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                             SHKURTESAT 
 

AER Agjencioni Evropian për Rindërtim 

AKMRrSB Agjencioni i Kosovës për Mbrojtjen nga Rrezatimi dhe Siguri Bërthamore 

A3,A4,A5 Njësitë gjeneruese Termocentrali Kosova A 

BE Bashkimi Evropian 

B1,B2 Njësitë gjeneruese Termocentrali Kosova B 

BPK  Bifenileve të polikloruara 

CO Monoksidi i Karbonit 

CO2 Dioksidi i Karbonit 

CH4 Metani 

CFBC Qarkullimi i  pluhurit fluid që digjet në shtratin e kaldajës 

DPQ Divizioni i Prodhimit të qymyrit në KEK 

dBA Deci bel njësia për matjen e zhurmës 

ha Hektar 

j jashtë 

JP Jug-Perëndim 

KEK Korporata Energjetike e Kosovës sh.a. 

KPMM Komisioni i Pavarur per Miniera dhe Minerale 

LCP Impiantet e mëdha të djegies (Large Combustion Plants) 

LGS Lënda e grimcuar në suspension  

MMPH Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor 

MZHE Ministria e Zhvillimit Ekonomik 

MPA Materialet me Përmbajtje Asbesti  

MIE Ministria e Intergrimit Evropian 

m mbrenda 

m3 Metër Kub 

MW Megavat 

MS Miniera Siperfaqesore 

NH3 Amoniaku  

N2O Oksidi i azotit 

SMM Sistemi i Menaxhimit Mjedisor 

PTD Pluhuri total i depozituar 

POV Plani Operativ Vjetor 

PMPKX   Platoja për meremetimin e pajisjeve kryesore xehetarë 

PKX pajisjet kryesore xehetarë 

PPC Djegia e qymyrit pluhur (pulverised coal combustion) 

STEV Vlera mesatare e koncentrimit të gazit mesatarja e 8 orëve 

TCA Termocentrali Kosova A 

TCB Termocentrali Kosova B 

TMD Teknikat me të mira të disponueshme 

TWA Pragu i alarmit të eksponimit të tërësishëm është tejkaluar 

TMLa1 Transportieri  Magjistral Linja a1 

VM Vendmostrimet 

Vm(h/vit)   Vlera mesatare e orëve që mund të tejkalohen brënda një viti 

Vmd(24/vit)   Vlera mesatare e ditëve që mund të tejkalohen 24 herë në vit 

VPalm   Vera e pragut të alarmit 
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VMm Vlera e matur mesatare 

VRvit Vlera e rekomanduar 24 orë në vit 

VRm Vlera e rekomanduar mesatare 24 orë 

VMm vlera e matur mesatare 

VRmax vlera maksimale e rekomanduar 

VMmax vlera maksimale e matur 

VKMSH Vlera kufitare për  mbrojtje e shëndetit 

VKM Vlera kufitare e ekosistemit 

VKMM Vlera kufitare e të mirave materiale 

VK Vlerat kufitare 

VR Vlerat e rekomanduara 

VRp(d)   Vlera e rekomanduar e pranueshme gjatë ditës 

VRp(mb)   Vlera e rekomanduar e pranueshme gjatë mbrëmjes 

VRp(n)   Vlera e rekomanduar e pranueshme gjatë natës 

VRmax(d)   Vlera e rekomanduar maksimale gjatë ditës 

VRmax(mb)   Vlera e rekomanduar maksimale gjatë mbrëmjes 

VRmax(n)   Vlera e rekomanduar maksimale gjatë natës    

VM Vlera e matur 

ZI Zona  industriale 
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 HYRJE 
 
KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVËS, SH. A. (KEK-u) është themeluar në baze te Ligjit  Nr. 2008/03-L-087- për 
Ndërmarrjet Publike. Kompania është themeluar me qëllim të kryerjes së veprimtarisë të mihjes së qymyrit dhe 
gjenerimit  të energjisë elektrike. KEK sh.a. është ndërmarrja kryesore për prodhimin e energjisë elektrike në 
Kosovës. Asetet e KEK-ut janë pronë e Qeverisë së Republikës së Kosovës. 
KEK-u  në periudha të ndryshme kohore  i është nënshtruar  ndryshimeve të shumta organizative. Sektori 
energjetik i Kosovës si  e njohim ne sot, është rrjedhojë e investimeve kapitale të kryera para disa dekadash, 
daton  qënga 1960 – 1985. 
 Gjatë viteve të 90-ta, për shkak të  situates politike dhe ekonomike sektori energjetik stagnoi, termocentralet u 
vjetruan dhe nga mos mirëmbajtja e duhur ishin të pasigurta në proces të prodhimit. Afro dy dekada më vonë 
si pasojë e asaj gjendje  furnizimi me energji elektrike ka qenë i pamjaftueshëm.Trashëgimia mjedisore dhe 
sociale ishte e rëndë ,përderisa kërkesa për energji elektrike vazhdoi të rritej në masë të madhe. Pas luftës  
KEK-u kaloi nëpër disa faza të ristrukturimit dhe ndryshimeve organizative e operative, ndarjes së plotë dhe më 
pas edhe të privatizimit të Kompanisë së shpërndarjes dhe furnizimit me energji elektrike, që përfundimisht u 
realizua në vitin 2013. Funksionet e Korporatës rregullohen përmes politikave të  aprovuara  nga Zyra e 
Rregullatorit për Energji të Republikës së Kosovës. 
 Në bazë te planit afarist prodhimi i energjisë elektrike duhet të jetë i bazuar në kosto, zbatimin e rregulloreve 
për siguri dhe shëndet dhe  standardeve mjedisore,me qëllim të mbajtjes së qëndrueshmërisë financiare dhe 
zhvillimit. Të gjitha këto, gjithmonë, për të ruajtur asetet e kompanisë përmes mirëmbajtjes së duhur dhe 
përkrahjes së vlerave thelbësore të kompanisë, si  transparencës dhe sjelljes etike. 
KEK-u  prodhon rreth 97 (%) të sasisë së përgjithshme të energjisë elektrike në Kosovë , (energji e siguruar nga 
linjiti), kurse nga resurset ujore sigurohen vetëm rreth 3 (%) të energjisë elektrike.  
KEK-u përbehët nga këto njësi : Minierat e Qymyrit (DPQ) dhe Gjenerimi me Termocentralin Kosova A (TCA) 
dhe Termocentrali Kosova B (TCB),dhe  funksionon nëpërmes divizoneve që ka në përbërje të vet: 
  - Divizioni për prodhimin e qymyrit  (DPQ),  
  - Divizioni i TC Kosova A,  
  - Divizioni i TC Kosova B, 
  - Divizioni  Shërbimet e Korporatës, në përbërje të të cilit është edhe Departamenti i Mjedisit,  
  - Divizioni i Financave, 
  - Divizioni i Prokurimit . 
Korporata punëson rreth 4700 punonjës të fushave të ndryshme të operimit. 
KEK-u në mënyrë të vazhdueshme përcjellë dhe analizon ndikimin e aktiviteteve vetanake në mjedis.Për 
gjendjen mjedisore KEK-u rregullisht në mënyrë objektive informon instutucionet kompetente 
shtetërore,instutucionet lokale komunale dhe palët e interesuara. Si  rrjedhojë e kësaj pune pasoi edhe hartimi 
i këtij raporti. 
KEK-u vazhdimisht përmes kontakteve të shumta me autoritetet kompetente,pikë së pari me 
MMPH,MZHE,KPMM  i harmonizon  qëndrimet sa i përketë çështjeve mjedisore  në drejtim të arritjes të 
standardeve apo kërkesave ligjore të caktuara në mënyrë që gradualisht të jetë në përputhje me ato,duke u 
bazuar në mundësitë reale që i ka sidomos mundësit financiare. 
 

METODOLOGJIA 
 
Rezultatet e paraqitura në këtë Raport janë fryt i punës njëvjeçare sipas POV (Plani Operativ Vjetor) për 2015, 
të njësive për mjedis nëpër divizione dhe Departamentit të Mjedisit, si njësi qëndrore e KEK-ut.  
Raporti në vetvete përmban edhe një paraqitje të shkurtër te të gjithë sistemit operativ ne KEK, duke filluar nga 
lënda e parë, eksplatimi dhe shfrytëzimi i linjitit, prodhimi i energjisë elektrike, lendët sekundare dhe efektet  
në mjedis gjatë vitit 2015. 
Për përgatitjen e Raportit kontribuan  : 
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    Departamenti i Mjedisit, Shërbimet e Korporatës,         
    Sektori për mjedis në Divizionin DPQ-se, 
    Sektori për mjedis në Divizionin e TC Kosova A, 
    Sektori për mjedis në Divizionin e TC Kosova B, 
    Departamenti për PRTD dhe Menaxhmenti i brendshëm për PPRTD. 
 

   LEGJISLACIONI ENERGJETIK DHE  MJEDISOR 

Ligjet mjedisore që i korespondojnë  funksionimit të sektorit energjetik dhe mjedisor në Republiken e  
Kosovës kanë  për qëllim të rregullojnë dhe garantojnë të drejtën e qytetarëve për furnizim me  energji 
elektrike, dhe  të drejtën e qytetarëve  për të jetuar në një ambient me ajër,ujë dhe tokë të pastër duke e 
mbrojtur shëndetin e njeriut,faunën dhe florën si dhe vlerat natyrore dhe kulturore të mjedisit.KEK-u bënë 
përpjekje  që konformë këtij legjislacioni të operoi. Ligjet kryesore dhe nënaktet ligjore që  rregulloijnë 
qështjet mjedisore dhe energjetike te aplikueshme janë:    
Ligji nr. 03/L-025 për Mbrojtjen e mjedisit,  
Ligji nr. 03/L-160 për Mbrojtjen e ajrit nga ndotja,  
Ligji nr. 04/L-147 për Ujërat në Kosovë,  
Ligji nr. 04/L-060 për Mbeturinat,  
Ligji nr. 02/L-102 për Mbrojtjen kundër zhurmës,  
Ligji nr. 03/L-233 për Mbrojtjen e natyrës,  
Ligji nr. 03/L-201 për Energjinë elektrike, 
Ligji nr. 03/L-163 për Minierat dhe mineralet, 
Ligji nr. 02/L-26 për Tokën bujqësore, 
Ligji nr. 03/L-214 për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis 
Ligji nr. 03/L-043 për Parandalimin dhe Kontrollin e Integruar të Ndotjes 

Ligji nr. 03/L-230 për Vlerësimin Strategjik Mjedisor 

Ligji nr. 02/l-88 për Trashëgiminë Kulturore 

Ligji nr. 03/L-184 për Energjinë 

Ligji nr. 03/L-016 për Efiçiencën e Energjisë 

Ligji nr. 03/L-116 për Ngrohjen Qendrore 
Si dhe nënaktet ligjore pëcjellese te këtyre ligjeve. 
 

PARATHËNIE 
 

Republika e  Kosovës ka një pozitë të përshtatshme gjeografike. Ajo shtrihet në pjesën qendrore të Gadishullit 
Ballkanik dhe bënë pjesë në  Evropën Juglindore.Karakerizohet me forma të rëndësishme  të relievit si rrafshi i 
Kosovës dhe rrafshi i Dukagjinit , dhe malet e Sharri, Alpet Shqiptare- Bjeshkët e Namuna, Kopauniku, etj. Malet 
përbëjnë 63 (%), kurse ultësirat 37 (%) të territorit të Kosovës. Lartësia mesatare mbidetare e Kosovës është 
810 (m). Klima e  Kosovës është e mesme kontinentale,  pjesa lindore (rrafshi i Kosovës) karakterizohet me 
klimë kontinentale, kurse pjesa perëndimore  (rrafshi i Dukagjinit) me klimë mesatare 
kontinentale.Temperatura mesatare është rreth 10 (˚C) , temperaturë minimale - 27 (˚C )dhe maksimale 39(˚C ),  
reshjet mesatare vjetore janë rreth 596 (mm) . 
Relievi (pozita gjeografike),kushtet klimatike,temperatura dhe te reshurat   paraqesin element shumë të 
rëndësishëm me ndikim të madh në mjedis, duke ja shtuar kësaj aktivitetet e njerëzve  në përpjekje të 
përmirësimit të  kushteve më kualitative të jetesës , veçanerisht kohëve të fundit. Këto aktivitete e kan 
rrezikuar mjedisin natyror duke e çrregulluar lidhshmërinë dhe varshmerinë reciproke respektivisht 
ekuilibrin e përjetshëm që mbisundoi në botën e gjallë dhe duke e bërë ekzistencën e vetë të pasigurt. 
Nga  ky këndveshtrim çështja mjedisore është shumë e ndjeshme dhe mjaft komplekse dhe paraqet një 
ndër sfidat më të mëdha  te njerëzimit aktualisht dhe në të ardhmen. Të dhënat e përgjithshme tregojnë një 
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rritje të vazhdueshme të konsumit të  energjisë elektrike në Kosovë. Kjo rritje e konsumit dhe  e prodhimit  
kushtëzon një shkallë të gjerë ndikimesh  mjedisore si në nivelin lokal ashtu edhe në atë rajonal dhe  global. 
Synimi i ynë është  reduktimi  i emisionit të ndotësve duke mos frenuar zhvillimin ekonomik të vendit, pra 
ndotjen si pasojë e aktiviteteve nga operimi i KEK-ut ta biem në përputhëshmëri me normat e lejuara  
mjedisore.  
Si rezultat i aktiviteteve operuese aktuale të KEK-ut  kemi :  
- Ndotjen e ajrit kryesisht si rezultat i emisioneve nga TC-t në ajër, transportit etj. 

- Ndotjen e ujërave- si rezultat i shkarkimeve të ujërave teknologjike, 

- Degradimi i tokave- si rezultat i aktiviteteve minerare sipërfaqësore e gjithë zonës së minierave.  

Cilësia e ajrit është e ndotur në zonat e zhvilluara urbane e veçanerisht në zonat industriale. Emisionet 

ndotëse mund të dëmtojnë shëndetin e njerëzve, kafshëve dhe zhvillimin e bimëve, ekosistemet dhe 

strukturat tjera ,ato mund të shkaktojnë edhe  dëme materiale. Emisionet ndotëse zakonishtë janë të gazta 

ose të ngurta në formë të grimcave të cilët shpërndahen në ajr. Mëqënse ndotësit në ajr nuk njohin kufij, 

pos ndotjës lokale TC-te kan ndikim  rajonal  dhe global. Si shqetësim më i madhë janë : grimcat(PM10, 

PM2,5),gazetat nitroze( NOx), dyoksidi te sulfurit(SO2 ),dyoksidi të karbonit(CO2),monoksid karboni(CO), 

komponimet organike të avullueshme (VOC) etj . 

Ndikimet kryesore mjedisore në përgjithësi nga minierat sipërfaqësore të qymyrit ,dhe tani pas  bartjës së 
sasive të konsiderueshme të hirit ne gropen e  minieres se boshatisur ,  janë: 
Gjatë prodhimit të qymyrit ne miniera sipërfaqësore kemi të bejmë  me gërmimin në shkallë të madhe të 
materialeve duke përdorur pajisje të rënda. Ky gërmim  gjatë të cilit ne i shfrytëzojme burimet minerare, 
shkakton ndikim të pashmangshme negative në mjedis,si : sipërfaqe e gjerë e tokës e zënë nga miniera 
sipërfaqësore dhe depozitë e mbeturinave. Ndryshimi i florës dhe faunës në zonën përreth minierës për shkak 
të ndërtimit dhe aktiviteteve operative. Ndotja e mundshme tokës dhe ndotja e ujit sipërfaqësor(duke ndikuar 
në formimin e një ujëmbledhës i tëmadh ) për shkak të ndryshimeve të tokës dhe të përpunimit të qymyrit 
(depozitat e hirit, ujërat e minierave dhe të përpunimit të shkarkuara). Humbja totale e habitateve ekzistuese 
në tokën e pushtuar. Ndryshimi i regjimit  hidro-gjeologjik në një zonë të gjërë. Ndotja e ajrit nga pluhuri gjatë 
gërmimit dhe transportit. Ndikimet mbi stabilitetin e terrenit nga shpatet e pjerrëta dhe deformimi i 
sipërfaqeve (rrëshqitja e tokës). Zhurma nga pajisjet e minierës dhe aktiviteti i shiritave transportues,etj. 
Hapësira e tërësishme e degraduar  ne KEK zë një sipërfaqe prej cca 32 (km2) ku 15 (km2) minierat  dhe 17 

(km2) palosje te shtresave  mbulesore të linjitit .   

Sot në KEK i kushtohet rëndësi e madhe mbrojtjes së mjedisit dhe janë bërë disa përpjekje domethënëse 

për avancime mjedisore edhe pse mundësitë financiare kanë qënë  te kufizuara.Por prapë se prapë KEK-u 

aktualisht është në mospërputhshmëri  lidhur me disa rregulla të legjislacionit mjedisor të Kosovës dhe BE-

së, në lidhje me emitimet në ajër, ujë dhe tokë, kualitetin e ajrit si dhe trajtimin e mbeturinave. 

KEK-u ka si objektiv  që t’i arrijë standardet e parapara mjedisore . Për këtë qëllim ka hartuar Planin operativ 
që përbëhet nga projektet prioritare dhe te domosdoshme për tu  realizuar.  
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                             Fig.1.   Hartografia e pozitës gjeografike të objekteve të KEK-ut 
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                                                                        POLITIKA MJEDISORE 

                                              ( E rishqyrtuar dhe pritet të miratohet nga Bordi i Drejtorëve) 

KEK-u sh.a është e vetmja korporatë në Kosovë që prodhon energjinë elektrike.Dhe duke u nisur nga 
gjendja ekzistuese mjedisore dhe ndikimi primar në mjedis që përfshin ndikimin në tokë, ujë dhe ajër si dhe 
obligimet ligjore ndaj mjedisit, në KEK sh.a, shtrohet nevoja e përcaktimit dhe zotimit për marrjen e masave 
në drejtim të përmirësimit të kësaj gjendje si dhe mbrojtjen e vazhdueshme të mjedisit në hapësirat në të 
cilat i zhvillon aktivitetet e veta. 
KEK-u të gjitha aktivitetet e veta afariste synon ti bazoj në parimin e zhvillimit të qëndrueshëm që 
nënkupton menaxhimin përgjegjës,afarizmin pozitiv, pajtueshmërinë dhe mirëbesimin e  të gjitha palëve të 
interesuara , zhvillimin dinamik që është miqësor ndaj mjedisit dhe nuk cenon atë.  
KEK-u i kupton ndikimet në mjedis që mund të rezultojnë nga aktivitetet e veta për prodhim të energjisë 
elektrike dhe është i vetëdijshëm për domosdoshmërinë e ruajtjes, mbrojtjes dhe avancimit të mjedisit 
prandaj zotohet sa vijon: 
 
 Do të vepron në përputhje me ligjet,standardet dhe direktivat e Kosovës dhe ato ndërkombëtare në 

lëminë e mbrojtjes së mjedisit, si dhe do të plotëson obligimet ligjore mjedisore nënshkruese e te 
cilave është, kurse kriteret  mjedisore do ti involvon në veprimet e planifikimit dhe prurjen e 
vendimeve. 

 Vazhdimisht do të përpiqet që të përmirëson performancën mjedisore me qëllim të zvogëlimit të 
ndikimeve mjedisore. Në kuadër të mundësive do të përzgjedhë dhe realizon aplikimin e teknologjive 

dhe teknikave më të mira të disponueshme (TMD) për avancimin e aspekteve mjedisore në mënyrë që ti 
arrimë standardet mjedisore te parapara. 

 Monitoron,vepron në mënyrë preventive dhe mbikëqyr vazhdimisht  emisionet në ajër,ujë dhe tokë, ruan  

biodiverzitetin  si dhe zvogëlon nivelin e zhurmës. 
 Që do të bënë përpjekje të vazhdueshme për të përmirësuar përbërjen e stafit që menaxhon me mjedisin si 

dhe ngritjen e vazhdueshme të nivelit të vetëdijes mjedisore në të gjitha njësitë punuese, në mënyrë që 
marrëdhënia ndaj mjedisit të jetë më e avancuar dhe ma miqësore. 

 Për shfrytëzimin optimal, racional dhe përgjegjës të resurseve natyrore si dhe të lëndëve të para shtesë,rritjen 
e efikasitetit të pajisjeve,avancimin e vazhdueshëm të procesit të prodhimit, modernizimin e minierave dhe 
eksploatimin e kontrolluar të linjitit kualitativ,rritjen e shkallës  së koogjenerimit.Të shkohet ne drejtim te 
ashtuquajturit “prodhim i pastë” si strategji preventive gjithëpërfshirëse. 

 Për minimizimin e gjenerimit të mbeturinave dhe mbeturinave të rrezikshme dhe angazhimi për menaxhim sa 
ma të mirë të tyre. Shmangien e përdorimit të materialeve që nuk janë miqësore ndaj mjedisit,shqyrtimin e 
perfomancës të kontraktorëve nga aspekti mjedisor dhe implementimin e veprimeve korrektuese dhe 
preventive. 

 Krijimin e mekanizmave të kontrollit të rregullt te të gjitha aktiviteteve nëpërmjet të auditimeve dhe 
inspektimeve të brendshme  si dhe raportimin,dokumentimin, informimin dhe komunikimin efikas me 
autoritetet kompetente dhe aktor tjerë që veprojnë në mbrojtjen e mjedisit. 

 Krijimin hap pas hapi të strukturave të nevojshme drejt themelimit , zhvillimit dhe mirëmbajtjes të Sistemit 
për menaxhim të mjedisit(SMM) sipas ISO 14001-2004 dhe integrimi i problematikës mjedisore në planet 
zhvillimore dhe strategjinë e KEK-ut. 

 Të kërkoi nga i gjithë personeli të miratoi dhe të veproi në përputhje me këtë politikë. 

  

Mos ta shkatërrojmë  ciklin e dhuruar të jetës në Planetin tonë, i cili  nuk është trashëgimi nga paraardhësit 
tanë,por ne e huazuam për ta ruajtur për brezat e ardhshëm. 
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1.0. GJENDJA MJEDISORE NË TERMOCENTRALET  TC KOSOVA A DHE TC KOSOVA B 
 

Termocentralet janë sisteme komplekse  që përbëhen nga disa tërësi  tekniko teknologjike qëllimi i të 

cilave është shëndërrimi i energjisë së burimeve natyrore energjetike në energji  termike  dhe elektrike. 
Termocentrali TC Kosova A : përbëhet nga pesë njësi  operuese: A1, A2, A3, A4 dhe A5 . Që janë të vendosura në 

rrethinën e Kastriotit( Obiliqit), që gjenden rreth 8 (km)  larg Prishtinës. 

 Njësia  A1 është lëshuar në punë në vitin 1962 me fuqi prej 65 (MW),  njësia  A2 në vitin 1965 me fuqi prej 125 

(MW), njësia A3 në vitin 1970 me fuqi 200 (MW), njësia A4 në vitin 1971 me fuqi 200(MW) dhe njësia A5 në vitin 

1975 me fuqi prej 210(MW).  

Njësitë  operuese A3, A4 dhe A5 janë  në funksion, dhe kanë  prodhim solid të energjisë elektrike. Me investimet 

që janë bërë  ne ketë termocentral është përmirësuar dukshëm gjendja operuese e njësive A3, A4 dhe A5 . 

Ndërsa njësitë   A1 dhe A2 janë jashtë pune, pa status të definuar per momentin ?  

Në kuadër të Termocentralit  TC Kosova A  është edhe Departamenti i Seperimeve Kimike (DSK), 

Prodhimi  vjetor i energjisë elektrike nga TC Kosova A  për vitin 2015 ka qënë : 2056681 (MWh). 

Termocentrali TC Kosova B: përbëhet nga dy njësi operuese :B1 dhe B2. që janë të vendosura në rrethinën e 

Kastriotit( Obiliqit), që gjenden rreth 13 (km)  larg Prishtinës. 

 Njësia  operuese B1 është lëshuar në punë në vitin 1983 me fuqi prej 339(MW), kurse njësi a operuese B2  në 

vitin 1984 me fuqi të njëjtë  339 ( MW). Të dy njësitë operuese janë  ne funksion. Investimet që janë bërë edhe 

në këtë termocentral kanë përmirësuar dukshëm gjendja operuese të njësive. 

Prodhimi vjetor i energjisë elektrike nga TC Kosova B për 2015  ka qënë : 3922014 (MWh). 

 

1.1 LËNDA E PARË DHE PRODHIMI I ENERGJISË ELEKTRIKE 

1.1.1.PRODHIMI I LINJITIT 
 

Linjiti si lëndë  e parë djegëse (kryesore) e termocentraleve të Kosovës, merret nga minierat sipërfaqësore,  
Miniera Sipërfaqësore Sibovci Jug perëndimorë (M.S Sibovc- JP)dhe Miniera Sipërfaqësore  Sektori i Sitnicës  
(S. Sitnica). Përpunimi dhe pastaj deponimi i përkohshëm i linjitit për nevojat e KEK-ut bëhet në dy deponi, 
në  Deponinë e Seperacionit TC Kosova A dhe Deponinë e Seperacionit TC Kosova B.  
Gjatë vitit 2015 janë nxjerrë rreth 8240994 (t) linjit , dhe larguar 10037332 (t) djerrinë, krahasuar me vitin 2014 
rezulton se në 2015 janë nxjerrë  1036783 (t)  më shumë linjit se në vitin 2014.  
Duhet cekur se Miniera Sipërfaqësore  Sektori i Sitnicës e ka përfunduar eksploatimin e qymyrit në muajin 
Nëntor 2015.  
 

                                                                        Tab. 1.Sasia e nxjerrur e linjitit gjatë vitit 20015: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Minierat sipërfaqësore Prodhimi (t) 
Miniera Sipërfaqësore Sibovci Jug perëndimorë (M.S Sibovc- JP) 7732331 
Miniera Sipërfaqësore  Sektori i Sitnicës(S. Sitnica) 508663 
Total 8240994 
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                           Tab. 2. Harxhimet mujore të linjitit te dy termocentaleve gjatë vitit 2015: 

Muajt TCA TCB 
Harxhimi 
mujor  (t) 

Harxhimi specifik 
( t/MWh) 

Harxhimi  
mujor (t) 

Harxhimi  
Specifik (t/MWh) 

1 226365 2.139 529174 1.280 
2 203969 1.949 441471 1.277 
3 132782 1.247 524935 1.285 
4 224869 1.073 256918 1.275 
5 414424 2.062 374004 1.246 
6 251857 1.422 469359 1.248 
7 97107 0.893 465193 1.284 
8 430618 1.834 168610 1.20 
9 336015 1.593 335420 1.39 

10 265851 1.365 379425 1.27 
11 362414 1.957 466169 1.19 
12 280403 1.288 514091 1.239 

Tot. 3226674 1.569 4924769 1.265 
 
           Harxhimi i përgjithshëm i linjitit për vitin 2015 nga termocentralet  e KEK-ut  është paraqitur në Tabelën 2.  

Si po shihet nga tabela 2, gjatë vitit 2015 të dy termocentralet kanë shpenzuar rreth 8151443 (t) linjit. 
Krahasuar me vitin 2014 [gjatë vitit 2014, termocentralet kanë shpenzuar rreth 7136939 (t) linjit], rezulton 
se gjatë vitit 2015 janë shpenzuar rreth  1014504(t) linjit më shumë. Gjatë vitit 2015 TC Kosova A, 
mesatarisht ka shpenzuar rreth 1.569 ( t/MWh), ndërsa TC Kosova B rreth 1.265 ( t/MWh). 
Kualiteti i linjitit gjatë vitit 2015 ka qenë si në tabelën 3 dhe 4.Mmostrat e linjitit merren për çdo ditë dhe 
analizohen nga laboratorët e të dy termocentraleve dhe laborator të Kontraktorit të KEK-ut instituti “ Inkos” 
sh.a. 

 
                   Tab. 3. Pasqyra e analizave të linjitit  të shfrytëzuar nga TC Kosova A për vitin 2015: 

Muaji 
Kualiteti i linjitit të TC A 

H2O(%) Hiri(%) Hp(1)(KJ/kg)
 

Mdz(2)(%)
 

Mda(3)(%)
 

1 47.47 14.62 7508      24.55 2.93 
2 47.28 15.5           7310      19.95 2.71 
3 47.63 15.28           7251      21.14 2.39 
4 47.21 14.7           7565       19.44        2.62 
5 45.32 16.85 7484      18.21        2.44 
6 45.93 16.34           7451      19.32 1.71 
7 45.07 20.07 6550       21.90 3.79 
8 44.14 16.71 7897       20.36 2.10 
9 45.37 16.35 7625       21.07 1.68 

10 46.31 15.07 7731 17.11         1.51 
11 45.9 15.6           7694 16.91        1.79 
12 46.97 15.74           7315      17.89 1.84 

     Mes 46.22 16.07 7448.4     19.82 2.29 
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                   Tab. 4. Pasqyra e analizave të linjitit të shfrytëzuar nga TC Kosova B për vitin 2015: 

Muaji 

Kualiteti i linjitit të TCB 

H2O(%) Hiri(%) Hp(1)(KJ/kg)
 

Mdz(2)(%)
 

Mda(3)(%)
 

1 47.3 15.6 7497 15.9 2.2 
2 47.4 15.0 7372 18.7 2.6 
3 47.5 14.3 7475 13.6 2.4 
4 47.6 14.9 7575 15.6 2.7 
5 46.7 14.9 7571 14.8 3.4 
6 46.0 15.0 7681 19.1 2.1 
7 46.2 15.2 8456 16.5 2.2 
8 46.0 15.9 7420 21.0 2.1 
9 46.9 15.0 7476 13.7 2.7 

10 46.7 15.3 7118 10.4 2.1 
11 46.6 15.7 7547 17.6 1.8 
12 46.5 16.1 7285 16.0 2.9 

     Mes 46.8 15.2 7550.3 16.1 2.5 
                                1Aftësia e ultë nxehëse;  

2
Materie ndezëse në zgurrë;  

3
 Materie ndezëse në hi 

 

1.1.2. SHPENZIMI I UJIT 
 

KEK-u, është njëri ndër shfrytëzuesit  më të mëdhenjë  të resurseve ujore në Republikën e  Kosovës, që 
kryesisht përmbahet për qëllime të  prodhimit të energjisë elktrike. 
TC Kosova A furnizohet me ujë të papërpunuar nga Lumi Llap, dhe sipas nevojës edhe nga  Hidrosistemi  
Ibër-Lepenc dhe Liqeni i Batllavës, ndërsa TC Kosova B furnizohet me ujë të papërpunuar nga 
Hidrosistemi Ibër- Lepenc.  Termocentralet, në vitin 2015 gjatë procesit të prodhimit të energjisë kan 
shpenzuar rreth 16724102 (m³), që krahasuar me vitin paraprakë ka shënuar  një rritje.  
 
             Tab. 5. Konsumi i ujit të dekarbonizuar dhe të demineralizuar gjatë vitit 2015 

Konsumi i ujit të dekarbonizuar dhe të demineralizuar TC A TC B Totali TCA dhe TCB 

Uji i dekarbonizuar 
 

Harxhimi total (m3) 7863122 8860980 16724102  

Harxhimi specifik (m3/MW) 3.823 2.376 3.099  

Kriteri  (m3/MW) 2.1 ÷ 2.6 2.1 ÷ 2.6 2.1 ÷ 2.6  

Uji i demineralizuar 
 

Harxhimi total (m3) 643815 532156 1175971  
Harxhimi specifik (m3/MW) 0.313 0.142 0.227 
Kriteri  (m3/MW) 0.1 0.06 0.06 ÷ 0.1 

 

Konsumi i ujit është 7863122 (m3) në TC Kosovën A dhe 8860980 (m3) në Kosovën B. Në  TC Kosova A harxhimi 
është  i lartë. Sipas tabelës 5 shihen edhe tejkalimet e kritereve të dizajnuara për ujin dekarbonizuar dhe 
demineralizuar  ne TC Kosova A dhe të demineralizuar ne TC Kosova B.      
                                                                   
1.1.3. SHPENZIMI I KIMIKATEVE 
 
Ne TC Kosova A dhe TC Kosova B për procesin e prodhimit dhe trajtimit të ujërave industriale  përdoren 
kimikate të ndryshme. Përveç kimikateve per përfitimin e ujerave industrial, hidroksidi i amonit, hidrazina si 
dhe inhibitorët e korozionit dhe stabilizatorët e fortësisë përdoren në sistemin ujë-avull dhe sistemin e ujit të 
dekarbonizuar për ftohje për trajtim si inhibitor të korrozionit, për të mënjanuar oksigjenin dhe rregulluar pH. 
Gjatë vitit 2015 janë konsumuar kimikatet si në vijim:   
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                         Tab. 6. Harxhimi i kimikateve në të dy termocentralet  gjatë vitit 2015: 

           Emertimi        Simboli ( %) Kosova A (t) Kosova B (t) Totali (t) 
Acid klorhidrik HCl 30(%) 596.82 317.67 914.49 

Hidroksid natriumi NaOH 40(%) 464.72 226.5 691.22 
Gëlqere e hidratuar Ca (OH)2 90(%) 2310.56 1543.32 3853.88 

Ferisulfat Fe2 (SO4)3 50(%) 27.60 41.69 69.29 
Hidroksid amoni NH4OH 25(%) / 16.325 16.325 

Hidrazinë N2H4 15(%) 4.94 27.31 32.25 
Aktiphos 645 / / / 13.25 13.25 

Inhibitor korrozioni Cu / / / 1.32 1.32 
Biocid/Algacid N-3434 / 1.183 1.072 2.255 

Hipoklorit natriumi NaOCl 12(%) / 7.52 7.52 

             

            1.1.4. PRODHIMI I ENERGJISË ELEKTRIKE NË TERMOCENTRALET E KEK-UT   

Termocentralet TC Kosova A dhe  Kosova B gjatë vitit 2015,  kanë gjeneruar energjinë  elektrike si në tabelën 7. 

 
                               Tab. 7. Prodhimi i energjisë elektrike në të dy termocentalet gjatë vitit 2015: 

Kosova A Kosova B  
Total A+B A 3 A 4 A 5 Total B 1 B 2 Total 

(MWh) 
925998.84 773347.6 357334.4 2056681 1986124 1935890 3922014 5978695 

 
1.1.5. NAFTA DHE MAZUTI 
 
Si lëndë djegëse sekondare për startim të blloqeve si dhe në raste te veçanta mbajtjen e ngarkesave të 

prodhimit, në TC Kosova A përdoret nafta, ndërsa në TC Kosova B përdoret mazuti. Në vijim paraqesim sasitë 
e shpenzuara  te naftës dhe mazutit gjatë vitit 2015.  
 
                               Tab. 8. Sasitë e shpenzuara të naftës dhe mazutit për vitin 2015: 

Kosova A Kosova B 
A 3 A 4 A 5 Total B 1 B 2 Total 

Nafta(l) Mazuti(t) 
647778 1038160 1076540 2762478 1725 1427.26 3152.26 

Harxhimi specifik (l/MW) Harxhimi specifik  ( kg/MW) 
0.70 1.34 3.01 1.68 0.87 0.74 0.80 
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1.2.   MONITORIMI I AJRIT NË TERMOCENTRALET E KEK-UT 
   
Emisionet : Është e ditur se termocentralet kanë ndikim në ndotje  te  ajrit ne nivel lokal, rajonal dhe nivel 
global. Pra ndikimi i ndotjes në shkallë lokale përfshin disa dhjetëra kilometra prej burimit,dhe njihet si 
ndikim lokal në cilësinë e ajrit. Në  këtë rast koncentrimet e ndotësve të ajrit krahasohen me standardet e 
cilësisë së ajrit të përcaktuar me kritere . Është fjala për rritjen e përqendrimeve si SO2,NOx,CO, gazrave 
organike ,grimcave,metaleve të rënda,përbërjeve organike helmuese,etj. Termocentralet emitojnë sasi të 
mëdha të oksideve të azotit dhe sulfurit (NOx dhe SOx)  , ndotës që me transformime kimike në atmosferë  
kthehen në sulfate e nitrate, të cilat formojnë të ashtuquajturat  thërmija sekondare. Thërmijat sekundare 
janë përgjegjëse për rritjen e koncentrimeve të thërmijave në shkallë rajonale, e si të tilla përgjegjëse për 
ndotje rajonale me PM10 e sidomos PM2,5. Ndikimi rajonal është i lidhur me paraqitjen e acidifikimit, 
fotooksidimit,utrofikimit (NOx,NH3) dhe me paraqitjen e përqendrimeve të rritura të ozonit mbitokësor. 
Gjithashtu, ndotja e ozonit është e lidhur edhe me shkallën rajonale, pasi që ozoni dhe prekursorët e ozonit, 
si  NOx, i nënshtrohen pastaj bartjes në distanca më të mëdha.  
Ndikimi në shkallë globale nga termocentralet kryesisht ka të bëjë me ndikimin e emisioneve të gazrave me 
efekt serrë, pra emisionet e CO2,CH4,N2O,CFC . 
Emitohen edhe sasi më të vogla të materialeve tjera, si metalet e rënda, kloruret e hidrogjenit dhe fluoruret e 
hidrogjenit, karbohidratet e padjegura, komponimet e paqëndrueshme organike jo-metanore. CO2 është gaz 
serrë me ndikim global në klimë, si dhe si i tillë, kërkon trajtim të veçantë. 
 Në TC Kosova B janë të vendosur analizatorët për matjen e emisionit të gazrave dhe pluhurit. Në 
termocentralet e KEK-ut emitimet e ndotësve në atmosferë janë më të larta se vlerat e lejuara kufitare për 
shkak të dizajnëve projektuese jo adekuate të fundërruesve elektrostatik,pastaj mos ekzistimit i impianteve 
për reduktim të ndotësve si NOx dhe SO2 , përmbajtjes së lartë të materieve inorganike në linjit dhe 
problemeve tjera gjatë procesit të djegies. Në TC Kosova A (njesitë A3, A4 dhe A5) emisionet e grimcave 
matën, kurse emisionet e gazrave ndotëse kalkulohen. 

  
Emisionet e pluhurit( grimcave) : Në termocentrale gazrat dalës nga kazani kalojnë nëpër  fundërrues  
elektrostatik ku bëhët ndarja  e grimcave -pluhurit  Pastaj, gazrat dalës kalojnë përmes tymtarit, ku sasia e hirit 
fluturues  e zvogluar  më tutje shkarkohet në atmosferë. Emetimet tjera në ajër  janë kryesisht emisionet e 
ashtuquajtura të lëvizshme, duke iu referuar emetimit lokal të pluhurit, nus-produkteve të djegies (produkte 
sekundare), gjatë transportit e kështu me radhë. Duhët cekur se  emisioni i grimcave - thërmijave  ne TC Kosova B  
nuk është në përputhje me standardet më strikte si që është Direktivës LCP 2001/80/BE që përcakton  limitin e 
emisionit të pluhurit 50(mg/Nm3).Pas Instalimit të fundërruesve elektrostatik të ri në TC Kosova A dhe operimit 
me dizajn që siguron emisionet e grimcave nën kriterin e paraparë mund të konstatojmë se në këtë  termocentral  
është bë një përmirësim domethënës mjedisor.   
 
Emitimi i dyoksidit të karbonit 
Dyoksidi i karbonit është një faktor domethënës që ndikon në ngrohjen globale. Emitimi i CO2 është 
proporcional me përmbajtjen e karbonit në karburante dhe kualitetin e derivateve të djegura. Nuk ka metodë 
të disponueshme komerciale për kapjen e CO2 prej burimit shkarkues dhe opsioni më i mirë për reduktimin e 
emitimit të tij  është rritja e efikasitetit të pajimeve dhe djegia sa më racionale e karburantëve. Emitimi i 
dyoksidit të karbonit në TC Kosova A është i bazuar në kalkulime sipas kualitetit të linjitit dhe fuqisë së 
blloqeve duke u bazuar në raportet stehiometrike të reaksionit kimik, kurse në TC Kosova B matet.  
 
Emitimi i Monoksidit të karbonit: Procesi i djegies është i përcjellur me emitimin e monoksid të karbonit . 
Monoksidi i karbonit CO paraqitet gjithmonë si produkt kalimtar në proceset e djegies sidomos në kushte të 
djegies sub-stoikiometrike. Procesi i djegies është i përcjellur me emitimin e monoksid të karbonit. 
Termocentralet gjithmonë mundohen të zvogëlojnë formimin e CO, sepse CO është indikator i lëndës djegëse 
të rrezikshme korroduese dhe të padjegshme, gjë që është indikator i efikasitetit të ulur. Ky emitim shkakton 
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rritje e konsumimit të karburantëve dhe është një tregues i efiçencës jo të duhur të termocentralit . Pra 
emisioni i CO është si pasojë e procesit të keq të djegies-proces jo i plotë i djegies .Tek termocentralet  me 
qymyr, CO dhe NOx veprojnë në marrëdhënieje të njëjta. Nëse duhet të ulim emisionet e NOx, sasia e ajrit që 
furnizohet në kazan duhet zvogëluar, në të cilin rast prodhimi i CO rritet. Termocentralet duhet të mbajnë 
baraspeshën e këtyre dy parametrave të emisioneve, për të ruajtur kufinjtë e lejuar.  
Në TC Kosova B emitimi i CO matet kurse në TC Kosova A nuk matet. 
 
Emisionet SOx:  Në termocentrale SOx emitohet kur qymyri digjet, për shkak të pranisë së sulfurit. Pjesa më e 
madhe e oksideve të sulfurit është në formë të dyoksidit të sulfurit (SO2); metali vepron si katalizator, ndërsa 1÷3 
(%) e sulfurit oksidohet në triokside sulfuri (SO3). SOx është  emëruesi i përbashkët për emisionet SO2 dhe SO3, 
pra SOx është kryesisht emisioni i SO2. Emitimi i dyoksidit të sulfurit (SO2) është i bazuar në përbërjen e So 
(sulfurit organik)në linjit, si dhe nga karakteri alkalik i linjitit respektivisht  desulfurimit vetanak të realizuar 
brenda kaldajës. Pas djegies, një pjesë e sulfurit përfundon në hi e zgjyrë si SO 3, si dhe një pjesë e tij bartet me 
gazrat dalës deri në filtrin elektrostatik, e përfundimisht (pjesa e mbetur) përmes tymtarit  në atmosferë. Në TCA 
e as në TCB nuk janë te instaluar De-SO2  (sistemi i  desulfurizimit të gazrave dalës).Në TC Kosova A emisionet e 
SO2  kalkulohen, kurse në TC Kosova B maten. 
 
Emisionet e NOx : Arsyeja e emitimit të NOx është përmbajtja e azotit në linjit dhe në ajër për djegie .Produkti i 
djegies së lëndëve fosile është oksidi i azotit në formë të monoksidit të azotit (NO), dyoksidit të azotit (NO2) dhe 
suboksidit të azotit (N2O). Emitimi i NOx shkaktohet prej djegies së azotit i cili është i përmbajtur në linjit dhe nga 
prania e azotit në ajër. Kur digjet linjiti, krijohet kryesisht NO, si dhe prodhimi i NO2 përbën disa përqindje të 
vëllimit total të NOx. Sasia e N2O është shumë e vogël.. Oksidet e azotit formohen nga reaksioni kimik i azotit dhe 
oksigjenit të disocuar nga ajri, që përcillet në vatër. Pra formimi i NOx ndodhë kryesisht përmes këtyre 
mekanizmave:  

-  Si rezultat i reagimit ndërmjet oksigjenit dhe azotit nga ajri (NOx termike), si dhe  
-  Nga azoti që gjendet në lëndë djegëse.  

Në rastin e linjitit, supozohet në bazë të burimeve të ndryshme, që 80% e oksideve të azotit do të krijohen nga 
azoti që gjendet në lëndë djegëse, ndërsa vetëm 20% nga azoti në ajër. Për oksidimin e azotit nevojitet një vlerë e 
caktuar e temperaturës në vatër dhe një sasi e duhur e oksigjenit. 
Me marrjen e masave primare në kaldajë, arrihet një zvogëlim i kënaqshëm i emisioneve të oksideve të azotit në 
termocentralet me djegie të  linjit, si me brenerë me pak NOx dhe teknika tjera më te mira të disponueshme ( 
BAT).Në TC Kosova A dhe B nuk përdoret asnjë metodë dhe teknikë për reduktimin e emitimit të NOx. Në TC 
Kosova A emisionet e NOx kalkulohen, kurse në TC Kosova B maten. 
 
Metalet e rënda : Linjiti përmban metale të rënda dhe elemente të tjera. Përkundër koncentrimeve të vogla, ato 
mund të shkaktojnë dëme në mjedis dhe shëndet njerëzor. Shumica e metaleve të rënda (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, 
Pb, Se, Zn, V) çlirohen si komponime (p.sh. okside, klorure,etj) të lidhura me thërmijat. Vetëm Hg dhe Se janë 
pjesërisht të pranishëm në fazën e avullit. Merkuri (Hg) është metal i rëndë që shkakton problemet më të mëdha, 
në kuptimin e emetimit nga procesi i djegies së qymyrit. Një pjesë e merkurit të linjitit ndalet në fazën e avullit, 
që do të thotë që nuk kondensohet në sipërfaqen e thërmijave të hirit, kështu që heqja e tij nga pajisja për 
kontrollimin e emetimit të thërmijave është shumë e luhatshme. Shumica e metaleve të rënda lidhen me hirin 
fluturues në temperatura punuese të pajisjeve te kaldasë.  



 

 

   Tab. 9. Emisionet totale dhe specifike mesatare vjetore për vitin  2015 të matura dhe të kalkuluara sipas blloqeve: 

Emisionet e matura dhe të kalkuluara për  TC Kosova A 
  Prodhimi 

(MWh) 
Pluhur SO2 NOx CO2 

  (t/vit) (mg/Nm
3
) (kg/MWh) (t/vit) (mg/Nm

3
) (kg/MWh) (t/vit) (mg/Nm

3
) (kg/MWh) (t/vit) (g/Nm

3
) (kg/MWh) 

A3 925997 236 52.9 0.260 1370 282 1.396 3258 708 3.495 1202655 257.66 1287 

A4 773348 141 39 0.185 1105 281 1.511 2710 749 3.678 986110 260.71 1281 

A5 357335 56 33 0.160 371 260 1.251 1231 724 3.45 448875 260.97 1256 

∑/Mes.muj A 2056680 432 44 0.212 2846 289 1.467 7200 725 3.559 2637640 259.67 1283 

Emisionet e matura për TC Kosova B 
B1 1986124 3922 

 
1.985 2723 

 
1.373 6982 

 
3.527 2196342 

 
1111 

B2 1935890 3652 
 

1.845 2428 
 

1.262 6315 
 

3.490 1998242 
 

1104 

∑/Mes.muj. B 3922014 8396 645 1.915 5483 327 1.317 13663 821 3.508 4320208 220.7 1108 

 

   Graf.  i Emisioneve të grimcave, SO2 dhe NOx nga TC Kosova A :                     Graf.  i  Emisioneve të grimcave, SO2 dhe NOx nga TC Kosova B:      

  
 

Në tabelën 9 , janë paraqitur, emisionet mesatare të  kalkuluara  dhe të matura për vitin 2015 (mesatarja e emisioneve të parametrave ndotës 
kalkulohet duke e marre parasyshë edhe kuantitetin e punës - në baze të orëve të punës të njësive gjeneruese). Sipas Memorandumit 
për themelimin e Unionit Energjetik (Memorandumi i Athinës), i nënshkruar edhe nga Kosova (22 mars 2005), kërkesat e Direktivës 2001/80/EC 
(tab.10.) duhet të përmbushen deri më 31 dhjetor 2017.  
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Koment: Në termocentralet e KEK-ut gjatë vitit 2015 ka ndryshime evidente në krahasim me vitin e kaluar sa i përket nivelit të shkarkimit të 
ndotësve në ajër. Shihet qartë nga Tabela 9 dheTabela 10 se funksionimi i fundërruesve elektrostatik të rinj në TC Kosova A dhe mirëmbajtja më 
e mirë e fundërruesve elektrostatik në TC Kosova B  kanë ndikuar dukshëm në përmirësimet mjedisore. Në TC Kosova A krahasuar me vitin e 
kaluar: emisioni specifik i pluhurit është zvogëluar për 22.81 (%); emisioni i SO2 është zvogëluar për 30.86 (%), kurse emisioni i NOx dhe CO2 

përafërsisht ka mbetë në nivel të njëjtë sikurse në vitin e kaluar. Në TC Kosova B krahasuar me vitin e kaluar: emisioni specifik i pluhurit është 
zvogëluar për 25 (%),emisioni i SO2 është zvogëluar për 36 (%)  kurse emisionet specifike te NOx dhe CO2 përafërsisht kanë mbetë në nivel të 
njëjtë. Trendi i njëjtë është përcjellë edhe te emisionet kumulative të ndotësëve të TC-ve në ajër. Megjithate nivelet e shkarkimit të ndotësve 
në ajër janë mbi vlerat e përcaktuara nga Direktivat e BE dhe UA vendore,përveç emisionit te grimcave në TC Kosova A.  
Emisionet aktuale të termocentraleve të KEK-ut sipas direktivës 2001/80/EC duhet të arrihen sipas standardeve të cekura si në tabelën 10. 
  
Tab.10. Prodhimi I energjisë elektrike dhe emisionet mesatare specifike në ajër nga TCA dhe TCB  në vitin 2015 dhe krahasimi I tyre me emisionet 
specifike të vitit 2014: 

TC Kosova Energjia elektike(MWh) Pluhur(mg/Nm3) SO2 (mg/Nm3) NOx(mg/Nm3) CO2(mg/Nm3) 
2015 2014 % 2015 2014 % 2015 2014 % 2015 2014 % 2015 2014 % 

A3 925997 984471 -5.94 52.9 59.2 -10.64 282 417 -32.37 708 713 -0.70 257.66 263.16 -2.09 

A4 773348 403998 91.42 39 53 -26.42 281 392 -28.32 749 717 4.46 260.71 263.29 -0.98 

A5 357335 249418 43.27 33 54 -38.89 260 424 -38.68 724 715 1.26 260.97 264.95 -1.50 

A 2056680 1637883 25.57 44 57 -22.81 289 418 -30.86 725 714 1.54 259.67 262.91 -1.23 

B1 1986124 1597707 24.31                         

B2 1935890 2048927 -5.52                         

B 3922014 3646634 7.55 645 860 -25 327 511 -36 821 814 0.86 220.7 216.04 2.16 

Kriteret e EU*   50 400 500   

EU* - Emisionet aktuale [(mg/Nm3) 6 (%)O2 ithatë] dhe limitet sipas Komisionit Evropian e që  duhet të arrihet deri me : 31 Dhjetor 2017.
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Vendimi i ri i Këshillit të Evropës (KE)  2013 sqaron se  së pari duhet të qartësohet se Republika e Kosovës apo 
ndonjë anëtarë i Komunitetit të energjise a ka ndonjë marrëveshje kontraktuale me BE-në për ndërprerjen e punës 
të ndonjë impianti (në këtë rast TC Kosova A) deri 2018. Atëherë nëse jo ai impiant mundet të punon prej 2018 deri 
me 2023 me gjithësejt 20000 orë pune ose duke zbatuar PNZE (Planin nacional për zvogëlim e emisioneve në ajër). 
Nëse arrihen kriteriumet e parapara me Direktiven 2001/80/EU për limite te shkarkimeve ne ajër atëherë              
TC Kosova A dhe Kosova B mund te vazhdojnë punen edhe pas vitit 2023 (duke zbatuar PNZE-rrespektivisht NERP), 
dhe  deri në vitin 2027 emisionet e ndotëseve në ajër duhen të jenë në përputhshmëri me Direktiven 2010/75/EU. 
Republika e Kosovës si anëtare e TKE(Traktatit të Komunitetit të Energjisë) ka pas për obligim që deri me 31 
Dhjetor 2015, nëpërmjet të një shkrese të deklarohet për të ardhmen e IDM (Impianteve me djegie te madhe 
>50MWth) respektivisht në rastin tonë të TC-ve. Për këtë përgjegjësitë  kryesore kanë qenë MZHE,MMPH dhe 
KEK-ut. 
Në muajin dhjetor 2015 kryesisht është punuar në përpilimin e opsioneve të mundshme (katër sish) për tu 
deklaruar si dhe në hartimin e NERP-it (Planit kombëtar për zvogëlimin e emisioneve në ajër). Më në fund Kosova 
respektivisht ministritë përgjegjëse u deklaruan për Opcionin e parë ,të propozuar nga Grupi punues, me 31 
Dhjetor 2015. Grupi punues ka punuar ne përmbërje të përfaqësuesve te MZHE, MMPH dhe të KEK-ut. Me këtë 
deklaratë është kërkuar nga TKE që për Kosovën përmbushja e kritereve të emisioneve në ajër  sipas D -2001/ 
80/BE dhe D -IED respektivisht D -2010/75/EU apo që zbatimi i NERP-it të prolongohet nga viti 2018 në vitin 
2022. Është hartuar Draft NERP(PNZE) per TC Kosova (A3,A4,A5) si tri njësi shkarkuese te ndotesve në ajër dhe             
TC Kosova B si një njësi shkarkuese te ndotësve në ajër dhe i njëjti ju ka përcjellë TKE ne të njëjten ditë kur ju ka 
përcjellë edhe deklarata. 
Gjatë vitit 2015 kemi pas një seri takime pune në MZhE dhe MIE , si dhe ekspert  të huaj në lidhje me plotësimin 
e formave informative të projekteve mjedisore (FISH). Kemi përpiluar FISH-at e 6 (gjashtë) projekteve, me 
realizimin e te cilave TC-të kishtin me ardhë ne përputheshmëri me direktivat Evropiane D-2001/80/EU dhe       
D-2010/75/EU.Me këto FISH-a të projekteve është aplikuar për ndihmë financiare. Realizimin e këtyre gjashtë 
projekteve mjedisore  KEK-u e ka të domosdoshëm dhe  obligim në mënyrë që t’i arritinë kriteret mjedisore të 
kërkuara .Këto forma të informacioneve për projekte mjedisore janë prezantuar në Këshillin Kombëtar për 
Investime dhe më tej ishte dashtë të aplikohet me to për ndihme financiare në WBIF, në mënyrë që te na 
mundësohet realizimi i këtyre projekteve mjedisore.  
 

1.2.1. KUALITETI I AJRIT NË TERMOCENTRALET E KEK-UT 
   
Mesatarja e imisioneve për vitin 2015 ishte si në tabelën 11 dhe 12.Kontraktori i KEK-ut Instituti “ Inkos”sh.a. 
sipas kërkesave në disa vendmostrime bënë përcaktimin e përqendrimit të ndotësve kryesor në ajër. Këtu 
përfshihen  imisionet e SO2 dhe blozës, sedimenteve  dhe thërrmijat ajrore. 
 

                               Tab. 11. Imisionet e SO2 dhe blozës  në  TC Kosova A për vitin 2015: 

     Mesatarja e Imisionit të SO2, Blozës,Sedimentitit dhe LGS në ZI të TCA për (Janar-Dhjetor 2015) 

Vendmostrimi INKOS  

Ndotësi SO2 Bloza Sediment Sedimenti Sedimenti  LGS 

INKOS Kosova A Dardhishtë 

Përqëndrimi 13.41 8.83 72.80 55.35 172.32 44.82 

PML      Mes. për 24 (mg/m3) (mg/m2) ditë   (μg/m3) 

150 50 300 50 

 
                                    Tab. 12. Imisionet e SO2 dhe blozës në   TC Kosova B për vitin 2015: 

     Mesatarja e Imisionit të SO2, Blozës,Sedimentitit dhe LGS në ZI të TCB për (Janar-Dhjetor 2015) 

Vendmostrimi INKOS  

Ndotësi SO2 Bloza Sediment Sedimenti Sedimenti  LGS  

Kastriot    Kosova B Plemetin 

Përqëndrimi 15.89 11.38 205.73 125.24 94.12 57.08 

PML Mes. për 24 (mg/m3) (mg/m2 ) ditë      (μg/m3) 

     150    50 300      50 
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Si shihet nga tabelat 11 dhe 12 janë përcaktuar këta parametra: SO2, bloza ,LGS dhe sedimenti. Në bazë të 
rezultateve mesatare vjetore shihet se kemi vetëm një tejkalim të VLK, lënda e grimcuar në suspension (LGS) 
vendmostrimi TCB –afër shtepisë se shëndetit Obiliq. Ndërsa parametrat tjerë janë në kufijtë e lejuar. Me matjen e 
imisionit është i angazhuar Kontraktori i KEK-ut Instituti “ Inkos”sh.a. dhe në bashkëpunim me sektorët për 
Mbrojtjen e Mjedisit pranë termocentraleve përcaktohen vendëmostrimet.  
 

1.3.  MBETURINAT 
        

Sikurse në fusha të tjera, ashtu edhe në fushën e administrimit të mbeturinave, Kosova ka trashëguar një gjendje 
të rëndë. Krahas sasive të mëdha të mbeturinave të deponuara me vite, ajo u ndesh edhe me një periudhë të 
gjenerimit shumë të lartë të tyre . Gjithashtu kemi trashëguar sasi të konsiderueshme të mbeturinave dhe 
materieve të rrezikshme të cilat ishin të hedhura pa ndonjë planifikim dhe të magazinuara në objekte të 
ndërmarrjeve dhe kompanive të ndryshme. 
Duhet një sensibilizim i publikut  në Kosovë me: gjendjen e mbeturinave, rrezikun për shëndetin dhe 
mjedisin,konceptet e trajtimit të mbeturinave,mbeturinat si lëndë fitimprurëse. Trajtimi i mbeturinave në Kosovë 
ka filluar hapat e parë të vegjël. Përkrah hapave fillestare të trajtimit të mbeturinave, është duke u bërë një bazë e 
shëndoshë në strukturimin dhe krijimin e sistemit menaxhues të tyre. Nuk mund të flasim për ndonjë trajtim të 
mirëfilltë të mbeturinave në Kosovë. Bota e zhvilluar ka krijuar konceptin e trajtimit të mbeturinave të cilit patjetër 
duhet t`i përmbahemi dhe të fillojmë realizmin në vendin tone. 
 Mbeturinat paraqesin një material shumë kompleks dhe heterogjen që formohet gjatë aktiviteteve të përditshme 

të njeriut në punë, banesë, sipërfaqe publike, shkolla, industri, dyqane dhe aktivitete të tjera. Në Kosovë ende ka 

mungesa ndërgjegjësimi  te një pjesë të qytetarëve dhe institucioneve, import i madh i paketimeve dhe 

prodhimeve tjera që shndërrohen shumë shpejtë në mbeturina, mungesa e investimeve në riciklim e shumë 

probleme tjera që patjetër duhet  gjetur zgjidhje. Trajtimi i  mirë imbeturinave ndikon në zvogëlimin e rrezikut për 

shëndetin dhe mjedisin.  Nga kjo sugjerohet se trajtimi i mbeturinave është një proces i domosdoshëm në arritjen 

e zvogëlimit gradual të sasisë së mbeturinave në burim të tyre para deponimit, shfrytëzimit energjetik, 

ripërdorimit dhe riciklimit, zvogëlimit gradual të rrezikut për shëndetin dhe mjedisin në përgjithësi.                     

Edhe ne KEK ka filluar menaxhimi më i mirë i mbeturinave ,por duhet te avancohet edhe më tutje. 

 
1.3.1. HIRI   
Mbeturinat në sasi më të mëdha janë produktet e djegies të linjitit. Hiri prodhohet prej procesit të djegies në 
kaldaja si hi fundërrues  dhe hi fluturues. Sasia prodhuese varet kryesisht nga përmbajtja e materialeve jo 
djegëse (zakonisht materieve inorganike) në linjit. Shkalla e tanishme e materialeve jo djegëse në linjit është 
rreth 30 (%). Në të dy termocentralet  TC Kosova A dhe ajo B janë ndërtuar deponitë( në vendet e boshatisura te 
Mihjes të Mirashit) për hedhjen- bartjen( transportimin) në mënyrë hidraulike të hirit( hiri fundërrues dhe hiri 
fluturues). Fundërrina e hirit shfaqet si rërë e imtë derisa grimcat (thërrmijat) në pluhur hiri janë në mënyrë 

tipike në mes 30() dhe 5().                                                              
Në vijim po i paraqesim sasitë e prodhimit të hirit gjatë vitit 2015 nga TC Kosova  A dhe TC Kosova B. 

 
                     Tab. 13. Sasia e hirit  të prodhuar  në termocentralet e Kosovës:  

 
          Pra, sasia e përgjithshme e hirit të prodhuar gjatë vitit 2015 për dy TC - të ka qenë rreth 1205576  (t). Deponia 

pasive e hirit e TC Kosova A së bashku me djerrinat dhe lagunën kapin një sipërfaqe prej rreth 234 (ha). Kurse 
Deponia pasive e hirit në TC Kosova B zë një sipërfaqe prej rreth 60 (ha). 

 
 

Prodhimi i hirit 

Termocentrali 
TCA TCB 

A3 A4 A5 Σ TCA B1 B2 Σ TCB 
Prodhimi total (t/v) 244187.2 137538.1 82941.97 464667 396834 344074 740909 

     Prodhimi specifik (t/MWh) 0.26 0.23 0.23 0.24 0.185 0.179 0.182 
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1.3.2.VAJRAT MBETURINË ME PËRBERJE TË Bifenileve të polikloruara-BPK (PCB ) 
          

Në TC Kosova A, sipas informatave tona i kemi: 5 trafo që supozohet se janë të kontaminuara me vaj që 
përmbajnë PCB, pesha e trafove është: 18.7 (t), ndërsa pesha e vajit është : 4.62 (t),prej këtyre  dy trafo ende 
janë në operim. Në Seperimet Kimike, sipas informatave tona i kemi: 5 trafo që supozohet se janë të 
kontaminuara me vaj që përmbajnë PCB, pesha e trafove është: 13.8 (t), ndërsa pesha e vajit është : 4.16 (t),prej 
këtyre  një trafo ende është ne operim. 
Në TC Kosova B , sipas informative tona janë : 16 trafo që supozohet se janë të kontaminuara me vaj që 
përmbajnë PCB, pesha e trafove është : 54.45 (t), ndërsa pesha e vajit të supozuar pëmbanë PCB është : 14.25 
(t), këta trafo nuk janë ne operim dhe për momentin gjinden ne depon e vjetër  hangari A-2. Ndërasa ne operi 
janë   5 trafo që supozohet se janë të kontaminuara me vaj që përmbajnë PCB, pesha e trafove është : 20.45 (t), 
ndërsa pesha e vajit të supozuar pëmbanë PCB është : 5.24 (t).   
Gjithsej në KEK  , sipas informative tona janë : 31 trafo qe supozohet se janë të kontaminuara me vaj që 
përmbajnë PCB, pesha e trafove është : 107.4 (t) ndërsa peshe e vajit të supozuar se është me pëbërje të PCB 
është: 28.11 (t). 
 
1.3.3. MBETJET (MATERIET) RADIOAKTIVE 
 
Në KEK është bërë  aprovimi i Rregullores për Mbrojtjen  nga Rrezatimet  Jonizuese dhe Jo-Jonizuese. Në bazë të  
Ligjit Nr.03/L-104 Ligji Për Mbrojtje nga Rrezatimi Jo-jonizues, Jonizues dhe Sigurin Nukleare,dhe Rregullores per 
Shëndetin dhe Mjedisin e punës ne KEK. Kjo rregullore përcakton kushtet e mbrojtjes nga rrezatimet jonizuese 
dhe jo jonizuese për të gjitha veprimet që kryhen me elemente radioaktive me pajisje në proceset tekniko 
teknologjike në KEK, për të mbrojtur punonjësit e ekspozuar profesionalisht ndaj rrezatimeve të mundshme . Në 
zonën e Departamentit Seperimet Kimike DSK-së gjendet  Bunkeri Special për deponimin e përkohshëm të 
materieve të shpenzuara  radioaktive. Bunkeri  Special për deponimin e materieve radioaktive është i ndërtuar 
enkas për këtë qëllim. Bunkeri është nën administrimin e  AKMRrSB , por periodikisht monitorohet edhe  nga 
ekipet e KFOR-it dhe FSK-ja, që bëjnë edhe matjen e radioaktivitetit përreth Depos së përkohshme. Vlerat e 
matura janë nën kufijtë e lejueshmërisë.  
Gjatë vitit 2015 Ekipi i Institutit të Mjekësisë së punës,shërbimi i Mbrojtjes nga rrezatimi, me autorizimin  e 
AKMRrSB -së e kanë bërë inspektimin e burimeve radioaktive të cilat gjenden në Bunkerin Special për deponimin 
e përkohshëm të materieve të shpenzuara  radioaktive. 
KEK ka  vendosur linja bashkëpunimi me MMPH dhe AKMRrSB (Agjencinë e Kosovës për Mbrojtjen nga Rrezatimi 
dhe Siguri Bërthamore) dhe jemi në përpjekje të përbashkëta për gjetjen e mundësive për trajtim burimeve të 
shpenzuara radioaktive. Burimet radioaktive janë izotope të kobaltit (Co-60) që kanë qenë të instaluar në 
gjeneratorët e repartit të gazifikimit. Vlerat e matura nuk janë të rrezikshme për kohë të shkurtra të ekspozimit. 
Por megjithatë nuk rekomandohet hyrja brenda bunkerit. Rrezatimi përreth bunkerit është në vlera normale.  
 Në Termocentralin Kosova A, në Bunkerin e vjetër të hirit edhe më tutje qëndrojnë tre kontejner me burime 
radioaktive, e të cilat duhet  të largohen nga bunkeri i hirit dhe të dërgohen ne Bunkerin Special për deponimin  e 
materialit te njëjtë. Në Sistemin e bartjes hidraulike të hirit në TC Kosova A, janë vendosë edhe 4 (katër) pajisje 
për matjen e dendësisë se hirit, të cilat kanë mbushje radioaktive. Këto pajisje nuk janë të dëmshme për 
shëndetin e punëtoreve por trajtohen si pajisje me mbushje radioaktive. Gjithashtu në hapësirat jashtë bunkerit 
me burime radioaktive(Gazifikimit) gjenden tre rrufepritës radioaktiv me numër përkatës identifikues:               
1/15 -1; 1/15 -2 ; 1/15 -3.  
Në TC Kosova B, në Sistemin hidraulik të bartjes së hirit janë të montuara 3 (tri) copë pajisje për matjen e 
dendësisë së hirit, me përbërje radioaktive dhe atë nga 1 (një) në, vijën e vjetër “B”.  
Këto burime radioaktive  janë të regjistruara  në listën e burimeve radioaktive të Republikës së Kosovës si pronë 
e jona, dhe ne na obligon që ti monitorojmë, dhe për ndryshimet eventuale të raportojmë autoritetet. 
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                Tab.14. Inventarizimi i burimeve të shpenzuara radioaktive në KEK: 

   Nr. Grupimet sipas llojeve     Lloji i izotopit     Sasia (copë)     Nr. identifikues      Doza maksimale në kontakt 

1 -I- rë Co-60 26 1-26 24,0 - 30,8 (μSv/h) 

2 -II- të Co-60 12 27-38 5.4 - 8.6 ( μSv/h) 

3 -III- të Cs-137 6 39-44 60.2 - 68.4 (μSv/h) 

4 -IV- të Co-60 10 45-54 68.8 - 74.7 (μSv/h) 

5 -V- të Nuk dihet 2 55-56 sfond 

6 -VI- të Co-60 2 57-58 0. 5 - 0.9 (μSv/h) 

7 -VII- të Nuk dihet 13 59-71 sfond 

 
1.3.4. VAJRAT MBETURINË  
 
Në tab. 15, janë paraqitur sasitë e vajrave mbeturinë në dy termocentralet e KEK-ut . Plani aksional me vajra 
mbeturinë sipas UA  Nr.03/07 ka për qëllim të mbrojë  mjedisin dhe shëndetin e njeriut nga ndotja me vajra 
mbeturinë (VM) dhe material mbeturinë te kontaminuar nga vajrat (MMV). Të mundësojë vendosjen dhe 
funksionimin e sistemit të përshtatshëm dhe të sigurtë  mjedisor për administrimin dhe kontrollin me vajra , VM  
dhe  MMV. Të parandalojë, zvogëlojë, kufizojë ndotjen e ujërave, tokës, ajrit si dhe të fuqizojë detyrimet dhe 
ndalesat për administrimin e vajrave mbeturinë dhe materialit mbeturinë me vajra.Vajrat mbeturinë KEK-u i 
grumbullon, i selekton në bazë të shifrave të katalogut shtetëror për mbeturina, dhe pastaj ja shet kontraktort të 
licencuar per menaxhimin dhe trajtimin  e vajrave mbeturinë. 
 

Tab 15. Vajrat mbeturinë të deponuara në dy termocentralet e KEK-ut 2015: 

Divizionet Sasi e VM dhe MMV (l) 
Divizioni i TC Kosova A/Seperimet kimike 15320 

Divizioni i TC Kosova B                             - 
Total 15320 

 
1.3.5. ASBESTI   
 
Gjatë vitit 2015 është bërë inventarizimi i të gjitha materialeve me përbërje të azbestit prezente në KEK.  
Konform U A  Nr. 07/2009 për Administrimin e Mbeturinave që përmbajnë asbest . Shfrytëzuesi dhe përdoruesi i 
këtyre produkteve, është i obliguar t’i ndërmarrë te gjitha masat e nevojshme sipas dispozitave te veçanta 
ligjore, që veprimtaria e cila përfshinë shfrytëzimin e produkteve qe përmbajnë asbest gjatë aktiviteteve te 
ndryshme te mos shkaktojë ndotje të mjedisit.Objektet kryesore dhe ndihmëse në  KEK  janë ndërtuar  aty ka  
vitet 1960, konsiderohet se objektet kanë një mundësi te madhe që të kenë materiale me përbërje nga asbesti. 
Poashtu, natyra e punës së termocentraleve, ka mundësi që të ketë edhe materiale tjera shpenzuese, te 
ndryshme qe kanë përmbajtje te azbestit.KEK-u pëmes një grupi punues ka bërë një inspektim vizual, për të 
inventarizuar sasinë, llojin dhe prezencën e materialeve që përmbajnë asbest, në të gjitha objektet që janë asete 
të KEK-ut.  
KEK-u duhet  bërë përgatitjen e Planit për Menaxhimin e Materialit me përbërje asbesti (MPA). Ku duhet të 
specifikohen mënyrat se si do të bëhet menaxhimi i MPA,në bazë të informacioneve nga inspektimi, se cilat 
materiale janë me prioritet për largim (mbeturina nga asbesti) dhe cilat materiale duhet monitoruar për gjendjën 
e mëtjeme të tyre. 
Për MPA të cilat vlerësohet se nuk paraqesin rrezik momental,  me MPA duhet që të parasheh te gjitha masat 
parandaluese qe keto MPA te mos paraqesin rrezik per punëtorët. Poashtu duhët të sigurohët që personat e 
autorizuar të kryejnë punët ku involvohet asbesti si dhe të jenë konform planit për menaxhimin e rrezikut nga 
MPA . Ky Plan përcakton edhe ekipin, i cili do të punojë ngushtë për këtë çështje dhe punëtorëve të u ofrohen 
informacione, instruksione dhe trajnime në rast se ekziston mundësia që punëtorët të jenë të ekspozuar ndaj 
MPA. Plani për Menaxhimin e MPA duhet të parasheh vendosjen e shenjave informuese adekuate për MPA në 
secilën vendndodhje të asbestit.  
Plani për Menaxhimin e MPA, duhet të parasheh se në rastet e largimit të sasive të mëdha të asbestit nga 
kompleksi i KEK, duhet të specifikohen personat ose Kompanitë që janë të Licencuara për punë me asbest dhe 
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poashtu duhet të përpilojë kërkesat teknike dhe ligjore që një kompani kontraktuese duhet të plotësojë, për të 
punuar me asbest. 
Në vazhdim do ti japim llojet dhe  sasitë  totale të MPA-së te inventarizuara nëpër subjektet e KEK-ut: 
 

                                   Tab.16. Sasia totale e MPA e inventarizuar DSK(Seperime Kimike) - 2015 :  

Lloji i MPA-së      Sasia 

Cement Asbest-lesonit  (m²) 13,421.52 

Lesh Qelqi (m²) 6, 922 

Hedhurina te ndryshme (m²) 96.25 

Pllaka dyshemeje PVC (m²) 2422.16 

Puthitësa (copë) 5480 

Thurëse (kg) 1230 

Rroba zjarrfikesish (palë) 15 
 

                                      Tab.17. Sasia totale e MPA e inventarizuar  në TC Kosova A - 2015:  

Lloji i MPA-së Sasia 
Lesh qelqi pajisjet ngrohëse të kazantoreve A1, A2, A3, A4, A5 (m³) 5225 
Izolim i mbështjellësve statorik (kg) 670 
Gërsheta puthitëse -shnjur (cope) 686 
Pelhurë qelqi 3mm ( m² ) 178 
Puthitës të ndryshem (kg) 700 
Puthitës tjere (cope) 150 
Cement asbest –  lesonit (m²) 17,395 
Mase rrethore nga asbesti - fillc (copë) 3 
Tabela asbesti 100x100x 0.5 (copë) 5 
Pelhure asbesti (kg) 200 
Valvula te ndryshme me PA (copë) 1655 
Dredhe – shnjur (kg) 771 
Lesh Qelqi rreth rezervouarëve të ndryshem (m²) 55700 
Shtof nga asbesti (m³) 50 

 

                                     Tab.18. Sasia totale e MPA e inventarizuar  në Divizionin e Mihjeve- DPQ 2015:  

Lloji i MPA -së Sasia 
Mbulesa kulmesh – lesonit (m²) 18,030.00 
Lesh qelqi – izolim rreth gypave për ngrohje (m²) 2,840.00 

 

                                         Tab.19. Sasia totale e MPA e inventarizuar në TC Kosova B - 2015: 

Lloji i MPA-së Sasia 
Mbulesa kulmesh – lesonit (m²) 2199 

Gërshetë për puthitje (kg) 4802.9 

Asbest pluhur (kg) 3 

Pllaka për puthitje (kg) 599.5 

Përlhurë amianti (kg) 328 

     Shirit i impregnuar (copë) 262 

 
1.3.6. MBETURINAT METALIKE  DHE  MBETURINAT  TJERA 
 

KEK-u posedon  mbeturina të metaleve, duke përfshirë çelikun, hekurin, aluminin, bakrin, së bashku me  gomën 
e hequr nga shiritat transportues të linjitit dhe djerrinës, etj. Materialet e lartpërmendura janë kryesisht të 
lokalizuara në hapësirat e mihjes dhe termocentraleve në Obiliq ku menaxhohen nga ato subjekte. Këto 
mbeturina  metalike ju shiten kontraktove te KEK-ut,të licencuara për trajtimin e mbeturinave metalike dhe  
mbeturinave tjera.  
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 Me mbeturinat tjera, nga mirëmbajtja e objekteve dhe atyre sanitare menaxhon Kompania urbane komunale 
për largimin apo trajtimin e tyre. 
 

                                       Tab. 20. Sasia e mbeturinave metalike në termocentralet e KEK-ut 2015: 

Divisionet Mbeturinat hekurta (t) Mbeturina të bakrit (t) 

TC Kosova A 800  3. 50 

TC Kosova B 220 5.0 

Total 1020 8.50 

 
1.3.7. PROJEKTI CLRP NE DSK 
 

Projekti CLRP: Largimi i fenolëve, katranit, vajrave te kontaminuar dhe të materialeve të tjera të rrezikshme të 
depozituara nëobjektet e seperimeve kimike (DSK). Edhe ne vitin 2015 ka pasur aktivitete projekti për largimin e 
materieve të rrezikshme ne Departamentin e Seperimeve Kimike (CLRP).Në sektorin e gasifikimit, gjatë muajit 
prill, 2015, kontraktori ka bërë largimin edhe të 20 (t)  të fundit te kimikateve te kontraktuara për eksport duke 
e ngriut kështu sasinë e kimikateve të trajtuara jashtë vendit në 7208.04 (t).Gjatë muajit qershor, 2015 është 
bërë pastrimi i pjeses përfundimater të tankut ( rezervuarit) nëntokesore  B-5, përmes çasjes së personelit në 
hapësirat e tankut, ku prej tij janë larguar edhe 15 thasë te mëdhenjë dhe 2 kanistera  plastike       (IBC) me 
material të rrezikshem të cilat  janë vendosur në hangar. Projekti CLRP ka filluar në vitin 2011 nga Kompania 
“EPE”-Environmental Protection Enginneering S.A. në bazë të projektit studiues të bëre nga Kompania “Chiresa 
AG”. Projekti ka vazhduar me ndërprerje varësisht nga kushtet. Aktiviteti  i   EPE ka mbaruar , dhe  thasët e 
mëdhenjë për mungesë të mjeteve edhe më tutje mbesin në hangar.Pamje  nga ky aktivitet: 
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1.4. MONITORIMI I TOKËS NË TERMOCENTRALET KOSOVA  A DHE KOSOVA B  
 
Qëllimi i monitorimit të tokave në zonën e TC  Kosova A dhe TC Kosova B është përcaktimi i shkallës së ndotjes së 
tokës nga veprimtaria e termocentraleve. Për të mundësuar prodhimtari të rregullt dhe të sigurt me qëllim të 
mbrojtjes së njerëzve, botës bimore, shtazore dhe ambientit, zbatohet mbrojtja e tokës  nga ndotja, çështje këto që 
duhet te zbatohen nga KEK-u. Mbrojtja e tokës nga ndotja bëhet me ndalim, kufizim dhe parandalim nga bartja 
direkte, bartja përmes ujit dhe ajrit e materieve të dëmshme dhe ndërmarrja e masave për ruajtje dhe përmirësim të 
tokës. Ndalohet lëshuarja e lëndëve të dëmshme dhe të rrezikshme, të cilat e dëmtojnë dhe ndryshojnë aftësinë 
prodhuese të tokës. Me qëllim të mbrojtjes së tokës nga ndotja duhet të bëhet hulumtimi dhe monitorimi i 
vazhdueshëm i gjendjes dhe shkallës së ndotjes së tokave  nga materiet e dëmshme.     
Për çdo muaj bëhen  analizat kimike - fizike të 5 mostrave te dheut në  një profile pedologjik (vend mostrime) në 
thellësi : 0÷20 ( cm), 20÷40 (cm)  40÷60 (cm), 60÷80 dhe 80÷100 (cm). Pas terjes në ajër , bluarjes dhe sitjes në sitë 
prej 2 (mm) bëhën analizat kimike.  

 
   1.4.1.  MONITORIMI I TOKËS  NË TC KOSOVA  A 
 
                                        Hartografia e monitorimit të tokës, TCA : 

                                     
                                   
                                Tab. 21. Analizat fiziko-kimike të tokës   ne TC Kosova  A -  2015: 

TC Kosova A Thellësia e profilit ( cm) 
Parametrat Njësia Metoda 0÷20 20÷40 40÷60 60÷80 80÷100 
pH   ISO10390 7.8 7.73 7.75 7.575 7.45 
Ca 

%  
2.07 1.34 1.178 0.82 0.765 

K 
 

0.47 0.51 0.555 0.6625 0.675 
Mg   0.32 0.34 0.363 0.3825 0.385 
As 

ppm 

  72.66 77.9 75.63 78.155 82.11 
Cd ISO 12914 <0.1 ppb <0.1 ppb <0.1 ppb <0.1 ppb <0.1 ppb 
Cr EPA 6010c 81.715 91.5 88.96 87.575 89.89 
Na   <1 ppb <1 ppb <1 ppb <1 ppb <1 ppb 
Ni   700.438 739 601.3 561.94 535.6 
Pb   110.063 123 114.7 123.25 131.2 
S   67.5025 54.8 52.24 49.083 46.19 
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Komenti  i rezultateve : Nga të dhënat e prezentuara në tabelën 21, mund të konstatojmë se vlerat e reaksionit 
aktiv të tokës (pH në H2O) sillën në intervalin nga 7.4 deri 7.8, respektivisht nga intervali i tokave të dobëta 
acidike, neutrale deri të dobëta alkalike. Përmbajtja e sasisë së kationeve të këmbyeshme, Ca, K, Mg ,janë 
shprehur në( %), kurse Na në [mg/kg (ppm)], sikur edhe përmbajtja e përgjithshme e S . Vlerat e fituara tregojnë 
se përmbatja e këtyre elementeve është brenda kufinjëve optimal. Sa i përket përmbajtjes së elementeve kimik 
që shkaktojnë fito dhe zoo-toksicitet, As, Cd, Cr, Hg, Ni dhe Pb, nga rezultaet e fituara përcaktuara nga Dutch 
List, mund të konstatojmë se sasia e tyre në mostrat e analizuara sillet në intervalin nga më të ulëta krahasuar 
me vlerat optimale e deri në intervalin në mes të vlerës optimale dhe nivelit kur është e nevojshme të 
ndërmirret aksion për zbutje të kontaminimit.   
 
1.4.2.MONITORIMI I TOKËS NË TC KOSOVA B 
 
                                      Hartografia e monitorimit të tokës, TCB:  

                 
 
                Tab. 22. Analizat fiziko-kimike të tokës  TCB  -   2015: 

 
Komenti i rezultateve : Nga të dhënat e prezentuara në tabelën 22, mund të konstatojmë se vlera e reaksionit 
aktiv të tokës (pH në H2O) ) sillën në intervalin nga 7.4 deri 7.6, të dobëta acidike, neutrale deri të dobëta 
alkalike. Përmbajtja e sasisë së kationeve të këmbyeshme, Ca, K, Mg, Na dhe S, është brenda kufinjëve optimal. 
Ndërkaq, sa i përket përmbajtjes së As, Cd, Cr, Hg, Ni dhe Pb, nga rezultaet e fituara dhe krahasimi i tyre me 
vlerat e përcaktuara nga Dutch List, edhe në zonën e TC B, mund të konstattojmë se sasia e tyre sillet në 
intervalin nga më të ulëta krahasuar me vlerat optimale e deri në intervalin në mes të vlerës optimale dhe 
nivelit kur është e nevojshme të ndërmirret aksion për zbutje të kontaminimit.  

 

TC Kosova B Thellësia e profilit 
Parametrat Njisia Metoda       0÷20      20÷40     40÷60     60÷80      80÷100 

pH-H2O  ISO 10390 7.6 7.6 7.5 7.4 7.4 
Ca 

   % 

 
 ISO 2914 
EPA 6010c 

0.97 0.57 0.45 0.49 0.53 
K 0.89 1.10 1.34 1.14 1.13 

Mg 0.44 0.49 0.51 0.52 0.55 
As 

ppm 

80.95 90.83 97.69 92.01 106.38 
Cd < 0.1 ppb < 0.1 ppb < 0.1 ppb < 0.1 ppb < 0.1 ppb 
Cr 97.45 114.83 124.66 109.12 114.34 
Na < 1 ppb < 1 ppb < 1 ppb < 1 ppb < 1 ppb 
Ni 853.28 787.27 830.87 926.28 749.42 
Pb 120.12 141.37 138.56 140.87 155.84 
S 167.54 125.19 92.64 83.69 81.16 
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1.5.ZHURMA NË TERMOCENTALET KOSOVA A DHE B 
 
Zhurma në TCA: 
Në bazë të matjeve të bëra ne  termocentralin TC Kosova A ka tejkalim të vlerave të lejuara maksimale, në disa 
raste, sidomos të mullitë, stacioni i kompresorëve, pompat freskuese, etj.Duhet ndërmarrë masa për zbutjen 
ndikimit të zhurmës,duke  bërë mirëmbajtje më cilësore të pajisjeve dhe stabilimenteve, dhe duke aplikuar 
përdorim të obligueshëm të mjeteve personale dhe teknike mbrojtëse nga zhurma.Por pasi që kemi të bëjme 
me pasije dhe stabilimente që ndodhën nëpër objekte të mbyllura kjo e minimizon ndikimin e zhurmës në 
vendet e hapura- jashtë. 
 
Zhurma në TCB: 
Në termocentralin TC Kosova B matjet janë bërë  jashtë dhe brenda objektit të termocentralit.  Janë bërë 8 
matje   në vende të ndryshme për rreth termocentralit , në distancë prej:  50 ÷ 100 (m), dhe kanë dal këto 
rezultate:     Mesatarja: 74.2 (dBA)                      Max: 87.5 (dBA)                        Min: 60.1(dBA) 
 
                             Tab.22. Matjet e zhurmës ne termocentralin Kosova B-2015 : 

Zhurma  TC Kosova B 
Nr. Rezultatet e matjeve Njesia  Vendet e matura 

1. 56.6 ( dBA) Para drejtorisë 

2. 86.5 ( dBA) B1 në mes te turbinës dhe gjeneratorit 

3 87.5 ( dBA) B2 në mes te turbinës dhe gjeneratorit 

4. 60.1 ( dBA) Komanda 

5. 57.0 ( dBA) Koridori i komandës 

6 75.3 ( dBA) Te trafo dalse 

7 73.5 ( dBA) Te gelqerja 

8 80. 1 ( dBA) Në mes te sallës maqinerike dhe ventillatorve shtytës 

Normativi i zhurmës – VKL ( dBA) 
Perioda VRp VRm 

Ld 65 70 

Lmb 55 60 

Ln 50 50 

 

1.6. MONITORIMI I UJËRAVE TË SHKARKUARA (EFLUENT) NË TERMOCENTALE 

Çështja e ndotjes së ujërave është po ashtu ndër problemet më të mëdha mjedisore. Gjenerimi i energjisë 
kërkon sigurimin e sasive të mëdha të ujit. Sasia më e madhe e ujit lirohet nga termocentralet si avull, jo i 
dëmshëm, mirëpo një pjesë e saj, si rezultat i përdorimit në procese të ndryshme, i nënshtrohet edhe ndotjes. 
Ndotësit kryesorë të këtyre ujërave nga ana e termocentralit janë: 
   -   impiantët e ndryshëm dhe ujërat e ndotura teknologjike, laboratorët, repartet punuese, 
   -   mbeturinat e derivateve, hirit, mbeturinat e vajrave dhe kimikateve si dhe mbeturinave tjera të rrezikshme, 

  -   mirëmbajtja e objekteve ,instalimet sanitare (higjienike) etj. 
 Për të gjitha rrjedhjet e ujërave që dalin nga zona industriale  e KEK-u, si dhe në disa pika në recipient, KEK-u ka 
angazhuar Kontraktorin Instituti ”Inkos” sh.a të bëjë monitorimin.Kontaktoti i KEK-ut Instituti ”Inkos” sh.a. 
përcakton kualitetin e ujërave të shkarkuara duke  i  analizuar parametrat fiziko-kimik dhe  duke i bërë analizat 
bakteriologjike (konform   Ligji nr. 04/L-147 për Ujërat e Kosovës, dhesipas UA Nr.30/2014 - Shkarkimet në 
ujërat sipërfaqësor dhe shkarkimet në rrjetin e kanalizimit). Po ashtu ky  institut në disa pika bënë edhe 
monitorimin e recipientëve (lumit Sitnicë dhe Drenicë), me qëllim të verifikimit të kualitetit të tyre dhe 
vlerësimit të dëmeve (ndotjes eventuale) që mund ta shkaktojë KEK-u nga aktivitetet e veta.Ujërat shkarkuese 
nga zona e TC Kosova A dhe TC Kosova B analizohen në 11 (VM) vendmostrime ,  ndërsa në recipient bëhen 
analizat në katër vendmostrime, shiqo tabelën 23 dhe 24.  
Lumi Sitnicë është ujëmbledhësi kryesor i shkarkimit të ujërave sipërfaqësor ne termocentralet e KEK-ut. 
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                                                          Harta e vendmostrimeve në TC Kosova  A dhe TC Kosova  B: 

 
 

 
Ujërat siperfaqësor:                                                                                   Ujërat nëntokësore 
1. VM 1 - Lismir – Sitnicë                                                                            Piezometrat: 
2. VM 2 - Deponia e hirit TCA-Dardhishtë                                               P1. Dep. lindore e hirit TCA                           
3. VM 3 - Ujrat e bardha –TCA                                                                   P2. Dep. perind. e hirit TCA 
4. VM 4 - Puseta kryesore - Gazifikim                                                      P3.  Dep. lindore e hirit TCB                          
5. VM 5 - Palaj – Sitnicë                                                                              P4. Dep. perind. e hirit TCB                           
6. VM 6 - TCB - Baseni Grumbullues (ujrat e përpunuara) 
7. VM 7 - TCB - (ujrat teknologjike) 
8. VM 8 -  TCB - (deponia lindje) 
9. VM 9 - TCB -   (dalja përfundimtare) 
10. VM 10 - Recipientin Plemetin (Sitnicë) - TCB 
11. VM 11 - Mirash (deponia e re e hirit) e TCB 
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Tab. 23. Analizat fiziko-kimike të ujrave të shkarkuara TC Kosova  A – 2015: 

 
Koment : Rubrikat e hijezuara  në disa vendemostrime në tabelen 23 dhe 25, i tejkalojnë vlerat e lejuara, ndërsa 
parametrat tjerë janë në kufi të lejuar sipas kritereve  në fuqi (Parametrat që  analizohen klasifikohen sipas: 
 UA Nr.30/2014 - Shkarkimet në ujërat sipërfaqësor dhe shkarkimet në rrjetin e kanalizimit). 
Parametrat që nuk  kanë fare vlera të lejuara në rubriken përkatëse nuk janë dhënë në UA Nr.30/2014.      

 
            Tab.24.Rezultatet e analizave bakteriologjike në TC Kosova A - 2015: 

  
 

TC KOSOVA  A VEND MOSTRIMET VLERAT E LEJUARA  

Nr. Parametrat (mg/l) 
VM 1 VM 2 VM  3 VM  4 VM   5 P2 

Shkarkimet në ujërat 
sipërfaqësor 

1 Koha  [h] 11:45 11:30 14:27 14:34 14:20 12:21   

2 
Era 

pa pa pa pa pa pa 
Të mos shkaktoi 

problem 

3 Ngjyra dobet pa pa dobet dobet dobet Pa 

4 Temperatura [
○
C] 10.825 11.58 12.45 13.56 11.55 11.9   

5 Turbullesia [NTU] 32 46.78 53.28 74.28 35.05 158.4   

6 Vlera e pH 7.085 7.328 8.66 10.13 8.415 7.89 6.5÷9.0 

7 Përç. elektrike [μS/cm] 681.25 753.8 542.5 546.3 705 3350 1500 

8 Harxhimi i KMnO4 47.18 68.14 41.48 30.88 46.45 331   

9 Oksigjeni i tretur 4.9 6.9 8.955 9.093 4.93 5.7   

10 Kloruret 47 67 38.5 65.75 32.75 236 250 

11 Nitratet, NO3
-
-N 0.77 0.90 0.22 0.17 0.27 3 20 

12 Nitritet, NO2
-
-N 0.24 0.13 0.17 0.12 0.86 0.002 0.6 

13 Fenolët 0.004 0.004 0.002 0.014 0.009 0.02 0.01 

14 Sulfatet 65 70 51 31.75 47.75 50 400 

15 Fosfate 7.23 12.85 5.79 29.95 23.48 3.21   

16 Materie të susp. 34.675 32.34 11.78 71.77 29.76 116 35 

17 SHBO5 23.29 13.05 7.31 6.9 19.76 5.43 25 

18 SHKO 28.04 22.71 10.04 9.36 24.46 52.4 125 

19 Fortësia [ºdH] 17.66 12.53 8.5 9.79 15.38 51.52   

20 Vlera "p" [mval/l] 2.475 1.625 1.45 2.4 2.425 0   

21 Vlera "m" [mval/l] 155.47 103.4 88.98 5.975 176.9 39.9   

22 Bikarbonatet 275.80 261.7 212.1 99.15 243.3 2434   

23 Joni amonium , NH4
+
 7.50 6.78 3.03 4.95 6.09 1.66 10 

24 Karboni total 12.3 13.1 9.75 7.7 11.92 110.6 15 

25 Hekuri (Fe) 0.03 0.06 0.01 0.023 0.028 0.27 2 

26 Bakri (Cu) 0.005 0.009 0.004 0.006 0.005 0.038 0.5 

27 Kadmiumi (Cd) <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0.02 

28 Plumbi (Pb) <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 0.006 0.5 

29 Nikeli (Ni) 0.012 0.008 0.003 0.005 0.012 0.082 0.5 

30 Kromi (Cr) <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 1 

31 Zinku (Zn) 0.065 0.053 0.02 0.03 0.085 0.36 1 

32 Merkuri (Hg) <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.01 

Mostra Parametrat - analizuar  Rezultatet e fituara (mikroorganizmat/100 ml) Normat e lejuara  (në 100 ml) 

 

V.M.1 

Bakteriet koliforme 59/100ml < 6000 

Escheirchia Coli  Nuk ka Nik lejohen 

V.M.2 

Bakteriet koliforme 90/100 ml < 6000 

Escheirchia Col 
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      Tab. 25. Analizat fiziko-kimike të ujrave të shkarkuara  ne TC Kosova  B – 2015 : 

                
        
              Tab.26.Rezultatet e analizave bakteriologjike në TC Kosova B - 2015: 

 
 

 
 
 

TC KOSOVA  B VEND MOSTRIMET 
VLERAT E 
LEJUARA  

Nr Parametr. (mg/l) 
VM  5 VM 6 VM 7 VM 8 VM 9 VM10 VM11 P.  3 P.  4 

Shkarkim.ujër
at sipërfaqë. 

1 Koha [h] 14:20 13:48 13:40 13:29 13:15 13:01 14:50 13:56 14:09  

2 Era 
pa pa dobët pa pa pa pa pa pa 

Të mos 
shkak. 

Problem 

3 Ngjyra dobët pa dobët dobët pa dobët dobët pa pa pa 

4 Temperatura [˚C] 10.9 15.0 20.3 10.7 11.1 10.3 12.6 12.1 12.4 - 

5 Turbulleësia NTU 31.1 41.2 52.8 19.8 10.0 18.7 76.1 35.0 18.7 - 

6 Vlera e pH 7.6 9.1 9.5 8.0 8.5 8.3 12.2 7.9 8.2 6.5-9 

7 Përç. elek. [S/cm] 655.6 286.3 377.5 955.6 489.4 560.6 5837.5 1250 3475 - 

8 Harxhimi i KMnO4 44.4 26.1 77.0 55.3 34.8 40.3 98.6 78.1 100.6 - 

9 Oksigjeni i tretur 6.6 9.0 6.1 9.5 8.7 6.6 9.0 7.6 2.5 - 

10 Kloruret 34.3 57.5 22.3 43.0 30.1 36.5 1014.5 51.5 57.5 250 

11 Nitratet 0.6 0.5 1.2 0.4 0.2 0.6 3.5 0.0 0.0 0.6 

12 Nitritet 0.6 0.3 0.8 0.7 0.2 0.5 1.1 0.2 0.8 20 

13 Fenolët 0.007 0.004 0.013 0.007 0.004 0.011 0.013 0.0 0.0 0.01 

14 Sulfatet 50.5 18.9 45.1 53.8 33.9 48.6 821.6 202.0 1006 400 

15 Fosfatet 10.0 12.8 13.1 10.2 1.4 6.8 1.2 1.8 2.5 - 

16 Materie të susp. 32.3 28.6 59.1 42.3 10.8 15.0 77.9 19.0 30.0 35-60 

17 SHBO5 7.2 2.3 5.5 4.9 3.9 7.2 2.6 5.9 2.0 25 

18 SHKO 22.8 12.6 18.1 12.2 11.5 23.5 44.1 21.4 29.5 125 

19 Fortë. e përgj.  dH˚ 17.4 5.8 9.9 16.1 10.6 14.2 142.2 41.4 40.9  

20 Vlera "p" [mval/l] 1.1 1.0 1.3 1.5 1.0 1.1 24.8 0.0 0.0 - 

21 Vlera "m"[mval/l] 6.2 1.6 1.4 7.3 3.1 5.0 1.1 9.6 5.2 - 

22 Bikarbonatet 300.0 59.0 11.6 333.9 139.4 228.9 2.2 585.6 314 - 

23 Joni amoni. [NH4
+
] 1.1 0.3 0.5 0.3 0.3 1.3 0.3 0.3 6.5 10 

24 Karboni total 16.1 8.5 22.6 17.3 11.5 13.8 31.7 24.8 34.8 - 

25 Hekuri (Fe) 0.1 0.030 0.060 0.090 0.120 0.090 0.190 0.285 0.210 2.0 

26 Bakri (Cu) 0.019 0.024 0.036 0.021 0.012 0.019 0.035 0.077 0.112 0.5 

27 Kadmiumi (Cd) <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0.19 0.15 <0.02 <0.02 <0.02 0.02 

28 Plumbi (Pb) <0.002 0.035 0.009 0.088 0.033 0.025 0.004 0.186 0.507 0.5 

29 Nikeli (Ni) 0.047 0.045 0.059 0.061 0.055 0.052 0.04 0.079 0.059 0.5 

30 Kromi (Cr) <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0.06 <0.02 0.03 <0.02 0.02 0.1 

31 Zinku (Zn) 0.34 0.43 1.53 0.5 0.11 0.64 0.31 0.64 1.09 1.0 

32 Merkuri (Hg) <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.01 

Mostra Parametrat - analizuar  Rezultatet e fituara (mikroorganizmat/100 ml) Normat e lejuara  (në 100 ml) 

 

V.M.1 

Bakteriet koliforme 59/100ml < 6000 

Escheirchia Coli  Nuk ka Nuk lejohen 

V.M.2 

Bakteriet koliforme 90/100 ml < 6000 

Escheirchia Col Nuk ka  Nuk lejohen 
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1.6.1.MONITORIMI I UJËRAVE NË KOSOVA THENGJILL sh.a. 
 
 Pasi që Kosova Thengjilli operon në zonën industriale të KEK-ut, ne kemi kërkuar që të na raportojnë në lidhje me 
 kualitetin e ujërave të shkarkuara , duke  i  analizuar parametrat fiziko-kimik . Ujërat shkarkuese nga zona e  Kosova 
Thengjillit  sh.a. analizohen në 6 vendmostrime ( VM), shiqo tabelën 27. 
            
 Koment :  VM1-nuk i nënshtrohet kritereve, ndërsa parametrat tjerë janë në kufi të lejuar sipas kritereve  në fuqi 
Parametrat fiziko-kimik  analizohen dhe klasifikohen sipas: UA Nr.30/2014 - Shkarkimet në ujërat sipërfaqësor dhe 
shkarkimet në rrjetin e kanalizimit ).Parametrat që nuk  kanë fare vlera të lejuara në rubriken përkatëse nuk janë 
dhënë në UA Nr.30/2014. 
 

Tab.27. Analizat fiziko-kimike të ujrave të shkarkuara ne Kosova Thëngjill – 2015: 

 
 

 

KOSOVA THENGJILLI VEND MOSTRIMET 
VLERAT E 
LEJUARA  

 
 
 
 

Nr. 

 
 
Parametrat (mg/l) 

Rezervua. 
ne repart 

Nen 
depo.te 

hirit 

Per rreth 
depo.se 

hirit 
Tek ura  

Dardhish. 

Sitnice 
para 

shkarkim. 
Sitnice pas 
shkarkim. 

Shkarkimet në  
ujërat 

sipërfaqësor 

VM1 VM2 VM3 VM4 VM5 VM6  

1 Koha [h] 14:43 13:46 13:38 14:10 13:51 14:30  

2 Aroma 
problem 

nuk nuk problem problem problem Të mos 
shka.probl. 

3 Ngjyra dobët pa pa dobët dobët dobët pa 

4 Temperatura ºC ∆t ºC  79.85 15.37 15.75 15.52 15.5 15.5  

5 Turbullira  NTU 3053 22.40 19.79 26.86 19.8 22.4 dobët 

6 Përçueshme.elektrike (μS) 943.33 816.67 946.67 811.67 900.2 971.2  

7 Vlera e pH 7.81 7.64 7.63 7.60 7.5 7.6 6.5-9.0 

8 Mater. e susp. TSS (mg/l) 3060 24.33 27.50 32.00 31.3 33.6 35-60 

9 Oksigjeni i tretur O2 (mg/l) 0.25 6.31 8.04 6.37 3.0 3.3  

10 Shp. Bil.i oks.SHBO5(mg/l ) 67.28 5.12 4.91 8.23 22.0 22.6 25 

11 Hargjimi i KMnO4  (mg/l) 12470 45.87 52.09 50.42 68.6 68.8  

12   Kloruret  Cl (mg/l) 307 54.67 49.33 47.17 52.2 51.6 250 

13 Fenolet (mg/l) 8.78 0.0035 0.0033 0.0040 0.0050 0.0050 0.01 

14 Nitritet  NO2 ( mg/l) 0.00 0.0420 0.0035 0.0390 0.026 0.027 0.6 

15 Nitratet  NO3 (mg/l) 0.00 1.23 0.43 1.22 1.880 1.880 20 

16 Sulfatet  SO4 (mg/l) 28.17 66.50 86.50 67.83 77.6 80.8 400 

17   Fortësia e përgjith. (mg/l) 47.24 15.20 11.54 14.87 28.9 29.9  

18 Fortësia e  Ca (mg/l) 23.47 8.86 5.85 8.49 13.1 14.4  

19 Fortësia e  Mg (mg/l) 23.40 6.13 5.80 6.38 15.7 15.6  

20   Joni Ca
2+ 

(mg/l) 167.76 62.96 41.81 60.64 93.8 102.7  

21 Joni Mg
2+ 

(mg/l) 104.46 27.36 704.60 27.68 73.1 72.1  

22   Karbonate (mg/l) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

23   Bikarbonate (mg/l) 75.48 287.45 250.35 307.45 364.9 373.7  

24 Hiodrokside (mg/l) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000  

25 Hekuri Fe  (mg/l) 0.21 0.260 0.075 0.203 0.216 0.224 2 

26 Bakri Cu (mg/l) 0.01 0.021 0.011 0.018 0.019 0.019 0.5 

27 Nikel Ni(mg/l) 0.02 0.013 0.022 0.019 0.055 0.053 0.5 

28 Kobalti Co (mg/l) 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.0 

29 Zinku Zn (mg/l) 0.15 0.105 0.163 0.143 0.332 0.322 1 

30 Kromi Cr (mg/l) 0.02 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.0 
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1.7. RAPORTI PËRMBLEDHËS PËR TERMOCENTRALE  

 

Në TC Kosova A  ka vazhduar të jetë gjendja e mirë në mbrojtjen e mjedisit pas instalimit të fundërruesve 
elektrostatik te ri dhe sistemit te bartjës hidraulike të hirit në gropat pasive të minierave te linjitit . Fudërruesit 
elektrostatik të ri të instaluar, garantojnë që emisioni i grimcave të jetë në përputhshmëri me kriteret të 
parapara. Pajtueshmëria me udhëzimet LCP të BE dhe zvogëlimi i emetimeve të pluhurit të lëvizshëm nga 
hapësira e deponimit të hirit në të ardhmen do të përmirësojnë dukshëm gjendjenmjedisore. Deponia duhet  të 
jetë në pajtueshmëri me udhëzimin e BE 1999/31 mbi groposjen e mbeturinave lidhur me shtresat drenuese dhe 
mbulimin me dhe(tokë) dhe masat tjera të kërkuara. 
Supozohet se Kosova B do të operojë së paku  deri ne vitin 2030,kurse TC Kosova A ndoshta deri 2023 edhe 
metej. Ngarkesa e TC Kosova B do të jetë afër ngarkesës bazë,kurse ngarkesa e TC Kosova A duhet dukshem të 
ngritet. Nëse blloqet e Kosovës B do të vazhdojnë operimin e mirë të palimituar në të ardhmen do të jetë e 
domosdoshme të rritet shkalla e masave lehtësuese për mjedisin e termocentralit në mënyrë domethënëse. 
SO2, pluhuri dhe emetimet NOx duhet zvogëluar, çka do të kërkojë investime në teknologjinë reduktuese.  
Përmirësimi i dukshëm në Kosovën B (dhe posaçërisht për centralin Kosova A) mund të jetë faktor vendimtar për 
aprovimin publik për ndërtimin e termocentralit të ri. Menaxhimi i ujit dhe ujit të ndotur, instalimet dhe 
praktikat duhet përmirësuar për të qenë në pajtim me legjislacionin e Kosovës, udhëzimet e BE dhe praktikat më 
të mira të mbrojtjes të mjedisit. Vendi i deritanishëm i deponimit të hirit nuk përdoret më,është realizuar 
mbyllja definitive e Deponisë së hirit të TC Kosova A dheajo tash po dizajnohet dhe  rehabilitohet bioligjikisht.  
Minierat e vjetra të lira të linjitit janë vendi më logjik dhe i përshtatshëm për mjedisin, për këtë  miniera e 
Mirashit do të përdoret në vazhdimësi për këto qëllime në të ardhmen. Përkujdesja e mëtejshme e deponimit të 
hirit kërkohet për të lehtësuar ndikimin mbi lumin Sitnicë, ujërat nëntokësorë dhe kualitetin e ajrit të mjedisit. 
Efikasiteti i tanishëm i përgjithshëm për prodhimin e energjisë prej 26 (%) në TC A dhe rreth 32 (%) në TCB duhet 
të rritet, për shkaqe ekonomike dhe të mjedisit, afër performancës fillestare projektuese prej  37 (%) në TCA  
dhe 39 ÷ 40 (%) në TCB. Programi monitorues duhet krijuar për të demonstruar pajtueshmërinë në linjë me 
kërkesat e udhëzimeve administrative mjedisore të ndryshme të Kosovës dhe BE lidhur me kualitetin e ajrit, 
kualitetin e ujit dhe emitimet e ndotësve. Monitorimi i emitimeve në ajër nga termocentralet (veç i realizuar në 
TC Kosova B) kërkon investime në pajisje për monitorim të vazhdueshëm edhe në TC Kosova A, me qëllim të 
arritjes së pajtimit me kërkesat monitoruese nga udhëzimet LCP të BE. 
Legjislatura Kosovare lejon implementimin gradual të rregulloreve të BE. Negociatat për anëtarësimin e 
mundshëm në BE në të ardhmen mund ta prekin këtë subjekt, siç ka qenë rasti me anëtarësimin e vendeve tjera. 
Me qëllim të Parandalimit dhe kontrollit e  integruar të ndotjes, MMPH ka hartuar Ligjin Nr. 03/L-043 .Kjo ndotje 
vjen si pasojë e aktiviteteve të paraqitura në Aneksin 1 të këtij Ligji, për kapacitetet mbi 50 (MW), subjekt i të 
cilit ligji është edhe KEK-u . Bazuar në këtë Ligj për Impiant apo kapacitetet prodhuese energjetike që posedon 
KEK-ut parashihet Leja e integruar mjedisore për parandalimin dhe kontrollin e ndotjes (PKIN). Për  Leje te 
integruar mjedisore KEK-u ka aplikuar në fillim të 2011 dhe pasi KEK-u aktualisht nuk i përmbushë disa kritere 
mjedisore sa i përket emisionit te ndotësve ne ajër, tokë dhe ujë, lëshimi i kësaj leje është një proces në të cilin 
KEK-u shprehet i gatshëm që përmes kontakteve të vazhdueshme me organet kompetente autoritative, pikë së 
pari me MMPH, ti harmonizon qëndrimet sa i përket çështjeve mjedisore në drejtim të arritjes së standardeve 
apo kërkesave ligjore të caktuara në mënyrë graduale dhe në përputhje me mundësit reale. 
KEK-u ka hartuar plan veprimin , dhe për këtë  qëllim janë  identifikuar dhe prioritizuar projektet mjedisore më 
me rëndësi në bazë të cilit është parapa që deri më 2018 nivelet e emisioneve nga tymtoret e TC-ve në ajër të 
jenë në përputhshmëri me standardet mjedisore, respektivisht me Direktivën LCP 2001/80/EC si dhe ti plotëson 
standardet tjera mjedisore.  
KEK-u për të ju përmbajtur  standardeve për mbrojtjen e mjedisit ashtu siç është kërkuar me ligjet në fuqi dhe 
praktikave mjedisore të mira,  gjatë tërë vitit kalendarik 2015 ka monitorua cilësinë e ajrit, sasitë  e emisioneve 
të pluhurit fluturues nga tymtarët e blloqeve  dhe ka kalkuluar sasitë e emisioneve te gazrave SO2 dhe NOx dhe 
CO2, (në njesitë termoenergjetike ne  të cilat nuk kryhen metjet kontinuale). Nga gjetjet e dhëna sa i perket 
imisionit shihet se gjatë vitit raportues nuk kemi pasur  tejkalime të parametrave SO 2 dhe bloza, po ashtu edhe 
lënda e grimcuar në suspenzion (LGS) ka qenë nën vlera kufitare prej 50 (µg/m³) për pos në TCB ku ka patur një 
tejkalim (57.08 µg/m³). Aktivitet  Mjedisore të zhvilluara janë pasqyruar me raporte të rregullta për gjendjen  
mjedisore, duke patur gjithmonë parasysh  obligimet ligjore ndaj mjedisit, disponimin publik dhe  nevojën për 
marrjen e masave në drejtim të përmirësimit të vazhdueshëm  të  kësaj gjendjeje.  
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Me qëllim të përmbushjes së obligimeve që dalin nga  Traktati i Komunitetit të Energjisë, e njejta obligon  
Ministrin e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor së bashku me Ministrin e Zhvillimit Ekonomik  të përgatisë 
Planin Kombëtar për Zvogëlimin e Emisioneve (PKZE). Për të realizuar këtë projekt, MMPH në mbështetje  nga 
Agjencioni Japonez për Bashkëpunim Ndërkombëtar (JICA) , me ekspertet e vetë  kanë realizuar matjet e 
emisioneve në TCA dhe TCB, te cilat rezultate do të sherbejne për hartimin e  PKZE. Aktivitet e këtij misioni 
janë zhvilluar   prej  19 tetori deri 12 nëntor 2015. Departamenti  për Mjedis në bashkëpunim me Sektorët 
mjedisor te termocentraleve dhe Stafin menaxhues të TCA dheTCB  me kujdes ka përcjellë aktivitetet e 
zhvilluara për matjen e emisionit te pluhurit nga tymtaret  e këtyre  termocentraleve,  dhe  është angazhuar  
që ti jep informacionet e nevojshme të  kërkuara  nga ekipi i JICA-së dhe MMPH-së, tu ofrojë komoditet në 
zhvillimin e këtij  aktiviteti, si dhe  kushte për punë të sigurt. Ne besojmë se në këtë drejtim ia kemi arritur 
qëllimit. 
Pas përfundimit të matjeve  të emisioneve të pluhurit në hyrje dhe në dalje të filtrave elektrostatik të njësive 
A-5 dhe A-3 dhe prezantimit të rezultateve nga ekipi i JICA-së, Stafi menaxhues  pran Termocentralit Kosova A,  
ka analizuar  me kujdes  gjetjet  gjatë matjeve të prezantuara dhe i ka dhënë komentet. 
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                                    Tab 28. Treguesit kryesor të përformances për TCA dhe TCB në vitin 2015 dhe  krahasimi i tyre me vitin 2014 i  shprehur në (%): 

TC 
Kosova 

   
Energjia elektrike              (MWh) 

Qymyri                                                   
(t) 

Harxh specifik i qymyrit                  
(t/MWh) 

Harxh spes i nxehtësisë                     
( KJ/MWh) 

Faktori i ngarkesës                          
(%) 

 2014 2015 % 2014 2015 % 2014 2015 % 2014  2015 % 2014 2015 % 

A3   984471 925997 -5.94 1463527 1416982 -3.18 1.486 1.532 3.10 13464   12108 -10.07 26.14 25.898 -0.93 

A4  403998 773348 91.42 591501 1177511 99.07 1.464 1.523 4.03 13464   12038 -10.59 26.37 26.541 0.65 

A5  249418 357335 43.27 366129 536001 46.40 1.468 1.500 2.18 13475   11850 -12.06 26.77 26.543 -0.85 

A   1637883 2056680 25.57 2421157 3130494 29.30 1.478 1.525 3.18 13467   11990 -10.97 26.43 26.330 -0.38 

B1   1597707 1986124 24.31 2174103 2586043 18.95 1.361 1.305 -4.11 10003   10314 3.11 32.16 31.484 -2.10 

B2   2048927 1935890 -5.52 2517540 2338726 -7.10 1.228 1.230 0.16 9582   9723 1.47 32.42 31.975 -1.37 

B  3646634 3922014 7.55 4691643 4924769 4.97 1.286 1.268 -1.40 9782   10019 2.42 32.29 31.730 -1.73 

 
Krahasimi i disa treguesve kryesorë të performancaves në kete vit 2015 me vitin paraprak  2014: 

  Prodhimi i energjisë elektrike (MWh): TCA > 25.576 (%), kurse TCB ka prodhuar > 7.55(%) .  

 Termokosit i është dhënë: 195358 (MWth ) energji termike . 

 Harxhimi i linjitit (t) : TCA >29.3(% ), kurse TCB  >4.97(%). 

 Harxhimi specifik i linjitit (t/MWh): TCA > 3.18( %), kurse TCB <1.4(%). 

 Harxhimi specifik i nxehtesise (KJ/MWh) : TCA<10.97(%) ; TCB >2.42(%). 

 Faktori i ngarkeses (%) : TCA<0.38 ;TCB <1.73 (%). 

 Në vitin 2015. në TC Kosova A dhe në TC Kosova B nuk është bërë ndonjë rritje evidente e shkallës së shfrytëzimit të pajisjeve dhe të harxhim më 

racional të lëndëve të para si karburantit dhe atyre shtesë, si preventivë më e mirë për reduktime të ndotësve. 
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1.7.1.REALIZIMI I PROJEKTIT TE KOGJENERIMIT 

 
Pas shumë viteve me në fund u bë realizimi i projektit të kogjenerimit. Ky projekt përfshin lidhjen e sistemit të 
ngrohjes qendrore të qytetit të Prishtinës “ Termokos ”sh.a. me TC Kosova B përmes  ngrohjes së ujit  të ngrohtorës 
së qytetit me avullin e termocentralit. Ky është edhe një investim në vazhdën e investimeve qe bëhën në zvogëlimin 
e ndikimeve mjedisore . Ngrohtorja e qytetit të Prishtinës  në vend të djegies së mazutit qe ka  emetim të lartë të 
ndotësve, tani e tutje do ta përdorë  avullin e termocentralit për ngrohjen qendrore. Ky projekti gjithashtu 
parashikon renovimin e rrjetit ekzistues dhe të nënstacioneve në të ardhmen, si dhe përmirësimin e ngrohjes për 
konsumatoret e     “ Termokos ”sh.a. 
Ky projekt është financuar nga : BE, Qeveria Gjermane, SIDA dhe Qeveria e Luksemburgut si dhe KfW.  
Shuma e përgjithshme financiare për këtë projekt është 30.1 milion €, ku  Qeveria e Kosovës  ka  investua 6  milion€ , 
ndersa komuna e Prishtines  ka marre  pjesë me 2 milion €.  
Pamje nga kyqja e tubacionit nga turbinat e TC Kosova B,  vazhdimi i tyre për në objektin e këmbyesve te 
kogjenerimit. 
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2.0. GJENDJA MJEDISORE NË DPQ-2015 
 

Republika e Kosovës është e pasur me rezerva të mëdha të  qymyrit. Këto rezerva janë të njohura me  emrin Baseni 
i Kosovës. Nxerrja e qymyrit  daton diku  ka vitet 1922 me metodën klasike nëntokësore. Pas viteve 1958 në 
minierën e atëhershme të Mirashit fillimisht  ka filluar largimi i  djerrinës  dhe eksploatimi sipërfaqësor i minierës.  
Me rritjen e kapaciteteve të reja  gjeneruese ka lindur nevoja për hapjen e minierave të reja. Hapja e minierës së 
Bardhit ka filluar me largimin e djerrinës në vitin 1964 ndërsa eksploatimi i qymyrit ka filluar në vitin 1969. 
Prej vitit  1922 e deri në vitin 2015 nga të gjitha këto miniera në kuadër të basenit të qymyrit të Kosovës janë 
eksploatuar përafersisht:  348 milionë tonë qymyr. 
Eksploatimi i qymyrit në KEK bëhet në  Divizionin për Prodhimin e Qymyrit -  DPQ, në kuadër të këtij divizioni 
ekzistojë dy mihje: 
   -   Miniera Sipërfaqësore Sibovci Jug perëndimorë (M.S Sibovc- JP),dhe 
    -  Miniera Sipërfaqësore  Sektori i Sitnicës  (S. Sitnica).  
Miniera Sipërfaqësore Sibovci Jug perëndimorë (M.S Sibovc- JP),është një pjesë e fushës së fshatit  Sibovc. Është 
zonë rurale me tokë bujqësore, kullosa që lidhet me atë industriale. Kjo minierë mbulon një sipërfaqe  rreth 4.8 
(km²). Në jug të kësaj fushe ndodhet ish miniera e Bardhit, perëndim fshati Grabovc ne  Lagjen Berisha, ne  jug-
lindje ajo e Mirashit  dhe fshati Hade, dhe në veri kufizohet me  pjesen tjeter  te fshatit Sibovc, shtrirja e saj në 
drejtim të veriut, është rreth 2.6 (km).  
Rezervat në mihjen Sipërfaqësore Sibovci Jug perëndimorë janë : 123.4 milion tonë . 
Këto rezerva janë paraparë të furnizojnë kapacitetet ekzistuese gjeneruese deri në vitin 2024 . 
Prodhimi mesatar vjetor aktualisht në DPQ është rreth  8.0 milionë tonë qymyr në vit. 
Miniera Sipërfaqësore  Sektori i Sitnicës  (S. Sitnica) këtë vit e ka përfunduar prodhimin e qymyrit, Eskavatori  E-2B e 
ka ndërprerë prodhimin  e qymyrit në muajin Mars 2015, ndërsa Eskavatori E-4M e ka ndërprerë prodhimin ne 
muajin Tetor 2015. 
Sipas disa hulumtimeve të bëra  llogaritet se në Kosovë ka rezerva gjeologjike të  linjit rreth 12 miliardë tonë . 
 
 

2.1.    UJËRAT EFLUENT NË DPQ – 2015 
 
2.1.1   Monitorimi i ujërave efluent në DPQ-2015: 
Qëllimi i monitorimit të ujrave në zonën e DPQ-së është përcaktimi i shkallës së ndotjes së ujrave nga veprimtaria e 
Minierave. Bazuar në  Legjislacionin e Republikës se Kosovës në fuqi për ujëra efluent-nëntokësor të zbërthyer në një 
plan operativ vjetor (POV-2015) nga ana e Sektorit të Mjedisit në Departamentin e Inxhinieringut. 

 

                 
        Fig.2.1 .1  Imazhi i vendmostrimeve të ujërave sipërfaqësorë, DPQ  2015 M.S Sibovc-JP 
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                                    Fig.2.1.2  Imazhi i vendmostrimit  të ujërave sipërfaqësorë, DPQ - 2015 S.Sitnicë 
 
 

                               Tab.29.   Paraqitja tabelare vendmostrimeve të ujërave sipërfaqësor  DPQ  -  2015 :  

Nr. 
Analizat e ujërave 

sipërfaqësor 
Vendmostrimi Kodi i 

mostrës 
Koordinatat Frekuenca e 

mostrimit 

1 

Fiziko-kimike dhe 
bakteriologjike 

Ujëgrumbulluesi Hade 
 UH 

7501399 
4725178   

   627 

Mujore 

2 
Ujëgrumbulluesi Grabovc 

 UG 
7500560 
4723250   

   581 

3 
Lumi Drenicë, pas 

shkarkimit Grabovc D-7 
7500 347 
4723 002   

  585 

4 
Lumi Drenicë, para 

shkarkimit D-7-P 
7500344 
4723142   

  563 

5 
Ujëgrumbulluesi Lindje 

 UL 
7506114 
4724765  

  542 
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                 Tab. 30.   Vlerat mesatare të ujërave  efluent, analizat  fiziko-kimik –bakteriologjike, DPQ-2015: 

 
 

Nr. 
 

Parametrat 
Vendmostrimet Vlerat e lejuara 

Shkarkimet në ujërat 
sipërfaqësor 

 

UH UG M-7 M-7P UL 

1 Data, muaji, viti 2015 

2 Koha e mostrimit - - - - - 

3 Moti - - - - -  

4 Aroma pa dobët pa pa pa Të mos shkaktoi problem 

5 Ngjyra pa dobët pa pa pa pa 

6 Temp.e ajrit[ºC]  13.7 13.9 14.2 11.2 12.3  

7 Temp. [ºC - ∆t ºC] 14.9 16.1 - 0.4 12.9 12.6 18.5 -  0.1 1 

8 pH  8.3 7.7 7.8 7.85 8.07 6.5-9.0 

9 Oksigjen tretur [mg/l] 10.2 8.3 8.96 7.58 10.5  

10 Mate.e susp.TSS [mg/l] 10.8 108.6 22.3 13 34.7 35-60 

11 Materiet e fundrua.[ml/l] 0.3 0.6 0.3 0.2 0.4 0.5 

12 Kloruret  [mg/l 16.3 75.9 26.5 41 40.9 250 

13 Nitritet   [mg/l] 0.013 0.07 0.04 0.014 0.073 0.6 

14 Nitratet  [mg/l] 5.24 27.7 8.9 0.7 4.7 20 

15 Sulfatet  [mg/l] 79.6 548 94.4 37 406.5 400 

16 TDS[mg/L] 258.7 1725 812 680 669  

17 SHBO5  [mg/l] 6.2 17.4 13.5 3.60 9.4 25 

18 SHKO  [mg/l] 26.1 61.6 43.4 19.32 28 125 

19 Hekuri (Fe)  [mg/l] 0.06 0.23 0.33 0.36 0.11 2 

20 Alumini[mg/l] 1.14 1.82 1.24 1.22 0.78 3.0 

21 Mangani [mg/l]* 0 0 0 0 0 2.0 

22 NH4
+ 

 [mg/l] 0.28 9.2 0.59 0.61 0.88 10 

23 NH3 [mg/l] 0.26 8.5 0.58 0.57 0.82  

24 Fosfatet [mg/l] 11.6 17.8 11.9 14.26 9.8  

25 P [mg/l] 3.8 6.1 3.8 4.68 4.64 2 

26 Rrjedha [m/s] 0.0124 0.0829 1.3515 1.4200 0.1291  

27 Intestinal enterococci 0 0 0 0 0 400 

28 Escherichia coli 0 0 0 0 0 1000 

29 Gjendja ekologjike 
Klasa 3 Klasa 3 Klasa 3 Klasa 3 Klasa 3  

I.B.E6-7 I.B.E 6-7 I.B.E 6-7 I.B.E 6-7 I.B.E 6-7  

30 
Ndotja e shprehur nga 

makropërshkruesit 

Niveli 3 Niveli 3 Niveli 3 Niveli 3 Niveli 3  

N.P160 N.P145 N.P160 N.P225 N.P150    

31 Gjendja ambientale Mjaft. Mjaft. Mjaft. Mjaft. Mjaft.  

 

Komenti i i rezultatit : Nga tabela 30, vlerat e ujërave  të shkarkuara  janë krahasuar  me UA  Nr.30/2014 dhe del se 
në  UG  kemi  tejkalime me TSS , Sulfate  P. Në UL , kemi tejkalime në Sulfate. Bazuar ligjin  Nr. 04/L-147 për ujëra të 
Republiken e Kosovës,  ujërat  efluent  janë kategorizuar në aspekt  kimik dhe ekologjik.  Të gjitha ujërat efluent dhe 
recipient që janë në zonën e DPQ-së  i takojnë klasës 3. Në rubrikat e hijezuara kemi tejkalime të vleravë te lejuara. 
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  Grafiqet  e klasifikimit të ujërave efluent-recipient në DPQ – 2015: 

  
 

 
 

 
 

10.2 

5.24 

6.2 

26.1 

0.28 3.8 0 0 

UH  Kat.  III 

 O2 tretur (mg/l) 

Nitratet (mg/l) 

SHBO 5 (mg/l) 

SHKO (mg/l) 

8.3 

27.7 

17.4 

61.6 

9.2 6.1 

0 
0 

UG  Kat. III  

 O2 tretur (mg/l) 

Nitratet (mg/l) 

SHBO 5 (mg/l) 

SHKO (mg/l) 

8.96 
8.9 

13.5 

43.4 

11.9 
3.8 

0 
0 M-7  Kat. III 

 O2 tretur (mg/l) 

Nitratet (mg/l) 

SHBO 5 (mg/l) 

SHKO (mg/l) 
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Grafiku i klasifikimit të ujëgrumbulluesit UL në S.Sitnicë, DPQ – 2015: 

 
 

 
 
 

7.58 
0.7 

3.6 19.32 

0.61 
4.68 0 

0 

M-7P  Kat. III  

 O2 tretur (mg/l) 

Nitratet (mg/l) 

SHBO 5 (mg/l) 

SHKO (mg/l) 

10.5 
4.7 

9.4 28 

0.88 4.64 
0 

0 

 UL  Kat. III  

 O2 tretur (mg/l) 

Nitratet (mg/l) 

SHBO 5 (mg/l) 

SHKO (mg/l) 

NH4 (mg/l) 

P (mg/l) 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

UH UG M-7 M-7P UL VKL 

6.2 

17.4 
13.5 

3.6 

9.4 

25 

LËNDA ORGANIKE  -  SHBO 5 
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2.1.3  Lënda organike në  efluent-recipient: 
Lëndet organike shprehen me SHBO 5  dhe SHKO. Të dhënat e paraqitura tregojnë  se cilësia e ujërave efluent dhe 
recipienti në DPQ në aspektin e lëndës organike, nuk i tejkalojnë vlerat kufitare të lejuara. 
 

2.1.4  Përmbajtja e lëndëve ushqyese :  
Prezenca e lartë e fosforit  (P) dhe kompozimeve të azotit (N)  në recipient në UG, sidomos në stinën e verës kanë 
shkaktuar dukurinë e eutrofikimit respektivisht formimin e algave, fitoplanktonit,duke shkaktuar zvogëlimin e 
oksigjenit në ujëra, etj. Komponimet e azotit mund të kenë edhe veprim toksik, si amoniaku për peshqit. 
 
2.1.5     Sasia e ujërave efluent të shkarkuar në recipient: 

 
Tab.31.      Sasia e ujërave të shkarkuar gjatë vitit 2015: 

Nr. Vendi shkarkimit Sasia e ujërave të shkarkuara (m3/vit) 

1 Gypi shkarkues, UG, MS-Sibovc JP 1687068.8 

2 Ujëmbledhësi në Hade , UH, MS-Sibovc JP 365083.6 

 

                  
                    Fig.  2.1.3.  Gypi shkarkues  UG                      Fig.  2.1.4.  Ujëmbledhësi në Hade  UH 
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 2.1.6.  MONITORIMI I  UJËRAVE  NËNTOKËSORË 
 
Ujërat nëntokësorë janë të gjitha ujërat që janë nën sipërfaqen e tokës, në zonën e ngopur dhe në kontakt të 

drejtpërdrejtë me tokën apo nëntokën. Janë prezent në gjithë shtrirjen e minierave. Ujërat nëntokësore në kuptimin 

e modelit hidrogjeologjik, sidomos në Mineren e   Sibovcit-JP  identifikohet me këto ujëra nëntokësorë : 

- nga shtresat ujëmbajtëse   (acquaferi), 

- të krijuara nga infiltrimi i ujërave  sipërfaqësore, 

- të krijuara nga raporti i tyre me të  reshurat atmosferike ‘  

- nga prezenca e thyerjeve tektonike të qymyreve, dhe 

- aluvionet, 

 Pz-17 i takon  tri grupeve të para. 

2.1.7   Cilësia e ujërave nëntokësorë në DPQ-2015: 
Sipas legjislacionit për ujëra të Republikës së Kosovës dhe të BE-së, kriteret për caktimin e gjendjes ambientale të 

ujërave nëntokësorë janë :  gjendja kimike dhe kuantitative ujërave nëntokësorë.  

Gjendja ambientale :  ujërat nëntokësorë  definohen me 5 (pesë) gjendje ambientale.  

Gjendja kuantitative : bazohet në monitorimin e bërë të ujërave nëntokësorë, karakteristikave të shtresave 

ujëmbajtëse (tipologjinë, permabilitetin, koeficientit të depozitimit)  dhe shfrytëzimit të ujërave. Për një trup hidrik 

nëntokësorë  themi se është në gjendje të ekuilibrit atëherë kur niveli i tij është i qëndrueshëm (konstant) s’paku 10 

vite. 

 
Fig. 2.1.5.  Hartografia e piezometrave në M.S  Sibovc – JP 
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 2.2.1.1   Analiza e ujërave nëntokësorë në DPQ-2015: 
 

                        Tab. 32. Klasifikimi i UN-2015: 
   
 

 

 

        Tab. 33.  Vlerat mesatare e ujërave nëntokësorë, analizat  fiziko-kimik, periodike- 2015:     

Nr. 
Parametrat 

Vendmostrimet 
Standardet 

PZ - 17 

1 Data, muaji, viti   

2 Koha mos. 10:05  

3 Moti me diell SSH  ISO 5667-6: 2000 

4 Aroma pa - 

5 Ngjyra pa SSH EN 1622 : 2002 

6 Temp.e ajrit[ºC] 13.7 SSH  EN ISO 7887:2002 

7 Temp. [∆tºC] 13.5 SSH  EN ISO 2639 5:1989 

8 pH 7.17 SSH  EN ISO 2639 5:1989 

9 Oksigjen tretur [mg/l] 6.9 ISO 10523:2000 

10 Përçuesh. [µS/cm]  705 SSH  EN ISO 25814:2003 

11 Mat .e suspe.TSS [mg/l] 1.3 SSH  ISO 2639-21:1989 

12 Mat. e fundruara [mg/l] 0 - 

13 Kloruret  [mg/l} 16 SSH   ISO 9297:2000 

14 Nitritet NO2 [mg/l] 0.002 SSH  2639-1989 

15 Nitratet NO3 [mg/l] 1.2 ISO 7890: 2000 

16 Sulfatet SO4[mg/l] 66.6 SSH ISO 9280:2000 

17 TDS [mg/l] 312.3 - 

18 SHBO5 [mg/l] 1.8 SSH EN ISO 25814:2003 

19 SHKO [mg/l] 8.1 EN ISO 13649:2001 

20 Hekuri (Fe)  [mg/l] 0.03 S SH  ISO  6332 : 1996 

21 Alumini  [mg/l] 0.469 EPA 3015 A: 2007 

22 Mangani  [mg/l] 0.0 - 

23  NH4 [mg/l] 0.14 EN ISO 10523: 1994 

24 P[mg/l] 1.13 EN ISO 13485:2003 

25 Sasia [m
3
] 0.0118 SSH ENISO748:2005 

26 Escherichia coli Nuk ka ISO 16649:1999 

27 Intestinal enterococci Nuk ka ISO 7899-2:2000 
                   

 

2.2.  MONITORIMI I AJRIT NË DPQ 
 

Qëllimi i monitorimit të ajrit në zonën e DPQ-së është përcaktimi i shkallës së ndotjes së ajrit nga veprimtaria e 

minierave. Rezultatet e mbledhura nga monitorimi i cilësisë së ajrit janë analizuar, duke marrë si pikë krahasimi 

standardet e BE-së nga Direktiva 2008/50/EC, mbi cilësinë e ajrit dhe UA Nr.02/2011-për vlerat kufitare, normat e 

cilësisë së ajrit, në mënyrë që të arrijmë në një konkluzion mbi gjendjen e cilësisë së ajrit në  zonën e DPQ-së. Matjet të  

cilësisë së ajrit, respektivisht PM≤ 10(µ), gjatë vitit 2015 është  realizuar në tri pika vende gjegjësisht në  F.Grabovc. 

Nr. Parametrat Pz-17 
1 Gjendja kimike Klasa  1 
2 Gjendja kuantitative Klasa A 

3 Gjendja ambientale 1-A  E lartë 
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Ligji për mbrojtjen e ajrit parasheh tri nivele të shkallës së ndotjes : VMin, Vmes, dhe VMax. Ato mundësojnë 
kategorizimin e zonave sipas shkallës së ndotjes dhe planifikimin e masave për mbrojtjen, zvogëlimin e ndikimit në ajër, 
me qëllim mbrojtjes të shëndetit dhe kualitetit të jetesës së njeriut. 
Vmin : Është shkalla e koncentrimit të ndotësve, nën veprimin e të cilëve ndikimi negativ në shëndetin e njeriut nuk 
pritet edhe nëse është ai i përhershëm. 
Vmax : Është shkalla e koncentrimit të ndotësve nën veprimin e të cilëve nuk pritet ndikim negativ te personat e 
shëndoshë, mirëpo nën ndikimin më të gjatë mund të jetë i dëmshëm, rreziku i ndikimit të mundshëm në grupet e 
ndjeshme, bimët dhe të mirat materiale. Bazuar në Ligjin për mbrojtjen e ajrit Nr.2004/30 dhe kriteret e OBSH janë të 
përcaktuar vlerat numerike të ndotjes së ajrit. 
Kategoria  e –I rë - :  është ajri i pastër apo pak i ndotur (nuk kalohen vlerat e propozuara të kualitetit të ajrit -VP). 
Kategoria e –II të - : është ajri pakë a shumë i ndotur (është tejkaluar vlera e propozuar- VP, por nuk është tejkaluar 
vlera maksimale -VM). 
Kategoria e –IIItë -: është ndotja e madhe e ajrit ambiental ( tejkalohen vlerat kufitare maximale - VM). 
 
2.2.1.  Monitorimi i cilësisë së ajrit: 
 

 
 Fig. 2.2.1.  Imazhi i  zonës së monitorimit të PM≤10(µ) , DPQ ,Grabovc – 2015: 
 
Tab. 34.     Koordinatat e pikave te monitorimit M.S Sibovc-JP, Palaj – 2015: 

Koordinatat e vendmostrimeve në M.S Sibovc –JP dhe F.Palaj 
Simboli 

Mediumet Mjedisore Koordinatat e vendmostrimeve 

Ajri A-1 A-2 A-3 A-4 

 
 

PM≤10(µ) 

7500449 
4723353 

576 

7500370 
4723446 

582 

7500335 
4723740 

589 

7503665 
4726412 

618 

             
Tab. 35.    Metodat e matjeve dhe parametrat  e  cilësin e ajrit në DPQ : 

Parametrat 
Metodat e matjes 

Me pajisje(sampler,  LVS-1,  24 orë 
PM≤10(µ) EN12341 (PM≤10 µg/m3) 24 orë 
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Tab.36.   Parametrat, normativet dhe vlerat mesatare të pluhurit në imision, DPQ – 2015: 

Mediumi 
mjedisore  

Periudha 
 

Vendi i mostrimit me koordinata 

Ajri 
PM≤ 10(µ) 

 

A-1 
F.Grabovci(M. Berisha ) 

X= 7500449 
Y = 4723353                

 576 

A-2 
F.Grabovci(E.Berisha  ) 

X=7500370 
Y = 4723446                      

582 

A-3 
F.Grabovc(Ed. Berisha ) 

X=7500335 
Y =4723740                       

589 

VKMSH, 
 (μg/m3) 

 mes./muaj                                          

Janar 69.6* - - 
Mars 82.2* - - 
Gusht 60.32 75.28 34.8 
Shtator   48.4 51.55 
Tetor    36.65 

 
Nëntor     102.02 
Dhjetor     67.3 
Normativi: VKMSH =50 (μg/m

3
) 24 orë, 35 herë VKMSH =50 (μg/m

3
) mos të tejkalohet në vit.  

 VKMSH= 54.7(μg/m
3
) mes. shtatë muajve.  

*janë bërë mostrimet 24 orëshe 
 

Koment : Fshati Grabovc kategorizohet në grupin e III të me ndotje të madhe të ajrit ambiental ( tejkalohen vlerat 
kufitare maximale -VM). 
 

2.2.2.   Emisioni   difuziv i gazrave: 
Aktivitetet minerare në DPQ, të gërmimit, transportimit, ngarkim-shkarkim, separimit, deponimit qymyrit-djerrinës  

vetëndezjes së qymyrit, si dhe aktivitetet tjera rezultojnë me emisionin e gazrave, pluhurit, zhurmës,etj. Ky emision   

përveç tjerave ndikon në cilësinë e ajrit  ambiental dhe në rast të ndotjes së shprehur  rrezikon shëndetin e njeriut, 

florën faunën dhe vlerat natyrore e kulturore të mjedisit . 

Në vitin 2015 është monitoruar emisioni i gazrave - pluhurit  nga vetëndezja e qymyreve. Për shkak të komleksitetit të 

përcaktimit të sasisë së djegur të linjitit (sidomos në M.S Sibovc-JP)janë marrë vlerat aproksimative të linjitit të djegur. 

Kalkulimi i  emisionit të gazrave – pluhurit është bërë sipas sasisë së djegur të linjitit brenda një viti e shëndruar në 

energji elektrike. 

 
    Fig.  2.2.2   Hapësira e zonës  së monitorimit të emisionit të gazrave 2015: 
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 Grafiku i emisionit të gazrave difuziv nga vetëndezja e qymyreve, DPQ-2015: 

 
 

Tab.37.  Parametrat, normativi, vlerat e matura  dhe emisioni i gazrave DPQ-2015: 

Parametrat* Kriteri kohor 

VKE  të gazrave 
Impianti 

Vlera e 
maturë e 
gazrave 

Energjia e 
liruar e 

nxehtësisë 

Vlera e 
emisionit 
difuziv 

Faktori i 
emisionit 

PCC CFBC 
Vetëndezja 
qymyreve 

(mg/m
3)

 (t/MWh) (t/vit) (tG/1tQ) 

SO2 (mg/Nm
3
) 

Mes.muaj 150 200 

SH
P

A
TI P

ER
ËN

D
IM

O
R

 - M
.S SIB

O
V

C
 - JP

 

28.06 

1
2

0
t=7

0
.5

M
W

h
 

 

140.4 

1.17 

Mes. ditë 165 220  

95% i orëve  gjatë vitit 300 400  

NO2(mg/Nm
3
) 

Mes.muaj 200 150 

1.4 201.6 

1.68 

Mes.ditë 220 165  

95% i orëve  gjatë vitit 400 300  

CO2(mg/Nm
3
) 

   

14.28 132 

1.1 

    

    

CO(mg/Nm
3
) 

   

29.6 145.2 

1.21 

 250   

    

CH4(mg/Nm
3
) 

   

# # 

 

    

    

Temp. e gazit 
(○C) 

   

12.52 

  

    

    

    Pluhuri 
(mg/Nm

3
) 

Mes.muaj 10 10 

# # 

 

Mes.ditë 11 11  

95% i orëve  gjatë vitit 20 20  

*Kohë zgjatja e mostrimit është t=1min. 
# nuk ka matje 

 
 
 

0 28.06 

140.4 

1.4 

201.6 

14.28 

132 

29.6 

145.2 

VETËNDEZJA E 
QYMYREVE 

SO2 i maturë( mg/m3) 

SO2  emisioni difuziv 
(t/vit) 

NO2 i maturë( mg/m3) 

NO2 emisioni difuziv 
(t/v) 

CO2 i maturë (mg/m3) 
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2.3.  MONITORIMI I TOKËS NË  DPQ – 2015 
   

Qëllimi i monitorimit të tokave në zonën e DPQ-së është përcaktimi i shkallës së ndotjes së tokës nga veprimtaria e 
minierave. Largimi i dheut respektivisht nxjerrja e qymyrit dhe aktivitetet tjera ndihmëse në zonën e DPQ–së 
drejtpërdrejt ndikojnë në ndryshimin e gjendjes së baraspeshës së mjedisit natyror dhe njëkohësisht në mjedisin e 
njeriut . Menaxhimi, monitorimi i tokës bëhet në përputhje me ligjet: Ligji N.03/L-25 për Mbrojtjen e Mjedisit të 
Kosovës, dhe Ligjin Nr. 02/L-26 për Tokat Bujqësore si dhe Direktivat e Bashkësisë Evropiane për Mjedisin.  
 

 
                                     Fig. 2.5.1. Pozita  gjeografike e  DPQ-së- 2015: 
 

Tab. 38.   Ndryshimet karakteristike të tokës nga punimet  xehetare në DPQ : 

Punimet xehetare që kanë ndikuar në ndryshimet e 
mjedisit natyror në DPQ 

Karakteristikat e ndryshimeve 
 

GJEOMEKANIKE 
 

Largimi i dheut, nxjerrja e linjitit nga  minierat 
sipërfaqësore me anë PKX respektivisht  sistemeve 
kontinuale ETP(Ekskavator, Transporter dhe Palos). 
Ndëtimi I rrugëve, transheve, shkallëve, frontit 
punues, argjinaturave, ujëmbledhësave.Deformimet e 
terrenit si pasoj e punimeve xehetare 

Humbja e pa kthyeshme e tokës. Ndryshim i reliefit të 
terrenit, strukturës gjeologjike dhe anëtarëve litologjik të 
terrenit.  Krijimi i sipërfaqeve biologjike shterpe.Ndryshim 
mekanik të tokës. Ndryshim i regjimit të shtresave 
ujëmbajtëse  (zhvendosja e lumenjve, liqeve etj). Ndryshim i 
strukturës së sipërfaqes së shfrytëzuar . Dëmtimi i objekteve 
të ndërtuara,etj . 

HIDROGJEOLOGJIKE 

Deformimi i sipërfaqes së krijuara si pasojë e 
punimeve për drenimin e ujërave. Ndërtimi i 
objekteve hidroteknike (puseve, ujëmbledhësve,etj. 
Përdorimi  i ujërave nëntokësorë. 

Ndryshimet në nivelin e ujërave nëntokësorë . Ndotja e 
ujërave nëntokësorë. Tharja e sipërfaqes së tokës, ndërrimi i 
regjimit të ujërave, lumit, zvogëlimi i sasisë së ujërave 
nëntokësorë. Krijimi i tokave moçalike. 

KIMIK 

Emisioni i gazrave kimikisht aktiv. Ndryshim në përbërje dhe veti të ajrit atmosferik dhe tokës 
(aciditeti, baziciteti dhe fitotokësitet) 

FIZIKO - MEKANIK 

Emisioni i pluhurit dhe aerosolëve . Ndryshim i bashkëdyzimeve, vetive të gazrave atmosferik dhe 
ujërave.  Ndotja e ujërave. 

TERMIK 

Nxehja e ajrit atmosferik Nxehja e ujërave. Ndryshimi i vetive të ajrit dhe tokës Ndryshimi i mikroklimës 
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Tab. 39.   Klasifikimi dhe shkalla e dëmtimit të tokës në DPQ : 

Grupa e 
dëmtimit

(gd) 

Karakteri i 
punimeve 

Parametrat e 
punëve xehet. 

Lloji i punimeve Lloji i shkëmbinjve Rikultivimi i paraparë 

I Hapja e minierës 
H<10m 
F<10ha 
H<10m 

Transhe 
Kanale 

Tokë pjellore,Neutrale, 
Shkëmbinjë neutrale, 
Shkëmbinjë tokësik. 

Kullosa, Pyje, Pemishte. 

II 
Deponi (palosa) 

të ultë 
H<10m 
F>10ha 

Palosja e dheut  
Kullosa , Pyje , Pemishte 

Bujqësore. 

III 
Deponi (palosa) 

të larta 
H>10m 
F>10ha 

Shpatet,Brezat 
mbrojtës. 

 Kullosa , Pyje ,Deponi. 

IV 
Nxërja e l.m 
Deponia e 

mbrendëshme 

100m>H>10m 
100ha>H>10ha 

Minierat me T.X 
horizontal 

 
Rikultivim i deponisë. 
Akumulim i ujërave. 

Peshkatari. 

V Nxërja e l.m 
100m>H 
100ha<H 

Minierat me 
thellësi të mëdha 

 
Peshkatari(kultivim) 

Pyje , Pemishte. 
 

Sipas tabelës  39  , shkalla e dëmtimit të tokës është :  
Minimale,  1 x sipërfaqja e dëmtuar nga ajo bazë(natyrës) . 
Maksimale, 20 x sipërfaqja e dëmtuar nga ajo bazë (natyrës).  
Sn = gn x ωn x Fn = IV x I x 287  
gn – përkatësia e grupit të dëmtimit. 
 ωn – lloji i shkëmbinjve. 
 Fn - sipërfaqja e dëmtua.r 
 
Tab.40.  Punimet xehetare  dhe karakteristikat e ndryshimeve në DPQ -2015: 

Punimet xehetare që kanë ndikuar në ndryshimet e 
mjedisit natyror në M.S Sibovc-JP 

Karakteristikat e ndryshimeve 

GJEOMAKANIKE 

Largimi i dheut (shkallët, etazhet). 
Deponimi(palosja) e dheut. 
Ndëtimi  i kanaleve,  ujëmbledhësave. 
 

Ndryshimi i reliefit të terrenit. Humbja e Florës dhe Faunës 
autoktone. Ndryshimi i strukturës gjeologjike të dheut, 
ndryshimi mekanik i tokës. Ndryshim i regjimit shtresave 
ujëmbajtëse  dhe erozioni I tokës. 

HIDROGJEOLOGJIKE 

Deformimi i sipërfaqes së krijuara si pasojë e 
punimeve për drenazhimin e ujërave. 

Ndryshimi në nivelin e ujërave nëntokësorë dhe krijimi i 
moçaleve, ujëmbledhësave. 

FIZIKO - MEKANIK 

Emisioni i pluhurit, gazrave. 
Lëshimi i ujërave të ndotur. 

Ndryshimi i cilësisë së ajrit me substanca: PM≤10(µ), SOX, 
NOx.Ndotja e ujërave sipërfaqësorë - nëntokësorë. 

KIMIK 

Emisioni i gazrave nga vetëndezja e qymyreve. Ndryshimi i cilësisë së ajrit dhe tokës SOX, NOx, COx,etj. 
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2.3.1.   Klasifikimi dhe shkalla e dëmtimit të tokës në M.S  Sibovc-JP: 
 
Tab.41 .  Vlerat e largimit-nxjerrjes dhe shkalla e dëmtimit - DPQ  : 

Ekskavatorët 
Karakteri i 
punimeve 

Parametrat 
Lloji i 

punimeve 
Lloji i 

shkëmbijve 
Sipërfaqja(m2) Vëllimi(m3) 

E-9M 

Largimi i 
dheut 

H=16m 

Miniera 
me thellësi 
të mëdha 

Tokë pjellore, 
argjilë e 

verdhë-hiri. 

S=179470 V=2871520 

E-10M H=19m S=165196 V=3138724 

E-5M H=8m S=22756 V=182048 

E-10B H=12m S=178161 V=2137932 

E-9B H=19m S=87209 V=165697 
 
 

2.3.2.  Humusi : 
Humusi është kriteri bazë (themelorë) i tokës i cili vendosë për prodhimtarinë bujqësore, pyjore, etj. Është element që 
formon materie të ushqyeshme të nevojshme për zhvillimin e bimëve (ekosistemin). Humusi është një mjedis në të cilin 
ndodhin zhvillohen procese të ndryshme: fizike, kimike dhe biologjike, shpesh të lidhura në mes veti. Ky mjedis zakonisht 
ka rolin kryesor në pjellshmërinë dhe jetën e bimëve. Humusi krijohet me veprimin e përbashkët të gjatë të botës 
bimore, shtazore, klimës morfologjisë terrenit dhe procese tjera. Çdo humus i ka karakteristikat  e veta respektivisht 
elementet nga është krijuar. Gjatë vitit 2015 ka qenë i hartuar plani operativ  për  largimin dhe deponimin e shtresës 
humusore mirëpo  nuk është realizuar! 
 
2.3.3.  Rikultivimi: 
 Në vitin 2015 është ngritur Brezi i gjelbër në pjesën perëndimore në  minieren M.S. Sibovc- JP, me gjatësi 1500(m) 
gjegjësisht sipërfaqe prej S=2 (ha). Gjithsejt janë mbjellë  1025 fidane, varietete të ndryshme.  
 

                  Fig.2.3.2.  Varietetet e drunjtëve  të mbjellura     
 

                               
   Picea abies                          Blini                                       Katalpa                                        Plepi 
 
 

                                      
          Bagremi                      Gështenja                                   Salix                                Jasen Pendulla 
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Fig.2.3.3.   Një pjesë e Brezit të gjelbër -Profili  Irë  dhe  II të : 

 
Për shkak të dështimit të një numri të konsiderueshëm të drunjëve në Brezin e Gjelbër  respektivisht Profilit Irëdhe         
II të kemi  vendosur të kuptojmë arsyen e këtyre dështimeve duke bërë analizat e dheut dhe gjetheve. Me ane të këtyre  
analizave kemi hulumtuar shkallen e  kontaminimit të tokës në zonën e Brezit të gjelbër. 

 

       Tab.42.  Mesataret e rrezultateve për analizat kimike të brezit të gjelbër për vitin 2015: 

Parametrat 

Thellësia e profilit ( cm) 

Mes: 

P1 P1 P2 P2 P3 P3 P4 P4 P5 P5 

0-30 30-60 0-30 30-60 0-30 30-60 0-30 30-60 0-30 30-60 

 
Bredhi Katalpa Frashëri Jasen Pendula Gështenja 

EC 270 260 250 240 330 350 430 400 620 680 383.00 

Cloruret 20.50 15.50 24.00 24.50 14.50 11.00 6.50 5.00 7.50 4.00 13.30 

Sulfatet 200 280 160 120 270 310 325 415 530 540 315.00 

pH (H2O) 7.4 7.3 7.3 7.2 7.1 7.2 7.2 7.3 7.4 7.5 7.29 

As 93.56 79.05 89.86 73.3 126.02 110.07 93.75 90.38 66.03 58.18 88.02 

Cd 
<0.1 
ppb 

<0.1 
ppb 

<0.1 
ppb 

<0.1 
ppb 

<0.1 
ppb 

<0.1 
ppb 

<0.1 
ppb 

<0.1 
ppb 

<0.1 
ppb 

<0.1 
ppb 

0.00 

Cr 71.26 65.25 76.37 62.24 75.89 74.54 81.38 90.74 65.62 89.07 75.24 

Ni 145.23 166.72 146.97 129.81 132.98 138.35 153.64 155.82 135.65 168.83 147.40 

Pb 69.41 76.5 87.03 84.99 119.4 115.82 76.27 69.2 73.33 86.52 85.85 

Zn 365.12 308.01 287.95 256.66 268.74 346.47 338.35 338.1 400.56 423.48 333.34 

 
 

 
     Vlerat mesatare të metaleve të rënda (As; Cr; Ni) në profilin e parë të B.Gjelbër – 2015: 
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               Vlerat mesatare e përmbajtjes të metaleve të rënda (Pb; Zn) në profilin e parë të B.Gjelbër – 2015: 
 

 

 
 Vlerat mesatare e përmbajtjes së parametrave tjerë në profilin e parë të B.Gjelbër – 2015: 
 

Komenti i rezultateve: Nga të dhënat e prezantuara në raporte mujore, mund të konstatojmë se vlerat e reaksionit aktiv 
të tokës (pH në H2O ) te të gjitha mostrat e analizuara kanë treguar vlera > 7.0, respektivisht sipas reaksionit i takojnë 
klasës së tokave të dobëta alkalike. Përmbajtja e sasisë së joneve të tretshme (SO4 dhe Cl) tregojnë vlera të larta dhe ato 
janë në korrelacion me nivelin e lartë të Përçueshmërisë  elektrike 1370( µs/cm). Sa i përket përmbajtjes së elementeve 
kimike që shkaktojnë fito dhe zoo-toksicitet, As, Cd, Cr, Ni, Pb dhe Zn, nga rezultatet e fituara dhe krahasimi i tyre me 
vlerat e përcaktuara nga Dutch List, mund të konstatojmë se sasia e tyre në mostrat e analizuara sillet në intervalin nga 
më të ulëta krahasuar me vlerat optimale e deri në intervalin në mes të vlerës optimale dhe nivelit kur është e 
nevojshme të ndërmerret aksion për zbutje të kontaminimit, përjashtimisht sasisë së Zn e cila në mostrat e thellësisë 
30÷60 (cm) te plepi dhe mostrat e dy thellësive te drunjtë e Salix, Frashër dhe Bliri i kanë tejkaluar vlerat maksimale të 
lejuara ( VML)kur duhet të ndërmerren masa të zbutjes së nivelit të kontaminimit me këtë element  kimik. 
Pas analizave të bëra është hartua plani për Ri-pyllëzimin e profilit - Irë - duke trajtuar-këmbyer dheun e më herëshëm 

me humus. Gjithashtu pylltari ka vendosur të shkoj me mbjelljen e vetëm katër varieteteve dhe ate:  Rrapi (Platanus 
orientalis L.), Bliri (Tilia sp),  Gështenja e kalit, (Aesculus hippocastanum L), Plepi i zi  (Populus nigra L). 
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               Tab.43.Inventarizimit të brezit të gjelbërt  pas  ri-pyllezimit  Profili i  Irë        ( Tab 1  Profili 1 rendi 1): 
Bl P G Bl Rr P Bl Rr G Bl Rr P 

12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

M Mb M Mb M Mb M Mb M Mb M M Mb M Mb M Mb M Mb M Mb M 

24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 

M Mb S (M) Mb K (M) Mb M Mb M M M Mb M Mb M Mb M Mb M Mb M 

36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 

M Mb Pl(M) Mb K(M) Fr(M) Mb G(M) Mb M Mb G (M) Mb Pl (M) Mb K (M) M Mb M Mb M 

   45 44 43 42 41 40 39 38 37 

   M Mb M Mb M Bl(M) Mb Rr(M) Mb M Mb M Mb M Mb M 

Total: 45 

                                                                                                                                               (Tab 2 Profili 1 rendi 2 ): 
Bl Rr P Br Bl P G Rr P Bl G P Rr 

13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

M Mb M Mb M M Mb M Mb M M Mb M Mb M M Mb M Mb M M Mb 

25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14  

M Mb Bg (M) Mb M M Mb G(M) Mb M M Mb K (M) M Mb M Mb M Mb M Mb  

37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26  

G(M) Mb M Mb M Rr(M) Mb M Mb M M Mb K (M) Mb M Rr M)Mb K (M) Mb M Mb  

    45 44 43 42 41 40 39 38  

    G(M) Mb M G(M) Mb K (M) Mb Pl(M) Mb RrM) Mb M Mb M  

Totali: 45 

                                                                                                                                       (Tab 3   Profili 1 rendi 3): 
P Bg Rr K Bl Rr K J Bl Rr K J P 

13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

M Mb M M Mb M Mb M Mb M Mb M M M M Mb M M M 

25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14  

M Mb M Mb Pl(M)Mb M J(M) Pl(M) M M Pl(M) Mb M Mb M M  

37 36 35 34 33 Mb 32 31 30 29 28 27 26  

M M G(M) M J(M) M M M (Bg)M PlM) Mb M M  

   47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 

   M RrMMb Bg(M) M Pl(M) J(M) Bg(M) Pl(M) RrM) Mb G(M) 

Total: 47 
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   2.3.4. AKTIVITETET  MJEDISORE TË  DRPT 2015 
 

Pastrimi dhe rikuperimi i deponisë se hirit dhe djerrinave: Qe në fillim te projektit është siguruar një dizajn i 
detajuar për pastrimin, riformimi dhe ri-kultivimin e deponisë pasive te hirit  ne TC Kosova A,nga kompanitë 
konsulente, që kanë përshkruar punimet e nevojshme dhe pajisjet e nevojshme për kryerjen e aktiviteteve të 
tilla. Në vitin 2009  është blerë makineria e rëndë për realizimin e këtij projekti. Gjatë vitit 2010 afër 58 (%) të 
vëllimit të përgjithshëm të punimeve në deponinë e hirit është përfunduar. Me këtë përqindje llogaritet qe 
është përmbushur objektiva e përcaktuar me projekt. Ne vazhdim te projektit, me shume se 25 hektarë janë 
kultivuar me 44 000 drunj pyjor dhe 8000 shkurre, ne sezonin vjeshtorë. Në përgjithësi,deri në fund vitit 2014, 
ne këtë segment janë trajtuar 270 hektarë sipërfaqe hiri dhe djerrina dhe janë mbjellur 130000 fidane.  
Në dhjetor 2014 numri i fidanëve në gjendje të mirë ka qenë 31874 fidane , të dështuara  gjatë vitit janë 7716 
fidane, kurse janë zëvendësuar 7371 fidane, ndërsa janë mbjell të reja 6629 fidane( nga 1400 fidane donacion i 
BB) . Në  fund të vitit janë  38158 fidane në gjendje të mirë në plantacionin e Lismirit. Kanë mbetur pa u 
zëvendësuar vetëm 345 fidane apo rreth 1 (%) (pajë në mungesë të llojit të fidanit).  
Departamenti i pastrimit dhe rikultivimin të tokave (DRPT) edhe këtë vit ka vazhduar me mbushje të 
hapësirës mes dy krahëve të palosjes së hirit në deponinë pasive të termocentralit TC Kosova A,dhe 
njëkohësisht ri dizajnimin e shpateve të kodrës së hirit,duke i planifikuar dhe përgatitur për mbulim 
me djerrinë. Është vazhduar në thyerje të shpateve, ka vazhduar me mbulim të kodrës së hirit me 
djerrinë,duke filluar nga ana lindore e krahut perëndimore,ka vazhduar  nga ana lindore e krahut ,dhe 
ne  anën veriore të pjesës së deponisë perëndimore të hirit.  
Për një javë ështe bërë mbushja e pjesës hidraulike(pjesa veriore e deponisë) të hirit me masa të 
dheut të sjellura nga kontraktoret e   kompanisë “ Bechtel&Enka”. 
 

        Tab.44.Aktivitete punuese me karakter të përmirësimit të gjendjës mjedisore DPRT -2015: 

Nr. Aktivitetet punuese Njesia (m³) 

1 Mbushja e hapësirës mes dy krahëve të palosjes së hirit 98469.87 

2 Bartje e hirit për mihje në Mirash/ Sitnicës 9383.81 

3 Planifikim i shpatit Përendimor me Buldozer 20500 

4 Bartja e rërës për nevoja të rrugëve në minierë 457.61 

5 Asistim në pastrimin e mbeturinave qymyrore në Servise DPQ 1633.55 

6 Masat e djerrinës për mbulimin e kodrës së hirit 69837.25 

7 Dizajnimi i kodrës së hirit,procesi me Ekskavator dhe Damperë 5783.75 

8 Dislokimi i hirit nga kodra lindore e deponisë së hirit 40181 

9 Bartje e betoneve nga lagjja Shala për sajimin e rrëshqitjes në Grabovcë 1742 

10 Largimi i masave të djerrinës në minierë 59444.64 
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 Fig.2.3.4.  Pamje te aktiviteteve  punuese të  DPRT ne deponinë pasive të hirit TCA- 2015 :  
 

 
 
Departamenti  DRPT  edhe këtë vit ka  vazhduar punën në rikulivimin e sipërfaqëve të degraduara për rreth 
minierave. Duke u kujdesur për fidanet e mbjellura më herët dhe duke  zëvendësuar ato të thara ose të 
dëmtuara.  

                       
                          Fig.2.3.5. Sipërfaqe të rikultivuara në parcellat e DPQ-së:  

                                  
 
Gjate tërë kohëzgjatjes së projektit janë bërë matjet ( çd tre muaj) e pluhuri total të depozituar (PDT),  
dhe rezultatet e matura nga pajisjet e monitorimit në gjashtë vendmostrimet rreth deponisë së hirit 
tregojnë se niveli i pluhurit, ka qenë nën kufirin e lejuar.  
 

                Tab.45.Sasia e PTD për rreth deponisë pasive të hirit TCA–DPRT 2015: 

Vendmostrimet KML i pluhurit total  
(mg/m2d) 

Pluhuri total i depozituar 
(mg/m2d) 

1 300 30,69 

2 300 46,03 

3 300 15,34 

4 300 30,69 

5 300 46,03 

6 300 0.0 
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                Fig.2.3.5. Vendmostrimet e PTD pë rrreth deponisë pasive të TCA:  

                                            
 
 

2.4.  MONITORIMI I ZHURMËS NË DPQ – 2015  
 
Matjet e zhurmës  bëhen duke u bazuar në Ligjin mbi mbrojtjen në punë mbrojtjes së shëndetit të 
punësuarëve  dhe mjedisit të Republikës së Kosovës Nr. 2003/19, Udhëzim administrativ nr. 08/2009 mbi 
vlerat e lejuara të emisioneve të zhurmës dhe burimet e ndotjes. Direktivat e BE janë bazë mbi të cilat 
bazohen Ligjet e Republikës së Kosovës për menaxhimin - monitorimin i nivelit të zhurmës. 

 

 
            Fig.2.6.1   Imazhi i pikave të monitorimit  të nivelit të zhurmës, DPQ – 2015: 
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             Fig. 2.6.2 . Imazhi i  zonës së monitorimit të zhurmës DPQ  ,F.Palaj  - 2015: 
 
                Tab. 46.  Vendi dhe koordinatat e matjes së nivelit të zhurmës në DPQ -2015 : 

Nr. Vendi i matjes Koordinatat Ndotësi Simboli 

1 M.Berisha, Grabovc, 
7500449 
4723353 

576 

 
Zhurma 

 

 

2 
E.Berisha, Grabovc 

 

7500370 
4723446 

582 

3 
H.Berisha, Grabovc 

 

7500316 
4723696 

593 

4 
F.Preniqi, F.Palaj 

 

7503665 
4726412 

618 
     
 

 Tab.  47.    Metodat e matjes  së nivelit të zhurmës në DPQ -2015 : 

Tipologjia Metoda e matjes 
Kur përdoret Gjatë punës së PKX 

Tipi i monitorimit Individual 
Kohë zgjatja e matjes LA90 = 15 (min) 
Kushtet e monitorimit Vmes.L < 5 m/s, pa shi, pa zhurmë anësore 

Lokacioni i matjeve Ku zhurma është e shprehur, lokacionet e ndjeshme dhe ato obligative. 
Zhvillimi i matjeve Ditën (0700 – 1800)Mbrëmje (1800 - 2200)Natën (2200 - 0700) 
Analiza e metodës Krahasimi i vlerave të matura minimale, maksimale me ato të 

rekomanduara 
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Tab. 48.    Vlerat e rekomanduara të zhurmës, të preferuara dhe maksimale: 

Tipi i pranuesit Zona Periudha 
Vlera e rekomanduar e 

zhurmës(VR) 

Vendbanime 

Rurale 

 VRp VRmax. 

Ditën 50 55 

Mbrëmje 45 50 

Natën 40 45 

Suburbane 

Ditën 55 60 

Mbrëmje 45 50 

Natën 40 45 

Urbane 

Ditën 60 65 

Mbrëmje 50 55 

Natën 45 50 

Industriale-urb. 
 

Ditën 65 70 

 Mbrëmje 55 60 

 Natën 50 55 

Shkolla(klasë) të gjitha  35 40 

Spitali,brënda,jashtë të gjitha periudha1(h)orë 
35 45 

50 55 

Kultet-brënda të gjitha Kur janë  në punë 40 45 

Parqet nacionale.rekreacion të gjitha Kur janë  në përdorim. 50 55 

Fushat rekreative aktive të gjitha Kur janë  në përdorim. 55 60 

Objektet komerciale të gjitha Kur janë në punë 65 70 

Objektet Industriale të gjitha Kur janë në punë 70 75 

 
                                               Tab. 49.  Niveli i zhurmës në DPQ –2015: 

Nr. Lokacioni Distanca nga 
burimi (m) 

Gjendja (Db) Periodat e matjes 

“0” Burimi Ditën Mbrëmje Natën  

J M J M J M 

1 Grabovc ( M.Berisha) 100 35 69 47.5 36.6 47.7 38.1 48.61 40.9 

2 Grabovc( E.Berisha) 140 36 69 52.44 33.32 52.06 33.34 54.34 34 

3 Grabovc (Ed.Berisha) 120 37 69 53.4 35.6 52.7 36.1 53.8 37.4 

4 Palaj (F.Preniqi) 70 44 78 53.4 45 60.4 47.5 58.2 44.1 

5 Shipitullë 500-675 36 74.3 43.3 33.4 49.2 32.5 51.2 36.7 

Kushtet klimatke Normativi i zhurmës -VKL 

 
VeA= 0.4 (m/s) 

Lr= 61 (%) 
T= 14 (0C) 

Perioda VRp VRm 

Ld 65 70 

Lmb 55 60 

Ln 50 50 
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Grafiku i nivelit  më të lartë të zhurmës (Jashtë) në DPQ – 2015: 
 

 
Grafiku i nivelit  më të lartë të zhurmës (Brenda) në DPQ – 2015: 

 
Llogaritja e indikatorit të zhurmës : 
    Ld.mb.n = 10x1/24xlog[12 x 100.1(Ld+0.5) + 3 x 100.1(Lmb+5) + 9 x 100.1(Ln+10) ] (dB) 

                   ku janë:  Ld - niveli i zhurmës ditën ; Lmbr - mbrëmje dhe   Ln - natën 
 

                     Tab. 50.  Indikatori i zhurmës DPQ- 2015 : 

Nr. Vendi i matjes Indikatori i zhurmës 

1 Grabovc   M.Berisha 45.9 

2 Grabovc   E.Berisha 40.2 

3 Grabovc   Ed.Berisha 43.5 

4 Palaj  F.Preniqi 51.2 

5 Shipitullë 42.5 
 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 47.9 
52.9 53.3 

58.5 

47.9 

0 

38.5 

33.5 

36.3 

45.5 

34.2 

NIVELI I ZHURMËS NË 
DPQ-2015 (M) 

Grabovc   M.Berisha 

Grabovc   E.Berisha 

Grabovc   Ed.Berisha 

Palaj F.Preniqi 



58 

 

                                                     Raporti i gjendjes mjedisore në KEK për vitin 2015 

 

         
                                  Grafiku i Indikatorit të zhurmës DPQ : 

 
2.4.2.  MONITORIMI I VIBRIMEVE NE DPQ 
 
 Në Kosovë për momentin nuk ka Ligje dhe UA për nivelet e lejuara të vibrimeve.Por ne jemi bazuar ne 

Legjislacioni i BE-së nr. 44/2002/ EU, Apendix 10.   

            
Fig. 2.7.1.   Imazhi i pikave të monitorimit  të madhësisë së vibrimeve, DPQ – 2015: 

Tab. 51.  Vendi dhe koordinatat e matjes së nivelit të vibrimeve  në DPQ – 2015: 

Nr. Vendi i matjes Koordinatat Ndotësi Simboli 

1 S .Berisha, Grabovc,  
7500386 
4723524 

579 

 
Vibrimet 

 
 

2 
H.Berisha, Grabovc 

 

7500335 
4723740 

589 

3 
M.S Sibovc - JP 

 

7500380 
4723785 

587 

4 
M.S Sibovc - JP 

 

7500365 
4723779 

586 

5 M.S Sibovc - JP 
7500355 
4723779 

584 

0 

20 

40 

60 45.9 
40.2 43.5 

51.2 
42.5 
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                              Tab. 52. Metoda për matjen e vibrimeve DPQ : 

Metoda e matjes, tipologjia 
Tipi i monitorimit Individual, momentale 

Kohë zgjatja e matjes 10 (sec) 

Lokacioni i matjeve lokacionet e ndjeshme dhe ato obligative 

Analiza e metodës Krahasimi i vlerave të matura me ato të lejuara 

Instrumenti “INSTATEL“ Minimate DS 078” , Made  in Canada 

 
                               Tab. 53.Matja e vibrimeve ne DPQ -2015: 

Nr. 

Koordinatat e 
pikave matese  

Llojet e 
vibracioneve 

Vlerat e matura 
(mm/s) 

Vlera e llogaritur 
Vr =     Vt

2
+ Vv

2
 + 

Vl
2
 

(mm/s) 

Vlera e lejuar 
(mm/s) 

1 
7500386 
4723524 

620 

X – Transferzale 
Y – Vertikale 

Z - Longitudinale 

0.778 
0.587 
1.32 

Vr = 1.63 

Vr = 6 

2 
7500335 
4723740 

620 

0.413 
0.285 
0.476 

Vr = 0.692 

3 
7500380 
4723785 

620 

2.04 
0919 
5.031 

Vr = 5.501 

4 
7500365 
4723779 

620 

17.7 
8.10 

9.291 
Vr = 21.569 

5 
7500355 
4723679 

615 

 4.97 
4.087 
8.02 

Vr = 10.279 

 
 

Komentimi i rezultateve : Bazuar në vlerat e matura, të paraqitura në tabelen 53,  mund të konstatojmë se : 
Vibrimet e matura në pikën 4 dhe 5  i tejkalojnë vlerat e lejuara  duke u bazuar në standardin Nr. 44/2002/ EU. 
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2.5.   MBETURINAT NË  DPQ – 2015 
 
Në DPQ akoma nuk ekziston një plan për menaxhimin e mbeturinave. Mbeturinat  janë produkt i procesit të nxjerrjes 
së linjitit, largimit të dheut dhe mirëmbajtjes makinerive-elektrike të pajisjeve kryesore xehetar dhe atyre ndihmëse. 
 Grumbullimi,mbledhja, klasifikimi , deponimi i tyre bëhet në mënyrë stihike ( jo të menaxhuar si duhet). Ndodhë që 
të njëjtat të hedhën, derdhën,  deponohën kudo. Për këtë arsye ndihet nevoja e monitorimit dhe menaxhimit të  
mirëfilltë respektivisht një plan për menaxhimin  më të mirë te  mbeturinave. 
 

               
 

              
                   Fig. 2.5.1. Imazhi i menaxhimit të mbeturinave në DPQ-2015: 
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Tab.55.   Sasia  e VM dhe MMV dhe mbeturinave tjera të grumbulluara# DPQ – 2015: 

LLOJI I VAJIT TIPI I VAJIT SASIA (l) 
SHIFRA NË 

DEPO 
KODI I VAJIT SIPAS 
KATALOGUT RKS 

VAJ MOTORI SAE  30 1400 (1510) ! 914300002 13  02  05* 

VAJ MOTORI SAE  15-40 2038? (915)! 914000004 13  02  05* 

VAJ HIDRAULIKU SAE  10 233, 1222 ⌂  13 01 09* 

VAJ NDRRUESI EP  90 400? 652 ! 914200020 13 01 10* 

VAJ HIDRAULIKU ISO-VGG 46 1615 ! 1450? 914300001 13 01 10* 

VAJ ATF 15 914021015 13 01 09* 

ANTIFRIZ  85 !   

VAJ MOTORI SAE 10W-40W 231  51!   

YNDYRNAT YNDYRË LI-1,2S 720 915000008 13 02 07* 

VAJ HIDRAULIK EP-220/320 1759 914200004 13 02 06* 

TALLASH  3200#(Kg)   

EMULZION  250 !  12 01 10* 

VAJ REDUKTORI 75W-90W 884   

BATERI MMEK 9   

AKUMULATOR VESNA LAND 23  55Ah/12v dhe 180Ah/12v 

# të vendosura në fuçi në vend të caktuar, kudo, të shënuara  tipi ,lloji,etj.(shtimë vaji) 
! shtim i vajit-derdhja e vajit në terren dhe djegia(harxhimi  ) nga motorë me djegie të brendshme dhe  
pajisjeve gdhendëse.  
⌂- humbja e vajit nga pëlcitja e gypave 
? nuk dihet sasia e saktë e grumbulluar dhe derdhur e mbeturinave në terren 
 

 
               Tab. 56.   Sasia  e VM, MMV dhe mbeturinave tjera   të dorëzuara operatorit të Licencuar, DPQ -2015: 

LLOJI I VAJIT TIPI I VAJIT SASIA (l) 
SHIFRA NË 

DEPO 
KODI I VAJIT SIPAS 
KATALOGUT RKS 

VAJ MOTORI SAE  30 1420 914300002 13  02  05* 

VAJ MOTORI SAE  15-40 1435 914000004 13  02  05* 

VAJ HIDRAULIKU SAE  10 418  13 01 09* 

VAJ NDRRUESI EP  90 2160 914200020 13 01 10* 

VAJ HIDRAULIKU ISO-VGG 46 1260 914300001 13 01 10* 

ANTIFRIZ  300   

YNDYRNAT YNDYRË LI-1,2S 1440 915000008 13 02 07* 

VAJ HIDRAULIK EP-220/320 4520 914200004 13 02 06* 

VAJ EP-100 210 914200004 13 02 06* 

VAJ XHUNTE 
HIPENOLL –HIDROLL 22 

PRISTA 
1470 914200009 13 01 10* 

VAJ 46 420 914300004 13 02 06* 

TALLASH  500(Kg) depo   

EMULZION  50  12 01 10* 

VAJ TELLUS 22-46 6300 914300004 13 02 06* 

*Operatori i Licencuar REC-KOS në Fushë Kosovë 
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        Tab. 57.  Sasia e vajrave dhe materialeve tjera të prokuruara për nevoja të prodhimit, DPQ - 2015: 

LLOJI I VAJIT TIPI I VAJIT SASIA (l) SHIFRA NË DEPO 
KODI I VAJIT SIPAS  
KATALOGUT RKS 

VAJ MOTORI SAE  30 4910 914300002 13  02  05* 

VAJ MOTORI SAE  15-40 14081 914000004 13  02  05* 

VAJ HIDRAULIKU SAE  10 2768  13 01 09* 

VAJ NDRRUESI EP  90 11860 914200020 13 01 10* 

VAJ HIDRAULIKU ISO-VGG 46 2982 914300001 13 01 10* 

VAJ ATF 840 914021015 13 01 09* 

VAJ PËR FRENA  160  13 01 11* 

ANTIFRIZ  1264   

VAJ MOTORI SAE 10W-40W 1710   

YNDYRNAT YNDYRË LI-1,2S 7051 915000008 13 02 07* 

VAJ HIDRAULIK EP-220/320 5460 914200004 13 02 06* 

VAJ EP-100 420 914200004 13 02 06* 

VAJ XHUNTE HIDROLL 22 PRISTA 2430 914200009 13 01 10* 

TRAFO VAJ 1/70 PRISTA 210 914500002 13 01 10* 

VAJ 46 630 914300004 13 02 06* 

EMULZION  300  12 01 10* 

VAJ TELLUS 22-46 630 914300004 13 02 06* 

VAJ VISKOL 40(Kg)   

VAJ OMALLA 150-200 630 914200003 13 02 06* 

VAJ REDUKTORI 75W-90W 210   

BATERI MMEK 5   

AKUMULATOR VESNA LAND 57  55Ah/12v - 180Ah/12v 
 
 
 
 

2.6.   PËRFUNDIM 
 
Tab.57.   Niveli integral i  ndotjes  nga  veprimtaria e  DPQ  për çdo medium mjedisor-2015: 

Dëmtimi i mjedisit natyror 
Minierat 

nëntokësore 
Minierat sipërfaqësore 

 M.S  Sibovc - JP S.Sitnicë 

Dëmtimet e sipërfaqes së terrenit gjatë 
eksploatimit 

V-M L L 

Ndotja e ajrit M L / 

Ndotja e ujërave M M M 

Ndotja nga zhurma V V V 

Flora - Fauna M M / 

Dëmtimi i sipërfaqes së terrenit pas 
eksploatimit 

V-M M-L L 

V i vogël; M-mesatar; L- i lartë 

 


