjedisore ka të bëjë me afërsinë e
banesave me infrastrukturën e re (çështje zhurme) kësisoj të paktën do të preferohej një
kalim i cili to të ndikonte me pak tek njerëzit.
Struktura/t
Seksioni Verior
71 struktura, të cilat përfshijnë:
-

33 mbikalime dhe nënkalime.
1 kryqëzim hekurudhor.
4 ura përmbi lumë.
34 struktura hidrike.

Seksioni Jugor
31 struktura, të cilat përfshijnë:
-

2 ujësjellësa të mëdhenj.
7 ujësjellësa të tjerë.
8 mbikalime dhe nënkalime.
1 nënkalim për këmbësorët.
13 struktura hidrike.

Tunel/e: Në pjesën jugore është parashikuar ndërtimi i tre tuneleve, ku secili prej tyre
konsiston në një tub dykalimësh me dy korsi, me korridor mbështetës ndërmjet, çdo
300 m. Gjatësia e tunelit është: tuneli i Kaçanikut 2.2 km, tuneli i Lajçit 0.9 km dhe tuneli i Kashanit 0.2 km. Projekti do të përfshijë gjithë pajisjet e sigurisë sipas standarteve
ndërkombëtare duke përfshirë gjithashtu sinjalet mbrojtëse, shenjat automobilistike dhe
mesazhet e trafikut të llojeve të ndryshme, shenjat rrugore etj. Ndriçimi rrugor do të
162

Council Directive 97/11/EC of 3 March 1997 amending Directive 85/337/EEC on the assessment of the
effects of certain public and private projects on the environment.
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ofrohet në zonat e shërbimit, tunele dhe kryqëzime. Projekti do të zbatohet në varësi të
mundësive financiare.
-

Segmenti i rrugës 7 Durrës – Morinë – Prishtinë – Merdarë - Nish

Qeveria e Kosovës ka identifikuar ndërtimin e autostradës Vermicë-Prishtinë-Merdarë
si një investim me prioritet të lartë. Ky drejtim rrugor është identifikuar si Rruga 7 rajonale e Rrjetit të Transportit Rajonal të Vendeve të Europës Jug-Lindore e cila lidh Detin
Adriatik me Verilindjen e Shqipërisë, Prizrenin, Prishtinën dhe më tej lidhet nëpërmjet Merdarës me Serbinë e në Nish me Korridorin X të TEN. Në vitin 2012, Qeveria e
Kosovës nënshkroi një kontratë me kompaninë Bechtel-Enka163 për ndërtimin e autostradës (84 km), nga Morina-në kufi me Shqipërinë deri në kryqëzimin në veri të Prishtinës, e ndarë kjo në 9 lote të ndryshme të pavarura.
Realizimi i Projektit të Autostradës ka shënuar progres të dukshëm duke u përfunduar
rreth 60 km të autostradës, nga Morina-Sllapuzhan (segmenti 1-4°, 38 km) të cilat janë
hapur për rafik në 12 Nëntor 2011 dhe Sllapuzhan-Dule-Gurgjicë (segmenti 4b-5/ kryqëzimi M9, 18.4km) i hapur më 27 Nëntor 2012164. Puna vazhdon me intensitet të lartë në
punime të programuara për të përfunduar brenda vitit 2013.
Përveç kësaj, është miratuar projekti për segmentin 7-9 Sllatinë-Prishtinë-Prishtina
Veriore (22 km), dhe procesi i zbatimit është parashikuar të përfundojë brenda muajit
Qershor 2013. Autostrada Morinë-Prishtinë është një autostradë me sistem të mbyllur
(hyrje-daljet ndodhen vetëm në lidhjet e autostradës) me gjerësi 27.5 metra, me 4 korsi
qarkullimi me 3.75m, 3 korsi për qarkullim të ngadalshëm me 27.5m dhe zona jeshile
ndërmjet me një gjerësi prej 4 metrash. Shpejtësia e projektuar është 120 km/orë. Përfundimi i përgjithshëm i Autostradës deri në Bes (Prishtina Veriore) pritet të mbyllet brenda
42 muajsh. Puna është kryer sipas standarteve të përcaktuara në kontratë.
Ministria e Infrastrukturës, kompanitë dizenjuese dhe zbatuese kanë punuar vazhdimisht për menaxhimin e kostove të projektit, të cilat janë brenda buxhetit të parashikuar
dhe në përputhje me parashikimet e Kontratës. Financimi i punës në autostradë është
bërë nga buxheti i Kosovës, dhe plani dinamik i punës është në përputhje me buxhetin
e vlefshëm dhe planin cash-floë.
-

Projektet për zgjerimin e rrugëve kombëtare N9/R6a Prishtinë-Pejë-Mali i Zi (të
financuara nga Buxheti i Kosovës)

Segmenti rrugor Prishtinë – Sllatinë është përfunduar, me një gjatësi prej 8 km, me një
vlerë të përgjithshme të projektit165 prej 38.9 milionë Euro.
163

Bechtel-Enka JV Aëarded Contract to Build Kosovo Motorëay April 12, 2010 / http://www.bechtel.
com/2010-04-12.html
164
http://www.kohaditore.com/?page=1,3,117222
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Puna në segmentin Sllatinë-Gjurgjicë, me një gjatësi prej 21 km, është pothuajse e përfunduar, me një vlerë të përgjithshme të projektit prej 56.6 milionë Euro.
-

Projektet për zgjerimin e rrugëve kombëtare N9/R6a Prishtinë – Mitrovicë (të
financuara nga buxhei i Kosovës) financuara nga buxhei i Kosovës)

Segmenti rrugor Prishtinë-Kryqëzimi Shkabaj është përfunduar, me një gjatësi prej 3
km, ku vlera e përgjithshme e projektit166 është 11.1 milionë Euro.
Puna në segmentin rrugor Shkabaj-Miloshevë, me një gjatësi prej 5.7 km, është pothuajse ë përfunudar, me një vlerë të përgjithshme të projektit prej 15.6 milionë Euro.
3.3.

Korniza institucionale: Autoritetet rregullatore dhe monitoruese në sektorin e transportit

Autoritetet Rregullatore rregullojnë nën-sektorët dhe raportojnë drejtpërdrejt në Parlamentin e Kosovës, ndërkohë që hetimi mbi aksidentet dhe incidentet në aviacion dhe
hekurudhë është kryer nga një organ i përhershëm167 pjesë e Zyrës së Kryeministrit, zyrë
e cila i dërgon raportet e saj në Parlament dhe Qeveri.
Transporti rrugor – Këshilli për Sigurinë mbi Trafikun Rrugor u themelua në Tetor të vitit 2008, me anë të udhëzimit administrativ No. 18/2008 në përputhje me Nenin 5 dhe 6
të Ligjit No. 02/L-70 mbi Sigurinë në Trafikun Rrugor. Këshilli për Sigurinë në Trafikun
Rrugor së bashku me Ministrinë e Infrastrukturës përfaqëson një entitet këshillues për
Qeverinë dhe puna e tij mbështetet nga Sekretariati pranë Ministrisë së Infrastrukturës.
Transporti hekurudhor –Bazuar në Ligjin e Hekurudhave Nr. 04/L-063 168Autoriteti
Rregullativ i Hekurudhave është organ i pavarur që rregullon dhe mbikëqyrë sektorin e
hekurudhave në përputhje me legjislacionin në fuqi në Kosovë dhe me legjislacionin në
fuqi të BE-së, të përshtatshëm për Kosovën në këtë sektor.
Autoriteti Rregullativ i Hekurudhave rregullon dhe mbikëqyr këto fusha: Licencimin,
Sigurinë, Rregullimin e Tregut dhe Interoperabilitetin. ARH-ka nxjerrë 6 Rregullore për
fushat që i mbulon.169
Monitorimi i sigurisë hekurudhore është në përgjegjësinë e Departamentit të Sigurisë
Hekurudhore, pjesë e Autoritetit Rregullator të Hekurudhave. Nga ana tjetër, hetimet e
aksidenteve hekurudhore kryhen nga Komisioni për hetimet e aksidenteve dhe të inci166
167
168
169

Po aty.
Komisioni për Hetimin e Aksidenteve dhe Incidenteve Aeronautike (KHAIA) ~ http://www.kryeministri-ks.net/?page=1,155
http://arh-ks.ëeebly.com/index.html
Plotesuar nga Autoriteti Rregullativ i Hekurudhave – Avdylkader Muçaj – Kryesues I Departamentit
Ligjor/Licencim
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denteve në sektorin e aviacionit dhe të hekurudhës, i cili raporton pranë Komisionit për
Hetimet e Aksidenteve dhe Incidenteve Aeronautike (KHAIA) pjesë e Zyrës së Kryeministrit (Vendimi i Kryeministrit Nr. 03/68, datë 12.06.2009) dhe Ligji mbi hekurudhat
(Ligji Nr. 03/L076 Mbi Hekurudhat).
Transporti Ajror – Përgjegjësitë e institucioneve në transportin ajror janë përcaktuar
me anë të Ligjit Nr.03/L-051 mbi Aviacionin Civil. Autoriteti i Aviacionit Civil170 (AAC)
është autoritet i pavarur i cili raporton në Parlamentin e Kosovës dhe është përgjegjës
për rregullimin dhe monitorimin e sigurisë së aviacionit civil në Kosovë. Ky autoritet
rregullon aspektet ekonomike të ofruesve civilë të transportit civil ajror dhe të aeroporteve. AAC është një organizëm vetë-financues nëpërmjet një tarife sigurie të vendosur mbi biletat e pasagjerëve. Rregullorja mbi aspekte ekonomike dhe licensimi i operatorëve të transportit ajror kryhet nga Departamenti i Aviacionit Civili pjesë e Ministrisë
së Infrastrukturës.
Rregullimi dhe monitorimi i sigurimit ne aviacion kryhet nga Komisioni Kombëtar i
Sigurisë së Aviacionit Civil pjesë e Ministrisë së Punëve të Brendshme themeluar nga
Zyra e Kryeministrit bazuar në Nenin 89 të Ligjit mbi Aviacionin Civil dhe në përputhje me Vendimin Nr. 08/19 datë 15 Qershor 2011. Hetimi i aksidenteve në aviacionin
civil kryhet nga Komisioni per Hetimin e Aksidenteve dhe Incidenteve Aeronautike, i
cili funksionon brenda Zyrës së Kryeministrit (Vendimi i Kryeministrit Nr. 03/68, datë
12.06.2009). Komisioni per Hetimin e Aksidenteve dhe Incidenteve Aeronautike i cili
ekziston brenda Zyrës së Kryeministrit, vepron mbi bazën e Ligjit Nr. 03/L-051 per
Aviacionin Civil. Pavarësia e autoriteteve rregullatore garantohet nga Kushtetuta dhe
gjithashtu nga Ligjet aktuale të lartpërmendura.171
3.4.

Transporti rrugor dhe qasja në treg: sfida për përafrimin e standarteve

Bazuar në strategjinë legjislative për vitin 2012 të Qeverisë, Ligji në Transportin Rrugor
është tashmë në versionin e tij përfundimtar në pritje për t’u votuar në parlament172. Ky
projekt-ligj është në përputhje me normat specifike të referuara nga acquis comunitare
i BE-së, përkatësisht me rregulloret si më poshtë vijon: 1071/2009173, 1072/2009174 dhe
1073/2009175 dhe ai përfshin qasjen ndaj tregut, kohëzgjatjen e qëndrimit në [timon] dre-

170
171
172
173

http://www.caa-ks.org/index.php?option=com_content&vieë=article&id=320&Itemid=127&lang=sq
Plotesuar nga KHIA – Avdi Shala
Projektligje në shqyrtim: http://www.assembly-kosova.org/?cid=1,194&filter=27
Regulation (EC) No 1071/2009 of the European Parliament and of the Council of 21 October 2009 establishing common rules concerning the conditions to be complied ëith to pursue the occupation of road

174
175

transport operator and repealing Council Directive 96/26/EC
Regulation (EC) No 1072/2009 of the European Parliament and of the Council of 21 October 2009 on
common rules for access to the international road haulage market
Regulation (EC) No 1073/2009 of the European Parliament and of the Council of 21 October 2009 on common rules for access to the international market for coach and bus services, and amending Regulation
(EC) No 561/2006
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jtimin e automjetit, dhe të pushimit.
Kriteri për qasjen ndaj tregut është specifikuar me anë të Ligjit mbi Transportin Rrugor Nr. 2004/1, ndryshimin dhe shtojcën e Ligjit mbi Transportin Rrugor -2/L-127, udhëzimin administrativ 3/2011 mbi Licensimin e Operatorëve të Transportit Rrugor për
mallrat, dhe udhëzimin administrativ 1/2009 mbi Licensimin e Operatorëve për transportin urban të pasagjerëve. Operatorët duhet të plotësojnë kriteret e mëposhtme me
qëllim hyrjen në këtë profesion:
-

Kompetencë profesionale;
Reputacion të mirë;
Burime të qëndrueshme financiare.

Kompetencat profesionale realizohen kur menaxheri dhe shoferi i kompanisë janë trajnuar dhe çertifikuar pranë Komisionit të Kompetencës Profesionale nga autoriteti në
varësi të Ministrisë së Infrastrukturës dhe janë akredituar nga UNTR176. Reputacioni i
mirë përftohet nëse operatori i transportit të mallrave dhe të pasagjerëve funksionon pa
ndonjë kufizim ligjor ose administrativ dhe fiskal në kryerjen e aktivitetit të tij.
Llogaria financiare realizohet kur entiteti fizik ose ligjor zotëron një vlerë të arsyeshme
prej 10.000 Euro kur regjistrohet në këtë biznes, dhe për çdo automjet shtesë në transportin e mallrave nga 5000 Euro. Përsa u përket pasagjerëve sasia e kërkuar për operatorin
është 2000 Euro, dhe për automjetin e parë 3000 Euro, ndërkohë që për çdo automjet
shtesë është 2000 Euro.
Standarte të qarkullimit rrugor në Kosovë: rregullat shoqërore në lidhje me drejtimin
e automjetit, kohën e pushimit dhe siguria rrugore
Katër kriteret për qasjen ndaj transportit rrugor të pasagjerëve dhe të mallrave janë
shtuar dhe janë bërë pjesë e legjislacionit parësor dhe dytësor në fuqi, përkatësisht Ligji
2004/1 mbi Transportin Rrugor, Ligji Nr.02/L-127 mbi ndryshimin dhe shtesën e Ligjit
mbi Transportin Rrugor 2004/1, UI 3/2011 mbi Licensimin e Operatorëve për Transportin Rrugor të mallrave dhe UI 1/2009 mbi Licensimin e Operatorëve për Transportin
urban të pasagjerëve.
Rregullat për kohën e drejtimit të automjetit dhe të pushimit janë përshkruar në Ligjin
mbi sigurinë e trafikut rrugor. Neni 295 dhe 296 specifikojnë rregullat për dhënien e
makinës dhe periudhat e pushimit për shoferët të cilët operojnë me autobuzë, transportojnë automjete, ose kur është fjala për kombinimin e automjeteve ku pesha maksimale
e lejuar është jo më shumë se 3.5 t, dhe shoferit nuk i lejohet të operojë me këtë automjet
për një kohë më të gjatë se 9 orësh brenda harkut kohor të 24 orëve. Koha maksimale
javore e drejtimit të automjetit është 6 ditë. Pas 4.5 orësh (katër orë e gjysëm) vozitje të
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pandërprerë177, shoferi duhet të pushojë të paktën 45 minuta, me përjashtim të rastit
nëse ai fillon periudhën e pushimit. Nëse jo, kjo periudhë pushimi duhet të zëvendësohet me pushime prej të paktën 15 minutash secila ku secila prej tyre mund të ndahet në
përputhje me kohën e vozitjes.
Mesatarja e orëve javore të punës për shoferët nuk mund t’i kalojë 48 orët. Përjashtimisht
mund të arrihet në 60 orë, por absolutisht jo më shumë, nëse mesatarja prej 48 orësh në
javë nuk tejkalohet brenda një periudhe prej 4 javësh. Këto rregulla aplikohen gjithashtu
nga instruktori i shoferit pjesë e kursit edukues të “Vënia në punë e automjetit”.
Nuk ka një ligj të veçantë mbi tachografinë dixhitale, por kuadri ligjor i sigurisë në rrugë
përmban rregullat për tachografitë dixhitale si nënparagrafi 96 ose 97 ose paragrafi i
Nenit 3 dhe Nenit 297. Koha e vozitje dhe e pushimit është përcaktuar nga Ligji mbi
sigurinë e trafikur rrugor, por meqë koha e vozitjes dhe e pushimit pritet të rregullohen
nga Ligji mbi Transportin Rrugor, Ligji i ri do të përfshijë rregullat e kohës për dhënien e
makinës dhe të pushimit në harmoni të plotë me marrëveshjen AETR178 dhe me rregullat
e BE-së.
Për më tepër Ligji do të përfshijë rregulloren e tachografisë dixhitale dhe themelimin e
Autoritetit të Lëshimit të Kartës (ALK). Është parashikuar që kjo të realizohet me bashkëpunimin e një shteti anëtar të BE-së. Në vazhdim, Ministria e Infrastrukturës ka autorizuar Oden Ekonomike të Kososës e cila është e akredituar në nivel ndërkombëtar nga
Unioni Ndërkombëtar i Transportit Rrugor (UNTR), për trajnime specifike mbi standartet, të tilla si: Menaxhimi i Transportit të Udhëtarëve - çertifikata e kompetencës profesionale (CPC – nivel kombëtar dhe ndërkombëtar), Menaxhimi i Transportit të Mallrave CPC (nivel kombëtar dhe ndërkombëtar), Shoferi profesional CPC, Trajnime për
transportin e mallrave të rrezikshme për shoferët dhe përpunuesit - Çertifikata ADR179
(bazuar në kapitullin 8.2 f Marrëveshja Europiane ADR që i referohet ngarkesave të
mallrave të rrezikshme në rrugë). Procedurat për marrjen e licensës janë përcaktuar
nga Ligji mbi sigurinë në trafikun rrugor dhe udhëzimet administrative Nr.2008/2 mbi
liçensimin e ekzaminuesve; 2008/5 mbi organizimin e ekzaminimit dhe liçensimin e instruktorëve profesionalë në autoshkolla; 2008/7 mbi liçensimin e autoshkollave; 2008/9
mbi kalimin e provimit të patentës; 2008/10 mbi programin trajnues të kandidatëve për
shoferë; 2008/11 mbi liçensimin dhe çertifikimin e aftësive të instruktorëve të shoferëve
të ardhshëm.
Sipas një vlerësimi të legjislacionit ekzistues dhe përputhshmërisë së tij me legjislacionin
e BE-së, është arritur në përfundimin se parashikimet ekzistuese janë në përputhje të
177
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plotë me Direktivën 91/439/ECC dhe me parimet kryesore të Direktivës 2006/126/EC.
Ndryshimet e bëra në Ligj dhe në aktet nënligjore, të cilat janë në përpunim e sipër, dhe
që u referohen patentave, do të jenë në përputhje të plotë me Direktivën 2006/126/EC.
Trajnimi i kandidatëve do të kryhet në autoshkollat e licensuara nga ana e Ministrisë
së Infrastrukturës, ndërkohë që provimi i marrjes së patentës do të kryhet në qendrat e
testimit të cilat funksionojnë në varësi të po kësaj Ministrie.
Ministria e infrastrukturës ndjek praktikat më të mira në fushën e drejtimit të automjetit
(vozitjes) dhe në fushën e menaxhimit të dosjeve të kandidatëve për shoferë nëpërmjet
praktikës dhe standarteve të CIECA (Komisioni Ndërkombëtar i Testimit të Shoferëve)
duke qenë dhe anëtare e këtij Komisioni180. Kërkesat e kontrollit teknik të automjeteve
dhe mënyra e kontrollit teknik të tyre përcaktohet nga Ligji mbi sigurinë në rrugë dhe
udhëzimi administrativ 2008/13. Ky udhëzim është lëshuar në përputhje me direktivën
e Komisionit Europian 96/96 (96/96/ EC datë 26 Dhjetor 1996, mbi përafrimin e Ligjeve të Shteteve Anëtare në lidhje me testimin e kujdesit të automjeteve motorike dhe
rimorkiove të tyre). Të gjitha automjetet duhet që të kalojnë kontrollin teknik të paktën
një herë në vit, ndërsa automjetet me peshë mbi 3.5 t (kamionët dhe autobuzët, taksitë
dhe autoambulancat, automjetet që përdoren për trajnimin e kandidatëve për shoferë)
çdo gjashtë muaj duhet të kryejnë kontrollimet teknike përkatëse.
Kryhen dy lloje kontrollesh teknike: kontrolli teknik i jashtëzakonshëm dhe kontrolli
teknik në rrugë i cili kryhet nga ministria dhe Policia e Kosovës. Kontrolli teknik kryhet
në mënyrë vizuale, dhe nëse është e nevojshme duhet të kryhet sa më afër kontrollit teknik për kontroll të jashtëzakonshëm. Ministria e infrastrukturës dhe konkretisht
nëstruktura përgjegjëse, Drejtoria e automjeteve ndjek praktikat më të mira në fushën
e kontrollit teknik të automjeteve duke qenë kësisoj dhe anëtare e KNIMM (Komiteti
Ndërkombëtar për Inspektimin e Mjeteve Motorike). Se pari te sqarohet : Sipas Ligjit per
siguri ne Komunikacion Rrugor nr 02/L-70 neni 316, pragarfi 2 parasheh qe realizohen
tre lloje te kontrollave teknike:
-

Kontrollimi teknik i rregullte (1 vjeqar)
Kontrollimi teknik periodik (çdo 6 muaj) dhe
Kontrollimi teknik i jashtëzakoshëm i cili urdhërohet nga përsonat e
autorizuar.181

3.4.1. Transporti i mallrave të rrezikshme – standartet e zbatuara në Kosovë
Pesha dhe përmasat në Republikën e Kosovës rregullohen me Ligjin mbi rrugët 2003/11,
udhëzimin administrativ 2005/5, ndërkohë që pesha e përgjithshme e lejuar në Republikën e Kosovës është 40 t, gjerësia e automjetit 2.50 m, lartësia 4.00 m, gjatësia boshtore
jo më shumë se 19.8 m ndërsa ngarkesa për aks është 10 t. Ligji 2004/6 mbi transportin e mallrave të rrezikshme rregullon trafikun e sigurtë gjatë transportimit të mallrave
të rrezikshme, detyrimet e personave të përfshirë gjatë transportimit të mallrave të
180
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rrezikshme dhe adoptimin e standarteve europiane të cilat janë të rëndësishme për të
parandaluar rrezikun gjatë transportimit të mallrave të rrezikshme.
Ligji mbi transportin e mallrave të rrezikshme është në harmoni me marrëveshjen përkatëse ADR. Udhëzimet e mëposhtme administrative kanë hyrë në fuqi në bazë dhe për
zbatim të Ligjit: Udhëzimi administrativ Nr. 2005/3, Udhëzimi administrativ Nr.2005/7,
dhe Udhëzimi administrativ 2006/5 dhe Udhëzimi administrativ Nr.2006/11. Ligji mbi
Transportin e Mallrave të Rrezikshme do të plotësohet dhe ndryshohet gjatë këtij viti.
Ligji është në përputhje të plotë me Direktivat 2008/68/EC dhe pjesërisht me direktivën
95/50.
Tarifat e zbatuara mbi automjetet në rrjetin rrugor të Kosovës
Tarifat që aplikohen në territorin e Republikës së Kosovës për automjetet në transportin
e mallrave janë përcaktuar qysh me Rregulloren e UNMIK Nr. 2005/14 datë 16 Mars
2005182, mbi Taksat Rrugore të Automjeteve. Gjithsesi Ligji mbi Taksën Rrugore Mjedisore i hyrë në fuqi në Shtator 2012 përbën bazën e rishikuar ligjore në zbatim. Nuk ka
pasur taksa të aplikueshme për automjetet të cilat hyjnë në Kosovë përveç sigurimit në
kufi, prandaj kjo çështje përmes bazës së re ligjore pritet të harmonizohet me standartet e vendosura nga legjislacioni në të gjitha vendet antare të BE. Tarifat e përcaktuara
bazohen në peshën e automjetit (shiko tabelën bashkëngjitur). Të njëjtat tarifa janë të
vlefshme për të gjitha automjetet, pavarësisht faktit nëse ato vijnë nga BE apo jashtë BE
ose janë pronë e shtetasve të Kosovës.
Tabela 02. Tarifat183 që aplikohen mbi taksat rrugore (pay toll) dhe taksa administrative
dhe komunale për regjistrimin e automjeteve:
Automjetet

Taksa

Çmimi në €

Taksa

Çmimi në €

Taksa

Çmimi në €

Me masë nën
3.5 t

Rruge

40

Admin.

25

Komunale

10

Me masë 3.5t
dhe mbi 3.5t

Rruge

90

Admin

50

Komunale

20

Kamionë me
p.të rëndë

Rruge

90

Admin.

30

Komunale

20

Kamionë me
p.të lehtë

Rruge

00

Admin.

10

Komunale

00

Vetura

Rruge

40

Admin.

25

Komunale

10

Autobuzë

Rruge

90

Admin.

50

Komunale

20

Furgonë

Rruge

40

Admin.

25

Komunale

20

Tarifat e specifikuara më lart nuk aplikohen për automjetet me targa të huaja të cilat hyjnë në Kosovë. Bazuar në të dhënat nga viti 2011, në total 272,717 automjete kanë kaluar
182
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inspektimet teknike, motoçikleta (L) 2,088; vetura (M1) 226,034, minibuze dhe autobuze
(M2, M3) 3,580; automjete transporti (N1) 24,055; automjete të transportit të rëndë (N2,
N3) 13, 272 dhe automjete të kombinuara (O) 3,688. Për më tepër, taksa ekologjike do të
aplikohet si mbi automjetet motorike vendase ashtu dhe mbi ato të huaja që nga hyrja e
saj në fuqi në shtator 2012.
Për automjetet vendase taksa ekologjike do të mblidhet nga Qendra e Regjistrimit të
Automjeteve të Ministrisë së Punëve të Brendshme në momentin e regjistrimit vjetor të
automjetit, ndërkohë që taksa ekologjike e automjeteve të huaja të regjistruara që hyjnë
në Kosovë do të mbahet kur automjeti do të kalojë kufirin shtetëror ose në çdo moment
tjetër në përputhje me udhëzimet administrative të lëshuara nga Ministria e Financave
për automjetet e huaja. Shuma e taksës ekologjike është si më poshtë vijon:
-

Për automjetet nën 3.5t do të mbahet 10€;
Për automjetet mbi 3.5t do të mbahet 30€.

Aktorët institucionalë në zbatimin e legjislacionit të transportit rrugor
Ministria e Infrastrukturës implementon Ligjin 2004/1 dhe Ligjin e ndryshuar 02/L127 dhe aktet nënligjore përkatëse. Legjislacioni mbi transportin rrugor zbatohet nga
Ministria e Infrastrukturës, Policia e Kosovës dhe,Komunat bazuar në kompetencat e
specifikuara nga legjislacioni në fuqi në këtë sektor. Nenet 4 dhe 5 të Ligjit Nr. 2004/
mbi Transportin rrugor specifikojnë politikat për zhvillimin e transportit rrugor dhe
përcaktojnë rregullat mbi operimin e shërbimeve të transportit për mallrat dhe pasagjerët (nëpërmjet liçensave, lejeve dhe orareve tëudhëtimeve). Bazuar në Nenin 6 dhe 7
të Ligjit 2004/1 mbi Transportin Rrugor çdo komunë përcakton politikat dhe strategjinë
për zhvillimin e transportit rrugor, dhe rregulloret mbi operimin e shërbimeve për pasagjerët dhe mallrat, lejet dhe oraret e udhëtimeve) brenda territorit të komunës.
Do duhet të fillohej kështu: Mbikqyrjen e implementimit të ligjeve që regullojnë fushën e
transportit e bënë Departamenti i Inspektoratit të MI-së, i cili funksionon në bazë të Udhëzimit Administrativ nr.2004/1 mbi Organin e Inspektoratit, me anë të cilit rregullohet
organizimi, kompetencat, autorizimet dhe detyrimet e këtij mekanizmi
Departamenti i Inspektoratit është i ndarë në katër (4) Divizione:
1. Divizioni i Transportit Rrugor,
2. Divizioni i Infrastrukturës Rrugore,
3. Divizioni i Qendrave të Kontrollimeve Teknike të Automjeteve dhe
4. Divizioni i Auto-Shkollave.
Departamenti i Inspektoratit mbikqyrë zbatimin e këtyre ligjeve.
Legjislacioni primar - ligjet:
-

Ligji për Sigurinë në Komunikacion Rrugor nr.02/L-70,

Tryeza Tematike PËr Mjedis, Energji, Transport dhe Zhvillim Rajonal

133

-

Ligji për Transportin Rrugor nr.2004/1 - dhe plotësimi i tij nr.02/L-127,
Ligji për Transportin e Mallrave të Rrezikshme nr.2004/6,

Ligji për Rrugët nr.2003/11 me ndryshim - plotësimin e tij Ligji nr.03/L-120 dhe Legjislacioni sekondar - udhëzimet administrative të cilat nxjerren në bazë të ligjeve të lartcekura, për të rregulluar një fushë-sektorë të caktuar, te cilat udhëzime rregullojë këto
sektorë-fusha:
1. Transporti rrugor publik, stacionet e autobusave, terminalet e mallrave.
2. Mirëmbajtja, mbrojtja e brezit rrugor, rikonstruktimi, ndërtimi i rrugëve publike,
3. Punën e Qendrave të Kontrollimeve Tekinike të Automjeteve dhe
4. Punën e Auto-Shkollave.
3.5.

Transporti hekurudhor: qasja ndaj tregut dhe çertifikatat e sigurisë

Ligji Nr. 04/L-063 dhe udhëzimi administrativ 2-2012 për hekurudhat e Kosovës përcakton qartë qasjen e hapur dhe jo-diskriminuese për operatorët të cilët ofrojnë shërbime
në tregun e sektorit të hekurudhës. Autoriteti rregullator i hekurudhave ARH përcakton
rregullat dhe kriteret për qasje në tregun e transportit hekurudhor:
-

Liçensimi i operatorëve hekurudhorë;
Çertifikatat e sigurisë për çdo operator hekurudhor;
Autorizimi i sigurisë për çdo operator hekurudhor.

Neni 91 i Ligjit mbi Hekurudhat Nr. 04/L-063 ndalon qasjen ose operimin në shërbimet
hekurudhore në Kosovë pa liçensë, çertifikatë dhe autorizimin e sigurisë. Udhëzimi administrativ Nr. 02/2012 Neni 2.2 detyron ARH të ofrojë liçensa për operatorët hekurudhorë në mënyrë transparente dhe jo-diskriminuese, jo më vonë se 3 muaj pas marrjes së
kërkesës për licensë nëqoftëse aplikanti përmbush të gjitha kriteret ligjore.
Ky udhëzim administrativ përcakton kushtet dhe kriteret e njohjes së Liçensave Europiane, ato të vendeve antare të SEETO, dhe të shteteve të tjera me rënëdësi për Kosovën,
pas verifikimit nga ARH në përputhje me legjislacionin kosovar në fuqi (Neni 4, 5 dhe 6).
Operatorët hekurudhorë ekzistues që nga data 15. 11.2012 janë Licencuar nga Autoriteti
Rregullativ i Hekurudhave bazuar në Ligjin e hekurudhave, Udhëzimi Administrativ
Nr. 02/2012,për Licencimin e Ndërrmarrjeve Hekurudhore, Udhëzimin Administrativ
Nr. 03/2012 për Licencimin e Menaxherëve të Infrastrukturës dhe Rregulloren e Licencimit Nr. 01/2012.
Gjithashtu, që nga data 24. 01. 2013 Menaxheri i Infrastrukturës ‘INFRAKOS’ dhe
Ndërrmarrja Hekurudhore ‘TRAINKOS’ kanë marrë Autorizimin e Sigurisë ashtu sic e
kërkon Ligji i Hekurudhave ( Udhëzimi Amidnistrativ Nr. 04/2012 për Certifikata dhe
Autorizime të Sigurisë, Rregullore Nr. 02/ 2012 për Certifikatë të Sigurisë, dhe Rreg-
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ullore Nr. 03/ 2012 për Autorizim të Sigurisë). 184
Ndryshimet në menaxhimin e infrastrukturës dhe të shërbimeve të transportit hekurudhor
Shndërrimi i Hekurudhave të Kosovës j.s.c. në Infrastrukturën e Hekurudhave të
Kosovës j.s.c. (InfraKos) dhe në Operimet me Trenat e Hekurudhave të Kosovës j.s.c.
(TrainKos) është plotësuar duke themeluar dy shoqëri të reja185 (InfraKos and TrainKos)
të cilat janë regjistruar në Shtator të vitit 2011. Edhe çështjet operative dhe financiare që
lidhen me këtë ndryshim tashmë janë plotësuar. Drafti final i Deklaratës mbi Rrjetin për
vitin 2013 është plotësuar dhe është i vlefshëm186.
Drafti i Deklaratës mbi Rrjetin është hartuar nga InfraKos dhe është në diskutim publik
dhe sipas procedurave ligjore. Pas diskutimeve publike dhe miratimit nga Ministria e
infrastrukturës ai duhet të publikohet në faqen e internetit të ARH dhe pritet të hyjë në
fuqi në Janar 2013.
Kalimet ndërkufitare hekurudhore
Ekziston një marrëveshje e nënshkruar ndërmjet Republikës së Kosovës dhe ish – Republikës Jugosllave të Maqedonisë mbi trafikun hekurudhor ne kufij nënshkruar në 15
Shtator 2011, në përputhje me legjislacionin përkatës të BE-së.
Kontrata të shërbimit publik mbi trafikun hekurudhor të udhëtarëve
Ekziston një marrëveshje e nënshkruar ndërmjet Ministrisë së Infrastrukturës dhe TrainKos e cila detyron operatorët ekonomikë të kryejnë shërbime në fushën e trafikut hekurudhor me qëllim ofrimin e shërbimeve më të mira të trafikut hekurudhor për shtetasit e
Republikës së Kosovës. Kontrata zgjatet në bazë të performancës. Marrëveshja Nr.A1/77
datë 29 Nëntor 2011 është e vlefshme deri në 31.12.2012, dhe përfshin linjën hekurudhore F.Kosovë-Hani i Elezit (Ministria e Infrastrkturës – TrainKos), Prishtinë-Pejë (Ministria e Zhvillimit ekonomik – TrainKos).
Standartet teknike, të sigurisë dhe ato mjedisore në transportin hekurudhor
Standartet teknike, të sigurisë dhe ato mjedisore përcaktohen nga Ministria e Infrastrukturës, dhe implementohen nga Autoriteti Rregullator i Hekurudhave dhe operatorët
hekurudhorë. Ministria e Infrastrukturës drejton zbatimin dhe monitorimin e standarteve teknike, të sigurisë dhe ato mjedisore përmes hartimit dhe plotësimit të legjisla184

Teksti është plotësuar nga Autoriteti Rregullativ i Hekurudhave- Avdylkadër Muçaj- Kryesues i Depar-
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cionit sekondar187.
3.6.

Transporti ujor dhe Kosova

Ministria e Infrastrukturës nuk rregullon/monitoron ndonjë aktivitet që i referohet
transportit ujor/detar. Megjithatë Ministria e Infrastrukturës merr përsipër të respektojë të gjitha detyrimet që rrjedhin nga Traktati i Komunitetit të Transportit me shtetet e
Europës Jug-Lindore (pas nënshkrimit dhe hyrjes së tij në fuqi)188. Gjithashtu Kosova do
të reflektojë mbi praktikat189 më të mira të bashkëpunimit për shtetet që nuk kanë brigje
por që shfrytëzojnë transportin me dalje në det.
3.7.

Transporti Ajror

Marrëveshja mbi Hapësirën e Përbashkët Europiane të Aviacionit (ECAA) dhe Kosova
Bazuar në Ligjin Nr. 03/L-051 të Aviacionit Civil miratuar në 13 Mars 2008, të gjitha aktivitetet e aviacionit civil në Kosovë janë kryer në përputhje me normat e Marrëveshjes
ECAA190. Përafrimi i plotë legjislacionit të Fazës së Parë të Marrëveshjes ECAA është
finalizuar dhe zbatimi i tij është monitoruar nga autoritetet përkatëse. Përsa i përket
Fazës së Dytë të Marrëveshjes ECAA, legjislacioni i plotë mbi sigurinë dhe sigurimin
ne aviacion është përafruar dhe vazhdon puna për përshtatjen e akteve të tjera ligjore
të listuara në Shtojcën I të kësaj Marrëveshjeje. Autoritetet aeronautike të Kosovës janë
në procesin e përmbushjes së të gjithave detyrimeve që rrjedhin nga Marrëveshja, duke
vënë theksin në mënyrë të veçantë në zbatimin e normave ligjore dhe udhëzimeve për
industrinë e aviacionit, me qëllim lehtësimin e zbatimit të tyre në praktikë.
Marrëveshje bilaterale me shtetet jo anëtare të ECAA
Marrëveshja ECAA, përkatësisht normat në Rregulloren (EC) 1008/2008 janë bërë
tashmë pjesë e kuadrit ligjor të brendshëm të Republikës së Kosovës përmes Rregullores
2010/1 të Ministrisë së Infrastrukturës, që është në thelb i vetmi kuadër ligjor që autorizon shërbimet e transportit ajror ndërmjet Kosovës dhe shteteve anëtare të ECAA që
nga 2006. Transportuesit e komunitetit ajror janë objekt i të drejtave të pakufizuara të
trafikut ndërmjet Prishtinës dhe çdo destinacioni në Komunitet. Transportuesit ajror të
licensuar në shtetet partnere të ECAA gëzojnë të drejta të pakufizuara trafiku ndërmjet
Prishtinës dhe çdo destinacioni në shtete të tjera. Ekzistojnë dy marrëveshje të shërbimit
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ajror në fuqi, me Konfederatën e Zvicrës (2010) dhe me Republikën e Turiqsë (2011).
Aeroporti, operatorët dhe kontrolli rregullator mbi to
Aeroportet në Republikën e Kosovës janë çertifikuar në bazë të Rregullores 1/2008 mbi
Aeroportet të Autoritetit të Aviacionit Civil191, e cila zbaton standartet e përcaktuara
në Shtojcën 14 të Konventës së Çikagos192. Aeroporti Ndërkombëtar i Prishtinës është
çertifikuar si aeroport civil ndërkombëtar nga Autoriteti i Aviacionit Civil në Dhjetor
2008. Operatorët e transportit ajror janë licensuar në përputhje me Rregulloren (EC)
1008/2008 (përshtatur nëpërmjet Rregullores 2010/1 të Ministrisë së Infrastrukturës).
Bazuar në Ligjin e Aviacionit Civil, Autoriteti i Aviacionit Civil i Kosovës është organi
përgjegjës për sigurinë ne aviacion civil, duke përfshirë çertifikimin e aeroporteve, çertifikimin e ofruesve të shërbimeve të navigimit ajror, çertifikimin e operatorëve ajrorë
dhe të stafit përkatës. Gjithashtu AAC i Kosovës monitoron implementimin e kërkesave
të sigurisë nëpërmjet auditimeve të rregullta dhe inspektimeve të operatorëve.
Shërbime të Navigmit Ajror (SHNA) dhe çertifikimi i tyre
SHNA kosovar aktualisht i kryen detyrimet dhe detyrat e tij në mënyrë të pavarur nga
AAC, por pavarësia e plotë do të sigurohet me anë të Ligjit mbi Shërbimet e Lundrimit
Civil dhe krijimit të Agjensisë së Navigimit Ajror193 (SHNA). AAC kosovar është autoriteti përgjegjës për çertifikimin e SHNA bazuar në legjislacionin SES194 i cili tashmë
është bërë pjesë e rendit ligjor të brendshëm të Kosovës. AAC po rishikon aplikimin e
SHLA për çertifikimin.
Sigurimi në aviacionin civil
Ligji Nr. 03/L-051 mbi Aviacionin Civil miratuar në 13 Mars 2008, rregullon gjithë aktivitetet e aviacionit civil në Kosovë. Ministria e Punëve të Brendshme në Republikën e
Kosovës, si institucioni përgjegjës për sigurimin e aviacionit ka përshtatur njëmbëdhjetë
rregullore të BE-së mbi sigurimin dhe inspektorë nga BE po monitorojnë implementimet
zbatimin e standarteve përkatëse. Përveç kësaj, programet e nevojshme për Sigurimin
e Aviacionit Civil janë hapur në Kosovë që nga viti 2011, i.e. Programi Kombëtar i
Sigurimit të Aviacionit Civil, Programi i Kontrollit Kombëtar të Cilësisë së Sigurisë së
Aviacionit Civil Kombëtar si dhe Programi i Trajnimit mbi Sigurimin e Aviacionit Civil
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Kombëtar.

195

Çështje të diskutuara nga pjesëmarrësit në Tryezën tematike të punës dhe sfidat për
të ardhmen:
Gjatë diskutimeve të zhvilluara në dy ditët e tryezës tematike të punës të fokusuar në
sektorin e transportit, të organizuar në Durrës, pjesëmarrësit, punonjës dhe specilasistë
në sektor, ofrues të shërbimeve respektive dhe drejtues në nivel tekinik diskutuan për
çështje kritike të zhvillimit të sektorit në Kosovë, të cilat janë përmbledhur, si më poshtë
vijon:
Për të ofruar shërbime cilësore, dhe për të shmangur vonesat është e nevojshme që
proçesi i licensimit të delegohet në nivel vendor; (mendoj qe duhet specifikohen nivelet
:transport urban,urbano-perferik,nderurban dhe ai ndërkombetar te analizohet situata
te konsultohet ligji aktual pastaj te veprohet dhe te vendoset se cili nivel kë e certifion.)
Kërkohet një komunikim më dinamik dhe më efektiv si brenda sektorit, ndërmjet specialistëve, drejtuesve dhe personelit teknik dhe vendimmarrësve në nivel politik. Përmes
kësaj do të përmirësohet ndjeshëm proçesi i hartimit dhe zbatimit të politikës së transportit në Kosovë, duke e bërë atë në mënyrë të koordinuar dhe maksimizuar burimet
për t’iu përgjigjur sa më mirë nevojave që parashtron zhvillimi i vendit dhe integrimi
në BE. Pjesë e këtij proçesi duhet të jetë edhe komunikimi ndërinstitucional në nivel
qendror dhe vendor.
Në kontekstin e zhvillimit të aftësive të administriatës publike për të përballuar me sukses detyrimet që i lindin institucioneve nga proçesi i integrimit në BE, në planin e administrimit të duhur të burimeve njerëzore dhe përmirësimit të planifikimit strategjik dhe
zbatimit të kuadrit ligjor në nivel departamenti është i nevojshëm një proçes vlerësimi
dhe rishikimi për funskionet e tyre, detyrat e personelit dhe delegimit në struktura më
afër me qytetarin, kur këto ofrojnë shërbime më të shpejta dhe më cilësore për të;
Në kuadrin e përmirësimit të shërbimeve për udhëtarët dhe lehtësimit të kushteve për
biznes në sektorin e transportit, operatorët vendorë të ndikuar nga kriza në kontinent
kërkojnë ndihmë nga strukturat shtetërore për heqjen ose uljen e detyrimeve doganore
për mjete e reja të transportit të udhëtareve (autobuzë).
Zhvillimi i sektorit hekurudhor aktualisht lidhet me çështje që nuk kufizohen vetëm në
aftësitë drejtuese të strukturave përkatëse por në rradhë të parë me zbatimin korrekt
të legjislacionit përkatës në fuqi, hartimin dhe zbatimin e kontratave të shërbimeve në
përputhje me normat e këtij legjislacioni si dhe planifikimin në kohë të investimeve në
sektor përmes hartimit dhe zbatimit të një dokumenti strategjik që merr parasysh problemet, nevojat dhe objektivat e politikës së transportit në Kosovë.

195

Plotesuar nga KHIA – Avdi Shala
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Sfidat sektoriale
Përvoja, si nga vendet e zhvilluara dhe ato në zhvillim tregon se procesi i zhvillimit
të institucioneve, zbatimit efektiv të politikave publike sektoriale dhe aftësimit i vazhdueshëm i personelit përkatës është i gjatë, kompleks dhe i vështirë. Çdo mundësi për
sukses varet nga gjashtë elemente të domosdoshme që duhet të sigurohen: i) udhëheqje
e fuqishme politike vendore; (politikë e qartë sektoriale me plan konkret zbatimi) ii)
përqendrim në rezultatet finale; iii) matje të “kërkesave” nga qytetarët; iv) ndryshime
institucionale në proçes dhe jo spontane; v) sjellje e përshtatshme dhe e bashkërenduar
e donatorëve; dhe vi) kornizë kohore dhe pritshmëri realiste. Këta faktorë janë mjaft të
rëndësishëm në përzgjedhjen dhe ndërtimin e rrugëve të mundshme të ndërhyrjes për
të sjellë ndryshim pozitiv në sektor, Por në rradhë të parë këta faktorë na ndihmojnë për
t’i kthyer çështjet kritike të cituara më sipër në objektivave strategjikë që lidhen me dy
aspekte të rëndësishme: ofrimin e shërbimeve të transpportit cilësore, të sigurta dhe në
kohë për të gjithë në Kosovë dhe aplikimi korrekt i standarteve të BE në sektor, për të
bërë të mundur integrimin e tij në hapësirën e përbashkët evropiane.
Një objektiv i tillë strategjik që të bëhet realitet i prekshëm për qytetarët, parashtron tek
personeli i Ministrisë së Infrastrukturës dhe tek të gjitha palët e përfshira në zhvillimin e
sektorit, këto sfida: Përmirësimi i vazhdueshëm i (infrastrukturës së përgjithsme Ligjore
dhe teknike për sektorin e transportit)kushteve në të cilat qarkullojnë mjetet e transportit, në përgjithësi dhe makinat, në veçanti.
Siguria dhe ulja e ndotjes në mjedisit nga automjetet, në veçanti në rrugët urbane. Sigurimi i lëvizjes së lirë të automjeteve ose udhëtarëve, për të shmangur shtrembërimin
e konkurrencës ose diskriminimin për arësye kombësie.(Transport efikas per qytetaret,
i sigurte, konkurent ne treg ne kushte te barabarta dhge ekonomikisht i qendrueshem).
Harmonizimi i kushteve të konkurrencës midis transportuesve rrugorë të kombësive të
ndryshme dhe midis mënyrave të ndryshme të transportit,
Vendosja e kostove të infrastrukturës për përdoruesit e këtyre infrastrukturave; ( Tarifat
per shfrytezim tye sherbimeve te caktuara)
Rregulla të përbashkëta, për çmimet minimale për taksat vjetore mbi makinat e mallrave
të rënda (nëpërmjet kategorive të ndryshme sipas peshës së përgjithshme të lejueshme
dhe numrit të akseve), për të shmangur taksimin e dyfishtë;
Rregullat e përbashkëta për punën e drejtuesve të automjeteve dhe periudhat e pushimit
kanë për qëllim të harmonizojnë kushtet e konkurrencës midis transportuesve të kombësive të ndryshme, për të përmirësuar sigurinë në rrugë dhe për të ndihmuar në progresin shoqëror të drejtuesve të automjeteve;Ato janë të domosdoshme për zbatimin
e mëtejshëm të rregullave të tregut të BE;Që ato të jenë të frytshme, duhen respektuar
aktet për drejtimin e automjetit dhe kohët e pushimit.
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3.8.

Sfidat e sektorit te transportit:

I.Infrastruktura:
Përmirësimi, zhvillimi dhe mirëmbajtja e infrastrukturës së transportit e cila është e integruar në korridoret pan-Evropiane dhe në përputhje me standardet ndërkombëtare.
-

-

Zhvillimin dhe mirëmbajtjen e infrastrukturës së transportit është relevante për
përkrahjen e zhvillimit ekonomik të Kosovës, por gjithashtu do të ndihmojë
Kosovën të adresojë prioritetet dhe rregulloret e BE-së si dhe në integrimin e
vendit në rrjetet rajonale dhe ndërkombëtare.
70÷80% të pjesëve prioritare të rrugëve nacionale të zhvilluara dhe të mirëmbajtura në pajtim me standardet ndërkombëtare.
Segmentet e drejtimeve Rrugore 6 dhe 7 të zhvilluara dhe të lidhura me Korridoret Pan – Evropiane
Rrjeti hekurudhor i elektrifikuar, i sinjalizuar dhe i mirëmbajtur
Investimet në Stacionet e Autobusve, Stacionet e Trenave dhe modernizimi I
terminaleve të mallrave
Modernizimi I ANP “Adem Jashari” dhe funkcionalizimi per nevoja te
brendëshme I aeroportit te Dumoshit
Statusi I Aeroportit të Gjakovës
Porti I Shëngjinit

II.Ambienti rregullativ dhe ligjor:
-

Krijimi i ambientit të favorshëm dhe të sigurt rregullativ për maksimizimin dhe
ngritjen e cilësisë së shërbimeve në fushën e transportit.
Hartimi I dokumneteve te reja dhe avancimi I atyre egzistuese për të krijuar një
ambient ligjor dhe rregullativ I cili do të ishte në përputhje me ambiciet zhvillimore dhe integruese të Republikës së Kosovës.
Strategjia sektoriale dhe e transportit multimodal te aprovohen dhe zbatohen
Strategjia e sigurisë ne komunikacion rrugor të zbatohet
Ligjet /Rrugëve, Sigurisë së Komunikacionit Rrugor, Transportit Rrugor,
Transportit të Mallrave të Rrezikshme, Shërbimin e Avigimit Ajror/ të jenë të
kompletuara me akte nënligjore dhe të zbatohen.

III.Shërbimet e Transportit:
Ngritja e sigurisë në Komunikacion, modernizimi I shërbimeve të transportit:
1. Siguria ne komunikacion rrugor:
-
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Reduktimi I akcidenteve
Minimizimi I apo edhe eliminimi I pikave të zeza
Kampanjat për njohje dhe informim sidomos me moshat e reja.
Sinjalizimi
Kruqëzimet me hekurudha
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2. Transporti tokësor:
-

Qasje në transport public per të gjithë qytetarët e Kosovës
Transport nërurban I mirë dhe I lirë për qytetarin dhe ekonomikisht I qendrueshëm për biznesin
Modernizimi I transportit hekurudhor dhe nderlidhja me llojet e tjera të transportit.
Krijimi I lehtësirave dhe qasja on-line e procesit të licencimit dhe certifikimit
Krijimi I mundësive për pjesmarrjen e industrisë vendore në tregun ndërkombëtar të transportit përmes eliminimit të barieve të ndryshme.
Avancimi I aktiviteteve trajnuese profesionale për qaje në profesion.

3. Automjetet:
-

Reformimi I sistemit të testimit të kandidatëve për patent-shofer pwrfshirw digjitalizimin e procesit tw provimit
Avancimi I procesit të kontrollit teknik të automjeteve
Krijimi I lehtësirave dhe qasja on-line e procesit të licencimit dhe certifikimit

4. Transporti ajror:
-

Mungesa e strategjisë kombëtare për transport
Mungesa e një kompanie ajrore të Kosovës

5. Kontrolli dhe mbikqyrja:
-

Ridefinimi I statusit te inspektorit/siguria, autorizimi etj/
Ridefinimi I raportit dhe përgjegjësisë në mesë të mekanizmave të kontrollit të niveleve të ndryshme/qendror, local/ pastaj në mesë të autoriteteve te
ndryshme/MI, MPB, MF, Autoritete etj.
Efikasiteti I gjykatave

6. Aktiviteti nderkombëtar:
-

Anëtarsimi ne organizma dhe organizata të ndryshme nderkombëtare dhe aktiviteti në to.

7. Kapacitetet njerëzore:
-

Reforma e Administratës
Balancimi I resurseve njerëzore ne raport me përgjegjësit/raportii: Autoritete,
MI etj.
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4.

Zhvillimi Rajonal
4.1.

Korniza ligjore dhe institucionale

Nuk ekziston ndonjë kornizë ligjore që rregullon zhvillimin rajonal në Kosovë. Aktualisht, Kosova nuk ka politika kombëtare për zhvillim rajonal ose ndonjë kornizë specifike
të zhvillimit rajonal. Megjithatë, ekziston një iniciativë që po udhëheq përpjekjet në krijimin e kushteve për kornizën e zhvillimit rajonal në Kosovë. Si pjesë e kësaj iniciative,
me qëllim të futjes së politikave të BE-së në fushën e kohezionit ekonomik dhe social në
Kosovë, është lansuar procesi i EURED nga autoritetet e Kosovës dhe Zyra Ndërlidhëse
e Komisionit Evropian (ZNKE) në Kosovë për të mbështetur zhvillimin socio-ekonomik
në Kosovë nëpërmjet qasjes së Zhvillimit Ekonomik Rajonal në përputhje me praktikat
e BE-së.
Modeli i zhvillimit të integruar përfshin procesin në të cilin të gjitha palët e interesit
(hisedarët) e komunitetit, qoftë publik apo privat, marrin pjesë në hartimin dhe zbatimin
e një strategjie zhvillimore për ripërtëritjen e rajonit të tyre, duke stimuluar rritjen e
ndërmarrjeve, zhvillimin e infrastrukturës, ofrimin e shërbimeve sociale dhe skemat që
gjenerojnë punësim. Në kuadër të IPA 2008, Zyra Ndërlidhëse e Komisionit Evropian në
Kosovë ka mbështetur procesin nëpërmjet tri mjeteve kryesore: I) mbështetjes institucionale për pesë Agjencitë e Zhvillimit Rajonal (AZhR); II) skemës së granteve për projekte
rajonale në lidhje me krijimin e kushteve për bizneset konkurruese dhe infrastrukturën
në shkallë të vogël që lidhet me zhvillimin e biznesit; III) mbështetje me ekspertë për
AZhR-të dhe për zbatimin e Skemës së Granteve. Qasja e EURED-it është prezantuar para komunave të Kosovës dhe institucioneve qeveritare të nivelit qendror. Më 16
dhjetor 2008, pesë Agjencitë për Zhvillim Rajonale (AZhR) u krijuan në rajonet ekonomike të Kosovës (Qendër, Lindje, Veri, Jug dhe Perëndim) nëpërmjet një marrëveshjeje
ndërmjet komunave. Megjithatë, EURED-i është një proces i ri në Kosovë, dhe është e
nevojshme mbështetja e mëtejshme në mënyrë që të konsolidohet procesi.196
Si pjesë e modelit të zhvillimit të integruar janë edhe përpjekjet për të mbështetur institucionet e Kosovës të marrin pjesë në bashkëpunimin ndërkufitar, BNK, iniciativat me
Shqipërinë, Malin e Zi dhe ish-Republikën Jugosllave të Maqedonisë. Proceset e BNK-së
dhe EURED-i përfaqësojnë një qasje të integruar të zhvillimit rajonal dhe bashkëpunimit
ndërkufitar. Këto iniciativa së bashku me aktivitetet e tjera të ndërlidhura do të formojnë
“ombrellën e EURED-it” duke i ofruar Kosovës një mjet efikas për zbatimin e strategjive
zhvillimore.197
Qasja e EURED-it ka për synim të drejtpërdrejt aplikimin e politikës së BE-së të kohezionit ekonomik dhe social në Kosovë. Politika e kohezionit synon të përforcojë kohezionin
ekonomik dhe social duke adresuar pabarazitë kryesore rajonale nëpërmjet mbështetjes
për zhvillimin e ekonomive rajonale. Mënyra në të cilën programet e politikës së ko196
197

Programi Vjetor 2011 i Zhvillimit Ekonomik Rajonal: 04-2011/2, http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/
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hezionit janë hartuar dhe menaxhuar nxit partneritetin ndërmjet niveleve të ndryshme
të qeverisë, në mes të akterëve publikë dhe privatë, si dhe në mes të organeve qeveritare dhe jo-qeveritare. Kjo qasje kontribuon në zhvillimin e një mjedisi vendimmarrës
shumë-nivelesh që, nëse menaxhohet siç duhet, çon në zhvillimin ekonomik dhe social.
Megjithatë, menaxhimi i politikës së kohezionit ka edhe kosto. Kjo është veçanërisht e
vërtetë për ato qeveri dhe administrata publike që nuk janë të njohura me rregulloren e
fondit strukturor dhe as me prokurimin publik, qasjen strategjike, programimin e aktiviteteve apo menaxhimin e shëndoshë financiar. Pasi që procesi i zgjerimit vazhdon,
ndihma financiare për vendet kandidate dhe vendet kandidate potenciale është duke u
bërë gjithnjë e më e rëndësishme. Në bazë të mësimeve të nxjerra nga e kaluara, Komisioni Evropian (KE) ka racionalizuar ndihmën financiare për këto vende në një instrument të përbashkët që i ngjan shumë menaxhimit të fondeve strukturore: Instrumenti
i Para-Anëtarësimit (IPA). Duke fituar përvojën e dorës së parë në drejtimin e këtyre
programeve, sot këto vende do të jenë të përgatitura si duhet për t’i thithur fondet e
ardhshme strukturore sapo ato të vihen në dispozicion të tyre. Audienca e synuar është
kryesisht stafi dhe zyrtarët e administratës publike në Ballkanin Perëndimor dhe Turqi
që menaxhojnë fondet strukturore dhe/ose që kërkojnë të kenë qasje në programet e
fondit strukturor të BE-së . Ajo gjithashtu mund të veprojë si një mjet trajnimi për zyrtarët të cilët nuk kanë njohuri për fondet strukturore dhe për palët e tjera që luajnë rol
ose kanë interes në politikën e Kohezionit.198 Në këtë aspekt, Kosova ka ende nevojë për
të përcaktuar dhe rregulluar kornizën ligjore dhe institucionale për zhvillimin rajonal,
politikat e saj, qasjen strategjike, aktivitetet e programimit dhe menaxhimit financiar, në
përputhje me perspektivën e saj evropiane.
SFIDAT:
-

Nuk ekziston baza ligjore primare e cila e përcakton kjartë kornizën institucionale, rolin dhe mandatin e akterëve, dhe dikasterin përkatës i cili do të jetë
bartës i këtij procesi.

REKOMANDIMET:
198

Korniza ekzistuese ligjore që mund të shfrytëzohet për zhvillim rajonal (ZHR)
dhe bashkëpunim ndër-kufitar (BNK)
Ligji për Ndërmarrjet Publike (ndërmarrjet publike rajonale);
Ligji për Bashkëpunimin Ndër-komunal;
Bashkëpunimi nder-komunal i brendshëm (kompetencat vetanake);
Bashkëpunimi komunal ndërkombëtar (administrativ dhe teknik).
Këto ligje mund të konsiderohen si ligje sekondare në rregullimin e procesit të
Zhvillimit Rajonal në Kosovë, mirëpo nuk janë të mjaftueshme për të rregulluar
dhe përcaktuar rolin dhe mandatin e akterëve në këtë proces.
Ligji për administratën shtetërore të Republikës së Kosovës, shpallur, në pajtim

Hyrje e Politikave Evropiane të Kohezionit për Vendet Kandidate dhe Vendet Kandidate Potenciale,
Korniza, Përvoja dhe Instrumentet, © 2009 Institut Universitari d’Estudis Europeus, http://www.iuee.
eu/pdf-dossier/30/ë4XR5Bsmz6FP3Aa4xNEx.PDF
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me nenin 80.5 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, me datën 06.10.2010 nuk
ka ekzistuar kur ka filluar procesi i Zhvillimit Rajonal dhe kur jane themeluar
Agjencitë për Zhvillim Rajonal. Tani ky ligj mund të shfrytëzohet për rregullimin e Zhvillimit Rajonal dhe përcaktimin e rolit dhe mandatit të AZHR-ve dhe
akterëve përkatës.
Hapat e mëtejshëm në drejtim të krijimit të kornizës ligjore dhe institucionale për zhvillimin rajonal janë ndërmarrë nga Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal, MAPL.
Dokumenti konceptual për zhvillimin rajonal në Kosovë është hartuar nga MAPL-ja në
bashkëpunim me ministritë e linjës, projektin EURED dhe projektin Ndërtimi i Institucioneve të Administratës Publike i PAI (projekt i financuar nga DFID-i i Qeverisë së
Mbretërisë së Bashkuar). Dokumenti konceptual është hartuar në vitin 2011 dhe është
dorëzuar më 15.02.2012 në Qeveri për miratim, por nuk është miratuar ende (është në
pritje të fazës së rishikimit). Qëllimi i këtij dokumenti është të:
-

Definojë strukturën institucionale për zhvillimin rajonal në Kosovë;
Të jetë në përputhje me Kapitullin 22 të acquis communitaire për zhvillimin
rajonal;
Përcaktojë aktorët kryesorë në nivel qendror që kanë të bëjnë me këtë çështje;
Përcaktojë objektivat për zhvillim të barabartë rajonal dhe për të krijuar parakushte për hartimin e politikave kombëtare për zhvillimin rajonal.

Paralelisht me infrastrukturën institucionale dhe politikat zhvillimore për zhvillimin
ekonomik në nivel lokal, Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë ka mbështetur financiarisht komunat dhe OJQ-të nëpërmjet programit të EURED-it. Nëntë projekte të implementuara nga komunat dhe OJQ-të janë financuar në shumën prej 2.866.466, 00 Euro
(EURED/GS-2) në vitin 2011. Qeveria ka bashkë-financuar projektet e EURED/GS, në
shumën prej 900.000,00 Euro dhe tani MAPL-ja është duke zbatuar 12 projekte në bashkëpunim me komunat.199
4.2.

Dokumentet strategjike

Zhvillimi rajonal dhe iniciativat e Bashkëpunimit Ndërkufitar janë në përputhje me
planet kombëtare/sektoriale të investimeve dhe me proceset e vazhdueshme të përshkruara më poshtë.
-

199

Lidhja me Partneritetin Evropian/Dialogun e Procesit të Stabilizim-Asociimit/
Raportet e Progresit - Së bashku me pjesën tjetër të rajonit, Kosova është duke
përqafuar agjendën evropiane, e mbështetur nga politika e BE-së për Ballkanin
Perëndimor, Procesi i Stabilizimit dhe Asociimit (PSA). Në Planin e Veprimit
2010 për implementimin e Partneritetit Evropian, Qeveria e Kosovës synon të
inkurajojë krijimin e vendeve të punës nëpërmjet përmirësimit dhe promovimit të mjedisit të biznesit për ta bërë atë motor të zhvillimit ekonomik. Plani i
Veprimit gjithashtu kërkon të nxisë bashkëpunimin rajonal nëpërmjet zhvillim-

Dialogu i Procesit të Stabilizim Asociimit BE-Kosovë (DPSA), Takimi Sektorial për Transportin, Energjinë, Mjedisin dhe Zhvillimin Rajonal, Bruksel, 22-23 maj, Raporti i Takimit

144

Tryeza Tematike PËr Mjedis, Energji, Transport dhe Zhvillim Rajonal

it të kapaciteteve institucionale të nivelit qendror dhe lokal për të përgatitur
projektet për bashkëpunim ndërkufitar të fokusuara në sektorët e turizmit dhe
infrastrukturës.200
-

Lidhja me Dokumentin Planifikues Indikativ Shumëvjeçar (DPISh) – DPISh
2011-2013 i Kosovës identifikon zhvillimin e sektorit privat si një sektor prioritar. Ai thekson: Në kuadër të strategjisë evropiane për rritje të zgjuar, të
qëndrueshme dhe gjithëpërfshirëse (Evropa 2020), IPA do të mbështesë veprimet që synojnë të përmirësojnë konkurrencën e ekonomisë së Kosovës, rritjen e produktivitetit dhe forcimin e sektorit të eksportit të saj, përmirësimin
e niveleve të aftësive dhe mundësive të punësimit të fuqisë së saj punëtore,
veçanërisht përmes përmirësimit të performancës së sistemit arsimor dhe lehtësimit të kalimit nga arsimi në punësim, të hyrjes së të rinjve në tregun e punës
dhe mbështetjen e aftësive të tyre me anë të mbështetjes për fusha të tilla si
mësimi jo-formal, pjesëmarrja, vullnetarizmi dhe mobiliteti, duke modernizuar
infrastrukturën e saj fizike mënyrë të qëndrueshme dhe për të inkurajuar investimet private.”

-

DPISh për BNK 2011-2013, thekson nevojën për “ndërtimin e kapaciteteve të
institucioneve lokale, rajonale dhe kombëtare për të menaxhuar programet e
BE-së dhe për t’i përgatitur ato për menaxhimin e Fondeve Strukturore të ardhshme në kuadër të objektivit të Bashkëpunimit Territorial Evropian”. Aty
nënvizohet se “Në Kosovë, në vitin 2010 janë hartuar pesë Strategji të Zhvillimit
Rajonal për rajonet përkatëse ekonomike: Jug, Veri, Qendër, Lindje dhe Perëndim. Ato rajone së bashku formojnë fushat e programimit për tri programet
ndërkufitare: Kosovë-Shqipëri, Kosovë-ish Republika Jugosllave e Maqedonisë
dhe Kosovës-Mali i Zi. Strategjitë janë hartuar nga pesë Agjencitë për Zhvillim
Rajonal në bashkëpunim të ngushtë me komunat e tyre themeluese dhe hisedarët e tjerë në rajon. Prioritetet e Strategjive të Zhvillimit Rajonal janë pasqyruar në programet ndërkufitare në të cilin marrin pjesë rajonet.”201

-

Lidhja me Kornizën Afatmesme të Shpenzimeve (KASh) - Korniza Afatmesme e
Shpenzimeve 2009-2011 e nënvizon si prioritet krijimin e kushteve për një “rritje ekonomike të shpejtë dhe të qëndrueshme e të dobishme për të gjithë qytetarët në Kosovë”. Korniza Afatmesme e Shpenzimeve e Qeverisë së Kosovës
parasheh projekte të shumta infrastrukturore të zhvilluara nga komunat për të
përmirësuar aspektet sociale dhe ekonomike të komuniteteve të tyre. Plani i Veprimit i Qeverisë së Kosovës për zbatimin e procesit të decentralizimit, gjithashtu, paraqet një sërë veprimesh të detajuara që janë të nevojshme. 202

Lidhja me planet e investimeve në nivel kombëtar/sektorial

200
201
202

Programi Vjetor 2011 i Zhvillimit Ekonomik Rajonal: 04-2011/2, http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/
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Iniciativat e tjera plotësuese në Kosovë që janë të ndërlidhura me Zhvillimi rajonal dhe
iniciativat e Bashkëpunimit Ndërkufitar janë:
-

Strategjitë për Zhvillim Lokal - për secilën komunë të Kosovës. Këto dokumente theksojnë dimensionin e zhvillimit rajonal dhe bashkëpunimit ndërkufitar si një mjet për mbështetjen e zhvillimit socio-ekonomik, si dhe për mbrojtjen
dhe ruajtjen e mjedisit.

-

Strategjitë e Zhvillimit Ekonomik Rajonal – të hartuara me mbështetje nga fondet e BE-së (EURED) për pesë rajonet ekonomike në Kosovë. Strategjitë e Zhvillimit Ekonomik Rajonal synojnë forcimin e rajoneve ekonomike të Kosovës dhe
zgjerimin e një kornize të zhvillimit rajonal në përputhje me standardet e BE-së.
Ato do të mbështesin zhvillimin e kapaciteteve institucionale për të menaxhuar
procesin e zhvillimit ekonomik dhe për të mbështetur rigjenerimin ekonomik,
krijimin e vendeve të punës dhe zhvillimin e infrastrukturës njerëzore në rajone
të ndryshme.

-

Kosova ka përgatitur në kohët e fundit tri Programe të Bashkëpunimit Ndërkufitar me vendet e saj fqinje, Shqipërinë, ish-Republikën Jugosllave të Maqedonisë
dhe Malin e Zi. Zbatimi i dy programeve të para ka filluar në vitin 2011, ndërsa
Programi i BNK të Kosovës me Malin e Zi ka filluar në vitin 2012.

-

Ligjet e vitit 2008 mbi Vetëqeverisjen Lokale dhe Plani i Veprimit 2008-2010 për
Zbatimin e Decentralizimit – që synojnë krijimin e një sistemi të qëndrueshëm
të vetëqeverisjes lokale dhe përmirësimin e efikasitetit të shërbimeve publike
lokale në tërë Kosovën.

-

Plani i Veprimit i Partneritetit Evropian (PVPE) për Kosovën – i cili nënvizon
në masë të madhe zhvillimin e bashkëpunimit rajonal si mjet për zhvillimin e
Kosovës në kuadër të Procesit të përgjithshëm të Integrimit Evropian.

-

Ekziston një numër i konsiderueshëm i strategjive sektoriale dhe ndër-sektoriale në Kosovë që lidhen me zhvillimin rajonal dhe me iniciativat e bashkëpunimit ndërkufitar.203
4.3.

Gjendja aktuale

Korniza aktuale institucionale që ka të bëjë me zhvillimin rajonal në Kosovë përbëhet
nga MAPL dhe pesë AZhR të cilat aktualisht veprojnë sipas një kontrate të granteve
operative të financuar nga Zyra e BE-së në Kosovë dhe bashkë-financuar nga komunat e
rajoneve përkatëse. Kontratat aktuale të grantit zgjasin deri në qershor 2013.
Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal, MAPL është e ngarkuar me përgjegjësitë e
mëposhtme: të mbështesë bashkëpunimin ndërkomunal; të monitorojë cilësinë e shër203

Programi Vjetor 2011 i Zhvillimit Ekonomik Rajonal: 04-2011/2, http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/
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bimeve komunale; të zhvillojë një shërbim profesional civil komunal; të ndihmojë komunat në përgatitjen e buxhetit të tyre dhe sistemet e menaxhimit financiar; të ofrojë
këshilla dhe udhëzime ligjore për komunat; të koordinojë aktivitetet e agjencive ndërkombëtare dhe organizatave joqeveritare që kanë të bëjnë me komunat; të ndihmojë
komunat që t’i bëjnë aktivitetet e tyre transparente për publikun; dhe të mbikëqyr përputhshmërinë e komunave me përgjegjësitë dhe kompetencat e deleguara tek komunat.
Përveç kësaj, MAPL kryen mbikëqyrjen administrative të të gjitha vendimeve komunale
për të verifikuar përputhshmërinë e tyre me ligjet. Misioni i MAPL-së është që të sigurojë
avancimin e Qeverisjes Lokale, duke punuar me komunat, nëpërmjet koordinimit,
fuqizimit, asistencës - për të ofruar sa më afër që është e mundshme shërbime efektive
dhe efikase për qytetarët.204
Agjencia për Zhvillim Rajonal Qendër (AZhR Qendër) është një subjekt ndërkomunal e themeluar në dhjetor 2008 nga komunat partnere të: Prishtinës, Drenasit, Fushë
Kosovës, Obiliqit, Podujevës dhe Shtimes, të cilat janë pjesë e Rajonit Ekonomik Qendër.
Më 22 shkurt 2010, Komuna e Graçanicës iu bashkua partneritetit të AZhR Qendër.
Ndërsa Komuna e Lipjanit iu bashkëngjit procesit të EURED-it më 23 mars, 2011. AZhR
Qendër mbikëqyret nga Bordi i Partnerëve, i cili përbëhet nga kryetarët e komunave
themeluese. 93% e buxhetit operativ të AZhR Qendër bashkë-financohet nga ZNKE,
ndërsa pjesa e mbetur prej 7% financohet nga komunat themeluese. AZhR-Qendra merr
parasysh udhëzimet politike dhe financiare nga BE-ja dhe i përshtat aktivitetet e saj me
Zyrën Ndërlidhëse të Komisionit Evropian në Kosovë. Misioni i AZhR-Qendra është që
të drejtojë, lehtësojë dhe forcojë zhvillimin ekonomik të Rajonit Ekonomik Qendër dhe
zonat përreth saj. Ajo synon të jetë një katalizator dhe koordinator i të gjitha projekteve
zhvillimore që do të shërbejnë për zbatimin e Programit dhe Strategjisë së Zhvillimit
Rajonal, duke vepruar si një ombrellë për të gjitha iniciativat ekzistuese zhvillimore në
Rajonin Ekonomik Qendër.205 AZhR Qendra ndihmon Zyrën e Bashkimit Evropian në
Kosovë në koordinimin e projekteve që kanë përfituar nga skema e granteve të BE-së në
përputhje me Strategjinë e Zhvillimit Rajonal për Rajonin Ekonomik Qendër 2010-2013,
që ka tri prioritetet kryesore të zhvillimit ekonomik, e të cilat janë:
-

Prioriteti 1: Përmirësimi i konkurrueshmërisë së biznesit;
Prioriteti 2: Përmirësimi i fuqisë punëtore dhe rritja e punësimit.
Prioriteti 3: Përmirësimi i infrastrukturës, shërbimeve dhe mjedisit.206

Agjencia e Zhvillimit Rajonal Veri (AZhR-Veri) është themeluar në partneritet të
barabartë nga komunat që përfaqësojnë Rajonin Ekonomik Veri: Mitrovicë, Vushtrri,
Skenderaj dhe Zubin Potok nga një marrëveshje ndërkomunale. Misioni i saj është që
të drejtojë dhe përforcojë Zhvillimin Ekonomik Rajonal në Rajonin e Veriut të Kosovës
nëpërmjet ndërtimit të kapaciteteve dhe forcimit të aftësive për iniciativa ekonomike,
duke përkrahur zbatimin e tyre dhe koordinimin e aktiviteteve të tyre në drejtim të
politikave të zhvillimit. AZhR-Veri dhe procesi i Zhvillimit Rajonal janë përkrahur
204
205
206
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financiarisht nga Komisioni Evropian nëpërmjet Zyrës Ndërlidhëse të saj në Kosovë,
nga fondet që janë pjesë e nën-komponentëve të Instrumentit të Para-Anëtarësimit
(IPA).207 AZHR-Veri ndihmon Zyrën e Bashkimit Evropian në Kosovë në koordinimin
e projekteve që kanë përfituar nga skema e granteve të BE-së në përputhje me Strategjinë e Zhvillimit Rajonal për Rajonin Ekonomik Veri 2010-2013, i cili ka katër prioritete
kryesore të zhvillimit ekonomik, e që janë:
-

Prioriteti 1: Zhvillimi i një rajoni ekologjikisht të pranueshëm i cili shfrytëzon në
mënyrë racionale burimet e veta natyrore;
Prioriteti 2: Përmirësimi i mjedisit konkurrues të biznesit;
Prioriteti 3: Zhvillimi i shërbimeve dhe prodhimit bujqësor, si dhe industrisë
ushqimore;
Prioriteti 4: Forcimi i burimeve njerëzore dhe rritja e punësimit208

Agjencia për Zhvillim Rajonal Perëndimi (AZhR Perëndimi) është themeluar në dhjetor
2008, si partneritet i komunave të Pejës, Deçanit, Istogut, Klinës dhe Junikut për të vepruar dhe funksionuar si koordinator dhe shtytës i aktiviteteve të zhvillimit në Rajonin Ekonomik Perëndimi dhe komunat e tij. Komuna e Gjakovës ka nënshkruar marrëveshjen e partneritetit më 10 mars 2011. Kështu, AZhR Perëndimi mbulon 6 komunat
e Kosovës perëndimore: Pejë, Gjakovë, Istog, Klinë, Deçan dhe Junik. Agjencia për Zhvillim Rajonal Perëndim synon të bëhet institucioni kyç në rajon ekonomik - Perëndim,
të angazhohet në nxitjen e procesit të BE-së për Zhvillimin Ekonomik Rajonal (EURED)
në vend, për të konfirmuar rolin strategjik ndaj partnerëve të saj duke ndihmuar në
pajtimin ndëretnik, dhe duke ndihmuar në integrimin e qeverive lokale në procesin e
integrimit evropian të Kosovës.209 AZR-Perëndimi ndihmon Zyrën e Bashkimit Evropian në Kosovë në koordinimin e projekteve që kanë përfituar nga skema e granteve të
BE-së në përputhje me Strategjinë e Zhvillimit Rajonal për Rajonin Ekonomik Perëndim
2010-2013, i cili ka katër prioritete kryesore të zhvillimit ekonomik, e që janë:
-

Prioriteti 1: Krijimi i kushteve për rritje të qëndrueshme ekonomike
Prioriteti 2: Nxitja e bazës konkurruese dhe inovative të biznesit
Prioriteti 3: Zhvillimi i kapitalit njerëzor të rajonit perëndimor të Kosovës
Prioriteti 4: Zhvillimi i qëndrueshëm i bazuar në komunitet.210

Agjencia për Zhvillim Rajonal Jug (AZhR Jug) është themeluar në dhjetor 2008 si
partneritet i komunave të Prizrenit, Dragashit, Rahovecit, Suharekës, Malishevës dhe
Mamushës për të vepruar dhe funksionuar si një koordinator dhe shtytës i aktiviteteve
zhvillimore në rajonin ekonomik Jug dhe komunat e tij. AZhR Jug e kryen këtë punë
në kuadër të kontratës me Zyrën Ndërlidhëse të Komisionit Evropian (ZNKE). Përveç
kësaj, ZNKE do të sigurojë fondet për skemën e granteve për projekte të zhvillimit rajonal të përkrahura dhe koordinuara nga AZhR Jug. AZhR Jug menaxhohet nga Bordi i
207
208
209
210

http://www.rdanorth.org/neë/?id=1
http://www.rdanorth.org/neë/data/resource_listing/en_7302_rds_north_english-pdf
http://www.rdawest.org/
http://www.rdawest.org/images/stories/doënloads/5_RDS_Ëest_English_opt.pdf
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Partnerëve,i cili përbëhet nga kryetarët e komunave të Rajonit Ekonomik Jug.211 AZhRJug ndihmon Zyrën e Bashkimit Evropian në Kosovë në koordinimin e projekteve që
kanë përfituar nga skema e granteve të BE-së në përputhje me Strategjinë e Zhvillimit
Rajonal për Rajonin Ekonomik Jug 2010-2013, i cili ka tri prioritete kryesore të zhvillimit
ekonomik, e që janë
-

Prioriteti 1: Zhvillimi i mjedisit të biznesit;
Prioriteti 2:Zhvillimi i bujqësisë dhe industrisë ushqimore; dhe
Prioriteti 3: Zhvillimi i turizmit.212

Agjencia Rajonale për Zhvillim Lindje (AZhR Lindje) është themeluar si partneritet
ndëmjet komunave Gjilan, Ferizaj, Hani i Elezit, Kaçanik, Novobërdë, Shtërpcë, Kamenicë dhe Viti për të vepruar dhe funksionuar si koordinator dhe shtytës i aktiviteteve
zhvillimore në Rajonin Ekonomik Lindje dhe komunat e saj. Në muajin shkurt 2010
komunat Kllokot dhe Ranillug dhe në tetor komuna e Parteshit iu bashkëngjitën partneritetit të komunave për AZhR Rajoni Lindje. AZhR-Lindje ka këto qëllime në fushën
e saj ekonomike: të ndihmoj zhvillimin ekonomik dhe rigjenerimin rajonal, të ndihmoj
efikasitetin e biznesit, investimin dhe konkurrencën; të ndihmoj punësimin dhe të ngrit
zhvillimin dhe aplikimin e aftësive relevante të punësimit; të kontribuoj në arritjen e
zhvillimit të vazhdueshëm.213 AZhR Lindje ndihmon Zyrën e Bashkimit Evropian në
Kosovë në koordinimin e projekteve që kanë përfituar nga skema e granteve të BE-së në
përputhje me Strategjinë e Zhvillimit Rajonal për Rajonin Ekonomik Lindje 2010-2013, i
cili ka katër prioritete kryesore të zhvillimit ekonomik, e që janë:
-

Prioriteti 1: Zhvillimi ekonomik i rajonit
Prioriteti 2: Zhvillimi i Infrastrukturës Ekonomike
Prioriteti 3: Zhvillimi i Burimeve Njerëzore
Prioriteti 4: Përforcimi institucional, si dhe bashkëpunimi dhe integrimi ndërrajonal dhe ndërkombëtar.214
4.4.

Programimi

Programi Vjetor për Kosovën në kuadër të Komponentit të IPA për Asistencë në Tranzicion dhe Ndërtimin e Institucioneve për vitin 2011, ka alokuar 41,75 milion Euro për
prioritetin/masën e Zhvillimit të Sektorit Privat, rritjen e zgjuar, të qëndrueshme dhe
gjithëpërfshirëse, ku 5.7 milionë Euro janë alokuar për Zhvillimin Ekonomik Rajonal
(04-2011/2) në Ministrinë e Administrimit të Pushtetit Lokal si Përfituese e Projektit.
Qëllimi kryesor është arritja e këtyre objektivave:
-

211
212
213
214

Të mbështes zbatimin e strategjive rajonale tashmë të përgatitura në secilin
prej pesë rajoneve ekonomike të Kosovës. Zbatimi: 1 skemë granti (4.5 milionë

http://www.rda-south.org/index.php?lang=en&id=1
http://eured-kosovo.org/ëp-content/uploads/2011/04/RDS_South_final.pdf.
http://www.rdaeast.org/
http://www.rdaeast.org/img/permbajtja/pdf/RDS_East_ENGLISH.pdf.
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-

Euro) që do të nis në tremujorin e dytë të vitit 2012.
T’iu mundësojë palëve të interesit në Kosovë të marrin pjesë aktivisht dhe të
përfitojnë nga iniciativat e përbashkëta të Bashkëpunimit Ndërkufitar (BNK)
me Malin e Zi, Shqipërinë dhe ish-Republikën Jugosllave të Maqedonisë. 215

Programimi për EURED - Programimi për zhvillimin ekonomik rajonal në Kosovë mbulon zbatimin e strategjive të zhvillimit ekonomik rajonal dhe planet e veprimit/zbatimit
në pesë rajonet e Kosovës. Strategjitë së bashku me planet e veprimit/zbatimit specifikojnë objektivat e ndjekura, fushat e ndërhyrjes, rezultatet e pritura, procedurat e menaxhimit dhe shumën e përgjithshme të financimit të planifikuar në mënyrë që të arrihen
rezultatet e dëshiruara.
AZhR-të, së bashku me palët e tyre rajonale të interesit, Grupet Kyçe Punuese të Partneritetit (GKPP), kanë hartuar Strategjitë e Zhvillimit Ekonomik Rajonal (SZhER). Pjesa operative e strategjisë ka Planin e Veprimit/Zbatimit me një horizont kohor prej 3 vitesh.
Derisa vetë Strategjia identifikon vizionin afatgjatë të zhvillimit rajonal, mundësitë dhe
prioritetet, Plani Implementues paraqet intervenimet gjatë një periudhe afatmesme prej
tre vjetësh (2011-2013) që korrespondon me kohëzgjatjen e Kornizës Afatmesme të Buxhetit të qeverisjes lokale. Ai plan përmban një grup të projekteve specifike të prioritizuara dhe të klasifikuara që janë të ndërlidhura me fushat prioritare të zgjedhura nga
anëtarët e Grupit Kyç Punues të Partneritetit për rajonin përkatës.216
Procesi i hartimit të Strategjisë është bazuar në tri parime themelore që reflektojnë praktikat më të mira në fushën e planifikimit të zhvillimit rajonal. Këto janë: I) që zhvillimi
ekonomik rajonal duhet të përfshijë shumë ngushtë një partneritet të gjerë në rajon duke
përfshirë qeveritë komunale, palët e interesuara nga komuniteti i biznesit (sektorët privatë dhe publik si dhe shoqatat e biznesit), OJQ-të dhe mediat; II) që qasja për zhvillimin rajonal duhet të jetë nga “poshtë-lartë” - ku palët rajonale të interesit duhet të
përfshihen direkt në identifikimin e nevojave të Rajoneve Ekonomike dhe zhvillimin e
strategjive dhe projekteve për të adresuar ato nevoja; dhe III) se zhvillimi rajonal i përshkruar në strategji duhet të shihet si një proces i integruar, e jo një seri programesh dhe
projektesh individuale.Qasja nga “poshtë-lartë” gjatë procesit të hartimit të strategjisë
është bazuar në parimin e rregullës së subsidiaritetit, pasi që qytetarët e rajonit i njohin
më së miri problemet e rajonit të vet dhe më së miri mund të identifikojnë nevojat e tyre
dhe të vendosin për zgjidhjet që adresojnë në mënyrën më të mirë të mundshme nevojat e tyre zhvillimore. Mbajtja e pronësisë së procesit të strategjisë me partnerët rajonalë
dhe ngritja e kapaciteteve rajonale është dëshmuar në shumë vende të jetë një faktor
i rëndësishëm në rigjenerimin e rajoneve ekonomikisht në rënje apo që përballën me
probleme. Në të ardhmen, kur koordinimi me institucionet e nivelit qendror do të jetë
215

Programi Vjetor për Kosovë* në kuadër të Komponentit të IPA për Asistencë në Tranzicion dhe Ndërtimin e Institucioneve për vitin 2011, http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/kosovo/ipa/2011/1_en_

216

annexe_part1_v1.pdf.
“Agjencitë për Zhvillim Rajonal në Kosovë, Gjendja aktuale dhe sfidat e ardhshme të zhvillimit”,
Mbështetja e Bashkimit Evropian për Zhvillimin Ekonomik Rajonal në Kosovë, Raporti i Projektit
EURED
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më i mirë, mund të paraqitet nevoja që qasja të zhvillohet në një kombinim të principeve
“poshtë-lartë” dhe “lartë poshtë”.217
Programimi për BNK - qëllimi kryesor i Bashkëpunimit Ndërkufitar është që të promovojë dhe të krijojë bashkëpunimin ndërkufitar dhe integrimin socio-ekonomik në
mes të rajoneve kufitare kosovare dhe rajoneve të bashkangjitura në vendet fqinje duke
forcuar lidhjet ekonomike, sociale, mjedisore dhe kulturore. Kosova aktualisht është angazhuar në bashkëpunimin ndërkufitar me shtetet fqinje, Maqedoninë, Shqipërinë dhe
Malin e Zi. 218
Programi i BNK-së është përgatitur bashkërisht gjatë periudhës janar-prill të vitit 2010,
pas një procesi të konsultimeve të gjera me palët lokale të interesit në të dy anët e kufirit
si në rastin e BNK-së me Shqipërinë ashtu edhe me IRJM. Procesi i programimit është
koordinuar nga Strukturat përkatëse Operative të BNK-së: Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal (MAPL) në Kosovë dhe Ministria e Integrimit Evropian (MIE) në
Shqipëri. Draft final i dokumentit është dorëzuar te Komisioni Evropian në prill të vitit
2010. Dokumenti u miratua zyrtarisht në dhjetor 2010. Të dy vendet do të menaxhojnë
programin nëpërmjet një modeli të centralizuar të menaxhimit. Kjo do të thotë se kontraktimi dhe pagesa për të gjitha projektet e BNK brenda këtij programi të BNK-së do të
bëhen nga Delegacioni i BE-së në Shqipëri dhe Zyrës Ndërlidhëse të KE në Kosovë. SPT
(Sekretariati i Përbashkët Teknik) do të vendoset në Kukës, Shqipëri, dhe Zyra Antenë e
SPT-së në Prizren, Kosovë.219
Për BNK me IRJM, procesi i programimit është koordinuar nga Strukturat përkatëse
Operative të BNK-së: Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal (MAPL) në Kosovë
dhe Ministria e Vetëqeverisjes Lokale në IRJM. Draft final i dokumentit të programimit
është dorëzuar te Komisioni Evropian në maj të vitit 2010. Dokumenti u miratua zyrtarisht
në dhjetor 2010. Të dy vendet do të menaxhojnë programin nëpërmjet një modeli të
centralizuar të menaxhimit. Kjo do të thotë se kontraktimi dhe pagesa për të gjitha
projektet e BNK brenda këtij programi të BNK-së do të bëhen nga Delegacioni i BE-së në
Maqedoni dhe Zyra Ndërlidhëse e KE në Kosovë. SPT (Sekretariati i Përbashkët Teknik)
do të vendoset në Kumanovë, IRJM dhe Zyra Antenë e SPT-së në Gjilan, Kosovë.220
Për BNK me Mal të Zi, programi është përgatitur bashkërisht gjatë periudhës shtator
2010 – shkurt 2011, pas një procesi të konsultimeve të gjera me palët lokale të interesit
në të dy anët e kufirit. Procesi i programimit është koordinuar nga Strukturat përkatëse
Operative të BNK-së: Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal (MAPL) në Kosovë
dhe Ministria e Punëve të Jashtme dhe Integrimit Evropian e Malit të Zi. Draft final i
dokumentit të programimit është dorëzuar te Komisioni Evropian në dhjetor të vitit
2011.221
217
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SFIDAT:
-

-

Gjatë programimit për Zhvillim Rajonal dhe BNK nuk janë marr parasysh karakteristikat e veçanta të zonave, komunikimin gjeografik, resurset e ndryshme,
numrin e banorëve si dhe përcaktimin e rajoneve ne baze te zonave statistikore të harmonizuara sipas Nomenklaturës së Njësive Territoriale për Statistikat
(NUTS).
Komunat nuk i marrin parasysh Planet e Veprimit të Strategjive Rajonale gjatë
hartimit te buxheteve te tyre dhe nuk planifikojne buxhet të mjaftueshëm të cilin
do të përdornin për bashkëfinancim të projekteve me fondet e BE-së.

REKOMANDIMET:
-

-

Eshtë e domosdoshme të bëhet profilizimi i rajonave ku përcaktohen zonat industriale, zonat e mbrojtura dhe zonat turistike etj, në mënyrë që të bëhet një
shfrytëzim sa më i mirë i resurseve që janë në dispozicion. Të gjitha këto duhet
të jenë pjesë e një strategjie të përgjithshme kombëtare zhvillimore.
Poashtu, për një implementim sa më efikas të projekteve të Planit të Veprimit të
Strategjive Rajonale komunat përkatëse duhet të marrin parasysh dhe të konsultojnë këto dokumente gjatë hartimit të buxheteve të tyre. Eshtë mirë që këto
dokumente të jenë pjesë e një kornize gjithëperfshirëse gjatë procesit të planifikimit të buxheteve komunale.
4.5.

Monitorimi dhe Vlerësimi

Monitorimi dhe vlerësimi i projekteve që kanë përfituar nga skemat e granteve të
EURED-it është shumë i rëndësishëm në mënyrë që të analizohet dhe vlerësohet progresi i arritur në përmbushjen e objektivave të rëndësishëm të përcaktuar në Planin e
Veprimit/Zbatimit. Monitorimi dhe vlerësimi i projekteve që kanë përfituar nga skema
e granteve të EURED-it kryhet nga Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë. AzhR-të
mbështesin Zyrën e BE-së në Kosovë nëpërmjet aktiviteteve të koordinimit dhe monitorimit, si dhe vlerësimit në lidhje me partnerët implementues.
AZhR-të kanë punuar në drejtim të krijimit të një game të parametrave të monitorimit
në lidhje me projektet që janë financuar nga Skema e Granteve të EURED-it dhe që janë
në proces të implementimit. Derisa monitorimi duhet të jetë një aktivitet i vazhdueshëm,
AZhR-të nuk kanë mandat zyrtar për të kërkuar atë informacion nga partnerët implementues sepse kjo nuk është pjesë e kontratës së financimit. Në vend të kësaj, AZHR-të
mbledhin informatat e duhura të ofruara nga implementuesit mbi baza vullnetare si
pjesë e takimeve të rregullta dyjavore të organizuara me qëllim të mbështetjes dhe koordinimit të procesit të implementimit. Këto informata do të jenë të mjaftueshme për të
mundësuar një vlerësim të progresit të përgjithshëm të implementimit.222
222

“Agjencitë për Zhvillim Rajonal në Kosovë, Gjendja aktuale dhe sfidat e ardhshme të zhvillimit”,
Mbështetja e Bashkimit Evropian për Zhvillimin Ekonomik Rajonal në Kosovë, Raporti i Projektit
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Vlerësimet e BNK-së zhvillohen në përputhje me nenin 141 të Rregullores së Implementimit të IPA. Vlerësimi synon të përmirësojë cilësinë, efektivitetin dhe konsistencën
e asistencës nga fondet e Komunitetit, si dhe strategjinë dhe zbatimin e programeve
ndërkufitare duke marrë parasysh objektivin e zhvillimit të qëndrueshëm dhe legjislacionin përkatës të Komunitetit në lidhje me ndikimin mjedisor. Një vlerësim ex-ante
nuk është kryer në përputhje me dispozitat e nenit 141 sipas parimit të proporcionalitetit. Gjatë periudhës së programimit, shtetet pjesëmarrëse dhe/ose Komisioni Evropian
kryejnë vlerësime lidhur me monitorimin e programit ndërkufitar në veçanti aty ku ai
monitorim zbulon një devijim të konsiderueshëm nga qëllimet e përcaktuara fillimisht
ose aty ku janë dhënë propozimet për rishikimin e programit ndërkufitar. Rezultatet
i dërgohen komitetit të përbashkët monitorues për programin ndërkufitar dhe Komisionit. Vlerësimet do të kryhen nga ekspertët ose organet, qofshin të brendshme apo
të jashtme. Rezultatet do të publikohen në përputhje me rregullat në fuqi në lidhje me
qasjen në dokumente. Vlerësimi do të financohet nga buxheti i asistencës teknike të programit.223
4.6.

Menaxhimi Financiar dhe Kontrolli

Për projektet e financuara në kuadër të skemës së granteve EURED dhe Programit të
BNK-së, Komisioni Evropian është Autoriteti Kontraktues dhe merr vendime duke
u bazuar në një model të menaxhimit të centralizuar. Zyra e Bashkimit Evropian në
Kosovë merret me procesin e tenderimit, kontraktimit dhe kryerjen e pagesave, në bazë
të dokumenteve të ofruara nga përfituesit dhe në përputhje me rregullat e prokurimit
dhe kontraktimit të përcaktuara në “Udhëzuesin Praktik për Procedurat e Kontratës së
Veprimeve të Jashtme të BE” (PRAG). Për Programin e BNK-së, Komiteti i Përbashkët
i Monitorimit do të sigurojë vendosjen e një kontabilitetit të besueshëm e të kompjuterizuar, si dhe monitorimin dhe raportimin financiar që do të japë një dëshmi adekuate të
auditimit. BE dhe autoritetet kombëtare të auditimit do të kenë kompetencat e auditimit
të Programit të EURED-it dhe atij Ndërkufitar.224
4.7.

Sfidat kryesore dhe rekomandimet

SFIDAT:
-

223
224

Nuk ekziston baza ligjore primare e cila e përcakton kjartë kornizën institucionale, rolin dhe mandatin e akterëve, dhe dikasterin përkatës i cili do të jetë
bartës i këtij procesit të zhvillimit rajonal në Kosovë.
Zhvillimi Rajonal nuk është pjesë e politikave zhvillimore të Kosovës.
AZHR-të financohen nga BE-ja (95% të buxhetit operacional), a janë këto struktura robuste dhe të qëndryeshme të cilat do të vazhdojnë së ekzistuari dhe funksionuari edhe pasi që BE-ja të ndërpres financimin e buxhetit operacional të

Programi Ndërkufitar i IPA ndërmjet Republikës së Maqedonisë dhe Kosovës, 22 prill 2010, fq.58,
http://www.cbckosovo.eu/ëp-content/uploads/2011/06/CBCP-MK-KOS-Draft_2204.pdf
Programi Ndërkufitar 2010-2011, BNK IPA Shqipëri-Kosovë, 23 prill 2010, MIE & MAPL, http://www.
cbckosovo.eu/ëp-content/uploads/2011/06/Final-Draft-23-Aprill-IPA-CBC-Programme-AL-KO.pdf
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-
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tyre?
Gjatë programimit për Zhvillim Rajonal dhe BNK nuk janë marr parasysh karakteristikat e veçanta të zonave, komunikimin gjeografik, resurset e ndryshme,
numrin e banorëve si dhe përcaktimin e rajoneve ne baze te zonave statistikore të harmonizuara sipas Nomenklaturës së Njësive Territoriale për Statistikat
(NUTS).
Komunat nuk i marrin parasysh Planet e Veprimit të Strategjive Rajonale gjatë
hartimit te buxheteve te tyre dhe nuk planifikojne buxhet të mjaftueshëm të cilin
do të përdornin për bashkëfinancim të projekteve me fondet e BE-së.

SFIDAT NE BASHKEPUNIMIN NDERKOMUNAL:
-

Mungon bashkëpunim ndër-komunal i qëndrueshëm në ofrimin e shërbimeve
cilësore dhe me kosto më të ulët financiare.
Mungojnë burimet financiare për zbatimin e plotë të kompetencave;
Menaxhim i dobët i pronës publike komunale;
Nuk ka pjesëmarrje të qytetarëve në vendimmarrje lokale;
Nuk ka efikasitet dhe efektivitet në ofrimin e shërbimeve të qëndrueshme komunale;
Ka mungesë të resurseve njerëzore adekuate në administrata komunale,
veçanërisht në komunat e vogla dhe të mesme për ushtrimin e kompetencave
komunale;
K mungesë të kapaciteteve komunale për të identifikuar fushat e përbashkëta
të BNK;
Ekziston një hezitim i strukturave politike dhe vendimmarrëse për të hyrë në
BNK.

REKOMANDIMET:
Qeveria e Kosovës duhet të përcaktojë dhe rregullojë kornizën ligjore dhe institucionale për zhvillimin rajonal, politikat e saj, qasjen strategjike, aktivitetet e programimit
dhe menaxhimit financiar, në përputhje me perspektivën e saj evropiane. Strukturat
e propozuara ligjore dhe institucionale duhet të jenë në përputhje me Kapitullin 22 të
acquis communitaire për zhvillimin rajonal. Aktorët kryesorë në nivel qendror që kanë
të bëjnë me këtë çështje duhet të përcaktohen, si dhe duhet të bëhet përcaktimi i objektivave për zhvillim të barabartë rajonal në mënyrë që të krijohen parakushte për hartimin e politikave kombëtare për zhvillimin rajonal. 225
225

Korniza ekzistuese ligjore që mund të shfrytëzohet për zhvillim rajonal (ZHR)
dhe bashkëpunim ndër-kufitar (BNK)
Ligji për Ndërmarrjet Publike (ndërmarrjet publike rajonale);
Ligji për Bashkëpunimin Ndër-komunal;
Bashkëpunimi nder-komunal i brendshëm (kompetencat vetanake);
Bashkëpunimi komunal ndërkombëtar (administrativ dhe teknik).

Dialogu i Procesit të Stabilizim Asociimit BE-Kosovë (DPSA), Takimi Sektorial për Transportin, Energjinë, Mjedisin dhe Zhvillimin Rajonal, Bruksel, 22-23 maj, Raporti i Takimit.
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-

Këto ligje mund të konsiderohen si ligje sekondare në rregullimin e procesit të
Zhvillimit Rajonal në Kosovë, mirëpo nuk janë të mjaftueshme për të rregulluar
dhe përcaktuar rolin dhe mandatin e akterëve në këtë proces.

-

Ligji për administratën shtetërore të Republikës së Kosovës, shpallur, në pajtim
me nenin 80.5 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, me datën 06.10.2010 nuk
ka ekzistuar kur ka filluar procesi i Zhvillimit Rajonal dhe kur jane themeluar
Agjencitë për Zhvillim Rajonal. Tani ky ligj mund të shfrytëzohet për rregullimin e Zhvillimit Rajonal dhe përcaktimin e rolit dhe mandatit të AZHR-ve dhe
akterëve përkatës.

-

Financimi i Strategjive për Zhvillim Rajonal në pesë Rajonet Ekonomike

Pjesa operative e strategjisë (programimi), veçanërisht në kuadër të rrethanave ku mekanizmat e financimit për fushat kryesore prioritare nuk janë të përcaktuara në mënyrë
të qartë, është gjithmonë në rrezik që të bëhet vetëm një “listë dëshirash” e partnerëve
të zhvillimit. Për të shmangur këtë kurth, partnerët duhet të përdorin kritere të qarta të
prioritizimit dhe të renditjes. Programet duhet të jenë të përqendruara në lehtësimin e
kufizimeve për rritjen e ardhshme, duke përdorur avantazhin konkurrues të rajonit,
rritjen e punësimit dhe rritjen e produktivitetit.226
-

-

-

Eshtë e domosdoshme të bëhet profilizimi i rajonave ku përcaktohen zonat industriale, zonat e mbrojtura dhe zonat turistike etj, në mënyrë që të bëhet një
shfrytëzim sa më i mirë i resurseve që janë në dispozicion. Të gjitha këto duhet
të jenë pjesë e një strategjie të përgjithshme kombëtare zhvillimore.
Poashtu, për një implementim sa më efikas të projekteve të Planit të Veprimit të
Strategjive Rajonale komunat përkatëse duhet të marrin parasysh dhe të konsultojnë këto dokumente gjatë hartimit të buxheteve të tyre. Eshtë mirë që këto
dokumente të jenë pjesë e një kornize gjithëperfshirëse gjatë procesit të planifikimit të buxheteve komunale.
Ngritja e kapaciteteve në kontekst të thithjes së fondeve të BE-së në institucionet
e nivelit lokal

AzhR-të dhe komunat duhet të përgatiten dhe trajnohen lidhur me mënyrën se si t’i
vlerësojnë, t’i paraqesin dhe t’i realizojnë iniciativat të cilat përmirësojnë ekonomitë
rajonale apo lokale. Kërkesa për këtë lloj të mendimit strategjik duhet të vijë nga komunat dhe AZhR-të duhet ta përshtatin atë me fondet në dispozicion për një periudhë 3-5 vjeçare të planifikimit. Natyrisht, pozita fillestare për këtë skenar do të ishte ajo
që AZhR-të të udhëheqin procesin me komunat dhe për këtë arsye trajnimi paraprak
duhet të jetë prioritet.227

226

“Agjencitë për Zhvillim Rajonal në Kosovë, Gjendja aktuale dhe sfidat e ardhshme të zhvillimit”,
Mbështetja e Bashkimit Evropian për Zhvillimin Ekonomik Rajonal në Kosovë, Raporti i Projektit

227

EURED
Bashkimi Evropian në mbështetje të Zhvillimit Ekonomik Rajonal të Kosovës, Raporti Final i Asistencës
Teknike EURED, fq.24
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Konkluzionet nga takimi i Grupit Punues të datës 9 mars 2013:
-

-

-
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Të kosovarizohet procesi i Zhvillimit Rajonal, të mos mbetet vetëm tentativë e
BE-së për instalimin e struktur\ave për thithjen e fondeve, por, te përvetësojmë këtë proces duke e futur në dokumentet strategjike nacionale në kuadër të
Strategjisë së Përgjithshme Ekonomike për Kosovën.
Agjencitë duhet të lidhen dikund – të ankorohen – të bëhet një zgjidhje legjislative e cila do të definojë rolin dhe mandatin e këtyre agjencive. Ato mund të jenë
modele te hapura të bashkëfinancuara nga më shumë akterë apo hisetarë, apo
struktura administrative nën kontrollin e shtetit.
AZHR-të si bartëse e këtij procesi deri më tani, duhet të kenë një rol ndihmue/
fasilitues në krijimin e politikave zhvillimore rajonale si dhe ne zbatimin e
planeve zhvillimore.
Duhet të përcaktohen modalitetet e ndryshme financiare të cilat do të ndihmonin në financimin e planeve investuese të dala nga Strategjitë Rajonale.
Per nje zhvillim te qëndrueshëm edhe komunat duhet te bëjnë ngritjen e kapaciteteve për menaxhimin e fondeve qe vijne nga BE-ja (si fondet e IPA, e më vonë
fondet strukturale).
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Institucioni

Emri dhe mbiemri

KFOS

Luan Shllaku

Ministria e Integrimit Europian

Ilir Muqaj

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor

Arben Citaku

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor

Muhamet Malsiu

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor

Naser Bajraktari

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor

Hazir Cadraku

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor

Nezakete Hakaj

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor

Ismail Hetemaj

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor

Enver Tahiri

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor

Vehbi Ejupi

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor

Hazbije Krasniqi

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor

Hikmete Morina

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor

Miradije Asllanaj

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor

Zymer Mrasori

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor

Remzush Latifi

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor

Lindita Morina

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor

Gezime Hasani

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor

Mirlinda Lataj

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor-AMMK

Tafe Veselaj

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor-AMMK

Letafete Latifi

Ministria e Administratës së Pushtetit Lokal-MAPL

Jeton Qela

Ministria e Zhvillimit Ekonomik

Lulzim Korenica

Ministria e Shendetesise

Shaban Osmanaj

Kuvendi I Kosoves

Teuta Sahatqija

Kuvendi I Kosoves

Visar Ymeri

Kuvendi I Kosoves

Armend Ademaj

Kuvendi I Kosoves

Besim Haliti

Ministria e Integrimit Evropian

Ilir Muqaj

Ministria e Integrimit Evropian

Ereza Abrashi

Ministria e Integrimit Evropian

Fehmi Hoxha

IKSHP

Burbuqe Nushi Latifi

Ferronikeli

Agron Veliu

Instituti I Avokatit te Popullit

Jashar Kastrati

Instituti I Avokatit te Popullit

Valbona Puka

Policia e Kosoves

Clirim Hajdini

KEK

Hanumshahe Ibrahimi

OJQ

Ola Syla

SHUKOS

Nadire Vitija
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Fakulteti I Bujqesise

Xhevdet Elezi

Fakulteti I Edukimit

Sylejman Berisha

OJQ Eko – Trepca

Ramadan Uka

Bordi per Mjedis

Bexhet Mustafa

Konsumatori

Selatin Kacaniku

IKS

Brikena Hoxha

KUR Prishtina

Shyqeri Krasniqi

ZRRUK

Qamil Musa

ZRRUK

Zoge Spahiu

Asociacioni I Komunave

Agim Haziri

INDEP

Sinan Neziri

GIZ

Gabriele Becker

GIZ

Agim Rysha

GIZ

Besnik Vasolli

GIZ

Samir Hyseini

Ekpert I pavarur/GIZ

Zeqir Veselaj

Ekpert I pavarur/GIZ

Tush Markaj

Ministria e Zhvillimit Ekonomik

Luan Morina

Ministria e Zhvillimit Ekonomik (TCKR)

Valon Stavileci

Ministria e Zhvillimit Ekonomik

Skender Xani

Ministria e Zhvillimit Ekonomik AKEE

Bedri Dragusha

Ministria e Integrimit Evropian

Azra Krasniqi

Ministria e Tregtise dhe Industrise

Visar Bajraktari

Ministria e Tregtise dhe Industrise

Shaban Halimi

KEDS

Fllanza Hoxha

KEDS –PIU

Burim Hashani

KFOS – PIU

Valon Syla

KOSTT

Kadri Kadriu

KOSTT

Vjosa Rezniqi

KOSTT

Gazmend Kabashi

ZRRE

Afrim Ajvazi

ZRRE

Rifat Blakaj

AKMRSB

Ferki Fejza

KEK

Petrit Pepaj

KEK

Naim Sahiti

KEK

Adil Januzi

KEK

Ismet Raca

IFC Ëorld Bank Group

Shpresa Kastrati

Oda Eknomike Gjermane

Bardhyl Metaj
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Elen - Kompania Elektro Energjetike

Lulzim Syla

Muqa Solar Company

Xhevat Muqaj

SHERK - Shoqata per Energji te Ripertitshme

Hamdi Malushaj

Termokos Sh.A

Arsim Fetahu

Termokos Sh.A

Kreshnik Boqolli

Fakulteti I Inxhinierise Mekanike

Naser Sahiti

Fakulteti I Inxhinierise Elektrike

Ruzhdi Sefa

Fakulteti Elektroteknik

Gazmend Pula

Iniciativa Kosovare per Stabilitet

Vesa Zogjani

Konsumatori

Selatin Kacaniku

IQMM “Obiliq”

Sejdi Halimi

GIZ

Richard Tomiak

GIZ

Nexhat Jashari

GIZ

Ekrem Hyseni

GIZ – TCGT

Naim Berisha

GIZ

Ilir Jonuzi

Ministria e Infrastruktures

Avdi Kamerolli

Ministria e Infrastruktures

Milaim Ahmetaj

Ministria e Infrastruktures

Fejzulla Mustafa

Ministria e Infrastruktures

Naim Kelmendi

Ministria e Infrastruktures

Martin Halilaj

Ministria e Infrastruktures

Jakup Hoti

Ministria e Infrastruktures

Qamil Feka

Ministria e Infrastruktures

Cerkin Dukolli

Ministria e Infrastruktures

Rame Qupeva

Ministria e Infrastruktures

Nebih Shatri

Ministria e Infrastruktures

Miranda Kajtazi

Ministria e Infrastruktures

Lulzim Rama

Ministria e Infrastruktures

Ismail Berisha

Kuvendi I Kosoves

Sala Berisha-Shala

Kuvendi I Kosoves

Muhamet Morina

Kuvendi I Kosoves

Xheladin Hoxha

Ministria e Integrimit Evropian

Feride Zeka

Ministria e Financave

Arta Vllasaliu

Ministria e Financave

Rexhep Vasolli

Ministria e Puneve te Brendshme

Kastriot Gashi

Ministria e Puneve te Brendshme

Sebahate Muharremi-Pllana

Policia e Kosoves

Nazmija Basovic

Dogana e Kosoves

Yll Mehmetaj
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Autoriteti I Aviacionit Civil

Arianit Dobroshi

Autoriteti Kosovar I Konkurrences

Avni Gjocaj

Autoriteti Kosovar I Konkurrences

Shehrije Saliuku

Autoriteti Rregullativ Hekurudhor

Enis Berisha

Autoriteti Rregullativ Hekurudhor

Avdylkader Mucaj

KHAIA

Avdi Shala

Hekurudhat e Kosoves-Infrakos

Agron Thaci

Infrakos

Hysen Fazliu

TrainKos

Hasan Ibraj

TrainKos

Besfort Metaj

Termokos Sh.A

Kreshnik Boqolli

Shoqata Kosovare per Ndertimin e Rrugeve

Ardita Latifaj

Shoqata e Transportit Rrugor te udhetareve

Jakup Berisha

Shkolla e larte profesionale “Tempulli”

Said Rrahmanaj

Aleanca Kosovare e Biznesit

Albert Maloku

Oda Ekonomike e Kosoves

Mehdi Kika

Oda Ekonomike e Kosoves

Parim Bajrami

Qendra e Automojeteve te Kosoves

Kumbim Shala

Konsumatori

Selatin Kacaniku

OJQ “Ideja jone”

Skender Lutfiu

OJQ Vizioni

Arjan Janova

OJQ Elriko

Haxhi Ademi

OJQ Access

Mentor Hasani

Ekspert I pavarur- GIZ

Admir Duraj

Ministria e Administratës së Pushtetit Lokal-MAPL

Besnik Osmani

Ministria e Administratës së Pushtetit Lokal-MAPL

Avni Sahiti

Ministria e Administratës së Pushtetit Lokal-MAPL

Agron Maxhuni

Ministria e Administratës së Pushtetit Lokal-MAPL

Besim Kamberaj

Ministria e Administratës së Pushtetit Lokal-MAPL

Venera Kosumi

Ministria e Administratës së Pushtetit Lokal-MAPL

Isuf Zeneli

Ministria e Administratës së Pushtetit Lokal-MAPL

Nazmi Halimi

Ministria e Administratës së Pushtetit Lokal-MAPL

Arbnor Sadiku

Ministria e Administratës së Pushtetit Lokal-MAPL

Izedin Bytyci

Ministria e Administratës së Pushtetit Lokal-MAPL

Blerim Hasani

Ministria e Administratës së Pushtetit Lokal-MAPL

Suzana Kosumi

Ministria e Administratës së Pushtetit Lokal-MAPL

Fatmire Thaci

Kuvendi I Kosoves

Teuta Sahatqija

Kuvendi I Kosoves

Visar Ymeri

Ministria e Integrimit Evropian

Jeton Karaqica
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Ministria e Integrimit Evropian

Visar Zekaj

Ministria e Financave

Petrit Popova

Ministria e Financave

Kosum Aliu

Ministria e Financave

Muharrem Kosumi

Ministria e Financave

Blerina Shabani

Ministria e Tregtise dhe Industrise

Safete Rexhepi

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimt Hapsinor

Remzush Latifi

Ministria e Pylltarise, Bujqesise dhe Zhvillimit Rural

Skender Bajrami

AZHR-Jug

Valentin Hoxha

AZHR-Perendim

Leman Hatashi

AZHR-Lindje

Almir Hyseni

AZHR-Veri

Fatos Raifi

Komuna Junik

Avdyl Gjota

Komuna Shtime

Naim Ismaili

Komuna Shtime

Ejup Ismajli

Komuna Lipjan

Nijazi Ibrahimi

ZIE

Kimete Bajraktari

Kuvendi Komunal

Muhamet Bajraktari

Komuna Skenderaj

Fatmir Balaj

OJQ “Aureola”

Sanije Graicevci

OJQ Mileniumi I Ri

Nehat Bllacaku

OJQ Perspektiva Energjetike

Ramadan Arifi
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