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                          SHKURTESAT 
 

AER Agjencioni Evropian për Rindërtim 

AKMRrSB Agjencioni i Kosovës për Mbrojtjen nga Rrezatimi dhe Siguri Bërthamore 

A1,A2,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 për Miniera dhe Minerale 

LCP Impiantet e mëdha të djegies (Large Combustion Plants) 

LGS Lënda e grimcuar në suspension  

MMPH Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor 

MZHE Ministria e Zhvillimit Ekonomik 

MPA Materialet me Përmbajtje Asbesti  

MIE Ministria e Intergrimit Evropian 

M Mbrenda 

m
3
 Metër Kub 

MW Megavat 

MW hth Megavat energji termike 

MS Miniera Siperfaqesore 

NH3 Amoniaku  

N2O Oksidi i azotit 

SMM Sistemi i Menaxhimit Mjedisor 

PKU Përgaditja kimike e ujit 

PTD Pluhuri total i depozituar 

POV Plani Operativ Vjetor 

PMPKX   Platoja për meremetimin e pajisjeve kryesore xehetarë 

PKX pajisjet kryesore xehetarë 

PKZE Planin Kombëtar për Zvogëlimin e Emisioneve (NERP). 

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 

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 

VMm Vlera e matur mesatare 

VRvit Vlera e rekomanduar 24 orë në vit 

VRm Vlera e rekomanduar mesatare 24 orë 
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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 

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 

Vattenfall Vattenfall është një kompani suedeze  e energjisë  

ZI Zona  industriale 
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       HYRJE 

 
KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVËS, SH. A. (KEK-u) është themeluar në bazë të 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 (prodhon rreth 97 % të 
sasisë së përgjithshme të energjisë elektrike) në Kosovës. Asetet e KEK-ut janë pronë e Qeverisë së Republikës së Kosovës. 
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. 
KEK-u 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, dhe 
  - Njësite tjera përkrahëse 
   Korporata punëson rreth 4300 punonjës të fushave të ndryshme të operimit. 

 

METODOLOGJIA 
 
Rezultatet e paraqitura në këtë Raport janë fryt i punës njëvjeçare sipas POV (Plani Operativ Vjetor) për 2017, të njësive 
për mjedis nëpër divizione dhe Departamentit të Mjedisit, si njësi qendrore e KEK-ut.  
Raporti në vetvete përmban edhe një paraqitje të shkurtër te të gjithë sistemit operativ në KEK, duke filluar nga lënda e 
parë, eksploatimi dhe shfrytëzimi i linjitit, prodhimi i energjisë elektrike, lëndët sekundare dhe efektet  në mjedis gjatë 
vitit 2017. 
KEK-u në mënyrë të vazhdueshme përcjellë dhe analizon ndikimin e aktiviteteve vetanake në mjedis.                  
Për gjendjen mjedisore dhe rregullisht në mënyrë objektive për të njëjtën informon instutucionet kompetente 
shtetërore, instutucionet lokale komunale dhe palët e interesuara. Si  rrjedhojë e kësaj pune pasoj edhe hartimi i këtij 
raporti. 
KEK-u përmes kontakteve të shumta me autoritetet kompetente, pikë së pari me MMPH, MZHE, KPMM  i harmonizon  
qëndrimet sa i përket  çështjeve mjedisore  në drejtim të arritjes të standardeve apo kërkesave ligjore të caktuara në 
mënyrë që gradualisht të jetë në përputhje me ato. 
Synimi ynë është  reduktimi  i emisionit të ndotësve si pasojë e aktiviteteve nga operimi i KEK-ut të jetë në 
përputhshmëri me normat e lejuara  mjedisore.  
 

 
 
 

 
 
Për përgatitjen e Raportit kontribuan  : 

 
 Departamenti i Mjedisit, Shërbimet e Korporatës,         
 Sektori për mjedis në Divizionin DPQ-se ,dhe Departamenti për PPRTD. 
 Sektori për mjedis në Divizionin e TC Kosova A, 
 Sektori për mjedis në Divizionin e TC Kosova B, 
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LEGJISLACIONI ENERGJETIK DHE  MJEDISOR 
 
Ligjet që i korrespondojnë  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. 
 
Ligjet kryesore dhe nënaktet e tyre ligjore që  rregullojnë qështjet mjedisore dhe energjetike të 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. 05/L-085 për Energjinë elektrike, 
Ligji nr. 03/L-163 për Minierat dhe mineralet, 
Ligji nr. 04/L-158 për Ndryshimin dhe Plotesimine Ligjit 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. 05/L-081 për Energjinë 
Ligji nr. 04/L-016 për Efiçiencën e Energjisë 
Ligji nr. 05/L-052 për Energjinë Termike  
Si dhe në naktet ligjore pëcjellëse të  këtyre ligjeve. 
 
KEK-u bënë përpjekje  që të operoi konformë këtij legjislacioni. 
 

 

PARATHËNIE 
 
Energjia është e nevojshme  pothuajse për të gjitha aktivitetet njerëzore. Ajo siguron standardin e dëshiruar të jetesës dhe 
mbarëvajtjen dhe zhvillimin e aktiviteteve ekonomike, një sistem  me kapacitet të mjaftueshëm të energjisë së 
qëndrueshme , është një parakusht për zhvillimin e shoqërisë në tërësi. Sektori i energjisë në Kosovë në  përgjithësi, e në 
veçanti  sektori i energjisë elektrike është një nga shtyllat kryesore të mbështetjes së zhvillimit ekonomik në Kosovë.Nga 
ana tjetër, energjia është një nga sektorët e ndikimit të konsiderueshëm në mjedis.  
 
Si rezultat i aktiviteteve operuese aktuale të KEK-ut  mund të pasojnë :  

 
 Ndotja e ajrit kryesisht si rezultat i emisioneve nga TC-të  në ajër, transportit etj. 
 Ndotja e ujërave- si rezultat i shkarkimeve të ujërave teknologjike, 
 Degradimi i tokave- si rezultat i aktiviteteve minerale sipërfaqësore e gjithë zonës së minierave.  

 

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 qenë  të 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 si dhe trajtimin e mbeturinave. 

KEK-u ka si objektivë  që t’i arrijë standardet e parapara mjedisore dhe për këtë qëllim ka hartuar Planin operativ që 
përbëhet nga projektet prioritare dhe te domosdoshme për tu  realizuar që të arrihet objektivi i synuar.  
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Fig.1.   Hartografia e pozitës gjeografike të objekteve të KEK-ut: 
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                              Politika  mjedisore e rishqyrtuar e KEK-ut, në pritje të miratimit nga Bordi i Drejtorëve   

          

 

  POLITIKA MJEDISORE 

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 bazojë 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 të parapara. 

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

ruan  biodiverzitetin  si dhe zvogëlon nivelin e zhurmës. 
  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 pastër” 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 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 

Në përbëje të Korporatës Energjetike të Kosovës  janë dy Termocentrale TC Kosova A dhe TC Kosova B. 
TERMOCENTRALI TC KOSOVA  A : Është termocentrali i parë i ndërtuar në Kosovë, gjendet 8 (km) larg Prishtinës me lokacion në 
Kastriot (Obiliq). 
TC Kosova A   përbëhet nga pesë njësi punuese të njohura si : A1, A2, A3, A4 dhe A5. 
Njësia punuese  A1 është lëshuar në punë në vitin 1962 me fuqi prej 65 (MW).  
Njësia punuese  A2 është lëshuar në punë në vitin 1965 me fuqi prej 125 (MW). 
Njësia punuese  A3 është lëshuar në punë në vitin 1970 me fuqi 200 (MW). 
Njësia punuese  A4 është lëshuar në punë në vitin 1971 me fuqi 200 (MW). 
Njësia punuese  A5 është lëshuar në punë në vitin 1975 me fuqi prej 210 (MW).  
Njësitë punuese  A3, A4 dhe A5 janë funksionale dhe  sipas planit aktual të prodhim janë në shërbim tri njësi punuese . Njësit 
punuese  A1 dhe A2 janë jashtë pune, pa status kjart  të definuar. 
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 2017 ka qënë : 2084002(MWh). 

TERMOCENTRALI TC KOSOVA B : Aktualisht TC Kosova B është termocentrali më mundësi me të  madhe të prodhimit të 

energjisë elektrike në Kosovë. TC Kosova B gjendet 13 (km) larg Prishtinës me lokacion në Kastriot (Obiliq).  

Termocentrali TC Kosova B  përbëhet nga dy njësi operuese : B1 dhe B2.  

 Njësia  operuese B1 është lëshuar në punë në vitin 1983 me fuqi prej 339 (MW). 

Njësia operuese B2  është lëshuar në punë në vitin 1984 me fuqi të njëjtë  339 ( MW).  

Të dy njësitë operuese janë  ne funksion. Investimet që janë bërë në këtë termocentral kanë  përmirësuar dukshëm gjendja 

operuese të njësive. 

Prodhimi vjetor i energjisë elektrike nga TC Kosova B për 2017  ka qenë : 3641962 (MWh). 

 
1.1.   PRODHIMI I ENERGJISË ELEKTRIKE DHE LËNDA E PARË 
 
1.1.1. PRODHIMI I ENERGJISË ELKTRIKE NË TERMOCENTRALET E KEK-UT 

Termocentralet si lëndë të para  për prodhimn e energjisë elektrike  përdorin qymyrin  dhe ujin si dhe lëndë tjera sekunare. 
Prodhimi i energjisë elektrike në Termocentralet TC Kosova A  dhe  TC Kosova B gjatë vitit 2017,  është   paraqitë në  Tab. 1. 

                              Tab. 1. Prodhimi i energjisë elektrike  në të dy termocentalet gjatë vitit 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Termocentralet TC  Kosova A (MWh) TC  Kosova B (MWh) 

Njësit Operuese  A3 A4 A5 B1 B2 

Nr. Muaji (MWh) (MWh) (MWh) (MWh) (MWh) 

1 Janar 0.00 78033.48 106129.05 194595 206930 

2 Shkurt 66294.54 66152.22 36606.42 132152 181709 

3 Mars 0.00 103729.92 111780.93 191261 203049 

4 Prill 0.00 96498.27 105503.97 141834 114048 

5 Maj 52482.72 47712.63 101312.55 181991 188001 

6 Qershor 86443.41 104957.43 1127.01 186332 190903 

7 Korrik 107834.10 107559.36 0.00 187346 41169 

8 Gusht 72965.64 45560.10 89735.25 64634 138012 

9 Shtator 4152.21 81302.40 102775.11 91906 181835 

10 Tetor 67966.17 0.00 71306.64 203352 183757 

11 Nëntor 0.00 29563.32 75345.51 141522 63468 

12 Dhjetor 0.00 63171.69 0.00 140765 91391 

TOTALI 458 138.79 824 240.82 801 622.44 1857690 1784272 

Totali TCA (MWh) 2 084 002  Totali TCB (MWh) 3641962 
 

Total prodhimi i energjisë elektrike TCA dhe TCB 
5725964 (MWh) 
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1.1.2. SHPENZIMI I QYMYRIT PËR TC KOSOVA A DHE TC KOSOVA B 
Qymyri  si lëndë  e parë djegëse  në termocentralet e Kosovës, merret  nga Miniera Sipërfaqësore Sibovci Jugpërendimor  (M.S 
- JP) .  
Qymyri i Kosovës i takon llojit  të linjiteve, ka ngjyre të zezë (të errët) . Qymyri pasi nxirret me ekskavator rotorik (me sistem 
kontinual, ekskavator, shirita transportues,etj.), me anë të shiritave transportues, transportohet deri  ne Deponinë e 
Seperacionit TC Kosova A  (Deponia A), gjegjësisht Deponinë e Seperacionit TC Kosova B (Deponia B). Seperacionet janë ura 
lidhëse në mes të minierave dhe termocentraleve, ku bëhet thërrmimi i copave të qymyrit në thërmitore, me granulacion prej 
0 ÷ 30 (mm). Pas këtij thërrmimi, qymyri përmes shiritave kalon në bunkerë, prej nga me anë të furnizuesve dërgohet në mulli 
për bluarje, dhe vazhdon injektimi ne kaldatë e termocentraleve. 

 
                        Tab.2.Shpenzimet  mujore të qymyrit në  TC Kosova A dhe TC Kosova B gjatë vitit 2017             

Kualiteti i qymyrit përcaktohet  në laboratorët e të dy termocentraleve dhe laborator të pavarur .Kualiteti i qymyrit gjatë vitit 
2017 për TCA dhe TCB  ka qenë si në Tab. 3,. 

 
                            Tab. 3. Pasqyra e analizave të qymyrit  të shfrytëzuar nga TC Kosova A për vitin 2017 

Kualiteti i qymyrit në TC Kosova A Kualiteti i qymyrit në TC Kosova B 

Nr. Muaji H2O  (%) Hiri  (%) Hp
(1)  

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

(KJ/KG) 
1 Janar 46.96 14.89 7581.81 47.35 15.05 7410 

2 Shkurt 70.55 21.67 11547.26 47.15 15.2 7435.5 

3 Mars 46.11 17.27 8118.88 47.1 15.2 7421 

4 Prill 30.75 9.89 5241.33 46.75 14.8 7666 

5 Maj 46.24 14.00 8094.33 47 14.2 7790.5 

6 Qershor 45.50 13.04 8621.33 46.3 14.6 7888.5 

7 Korrik 30.28 9.34 5563.33 45.8 16 7608.5 

8 Gusht 44.96 14.36 8379.00 46.2 16.4 7313.5 

9 Shtator 45.65 12.69 8028.33 45.75 16.45 7559 

10 Tetor 46.04 13.44 8330.50 47.05 14.7 7563 

11 Nëntor 31.20 9.02 5375.33 46.9 14.45 7734 

12 Dhjetor 31.18 9.61 5196.46 47.7 14.4 7524 

Vlera Mesatare 46.09 14.14 8093.95 46.755 15.12 7576.12 

                                  (1)Aftësia e ultë nxehëse.                

Nr. Muaji Harxhimi Mujor (t) Harxh Specifik    
(t/MWh) 

Harxhimi Mujor (t) Harxh Specifik    (t/MWh) 

A3 A4 A5 Mes. A B1 B2 B1 B2 

1 Janar 0 81232.8 161316 1.317 267629 266873 1.289 1.375 
2 Shkurt 74805.7 74645.1 41306.1 1.128 172603 238087 1.310 1.306 
3 Mars 0 151408 188056 1.575 251587 241300 1.883 1.315 
4 Prill  126940 138786 1.315 191459 132991 1.166 1.349 
5 Maj 54699.7 49728.1 146903 1.247 245213 223249 1.1875 1.347 
6 Qershor 130849 158873 1706 1.514 244389 226738 1.877 1.311 
7 Korrik 117825 117525 0 1.093 245115 49366 1.199 1.308 
8 Gusht 104383 65177 128373 1.431 88176 166122 1.204 1.364 
9 Shtator 6823.7 133611 168899 1.643 122567 218532 1.202 1.333 

10 Tetor 111809 0 117304 1.645 265790 232587 1.265 1.307 
11 Nëntor 0 41980 103977 1.391 188152 79500 1.256 1.329 
12 Dhjetor 48027.90 94758 0 1.5 188693 117653 1.287 1.340 

Totali  601195 1095877 119663 1.399 2471373 2192998 1.228 1.332 

Totali i  Harxhimt    të qymyrit në  TCA  (t) 2893669 Totali i i harxh. TCB  (t) 4664371 

Mes. e harxhimi specifik  i qymyrit në TCA  (t/MWh) 1.400 Mes.a e harxh.i specifik   në TCB(t/MWh)    1.280 
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1.1.3. SHPENZIMI I UJIT 
Uji i papërpunuar përdoret  si lëndë e parë për përfitim të avullit, dhe si medium ftohës i paisjeve dhe stabilimenteve në 
termocentrale. Sasi e ujit që përdoret në termocentrale , për përfitimin e avullit teknologji dhe për ftohje, më parë duhet ti 
nënshtrohen procesit kimik të përpunimit të ujit ,zbutjes  respektivisht të dekarbonizimit , demineralizimit , degazimit si dhe 
kondicionimit kimik . Vetëm në këtë mënyrë uji i  i përgatitur  mund të përdorët për përfitimin e avullit teknologjik me 
karakteristika të lejueshme për rrotullimin e turbinës . 
TC Kosova A furnizohet me ujë të papërpunuar nga lumi Llap . Por sipas nevojës edhe nga  Ndërmarrja Hidroekonomike ”Ibër 
–Lepenc”sh.a. në periudhën e muajve te verës (Korrik, Gusht,  dhe Shtator),pasi që  kjo  është periudha kohore kur 
zvogëlohet rrjedha e lumit Llap .  
Gjatë vitit 2017  TC Kosova A ka shpenzuar  : 7 927 600 (m³) ujë.  

TC Kosova B , furnizohet me ujë të papërpunuar nga  Ndërmarrja Hidroekonomike ”Ibër –Lepenc”sh.a.  
Gjatë vitit 2017  termocentrali TC Kosova B ka shpenzuar rreth : 8557612 (m³) ujë. 

 
             Tab. 4. Konsumi i ujit të dekarbonizuar dhe të demineralizuar gjatë vitit 2017  

Konsumi i ujit të deka dhe demi Njësia TC Kosova  A TC Kosova  B Totali TCA dhe TCB 
 

Uji i 
Dekarbonizuar 

Harxhimi total (m
3
) 7 927 600 8557612 16485212 

Harxhimi specifik (m
3
/MW) 3.80 2.349 2.879 

Kriteri  (m
3
/MW) 2.1 ÷ 2.6 2.1 ÷ 2.6 2.1 ÷ 2.6 

 
Uji i 

Demineralizuar 

Harxhimi total (m
3
) 538 204 481335 1019539 

Harxhimi specifik (m
3
/MW) 0.258 0.132 0.178 

Kriteri  (m
3
/MW) 0.1 0.06 0.06 ÷ 0.1 

 
Termocentralet, në vitin 2017 gjatë procesit të prodhimit të energjisë kanë shpenzuar rreth : 16485212 (m³)  ujë,  që 
krahasuar me vitin paraprak ka shënuar  një rënje të vogël.  
Në  TC Kosova A harxhimi specifik i ujit është më i madhë, krahasuar me vitin e kaluar. Ndërsa edhe në  TC Kosova B harxhimi 
specifik i ujit  ka shënuar  një thitje të vogël,krahasuar me vitin e kaluar.  
Nga tab. 4. shihet  se kemi  tejkalime të  kritereve të dizajnuara për ujin dekarbonizuar dhe ujin  e demineralizuar  në TCA , 
ndërsa tejkalime të  kritereve  të ujit  të demineralizuar ne TCB.  

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. Kimikatet si gëlqerja e hidratizuar,acidi klorhidrik, hidroksidi i natriumit, kougulantë dhe flokulantët  përdoren për 
prodhimin e ujerave industrial.  Dhe pastaj ujërat  industriale kondicionohen me hidroksid amoni, hidrazin , inhibitorë të 
korozionit , stabilizatorë të fortësisë si dhe biocide . 
Të gjitha këto shtohen në sistemin ujë - avull dhe sistemin e ujit të dekarbonizuar për ftohje  për të mënjanuar korozionin dhe 
depozitet ne këto sisteme ,oksigjenin dhe rregulluar pH.  
Kimikatet e nevojshme për përgatitjen e ujit janë të shënuara më poshtë .   
Gjatë vitit 2017 janë konsumuar kimikatet si në vijim:  
  

   Tab. 5. Harxhimi i kimikateve në të dy termocentralet  gjatë vitit 2017 : 

Nr. Emërtimi Simboli ( %) TC Kosova A (t) TC Kosova B (t) Totali (t) 
1 Acid klorhidrik  HCl 30  646.6 284.97 931.57 

2 Hidroksid natriumi  NaOH 40  512 179.2 691.2 

3 Gëlqere e hidratuar  Ca (OH)2 90  2022 1540.377 3562.377 

4 Ferisulfat  Fe2 (SO4)3 50 31.2 33.25 64.45 

5 Hidroksid amoni  NH4OH 25 - 16.29 16.29 

6 Hidrazinë   N2H4 15 3.31 28 31.31 

7 Inhibitor - Stabilizator - - 73.98 55.68 129.66 

8 Inhibitor korrozioni Cu - - - 2.12 2.12 

9 Biocid/ N-3434 - 13.18 3.0 16.18 

10 Koagulant-katjonik - - - 6.5 6.5 

11 Natrium hipoklorit NaOCl 12  - 10.824 10.824 
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1.1.5. SHPENZIMI I  NAFTËS DHE MAZUTIT 
Si lëndë djegëse sekondare për startim të blloqeve, si dhe në raste të veçanta për  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 2017.  

          
               Tab. 6. Sasitë e shpenzuara të naftës TC Kosova A dhe të mazutit në TC kosova B për vitin 2017 

                              
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

 
1.2.   MONITORIMI I AJRIT NË TERMOCENTRALET E KEK-UT   
 
Emitimet e ndotësve në atmosferë janë më të larta se vlerat e lejuara kufitare për shkak të dizajnëve projektuese të 
fundërruesve elektrostatik, pastaj mos ekzistimit i impianteve për reduktim të ndotësve si NOx dhe SO2  

EMITIMI I GRIMCAVE ( PLUHURI) 

Në TC Kosova A qysh nga instalimi i fundërruesve elektrostatik të ri ,dhe operimit me dizajn që siguron emisionet e grimcave 
nën kriterin e paraparë mund të konstatojmë se në këtë  termocentral është bërë një përmirësim domethënës mjedisor.   
Në TC Kosova A në njësitë operuese  A3, A4 dhe A5 , emisionet e grimcave matën, pasi  janë instaluar pajisjet për monitorimin 
e vazhdueshëm të emisioneve të pluhurit. 
Emisioni e pluhurit  në TC Kosova B për shkak të performancës dizajnuese  të fundërruesve elektrostatik , nuk është në 
përputhje me standardet që përcakton  limitin e emisionit të pluhurit. 
Në TC Kosova B janë të vendosur analizatorët për matjen e vazhdueshme të emisioneve të pluhurit, por momentalisht nuk 
janë në funsion.  

EMITIMI I DYOKSIDIT TE SULFURIT SO2  

Emitimi i dyoksidit të sulfurit (SO2) është i bazuar në përbërjen e So në linjit, si dhe nga karakteri alkalik i linjitit respektivisht  
desulfurimit vetanak të realizuar brenda kaldajës. Në TC Kosova A e as në TC Kosova B nuk janë të instaluar De-SO2 . Në TC 
Kosova A emisionet e SO2  kalkulohen, kurse në TC Kosova B janë të vendosur analizatorët për matjen e vazhdueshme të 
emisioneve të dyoksidit të sulfurit (SO2). 

EMITIMI I  NOx  
Arsyeja e emitimit të NOx është përmbajtja e azotit në linjit dhe në ajër për djegie. Emitimi i NOx shkaktohet prej djegies së 
azotit i cili është i përmbajtur në linjit dhe nga prania e azotit në ajër. Oksidet e azotit formohen nga reaksioni kimik i azotit 
dhe oksigjenit të disocuar nga ajri, që përcillet në vatër. Për oksidimin e azotit nevojitet një vlerë e caktuar e temperaturës në 
vatër dhe një sasi e duhur e oksigjenit. Në TC Kosova A dhe TCB nuk përdoret asnjë metodë për reduktimin e emitimit të NOx. 
Në TC Kosova A emisionet e NOx kalkulohen, kurse në TC Kosova B janë të vendosur analizatorët  për matjen e vazhdueshme 
të emisioneve të NOx . 

EMITIMI I DYOKSIDIT TE KARBONIT CO2  

Dyoksidi i karbonit është një faktor domethënës që ndikon në ngrohjen globale. Emitimi i CO2 është proporcional me 
harxhimin e karburantëve  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   

Nr. TC Kosova A Shpenzimi i  naftës ( l )x1000 Harxhimi specifik (l/MW) 

1 A3 843.628 1.84 

2 A4 807.208 0.98 

3 A5 439.711 0.55 

Total  (l) 2090.547 1.00 

 TC Kosova B Shpenzimi i mazutit (t) Harxhimi specifik ( kg/MW) 

1 B1 2878 1.55 

2 B2 2004 1.12 

Total  (t) 4882 1.34 
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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 janë të vendosur analizatorët për matjen e vazhdueshme të emisioneve CO2  

EMITIMI I  CO  

Procesi i djegies është i përcjellur me emitimin e monoksid të karbonit. Ky emitim shkakton rritje e konsumimit të 
karburantëve dhe është një tregues i efiçencë jo të duhur të impiantit .Emisioni i CO është si pasojë e procesit të keq të 
djegies - proces jo i plotë i djegies. Në TC Kosova B emitimi i CO matet kurse në TC Kosova A nuk matet. 

METALET E RËNDA    
Qymyri  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, në kuptimin e emetimit nga procesi i djegies së qymyrit. Një pjesë e 
merkurit të qymyrit ndahet 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.  
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                                    Tab. 7. Emisionet mesatare të  kalkuluara  dhe të matura në TC Kosova A dhe TC Kosova B për vitin 2017 

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

 
 
Në tab. 7, janë paraqitur, emisionet mesatare të  kalkuluara  dhe të matura për vitin 2017 (mesatarja e emisioneve të parametrave ndotës kalkulohet duke e 
marrë parasysh 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 veç ishin dashtë të përmbushen deri më 31 dhjetor 
2017. 

 

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 458139 97 46.9 0.214 709 376 1.631 1401 731 3.169 510746 266.81 1152 

A4 824241 165 46 0.177 1407 411 1.793 2924 728 3.383 1050770 274.77 1141 

A5 801622 143 40 0.242 1477 426 1.807 2661 712 3.272 849658 276.5 1248 

∑/Mes.muj A 2084002 404 44 0.211 3593 417 1.74 6736 724 3.275 2411173 273.44 1180 

Emisionet e kalkuluara dhe të matura për TC Kosova B 

B1 1857690 2628 335 1.458 4435 525 2.413 6673 804 3.597 2245401 223.14 1146 

B2 1784272 2633 350 1.502 3705 537 2.243 5936 802 3.463 1894311 210.59 1050 

∑/Mes.muj. B 3641962 5260 342 1.48 8140 531 2.328 12609 803 3.53 4014336 205.65 1098 
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              Tab.8.  Emisionet  specifike mesatare për TCA dhe TCB në vitin 2017 dhe diferenca e tyre ne(%) ne krahasim me 2016   

 EU* - Emisionet aktuale [(mg/Nm3) 6 (%)O2 i thatë] dhe limitet sipas Komisionit Evropian e që  ishin dashtë të arrihen deri me : 31 Dhjetor 2017. 
 

KOMENT   
Në vitin 2017 në TC “Kosova A” është prodhuar energji elektrike 9.97 (%) më pak se në vitin paraprak 2016 .  
Nga  TC Kosova A  emisionet specifike në vitin 2017 në krahasim me 2016 kanë qenë sa vijon:  
Pluhuri  identik me vitin paraprak ; SO2 > 44.29 (%) ; NOx < 0.41(%) dhe CO2 >5.3 ( %). Përveç emisionit të NOx dhe SO2,emisioni i pluhurit në TC “Kosova A”  

është në kufinj të lejuar. 
Prodhimi i energjisë elektrike në TC “Kosova B” në vitin 2017 krahasuar me vitin 2016 ka qenë më i vogël për 7.28 (%) kurse emisionet specifike ne vitin 2017 
krahasuar me 2016 kanë qenë si vijon: 
Pluhuri < 46.98 (%) ; SO2 > 62.38 (% ); NOx  <1.356 (%) dhe emisioni specifik i CO2  ka qenë< per 1.73 (%) se ne vitin 2016, kështu që në TC Kosova B emisoni i 
Pluhurit , NOx  dhe i SO2  kanë tejkaluar vlerën kufitare të lejuar. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

TC 
Kosova 

Energjia elektike(MWh) Pluhur(mg/Nm
3
) SO2 (mg/Nm

3
) NOx(mg/Nm

3
) CO2(mg/Nm

3
) 

2017 2016 % 2017 2016 % 2017 2016 % 2017 2016 % 2017 2016 % 

A3 458139 668231 -31.44 46.9 52.9 -11.34 376 282 33.33 731 708 3.25 266.811 257.66 3.55 

A4 824241 879870 -6.32 46 39 17.95 411 281 46.26 728 749 -2.80 274.774 260.71 5.39 

A5 801622 766707 4.55 40 33 21.21 426 260 63.85 712 724 -1.66 276.499 260.97 5.95 

A 2084002 2314809 -9.97 44 44 0.00 417 289 44.29 724 727 -0.41 273.435 259.67 5.30 

B1 1857690 1919950 -3.24 335 645.00 -48.06 525 327.00 60.55 805 814.00 -1.11 223.143 220.70 1.11 

B2 1784272 2008121 -11.15 350 645.00 -45.74 537 327.00 64.22 802 814.00 -1.47 210.595 220.70 -4.58 

B 3641962 3928071 -7.28 342 645 -46.98 531 327 62.39 803 814.00 -1.35 216.877 220.7 -1.73 

Kriteret 
e EU* 

  50 400 500   
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Tab.9. Krahasimi i disa treguesve kryesorë të performancavës të TC-ve në vitin  2017 me vitin paraprak  2016 

 
 

 
KOMENT  

 Krahasimi i disa treguesve kryesorë të përformancave  të termocentraleve në këtë vit (2017) me vitin paraprak  2016 : 

  Prodhimi i energjisë elektrike (MWh): TCA  <  9.97 (%), kurse TCB ka prodhuar < 7.28 (%) .  

 Gjatë vitit 2017 Termokosit i është dhënë energji termike: 222628 (MW hth ) . 

 Harxhimi i qymyrit(t): TCA  < 21.24 (% ), kurse TCB  < 6.65 (%). 

 Harxhimi specifik i linjitit (t/MWh): TCA  < 12.54 (%), kurse TCB >0.17 (%). 

 Harxhimi specifik i nxehtësisë (KJ/MWh) : TCA > 4.52 (%) ; TCB >078 (%). 

 Faktori i ngarkesës (%) : TCA < 0.80 % ; TCB < 3.33 (%). 

 Në vitin 2017 në TC “Kosova A’ nuk është bërë rritje evidente e shkallës së shfrytëzimit të pajisjeve por harxhimi  i lëndëve të para si dhe atyre 
ndihmese ka qenë më racional(harxhimi specifik i qymyrit<12.54), si preventivë më e mirë për reduktime të ndotësve.  

 Kurse  në TC “Kosova B” nuk është bërë një zvogëlim evidente i faktorit te ngarkesës  (< 3.33%)  krahasuar me vitin e kaluar. 

TC 
Kosova 

Energjia elektike 
 (MWh) 

Qymyri                                                   
(t) 

Harxh. spec.i qymy.                  
(t/MWh) 

Harxh .spec. i nxeht.  
            ( KJ/MWh) 

Faktori i ngarkesës                          
(%) 

Krahasimi i viteve në (%) 

2016 2017 (%) 2016 2017 (%) 2016 2017 (%) 2016 2017 (%) 2016 2017 (%) 

A3 668231 458139 -31.44 1027733 601595 -41.46 1.538 1.312 -14.69 12150 10367 -14.67 25.354 25.755 1.58 

 
A4  879870 824241 

 
-6.32 1375987 1095877 

 
-20.36 1.564 1.330 

 
-14.95 12354 

 
10504 

 
-14.97 26.554 25.765 

 
-2.97 

A5 766707 801622 4.55 1270581 1196626 -5.82 1.657 1.493 -9.90 13092 11793 -9.92 26.91 26.664 -0.91 

 
Σ A 2314809 2084002 

 
-9.97 3674301 2893699 

 
-21.24 1.587 1.388 

 
-12.54 12532 

10888  
-13.12 26.270 26.060 

-0.80 

B1 1919950 1857690 -3.24 2454336 2471373 0.69 1.278 1.330 4.07 10099 10510 4.07 31.690 31.974 0.90 

B2 2008121 1784272 -11.15 2542259 2192998 -13.74 1.262 1.229 -2.64 9972 9710 -2.63 34.827 32.326   -7.18 

Σ B 3928071 3641962 -7.28 4996595 4664371 -6.65 1.270 1.280 0.78 10036 10110 0.74 33.259 32.150 -3.33 
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TC Kosova A është duke operuar me  efikasitet të reduktuar të prodhimit të energjisë elektrike (prej rreth 26%) , në krahasim 
me atë të dizajnuar  prej 37%, kështu që edhe emisioni i ndotësve është më i madh, sidomos i CO2.  
TCB aktualisht ёshtё duke operuar me efikasitet  tё reduktuar krahasuar me dizajnin projektues . Përderisa efikasiteti bruto i 
demonstruar i lëndës djegëse nё etapat e hershme ishte 40 (%) efikasiteti aktual i paraqitur ёshtё në shkallë prej rreth 32 (%) .  
Kjo nënkupton se rrjedhjet e masës totale tё ndotëseve tё TC Kosova B (për njësi tё energjisë elektrike  tё prodhuar) janë deri 
20 (%) mё tё larta krahasuar me operimin sipas dizajnit projektues , kështu që edhe emisioni i ndotëseve është më i madh . 
Prandaj si pasojë e shfrytëzimit të efikasitetit maksimal te mundshëm të energjisë së prodhuar, kemi edhe reduktimin 
proporcional të ndotjes.  
Në  kushtet e tanishme energjia  maksimale e prodhuar për njësi në TC Kosova A është rreth  155 (MWeh) , kurse konsumi i 
linjitit ka qenë rreth: 1.35 ÷ 1.6 (t/MWe) ,me efikasitet bruto prej  25.7 ÷ 26.7 (%).  
Duhet cekur se emetimet specifike të CO2, SOx,  NOx  nga termocentrali dhe llogaritja e pluhurit si masë(sasi) rrjedhëse në 
(t/MWh) janë drejtpërdrejt proporcionale me konsumimin e lëndës djegëse të centralit, do të thotë shkallën e ngrohjes dhe 
efikasitetin . Masa totale rrjedhëse e ndotësve  e përcakton intensitetin e emetimeve të tymtarit dhe në kualitetin e ajrit të  
ambientit , do të thotë vlerat emetuese si nivel bazë i koncentrimeve dhe ndikimit në mjedis përmes deponimit të ndotësve, si 
dhe transportimit të një vargu të gjatë të ndotësve. 
 
Në TC Kosova B , vlera  e projektuar formale e energjisë së njësisë së kaldasë është rreth 850 (MWth) apo 339 (MWe). Në TC 
Kosova B, sipas dizajnit të projektuar harxhimi  lëndës djegëse është  : 1,13 (t/MWhe), duke  i dhënë termocentralit shkallën e 
nxehtësisë prej 8990 (kJth/kWhe) dhe efikasiteti bruto prej 40 (%) i llogaritur si (MWe gross/MWth) . Kjo përformancë është 
demonstruar në testet garantuese në vitin 1984 . Në kushtet e tanishme energjia  maksimale e fituar respektivisht e prodhuar 
është 290 (MWe) . Konsumimi i lëndës djegëse të shfaqur (shënuar) është në kufij prej : 1,23 ÷ 1,33 (t/MWhe), duke i  dhënë  
termcentralit shkallën e nxehtësisë prej  : 9800 ÷ 12 000 (kJth/kWhe ),dhe efikasitet bruto prej :  31.97 deri 32.33 (%). 

 

         1.2.1. CILËSIA E AJRIT  NË ZONAT E SUPOZUARA TE NDIKIMIT NGA TERMOCEE KEK-UT 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tab. 10. Imisionet e SO2 , blozës , PM 10 ,dhe PM2.5 në  TC Kosova A dhe TC Kosova B për vitin 2017 

 

Përcaktimi i  cilësisë se ajrit bëhet nga kontraktori i pavarur  i jashtëm i  KEK-ut , në bashkëpunim me sektorët për Mbrojtjen e Mjedisit 
pranë termocentraleve përcaktohen vendëmostrimet. Matjet për blozë , SO2 , sediment ,LGS (Lënda e grimcuar në suspension) dhe PM≤10 
µm , përcaktohen në oborrin e  Inkosit veçmas per TCA në oborrin e  Inkosit, ne zonën e TCA, dhe Dardhishte, ndërsa per TCB ne Kastriot,  
zonën e TCB dhe Plemetin  

Materia grimcë e cila kalon përmes një hyrje të masës së përzgjedhur siç është përcaktuar në metodën e referimit për matjen dhe marrjen 
e mostrave të PM10, sipas në Udhëzimin Administrativ për Monitorimin e Ajrit ( UA 02/11) me një efikasitet 50 shkurtimit në diametër 
aerodinamik 10  mikrona (μm). 

     Si shihet nga tab.10 , janë përcaktuar këta parametra : SO2 , blozës , PM 10 ,PM 2.5, në bazë të rezultateve mesatare vjetore 
shihet se  në TC Kosova A  kemi    tejkalim të lehtë të PM 10  ( ne Inkos) , ndërsa parametrat tjerë janë në kufij të VML . Në TC 
Kosova B , mesatarja vjetore e parametrave të matur janë në kufijtë e lejuar përveç PM 10..            

 

Cilësia e ajrit në zonën Industriale të Termocentralit Kosova-B  dhe për rreth për periudhën kohore              
Janar ÷Dhjetor 2017 

  SO2      (µg/m³) 

 
Bloza     (µg/m³) PM≤10µ  (µg/m³)                  PM≤2.5µ (µg/m³) 

Njësia Mes. për 24 orë  (µg/m³) 
V.K.L 150 50 50   

Minimale 8.85 2.48 14.71 23.89 

Mesatare  21.81 5.49 42.09 41.89 

Maksimale 29.46 10.46 93.58 56.32 

Cilësia e ajrit në zonën Industriale të Termocentralit Kosova-A dhe për rreth për periudhën kohore              
Janar ÷Dhjetor 2017 

  SO2      (µg/m³) 

 
Bloza     (µg/m³) PM≤10µ  (µg/m³)                  PM≤2.5µ (µg/m³) 

Njësia Mes. për 24 orë  (µg/m³) 
V.K.L 150 50 50   

Minimale 6.20 1.19 26.87 23.89 

Mesatare  18.27 5.55 45.53 43.92 

Maksimale 41.21 14.77 66.66 56.32 



17 

 

 
                                                                         Raporti i gjendjes mjedisore në KEK për vitin 2017 

            Tab. 11. Normativi i cilësisë se ajrit 

 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Tab. 12. Të gjeturat nga analizat simulative te kontribuuesve te koncentrimeve vjetore  te ndotësve 

 

 
 
Sipas studimit hartuar nga konsorciumi i angazhuar nga Banka Boterore per VNMS te projektit KOSOVO POWER PROJECT dhe 
sipas studimit te financuar nga BE,  “Feasibility Study” për TC Kosova B , bazuar në të gjeturat e analizave simuluese te 
shpërndarjes   të emisionit të ndotësve, te raportuar me datë: 19. 05. 2017 [vlerat e dhëna ne (%)  për secilin ndotës, shiko tab. 
12 . Duhet të ceket se ne pikat monitoruese te cilësisë se ajrit qe bene MMPH,  TC-te e KEK-ut kane ndikim shumë te vogël sa i 
përket përkeqësimit të kualitetit të ajrit me grimca PM10 dhe PM2.5.   

          
 
 

Periudha 
mesatare 

Vlera kufitare Data kur duhet të përmbushet vlera 
kufitare 

Dyoksidi i Sulfurit, SO2 (µg/m
3
) 

 
1 - orë 

350 (μg/m³), nuk duhet te 
tejkalohet me shumë se 24 

herë gjatë viti kalendarik 

 
1 Janar 2017 

 
1 - ditë 

125 (μg/m³), nuk duhet te 
tejkalohet me shumë se 3 herë 

gjatë viti kalendarik 

 
1 Janar 2017 

Materia grimcore me diametër aerodinamik PM 10 (µg/m
3
) 

 
1 - orë 

50 (μg/m³), nuk duhet te 
tejkalohet me shumë se 35 

herë gjatë viti kalendarik 

 
1 Janar 2017 

Viti 
kalendarik 

40 (μg/m³) 1 Janar 2017 

Materia grimcore me diametër aerodinamik PM 2.50 (µg/m
3
) 

Viti 
kalendari

k 

40 (μg/m³) 1 Janar 2017 
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        1.3.  MBETURINA     

Edhe në KEK ka filluar menaxhimi më i mirë i mbeturinave ,por duhet të avancohet edhe më tutje. Qëllimi kryesor i 

menaxhimit me mbeturina është zgjidhja e problemeve me largimin dhe deponimin e tyre në mënyrë adekuate nga aspekti 

mjedisor. 

Bota e zhvilluar ka krijuar konceptin e trajtimit të mbeturinave të cilit patjetër duhet t`i përmbahemi dhe të fillojmë realizmin 
në vendin tone. Nuk mund të flasim për ndonjë trajtim të mirëfilltë të mbeturinave në Kosovë. 
Trajtimi i mbeturinave në Kosovë ka filluar hapat e parë të vegjël, është duke u bërë një bazë e shëndoshë në strukturimin dhe 
krijimin e sistemit menaxhues të tyre.  

Mbeturinat paraqesin një material shumë kompleks që formohet gjatë aktiviteteve të përditshme të njeriut në punë, banesë, 

sipërfaqe publike, shkolla, industri, dyqane dhe aktivitete të tjera. 

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. Trajtimi i  mirë imbeturinave ndikon në zvogëlimin e rrezikut për shëndetin dhe mjedisin .  

 
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 për bartjen - transportimin në mënyrë hidraulike të 
hirit ( në vendet e boshatisura të Mihjes të Mirashit) . 

Fundërrina e hirit shfaqet si rërë e imtë derisa grimcat (thërrmijat) në pluhur hiri janë në mënyrë tipike në mes 30 () dhe 5 

(). Në vitin 2017 FÇ  Sharcem nga KEK i janë shitë 108538.98 t hi dhe 844.92 t zgyrë , kurse “Trepçës” 13292.35 hi.                                                            

Në vijim po i paraqesim sasitë e prodhimit të hirit gjatë vitit 2016 nga TC Kosova  A dhe TC Kosova B. 
    
                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Tab. 13. Sasia e hirit  të prodhuar  në termocentralet e Kosovës   
         Gjatë vitit 2017 sasia e përgjithshme e hirit të prodhuar për të dy termocentralet  ka qenë rreth 1017850 (t).  

Deponia pasive e hirit e TC Kosova A  ka një sipërfaqe prej rreth 234 (ha). Kurse Deponia pasive e hirit në TC Kosova B zë një 
sipërfaqe prej rreth 60 (ha). 
                   

          Pamje nga deponitë e TCA dhe TCB ne vendet e  boshatisura te Mihjes së Mirashit  

     

Prodhimi i hirit 

Njësit punuese TC A Prodhimi total (t/v)      Prodhimi specifik (t/MWh) 

TC Kosova  A 
A3 86421 0.19 

A4 151955 0.18 

A5 137243 0.17 

Totali TCA 375703 0.18 

TC Kosova  B 

B1 342603 0.184 

B2 265597 0.168 

Totali TCB 642147 0.176 

Totali i prodhimit të hirit  TCA  dhe TCB 1017850 
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                     Pamje nga deponitä pasive  të hirit TC Kosova B dhe TC Kosova A . 

    
1.3.2.VAJRAT MBETURINË ME PËRBERJE TË BIFENOLEVE TË POLIKLORUARA - BPK (PCB )       
 
Gjendja e vajrave  që supozohet se janë të kontaminuara me PCB në KEK , nuk ka ndryshuar ne krahasim me vitin e kaluar. 
Është  punua  platforma (platoja) dhe rregullua kulmi  në Depo të vjetër  hangarin A6 në TCB . Se shpejti në hangarin A 6 , do të 
behët  deponimi i  përkohshëm  i sigurt i transformatorëve  që supozohet se janë të kontaminuara me vaj që përmbajnë PCB , 
nga hangari A  2 , po ashtu edhe  i transformatorëve  tjere që nuk janë në operim , deri në trajtimin definitiv të tyre.  
Në TC Kosova A , janë : 5 transformatorë që supozohet se janë të kontaminuara me vaj që përmbajnë PCB, pesha e 
transformatorëve është : 18.7 (t), ndërsa pesha e vajit është : 4.62 (t), prej këtyre  dy transformatorë ende janë në operim.  
Në Seperimet Kimike ( DSK) , janë: 5 transformatorë që supozohet se janë të kontaminuara me vaj që përmbajnë PCB, pesha e 
transformatorëve është: 13.8 (t), ndërsa pesha e vajit është : 4.16 (t),prej këtyre  një transformatorë ende është ne operim , 
ndërsa tjerët jashtë operimit (supozojmë se e ardhmja e këtyre transformatorëve mbetet si pjesë e procesit të Dekomisionimit 
të DSK-së). 
Në TC Kosova B , 5 transformatorë që supozohet se janë të kontaminuara me vaj që përmbajnë PCB janë në operim  , pesha e 
transformatorë është : 20.45 (t), ndërsa pesha e vajit të supozuar përmban PCB është : 5.24 (t). Ndërsa 16 transformatorë që 
nuk janë ne operim, dhe për momentin gjinden ne depon e vjetër  hangari A - 2. Këta  16 transformatorë që supozohet se janë 
të kontaminuara me vaj që përmbajnë PCB, e kan peshën : 54.45 (t), ndërsa pesha e vajit të supozuar përmban PCB është : 
14.25 (t). 
Gjithsej në KEK , janë : 31 transformatorë qe supozohet se janë të kontaminuara me vaj që përmbajnë PCB, pesha e 
transformatorëve është : 107.4 (t) ndërsa pesha e vajit të supozuar se është me përbërje të PCB është: 28.11 (t). 

 
1.3.3. MBETJET (MATERIET) RADIOAKTIVE 
 
Në zonën e Divizionit  Termocentrali  “Kosova-A” (SK)  gjenden në magazinim të përkohshëm   materiet e shpenzuara  
radioaktive. Depoja (Bunkeri Special) për deponimin e materieve të shpenzuara radioaktive është i ndërtuar enkas për këtë 
qellim. Bunkeri është nën administrimin e  AKMRrSB, por vazhdimisht monitorohet edhe nga ekipet e KFOR-it dhe FSK-ja, që 
bëjnë edhe matjen e radioaktivitetit përreth Depos dhe në brendësi sipas nevoje. Vlerat e matura janë nën kufijtë e 
lejueshmërisë.  
Sipas vlerësimeve, kontejnerët në të cilët gjenden radioizotopet, janë të siguruar mirë dhe nuk paraqesin rrezik për 
kontaminim gjatë përdorimit. Kontejnerët janë emërtuar në harmoni me bazën shtetërore të të dhënave për burimet dhe 
mbetjet radioaktive. Vrimat dalëse në të tre kontejnerët janë të mbyllura. 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 sistemin e bartjes hidraulike të hirit në TCA, 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:  Nr. ident. 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 
 
 

 
 
 
 
 
                             

             
  

 
 1.3.4. VAJRAT MBETURINË  
 
Vajrat mbeturinë KEK-u i grumbullon, i selekton në bazë të shifrave të katalogut shtetëror për mbeturina, dhe pastaj ja shet 
kontraktort të licencuar për menaxhimin dhe trajtimin  e vajrave mbeturinë. 
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. 
Në tab. 19, janë paraqitur sasitë e vajrave mbeturinë në dy termocentralet e KEK-ut 

 
                      Tab. 15. Vajrat mbeturinë të deponuara në dy termocentralet e KEK-ut 2017 

 

 
 
 
 

 
1.3.5. AZBESTI   
 
Gjatë vitit 2017 nuk ka ndonjë ndryshim sa i përket materialeve dhe mbeturinave që përmbajnë azbest (sipas inventarizimit  të 
bërë për  materialet me përbërje të azbestit në KEK). .  
Sipas UA Nr. 07/2009 për Administrimin e Mbeturinave që përmbajnë azbest , 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 azbest gjatë aktiviteteve te ndryshme te mos shkaktojë ndotje të 
mjedisit. 
Objektet kryesore dhe ndihmëse në  KEK  kanë filluar të ndërtohen  aty ka  vitet 1960, në bazë të kësaj konsiderohet se 
objektet kanë  mundësi te madhe të kenë materiale me përbërje nga azbesti. Poashtu, natyra e punës së termocentraleve, ka 
mundësi që të ketë edhe materiale tjera shpenzuese, që kanë përmbajtje te azbestit.  

      Nr.      Grupi-lloji     Lloji i izotopit     Sasia (copë)      Nr. identifik.     Doza maksim. 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 

Vajrat mbeturinë në termocentralet e KEK-ut 2017: 
Termocentralet Njësia Sasia  vajrave mbeturinë  

TC Kosova A (t)  

TC Kosova B (l) 0.3 

Totali (t) 0.3 
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Materialit me përbërje azbesti (MPA) duhet që të parasheh te gjitha masat parandaluese qe këto materiale me përbërje 
azbesti te mos paraqesin rrezik per punëtorët. Poashtu duhët të sigurohët që personat e autorizuar të kryejnë punët ku 
involvohet azbesti 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 azbestit nga kompleksi i KEK, 
duhet të specifikohen personat ose Kompanitë që janë të Licencuara për punë me azbest dhe poashtu duhet të përpilojë 
kërkesat teknike dhe ligjore që një kompani kontraktuese duhet të plotësojë, për të punuar me azbest. 

 
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, ku menaxhohen nga ato subjekte.  
Këto mbeturina  metalike ju shiten kontraktorëve te KEK-ut, të licencuara për trajtimin e mbeturinave metalike dhe  
mbeturinave tjera.  
Me mbeturinat tjera, nga mirëmbajtja e objekteve dhe atyre sanitare menaxhon Kompania urbane komunale për largimin apo 
trajtimin e tyre. 

                                       Tab. 16. Sasia e mbeturinave metalike në termocentralet e KEK-ut 2015 
 

 
 
 
 
 
  1.4. MONITORIMI I TOKËS NË TERMOCENTRALET TC KOSOVA  A  DHE TC 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 qëllim  për 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 , bluarjes dhe sitjes në sitë prej 2 (mm) bëhën 
analizat kimik. 

                        
 Hartografia e monitorimit të tokës, TCA : 

                                               
                                   

                            
 

Termocentralet Mbeturina  të  hekurta (t) Mbeturina të bakrit (t) Shirit transportues-hedhurinë 

TC Kosova A       300.0 5.0 1000 

TC Kosova B 20 0.00  

Total 320.0 5.0 1000 
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                           Hartografia e Monitorimit të tokës, TCB:  

 

                                  
 
KOMENTI I REZULTATEVE  
 
Nga të dhënat e prezantuara në tab. 17 , mund të konstatojmë se vlerat e reaksionit aktiv të tokës (pH në H2O), në mostrat e 
veçanta të marra sipas thellësive, sillën në intervalin nga 7.76 deri 7.83 për TC Kosova A , respektivisht nga 8.0 deri 8.1 për TC 
Kosova B, prandaj, mund të konstatojmë se nga mostrat e analizuara, toka e hulumtuar mund të klasifikohet në klasë të tokës 
së dobët 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 përmbajtja e këtyre elementeve sillet brenda kufijve optimal, dhe është në proporcion me 
dinamikën e tyre ne toka bujqësore, ku Ca me vlera [0.86 ÷ 1.92 (%)]  për TC Kosova A, respektivisht [0.49 ÷ 2.81 (%)] për TC 
Kosova B, dominon në kompleksin e këtyre tokave (KKK) dhe pasohet nga Mg [0.26 ÷ 0.28 (%)] për TC Kosova A, respektivisht 
[0.38 ÷ 0.49 (%)] për TC Kosova B, pastaj K [0.28 ÷ 0.35%)], për TC Kosova A, respektivisht [0.42 ÷ 0.51 (%)] për TC Kosova B si 
dhe  Na [262.6 ÷ 486.4 (ppm)] për TC Kosova A ,respektivisht [333.1 ÷ 545.4 (ppm)]për TC Kosova B.  
 
Ndërkaq, përmbajtja e S është sjellur në intervalin nga 221.1 deri 344.1 (ppm)  për TC Kosova A , respektivisht 340.5 deri 659.2 
(ppm) për TC Kosova B .  
 
Sa i përket përmbajtjes së elementeve kimik As, Cd, Cr, Hg, Ni dhe Pb, 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 
(Hg), gjegjësisht ka qenë më e ulët se shkalla e detektimit të metodës që përdorë laboratori, deri të vlerat optimale, 
respektivisht deri në intervalin (Cr, Ni, Pb, As dhe Cd), niveli B dhe C (New Dutch List), kur është e nevojshme të ndërmerret 
aksion për zbutje të kontaminimit, respektivisht niveli i cili kërkon monitorim të vazhdueshëm. 
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                                                                                          Tab. 17. Analizat fiziko-kimike të tokës  TC Kosova A  dhe TC Kosova B    2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       
                       * - niveli i       detektimit të ICP-OES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parametrat Njësia 

Metoda 

TC Kosova A TC Kosova B 

 
 Thellësia e profilit 

   
0 ÷ 20 20 ÷ 40 40 ÷ 60 60 ÷ 80 80 ÷ 100 0 ÷ 20 20 ÷ 40 40 ÷ 60 60 ÷ 80 80 ÷ 100 

pH - H2O 

  
% 

ISO10390 7.81 7.83 7.82 7.80 7.76 8.0 8.0 8.0 8.1 8.0 

Ca 

 

1.92 1.56 1.17 0.86 0.87 2.81 2.58 2.12 0.89 0.49 

K 0.28 0.29 0.35 0.28 0.28 0.52 0.42 0.43 0.43 0.51 

Mg   0.28 0.27 0.27 0.26 0.27 0.49 0.45 0.43 0.40 0.38 

Na 

ppm 

  486.46 411.21 332.44 262.60 283.80 545.44 540.92 484.92 417.15 333.09 

As ISO 12914 
EPA 6010c 
  

24.10 26.10 26.93 25.62 27.60 33.90 26.95 26.02 26.02 33.86 

Cd 18.80 18.18 19.03 17.45 27.71 10.13 11.08 8.41 8.35 6.55 

Cr 66.50 70.11 73.15 79.47 98.03 65.06 59.73 63.02 61.82 56.87 

Hg   < 1 ppb* < 1 ppb* < 1 ppb* < 1 ppb* < 1 ppb* < 1 ppb* < 1 ppb* < 1 ppb* < 1 ppb* < 1 ppb* 

Ni   147.28 150.18 139.39 149.90 183.36 143.13 128.94 115.41 146.22 161.12 

Pb 
 

58.16 57.37 53.15 49.21 48.98 201.03 172.41 144.54 104.34 81.20 

S   344.11 282.71 241.11 221.08 240.70 655.50 637.72 659.22 553.84 340.56 
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1.5. ZHURMA NË TERMOCENTALET TC KOSOVA  A DHE  TCKOSOVA B 
 
1.5.1. ZHURMA NË TC KOSOVA A 
 
Në bazë të matjeve të bëra në  termocentralin TC Kosova A nuk ka tejkalim të vlerave të lejuara maksimale. Sektori i 
Monitorimit të Mjedisti ka realizuar matjet e nivelit të zhurmës në aksin rrugor Kastriot - Prishtinë, duke filluar nga këndi i 
ndarjes së rrugës në drejtim të hyrjes Nr. 03 , deri tek pika e karburantit,  në drejtim të Prishtinës. Gjithesejt  në 7 shtatë  
pika matëse. Matjet janë realizuar me instrumentin e tipit SKF Sonund Pressure Meter 
 
                              Matjet e zhurmës ne termocentralin TC Kosova A – 2017 

Nga  302 matje  të realizuar, 283 vende të matjes  janë të lejueshme ndërsa 19 matje janë të në kufijtë e të pa 

lejueshmes,  7 % janë në kufijtë e të pa lejueshmes. 

 

1.5.2. ZHURMA NË TC KOSOV B   
 
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:     

 
                             Matjet e zhurmës ne termocentralin  TC Kosova B -2017 : 
 
Janë bërë 8 matje në termocentralin  Kosova-B dhe  për rreth termocentralit dhe kanë dal këto rezultate: 
Mesatarja: 73.065 dBA 
Max: 91.8 dBA 
Min: 56.9 dBA 

 
         Tab.18. Normativi i zhurmës – VKL ( dBA) : 
 
 
 

 

 

 

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

Qëllimi i monitorimit të ujrave në zonën e termocentralve është përcaktimi i shkallës së ndotjes së ujrave nga aktivitetet e 
termocentralve . 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 , 

 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 e jashtëm të pavarur që të bëjë monitorimin. 
Kontaktoti i KEK-ut  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, dhe sipas UA Nr.30/2014 - Shkarkimet në ujërat 
sipërfaqësor dhe shkarkimet në rrjetin e kanalizimit).  

Normativi i zhurmës – VKL (dBA) 

Perioda VRp VRm 

Ld 65 70 

Lmb 55 60 

Ln 50 50 
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Po ashtu KEK-u  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 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.  
Ujërat shkarkuese nga zona e TC Kosova A analizohen në 5 (VM) vendmostrime , ndërsa në recipient bëhen analizat në dy 
vendmostrime,ndërsa ujërat shkarkuese nga zona e  TC Kosova B analizohen në 7 (VM) vendmostrime , ndërsa në recipient 
bëhen analizat në dy vendmostrime, shiqo tab. 19 dhe 20. 
Të gjitha ujërat e shkarkuara nga TC Kosova A ,bëhen analizat javore në tre vendmostrime përcaktohen 14 parametra , 
analizat mujore në 7 vendmostrme ku përcaktohen 22 parametra dhe analizat periodike (stinore) në 9 vendmostrime dhe 
përcaktohen 32 parametra 
Lumi Sitnicë është ujëmbledhësi kryesor i shkarkimit të ujërave sipërfaqësor ne termocentralet e KEK-ut. 

 
KOMENTI I REZULTATEVE  
Rubrikat e hijezuara  me ngjyrë te kuqe  në disa vendemostrime në tab. 19 dhe tab.20 , i tejkalojnë vlera t 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 
rubrikën përkatëse nuk janë dhënë në UA Nr.30/2014 - Shkarkimet në ujërat sipërfaqësor dhe shkarkimet në rrjetin e 
kanalizimit.  

 
Harta e vendmostrimeve të ujërave të shkarkuar sipërfaqësor dhe  nëntoksor në KEK 

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 TC(A+B)  
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Tab 19. Analizat fiziko-kimike të recipientit Sitnicë dhe ato nëntokësore        

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

-VKL: Vlera kufitare e lejuar 

Parametrat (mg/l) Vendmostrimet-Recipient 
 

Vendmostrimet 
nentokësore 

    Lismir                   
(Sitnicë) 

 Palaj                     
Sitnice 

 Palaj                     
(Sitnicë) 

Plemetin  
(Sitnicë) 

Dep. 
perënd. 
e hirit. 

P. 3 T.C-B 
dep.lindje 

 VM-1 VM5A VM-5B VM-10 PGJ    2 PGJ    3 

Era pa pa pa pa  pa 

Ngjyra pa pa pa pa  dobët 

Temperatura [
○
C] 13.73 14.50 14.50 13.78 5.51 13.85 

Turbullesia [NTU] 22.12 36.11 36.11 16.87 62.09 27.00 

Vlera e pH 7.91 8.18 8.18 8.32 2.63 7.84 

Përç. elektrike [S/cm] 642 663 663 581.33 1111 1821.50 

Harxhimi i KMnO4 36.78 37.30 37.30 34.95 94.20 159.58 

Oksigjeni i tretur 4.04 4.24 4.24 4.42 1.09 5.62 

Kloruret 49.75 45.17 45.17 42.50 87.58 54.25 

Nitratet, NO3
-
-N 1.29 1.75 2.26 2.22 3.78 6.18 

Nitritet, NO2
-
-N 0.58 0.62 0.11 0.07 7.59 0.02 

Fenolët 0.003 0.005 0.01 0.01 0.01 0.01 

Sulfatet 43.75 38.17 38.17 37.42 8.17 194.75 

Fosfate 5.72 6.35 6.35 5.83 1.14 6.73 

Materie të susp. 26.17 38.08 38.08 21.25 87.92 33.00 

SHBO5 15.12 15.85 15.85 14.17 12.95 5.12 

SHKO 59.17 50.88 50.88 46.97 21.25 28.33 

Fortësia [ºdH] 20.86 21.21 21.21 19.03 17.06 67.97 

Vlera "p" [mval/l] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Vlera "m" [mval/l] 6.64 7.98 7.98 6.28 17.98 14.88 

Bikarbonatet 405.14 486.98 486.98 382.78 871.88 907.38 

Joni amonium , NH4
+
 0.08 0.08 0.08 0.07 0.15 0.09 

Karboni total 12.84 13.16 13.16 11.88 32.89 50.02 

Hekuri (Fe) 0.08 0.10 0.10 0.11 0.82 0.09 

Bakri (Cu) 0.02 0.02 0.02 0.02 0.04 0.06 

Kadmiumi (Cd) <VKL <VKL <VKL <VKL <VKL <VKL 

Plumbi (Pb) <VKL <VKL <VKL <VKL <VKL 0.016 

Nikeli (Ni) 0.07 0.08 0.096 0.092 0.16 0.068 

Kromi (Cr) <VKL <VKL <VKL 0.03 <VKL <VKL 

Zinku (Zn) 0.43 0.07 0.56 0.54 0.11 0.48 

Merkuri (Hg) <VKL <VKL <VKL <VKL <VKL <VKL  
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-VKL: Vlera kufitare e lejuar 

 

 
 
 
 

 

Merkuri (Hg) <VKL <VKL <VKL <VKL <VKL <VKL 

                   Tab 20. Analizat fiziko-kimike të ujërave shkarkuese nga zona e TC-ve -2017 

Parametrat (mg/l)                                                                      VEND-MOSTRIMET 
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 Vlerat 

kufizuese 
të lejuara 

VM-2 VM-3 VM-4 VM-6 VM-7 VM-8 VM-9 VM-11 

Era pa pa pa pa dobët pa pa pa Pa 

Ngjyra pa pa pa pa dobët pa pa pa Pa 

Temperatura [
○
C] 12.18 13.86 16.32 15.05 23.83 15.21 15.15 17.52   

Turbullesia [NTU] 18.63 25.23 143.08 14.03 73.72 38.81 16.79 33.39   

Vlera e pH 8.22 8.41 8.93 9.38 10.09 8.25 8.66 12.35 6.5÷9.0 

 678 459 435 187.23 400.17 1086.75 368.58 5364 1500 

Harxhimi i KMnO4 34.62 27.29 31.58 23.31 128.41 71.04 31.65 81.8   

Oksigjeni i tretur 8.31 8.89 8.87 8.84 5.08 9.34 9.12 8.62   

Kloruret 80.08 32.67 32.33 35.83 34.58 51.75 36.67 388.25 250 

Nitratet, NO3
-
-N 1.49 0.84 1.08 0.81 1.78 4.40 2.25 6.23 20 

Nitritet, NO2
-
-N 1.40 0.34 0.45 0.03 0.09 0.01 0.04 0.16 0.6 

Fenolët 0.004 0.002 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 0.010 

Sulfatet 44.92 24.67 22.75 11.92 43.50 104.83 29.50 249.2 400 

Fosfate 4.97 3.48 4.37 5.39 5.93 2.73 6.52 3.86   

Materie të susp. 15.50 24.08 128.08 15.50 96.00 56.83 25.33 38 35 

SHBO5 6.44 4.90 5.63 2.38 13.08 7.08 8.67 0.8 25 

SHKO 22.88 15.68 40.43 20.98 44.53 46.38 24.96 27.7 125 

Fortësia [ºdH] 14.94 15.37 15.12 7.19 13.98 34.67 12.60 104.3   

Vlera "p" [mval/l] 0.00 0.02 0.17 0.39 1.35 0.00 0.00 25.8   

Vlera "m" [mval/l] 2.69 7.27 4.91 1.76 1.58 8.19 3.99 1.23   

Bikarbonatet 296.34 434.93 299.41 117.43 43.21 545.41 243.49 00   

Joni amonium , NH4
+
 0.02 0.03 0.12 0.04 0.05 0.07 0.07 0.09 10 

Karboni total 5.46 9.73 11.65 7.96 41.90 17.14 12.14 22.4 15 

Hekuri (Fe) 0.10 0.04 0.08 0.03 0.08 0.05 0.06 0.21 2 

Bakri (Cu) 0.01 0.01 0.02 0.03 0.04 0.01 0.01 0.04 0.5 

Kadmiumi (Cd) <VKL <VKL <VKL <VKL <VKL <VKL <VKL <VKL 0.02 

Plumbi (Pb) <VKL <VKL <VKL <VKL 0.002 <VKL <VKL <VKL 0.5 

Nikeli (Ni) 0.06 0.05 0.06 0.055 0.061 0.035 0.054 0.002 0.5 

Kromi (Cr) <VKL <VKL <VKL <VKL 0.03 <VKL <VKL 0.29 1 

Zinku (Zn) 0.13 0.01 0.04 0.08 0.41 0.26 0.11 0.19 1 

Merkuri (Hg) <VKL <VKL <VKL <VKL 0.002 <VKL <VKL <VKL 0.01 
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                               Tab. 22. Analizat bakteriologjike të ujërave  TCKosova A dhe TC Kosova B -   2017 

Nr 

Tab.21. Analizat e ujërave sipërfaqësorë, vendemostrimet si dhe kordinatat TCA dhe 
TCB Frekuenca e 

monitorimit Analizat 
e ujërave sipërfaqësore 

Vendmostrimi 
Shifra 

mostres 
Koordinatat 

1 Fiziko-kimike  Lismir – Sitnicë        VM  1 TCA 
X : 7505454 
Y : 4722608 

Javore 

2 Fiziko-kimike 
Deponia e hirit TCA-

Dardhishtë 
VM 2 TCA 

X : 7506594 
Y : 4725375 

Javore 

3 Fiziko-kimike Ujrat e bardha –TCA VM 3 TCA 
X : 7506134 
Y : 4726695 

Javore 

4 Fiziko-kimike Ujëgrumbulluesi Lindje VM 4 TCA 
X : 7506177 
Y : 4726100 

Javore 

5 
Fiziko-kimike  

 
Palaj – Sitnicë VM 5 TCA 

X : 7504443 
Y : 4727019 

Javore 

6 Fiziko-kimike  
TCB - Baseni Grumbullues 

(ujrat e përpunuara) 
VM 6 TCB 

X : 7 504 180 
Y : 4 727 646 

Mujore 

7 Fiziko-kimike TCB - (ujrat teknologjike) VM 7 TCB 
X : 7 504 460 
Y : 4 728 161 

Mujore 

8 Fiziko-kimike TCB - (deponia lindje) VM 8 TCB 
X : 7 504 246 
Y : 4 728 721 

Mujore 

9 Fiziko-kimike 
TCB -   (dalja 

përfundimtare) 
VM 9 TCB 

X : 7 503 149 
Y : 4 729 493 

Javore 

10 
Fiziko-kimike  

 
Recipientin Plemetin 

(Sitnicë) - TCB 
VM 10 TCB 

X : 7 503 132 
Y : 4 729 715 

Javore  

11 
Fiziko-kimike  

 

Mirash (deponia e re e 
hidrotransportit  te hirit) 

TCA dhe TCB 

VM 11 TCA 
dhe TCB 

X :7 505 464 
Y : 4 725 043 

 
Mujore 

Analizat e ujërave nëntoksorë TCA dhe TCB 

11 
Fiziko-kimike 

Bakteriologjike 
Deponia  lindore e hirit 

TCA 
P1 TCA 

X : 7504167 
Y : 4727616 

Periodike  

12 
Fiziko-kimike 

Bakteriologjike 
Deponia  perindimore e 

hirit TCA 
P2 TCA 

X : 7503868 
Y :  4727979 

Periodike 

13 
Fiziko-kimie 

Bakteriologjike 
Deponia  lindore e hirit 

TCB 
P3 TCB 

X : 7503773 
Y : 4729067 

Periodike  

14 
Fiziko- kimike 

Bakteriologjike 
Deponia  perindimore e 

hirit TCB 
P4 TCB 

X : 7503673 
Y : 4729064 

Periodike 

Mostra Parametrat e analizuara Rezultatet e fituara 
(mikroorganizmat / 100 ml) 

 Normat e lejuara                          
(në 100ml) 

 

 

TCA-V.M.3 

   

em oBkBok teretkaB 10÷ 60/100 ml < 6000 

 
   

ilhcBrkhcrmkhterk  Nuk ka te keBltcBo 

TC Kosova B 
TCB 

Pika 9 

Bakteret koliforme 140/100 ml <6000 

Escherichia Coli Nuk ka Nuk lejohen 

TCB 

Pika 10 

Bakteret koliforme 60/100ml <6000 

Escherichia Coli Nuk ka Nuk lejohen 
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1.7. RAPORTI PËRMBLEDHËS PËR TERMOCENTRALE  
 

Gjendja më e mirë në mbrojtjen e mjedisit në TC Kosova A  ka vazhduar të jetë pas instalimit të fundërruesve 
elektrostatik te ri dhe sistemit te bartjes hidraulike të hirit në gropat pasive të minierave. Emisioni i grimcave është në 
përputhshmëri me kriteret të parapara. TC Kosova A  tani është ne pajtueshmëri 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 
gjendjen mjedisore.  
 
Sipas supozimeve TC Kosova A do të operojë ndoshta deri 2023 (ndoshta edhe më tej ) kurse  TC Kosova B do të operojë 
së paku  deri ne vitin 2030 . Ngarkesa e TC Kosova B do të jetë afër ngarkesës bazë, kurse ngarkesa e TC Kosova A duhet 
dukshëm të ngritët. Nëse TC Kosova B do të vazhdojnë operimin e mirë të palimituar në të ardhmen do të jetë e 
domosdoshme të rritet shkalla e masave të ndërmarra lehtësuese për mjedisin e termocentralit në mënyrë 
domethënëse. Pra SO2, pluhuri dhe emetimet NOx duhet zvogëluar, çka do të kërkojë investime në teknologjitë 
reduktuese.  
Sa i përket menaxhimit të 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.  
 
KEK-u në Dhjetor të vitit 2016 ka dorëzuar  dokumentacionin - aplikacionet për Kushte Ujore - Shfrytëzim i ujit - 
Shkarkim të ujërave, në bazë të Ligjit për ujërat e Kosovës Nr.2004/24 , neni 56 ,dhe UA Nr.63 – 24/05 Për kushtet dhe 
mënyrat e lëshuarjës se Lejes  ujore .  
TC Kosova A  ka aplikua për Kushte ujore - Shfrytëzim i ujit  dhe Shkarkim të ujërave dhe ka mare pergjegjejen e pare nga 
MMPH, ndërsa TC Kosova B  ka aplikuar vetëm për Kushte ujore - Shkarkim të ujërave. 
Jemi në pritje të lëshimit të këtyre lejeve mjedisore nga ana e MMPH. 
 
Deponia pasive të hirit në  TC Kosova A  po vazhdon të dizajnohet dhe  rehabilitohet bioligjikisht. Ndërsa  gjendja e 
Deponisë pasive të hirit në TC Kosova B  ka mbetur e pa ndryshuar . 
Minierat e vjetra të lira të qymyrit janë vendi më logjik dhe i përshtatshëm për deponimin e hirit , për këtë  miniera e 
Mirashit do të përdoret në vazhdimësi për këto qëllime në të ardhmen.  
Kërkohet përkujdesja e mëtejshme e deponimit të hirit, 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 Kosova A dhe rreth 33 (%) në TC Kosova 
B 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 (i realizuar në TC Kosova B) kërkon investime në mirëmbajtjen e  
pajisjeve për monitorim të vazhdueshëm , ndërsa  në TC Kosova A kërkon investime në ne instalimin e pajisjeve për 
monitorimi të vazhdueshëm , me qëllim të arritjes së pajtimit me kërkesat monitoruese nga udhëzimet LCP të BE. 
Në Republikën e Kosovës Legjislacioni mjedisor  lejon implementimin gradual të rregulloreve të BE-së. Negociatat për 
anëtarësimin e mundshëm në BE, në të ardhmen mund të kenë ndikim në 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). KEK-u ka 
aplikuar për  Leje te Integruar Mjedisore në vitin 2011 , 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  me përgjegjësit 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. 
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KEK-u ka hartuar plan veprimin , dhe për këtë  qëllim janë  identifikuar dhe janë  prioritetet për  projektet mjedisore më 
me rëndësi, në bazë të cilave 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.  
 
Harxhimi specifik i qymyrit pritet te reduktohet dhe të ketë përmirësime që nga nga viti 2020 , duke intervenuar në njësi 
operuese të TC Kosova A dhe  TC Kosova B , sa i përket avancimit të procesit të djegies. Në aspektin e përmirësimit të 
efikasitetit të pajisjeve , racionalizimit të harxhimit të lëndëve të para, si dhe në mirëmbajtjen më të mirë. Duhet të 
përmirësohet procesi i djegies duke përmirësuar kualitetin e homogjenizimit të qymyrit  në mënyrë që prodhimi i 
energjisë elektrike të jetë më stabil. Varësisht prej intervenimit operacional te vetë stafit te KEK-ut kjo mund te arrihet 
edhe me herët. Në TC Kosova B pritet që ne Njësinë B1 në vitin 2020 të instalohen pajisjet për kontrollin respektivisht 
reduktimin e pluhurit dhe NOx, dhe e njëjta pritet që në TC Kosova B2 të realizohet në vitin 2021. 
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 2017 ka monitorua cilësinë e ajrit, sasitë  e emisioneve të pluhurit fluturues 
nga tymtarët e njësive operuese  dhe ka kalkuluar sasitë e emisioneve te gazrave SO2 dhe NOx dhe CO2, (në njësitë 
termoenergjetike ne  të cilat nuk kryhen matjet kontinuale).  
Nga gjetjet e dhëna sa i përket cilësisë së ajrit, shihet se gjatë vitit 2017 nuk kemi pasur  tejkalime të mesatares të  
parametrave SO 2 dhe bloza, ,ndërsa në kemi tejkalim të lehtë të PM10. Aktivitet  Mjedisore të zhvilluara janë pasqyruar 
me raporte të rregullta mujore 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. 
KEK-u edhe këtë vit ka kontribuar me qëllim të përmbushjes së obligimeve që dalin nga  Traktati i Komunitetit të 
Energjisë, që e obligon MZHE-në  së bashku me akterët tjerë si MMPH-në të përgatisë Planin Kombëtar për Zvogëlimin e 
Emisioneve (PKZE).   
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 > 50 (MWth)] në 
rastin tonë të TC-ve. Për këtë përgjegjësit kryesore kanë qenë të  MZHE-ja , e cila koordinon të gjitha aktivitetet në emër 
të Kosovës si pjesëmarrëse e Traktatit të Komunitetit të Energjisë (TKE). 
Nën patronatin e MMPH-së është formua Grupi punues për hartimin e Planit kombëtar për zvogëlimin e emisioneve në 
ajër (PKZE), për tu deklaruar pastaj ne SKE (Sekretariatin e Komunitetit të Energjisë) për opcionet e mundëshme te 
ndërmarra nga ky Ggrup punues. Pjesë përbërëse e këtij grupi kanë qene edhe përfaqësuesit e MZHE-së dhe KEKE-ut. 
Që nga gjysma e dytë e vitit 2015 Grupi punues ka punuar në hartimin e PKZE-së, dhe  sipas analizave gjithëpërfshirëse u 
përcaktua për Opcionin e parë, te njëjtin ja përcjelli, me 31 dhjetor 2015 SKE-së. Me këtë deklaratë është kërkuar nga 
SKE-ja 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 PKZE -it të prolongohet nga viti 2018 në vitin 2022 por me insistimin e MZhE, PKZE është 
hartuar sipas Udhëzuesit te SKE ashtu që zbatimi i D-2001/80/BE te fillon prej 31 Dhjetor 2018.Kurse pas vitit 2023 deri 
në vitin 2027 emisionet e ndotëseve në ajër duhen të jenë në përputhshmëri me Direktiven 2010/75/EU. 
Plani dinamik i realizimit te PKZE-së për Kosovën është një dokument i përberë  me tabela, grafikone dhe tekste 
sqaruese, i  përpiluar në baze të shume diskutimeve të grupit punues me  ndihmën e dhëne nga ana e  eksperteve te 
TAEIX-it (Misioni i Ekspertëve për Reduktimin e Emisioneve Industriale) , JICA-se, bazuar në shume dokumente zyrtare 
strategjike, raporte te sektorit elektroenergjetik dhe mjedisor, studime zyrtare si dhe bazuar në  gjendjen aktuale në 
sektorin elektroenergjetik në Kosovë. 
Të gjitha informatat e paraqitura në PKZE - së janë në përputhje të plotë me  procedurat dhe metodologjinë e 
përcaktuar për hartimin e PKZE-së , e që  epën përmes Udhëzuesit për hartimin e PKZE-së (Dokument i SKE-EJL) 
Andaj edhe Plani dinamik i zbatimit të PKZE-së për Kosovën është  hartuar në përputhje me Udhëzuesin. 
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 kanë shërbyer për hartimin e  
PKZE-së.  Aktivitet e këtij misioni janë zhvilluar edhe këtë vit.  
Departamenti  për Mjedis në bashkëpunim me Sektorët mjedisor të termocentraleve dhe Stafin menaxhues të TC 
Kosova A dhe TC Kosova B  me kujdes ka përcjellë aktivitetet e zhvilluara për matjen e emisionit te pluhurit  dhe gazrave 
nga tymtarët  e  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.  
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1.8. REALIZIMI I PROJEKTIT TE KOGJENERIMIT 
 

Qysh nga  Nëntori 2014, funksionon edhe këtë vit projekti i kogjenerimit. Ky projekt përfshin lidhjen e sistemit të ngrohjes 
qendrore të qytetit të Prishtinës me TC Kosova B përmes  ngrohjes së ujit  të ngrohtores së qytetit me avullin e 
termocentralit. Ky është edhe një investim në vazhdën e investimeve qe janë bërë në përmirësime  mjedisore . 
 

                  Tab. 23. Energjia termike e dhenë nga TC Kosova B për Termokosin, gjatë vitit 2017 

Energjia termike e dhënë nga TC Kosova B për Termokosin ( MWh-energji termike) 

Njësia Operuese B1 B2 Njësia 

Sasia 125544 97084 (MWh-eth) 

Totali 222628 (MWh-eth) 

 

1.9. RAPORT PËRMBLEDHËS I AKTIVITETEVE TE DEPARTAMENTIT TE RIKULTIVIMIT   PËR VITIN 2017 

Departamenti i Rikultivimit në kuadër te DPQ-se në politiken mjedisore te KEK-ut merret kryesisht me aktivitete për 
rregullimin e tokave te degraduara nga aktivitetet minerare dhe termocentralet, gjithnjë me qëllim te krijimit te një 
mjedisi te qëndrueshëm , qe do te ndikonte drejtpërdrejt ne rritjen e performancës së KEK-ut.  
Punë Operative: 
- Dizajnimi i deponisë së hirit te vjetër dhe hirit të freskët të krahut lindor te  deponisë së hirit të TC A-së 20.5ha dhe 
dislokim i masave te hirit 250000 m

3
 te planifikuara ndërsa te realizuara 250160 m

3
. 

- Gërmim dhe dislokim te planifikuara te djerrinës me 206000 m
3
 argjilë ndërsa te realizuara 206220 m3. 

- Mbulim i 20.6 ha te kodrës lindore te hirit te dizajnuar. Gjithsej sipërfaqe hiri  te mbuluara me djerrine rreth  (145) ha. 
- Dizajnim i deponisë se djerrinës “Dragodan” 6.4 ha te planifikuara,ndërsa 12 ha te realizuar . 
- Hapja e kanaleve drenazhuese ne deponin e hirit sipas Planit Operativ 2017. 
- Largim i masave te djerrinës ne minierë 44487 m

3
. 

- Bartje e hirit për minierë 35507 m
3
. 

- Bartje e rërës për minierë 650 m
3
. 

-Pastrimi i pluhurit qymyror përgjatë shiritave transportues 15523 m
3
.  

-Ndihme minierës me ekskavator  për pune minerare. 
- Angazhimi i traktorëve  me skip dhe cisterna për furnizim me ujë për pastrim te ekskavatorëve dhe pajisjeve ndihmese, 
shuarje te zjarreve , shpluhurim te rrugëve, ujitje,hapje te gropave dhe kanaleve te shkurta. 
- Bartje te dheut për Kazermen e FSK-së “Adem Jashari” ne Prishtinë 1334m

3
.  

- Ndihme komunitetit  ne aksionin “ Ta pastrojmë Kosovën”. 
- Ndihmë KK Obiliq ne largimin e deponive ilegale te mbeturinave 720 m

3
. 

- Ndihmë komunitetit në fshatin Dardhishtë ne pastrim i mbeturinave. 
- Hapje e shtratit te prronit neper fshatin dardhishte  -lagjja Kutllovci mbi 1000 m gjatësi. 

 

Paraqitja grafike e të dhënave për sasinë e PTD  gjate gjithë periudhës 2011-2017 se monitorimi  në zonën e deponisë së hirit. 
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2.0 GJENDJA MJEDISORE NË DPQ-2017 

 

2.1 HYRJE 
Ky raport përmban të dhënat e monitorimit te ndikimeve mjedisore ne DPQ; uji ,ajri, toka, zhurma vibrimet dhe mbeturinat 
(vajrat).Monitorimi I këtyre ndikimeve mjedisore është bere nga Instituti INKOS përveç mbeturinave dhe shkarkimit te 
ujërave për te cilat është raportuar nga departamentet përkatëse qe operojnë ne kuadër te DPQ. 
Në këtë raport janë te prezantuara vlerat mesatare mujore te përqendrimeve te ndotësve në mediumet mjedisore, për 
periudhën monitoruese, Janar – Dhjetor 2017. përmes tabelave dhe diagrameve.  
Analizimi është bere përmes të dhënave, duke ju referuar vlerave te lejuara kufitare, bazuar ne legjislacionin, udhëzimet 
administrative dhe rregulloret  e  Republikës se Kosovës . 
Gjithashtu ne këtë raporte është e prezantuar edhe prodhimi I qymyrit dhe largimi I djerrinës gjate vitit 2017. 

 

2.2.0. MONITORINI I UJËRAVE 
 
2.2. 1  UJËRAT SHKARKUESE NË DPQ – 2017 

Ujërat sipërfaqësor janë të gjitha ujërat që janë mbi sipërfaqen e tokës. Kryesisht te kontrolluara dhe orientuar ne 
rezervuarët, si ne djerrin ashtu edhe ne zonën eksploatuese te qymyrit. Ujërat sipërfaqësor gjate vitit 2017 janë monitoruar 
ne 4 pika shkarkuese(M – 1, M – 4, M –11 dhe M – 14),, si dhe kater pika monitoruese ne lumejt; 2pika ne lumin Drenica ( M 
–3 dhe M – 5) dhe 2 pika ne lumin Sitnica ( M –10 dhe M – 12). te paraqitur si ne tab.2.1 dhe  

 
 

2.2.1 Qëllimi i monitorimit të ujërave në zonën e DPQ-së është përcaktimi i shkallës së ndotjes së ujërave nga veprimtaria 
e Minierave. 

 
Skema e monitorimit te ujërave shkarkuese në DPQ-2017: 

 Fig.   Imazhi i vendmostrimeve të ujërave sipërfaqësor ne DPQ gjate vitit 2017  . 
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Tab. 24.  Paraqitja tabelore e vendmostrimeve të monitorimit te ujërave sipërfaqësor DPQ - 2017 : 

Nr. Analizat e ujërave 
sipërfaqësor 

Vendmostrimi Kodi  I 
mostrës 

Koordinatat Frekuenca 

e mostrimit 

1  
 
 
 
Analizat fiziko-kimike të ujërave  
sipërfaqësorë 

 

L.Drenicë në Grabovc para shkarkim 
nga MS S-JP ;  

M – 3 7 500329 
4 723165 

 

 

 

 

 

 

 

  Mujore 

2 Ujëgrumbu. në Grabovc MS S-JP 
                           

M – 4 7 500474 
4 723177 

3 L.Drenicë në Grabovc pas shkarkim. 
nga MS S-JP 

M – 5 7 500350 
4 723026 

4 L. Sitnicë para shkarkimit ”Kosovamont 
 

M – 10 7504446 
4727013 

5 Ujërat shkarkuese ”Kosovamont  
 

M – 11 7504344 
4727057 

6 L. Sitnicë pas shkarkimit ”Kosovamont 
 

M – 12 7504216 
4727182 

7 Ujëgrumbu. në sektorin e Sitnicës 
 

M – 14 7506094 
4725211 

 

Tab. 25.  Paraqitja tabelore e vendmostrimeve të monitorimit te ujërave sipërfaqësor SHKARKUES ne  DPQ - 2017 : 

Nr. Analizat e ujërave 
sipërfaqësor 

Vendmostrimi Kodi  I 
mostrës 

Koordinatat Frekuenca 
e mostrimit 

1  
 
Analizat fiziko-kimike të 
ujërave  sipërfaqësorë 
 

Ujërat shkarkuese. në Grabovc MS 
S-JP 

           Prej ujemblellesit ne qymyr 

M – 4 
7 500474 
4 723177 

 
 
 
Mujore 2 Ujërat shkarkuese ”Kosovamont  

 
M – 11 7504344 

4727057 
3 Ujërat shkarkuese. në sektorin e 

Sitnicës 
M – 14 7506094 

4725211 
4 Ujërat shkarkuese. në L.Drenc-

Grabovc MS S-J - Prej ujemblellesit 
ne djerrin 

M - 1 7501323 
4725694 

 

 
Tab.26.   Parametrat të cilat duhet analizuar për US-2017 

Nr. Parametrat Nr. Parametrat 

1 Data, muaji, viti 16 TDS[mg/L] 

2 Koha e mostrimit 17 SHBO5  [mg/l] 

3 Moti 18 SHKO  [mg/l] 

4 Aroma 19 Hekuri (Fe)  [mg/l] 

5 Ngjyra 20 Alumini (Al) [mg/l] 

6 Temp.e ajrit[ºC]  21 Mangani (Mn) [mg/l]* 

7 Temp. [
0
C] 

 ∆t [
0
C] 

22 Kadmiumi (Cd) [mg/l] 

8 pH  23 Nikeli (Ni) [mg/l] 

9 Oksigjen tretur [mg/l] 24 Fenolët [mg/l] 

10 Materiet e susp.TSS [mg/l] 25 NH4
+ 

 [mg/l] 

11 Materiet e fundruara[ml/l] 26 P [mg/l] 

12 Kloruret  [mg/l 27 Rrjedha [m/s] 

13 Nitritet   [mg/l] 28 Intestinal enterococci 

14 Nitratet  [mg/l] 29 Escherichia coli 

15 Sulfatet  [mg/l]   
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Tab. 27.  Rezultatet e koncentrimeve të parametrave të analizuar të ujërave sipërfaqësorë  ne pikat e shkarkimit (ujërave efluent), M-4;M-11 dhe M-14 ne 
DPQ gjate vitit 2017. 

 
 
Sqarim: Pika M-11 rrjedhë nga ujëmbledhësi në Mirash, bashkohet me ujërat e zeza të fshatit Palaj dhe ujërat e Kosovamontit dhe në fund shkarkohet në lumin 

Sitnicë . 
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2.2.2 PARAQITJA GRAFIKE E DISA PARAMETRAVE KARAKTERISTIK NE UJRAT SIPERFAQESOR – NE 
PIKAT SHKARKUES – DPQ – 2017. 

 
Parametri i pH , mesatar, maksimal dhe minimal ne pikat e shkarkimit te ujit ne DPQ, gjate vitit 2017 
 

 

Disa parametra, si me poshtë , mesatar, maksimal dhe minimal te analizuar ne pikat e shkarkimit te ujit ne DPQ, 
gjate vitit 2017. 
 

Materiet e fundruara[ml/l]                                              Materiet e susp.TSS [mg/l] 



 

36 

 

Kloruret  [mg/l                                                                           Nitritet   [mg/l] 

 
Nitratet  [mg/l]                                                                           Sulfatet  [mg/l]

Fenolët [mg/l]                                                                                 NH4
+ 

 [mg/l]    

2.2.3. Sasia e ujërave efluent të shkarkuar në recipient: 
 
Nr. Vendi shkarkimit Simboli vell. ujit shkarkues (m3) - 2017 

1 Sitnice Lindje (m3)- L.Sitnice M – 4 1503879.3 

2 Mesmihje - L.Sitnice M – 11 507907.8 

3 SJP -Grabovc (m3) - L.Drnice M – 14 1411846 

4 SJP- Hade (m3)- L.Drnice M - 1 57443.4 

Komenti i i rezultatit : Nga tabela 27. dhe diagramet e parametrit te pH është ne kufijtë e lejuar si dhe parametrat 
karakteristik te paraqitur si me lart , vlerat mesatare është ne kufijtë e lejuar për veç nitirteve qe ka tejkalim 
minimal te vlerës mesatare vjetore ne piken M-14. Te gjithë parametrat tjerë, vlerat mesatare janë ne kufijtë e 
lejuar të  krahasuar me UA Nr. 30/2014 dhe  ligjit Nr. 04/L-147 për ujërat e Republikes se Kosovës. 
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2.2.4.  UJËRAT NËNTOKËSORË 
Ujërat nëntokësorë janë të gjitha ujërat që janë nën sipërfaqen e tokës. Janë prezent në gjithë shtrirjen e 

minierave. Ujërat nëntokësore gjate vitit 2017 janë monitoruar ne piozometrat te paraqitur si ne tab.2.2.1. 
 

Tab. 28.   Vendmostrimet e ujrave  nëntokësorë, POV-2017 

 
Nr. 

Anal. ujërave 
nëntokësorë 

Vendmostrimi 
Kodi 

mostrës 
 

Koordinat 
Frekuenca e 

monitorimit 

1 
Fiziko-kimike 
Bakteriologjike 

M.S Sibovc-JP 
Shpati perendimor PN-3 

7500275 
4724147 

629.9 

Periodike 

 

2 
Fiziko-kimike 
Bakteriologjike 

M.S Sibovc-JP 
Shpati perendimor 

 
PN-7 

7500365 
4723921 

625.5 

3 
Fiziko-kimike 
Bakteriologjike 

M.S Sibovc-JP 
Hade Pz-17 

7500374 
4725648 

700 

4 
Fiziko-kimike 
Bakteriologjike 

M.S Sibovc-JP 
Shipitullë Pv-1 

7500151 
4724395 

631 

 
Imazhi i pikave monitoruese te ujerave  nëntokësorë, M.S Sibovc-JP–2017 

Tab. 29.  Parametrat  për analizën e ujërave nëntokësorë-2017 

Nr. Parametrat Nr. Parametrat 

1 Data, muaji, viti 14 Nitritet   [mg/l] 

2 Koha e mostrimit 15 Nitratet  [mg/l] 

3 Moti 16 Sulfatet  [mg/l] 

4 Aroma 17 TDS[mg/L] 

5 Ngjyra 18 SHBO5  [mg/l] 

6 Temp.e ajrit[ºC]  19 SHKO  [mg/l] 

7 Temp. ujit [
0
C] 20 Hekuri (Fe)  [mg/l] 

8 pH  21 Alumini (Al) [mg/l] 

9 Oksigjen tretur [mg/l] 22 Mangani (Mn) [mg/l]* 

10 Përçuesh. [µS/cm] 23 NH4
+ 

 [mg/l] 

11 Materiet e susp.TSS [mg/l] 24 P [mg/l] 

12 Materiet e fundruara[ml/l] 25 Sasia [m
3
] 

13 Kloruret  [mg/l   

Tab. 30. Parametrat  për analizën mikrobiologjikete ujërave  nëntokësorë dhe ujrave siperfaqesore -2017 

1 Intestinal enterococci 

2 Escherichia coli 
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2.2.4  PARAQITJA TABELARE E DISA PARAMETRAVE KARAKTERISTIK NE UJRAT NENTOKSORE – DPQ – 2017. 
 
Tab.31.  Rezultatet e monitorimit te parametrave ne ujin nentoksore - 2017. 
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2.2.5  PARAQITJA GRAFIKE E DISA PARAMETRAVE KARAKTERISTIK NE UJRAT NENTOKSORE – 
DPQ – 2017. 

 

 
 

  

 

Sipas tab.31. dhe diagrameve shihet përbërja kimike e ujërave nëntokësore ne pikat monitoruese te disa 

parametrave karakteristik. gjate vitit 2017 te cilët janë monitoruar ne piozometrat te paraqitur si me 

larte. 

 

Kloruret  [mg/l 
45% 

Nitritet [mg/l] 
0% 

Nitratet [mg/l] 
1% 

Sulfatet  [mg/l] 
53% 

Alumini [mg/l] 
0% 

Mangani 
[mg/l] 

0% 

NH4+  
[mg/l] 

0% 

P [mg/l] 
1% 

MARS 

Kloruret  [mg/l 
42% 

Nitritet [mg/l] 
0% 

Nitratet [mg/l] 
1% 

Sulfatet  [mg/l] 
56% 

Alumini [mg/l] 
0% 

Mangani 
[mg/l] 

0% 

NH4+  [mg/l] 
0% 

P 
[mg/l

] 
1% 

QERSHOR  

Kloruret  [mg/l 
34% 

Nitritet [mg/l] 
0% Nitratet [mg/l] 

2% 

Sulfatet  [mg/l] 
63% 

Alumini [mg/l] 
0% 

Mangani 
[mg/l] 

0% 

NH4+  
[mg/l] 

0% 

P [mg/l] 
1% TETOR  
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2.3.0. MONITORIMI I AJRIT NË DPQ - 2017 
 

Qëllimi i monitorimit të ajrit në zonën e DPQ-së është përcaktimi i shkallës së ndotjes së ajrit nga 
veprimtaria e minierave. Matjet e imisioneve te pluhurit janë realizuar sipas  Ligji për mbrojtjen e 
mjedisit i Republikës se  Kosovës  Nr.03/L-025, si dhe Ligjit për mbrojtjen e ajrit nga ndotja nr  03/L-160. 
Matjet të cilësisë së ajrit - IMISIONI, respektivisht PM≤ 10(μ/m3), gjatë vitit 2017 është realizuar në një 
pike -  vend  gjegjësisht në F.Grabovc si dhe PTD. 
Gjithashtu është bere edhe monitorimi i EMISIONIT ne dy pika – vende , ne Shpatin perëndimor dhe 
Shpatin jugor te MSJ- P. 
Raporti i gjendjes mjedisore në DPQ për vitin 2017 – IMISIONI. 
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 si dhe indeksit AQI-se te OSHB, në mënyrë që të arrijmë në një konkluzion mbi 
gjendjen e cilësisë së ajrit në zonën e DPQ-së. 
 

2.3.1 VLERAT MESATARE PER IMISION TE PM-10 PER MUAJT TE VITIT – 2017. 
 
Tab.32. vlera mesatare e imisionit te PM 10 

 

Ne baze te vlerave mesatare mujore për PM≤ 10, te analizuara kemi tejkalime te vlerës (50 deri 100) vetëm ne 

muajt Korrik dhe Gusht te vitit 2017 sipas AQI –se ngjyre te verdhe “MESATARE”, ndërsa muajt te tjerë janë, sipas 

AQI –se ngjyre te gjelbëri  “E MIRE”. 

Vlera mesatare vjetore e PM≤ 10 është; 42.82157625  (μ/m
3
)),
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2.3.1. Cilësia e ajrit ne minierën e S.J.P  - pika monitoruese ne Graboc për vitin 2017 ( maj – dhjetor).  

 

Ne baze te rezultateve te monitorimit te cilesis se ajrit {parametrin PM≤ 10(μ)}  ne DPQ , gjate vitit 2017 , rezulton  se vlera e AQI-se e mire është 77.98%, vlera 

mesatare e AQI –se është 2.3% ,vlera e pashëndetshme për grupet e ndjeshme e AQI-se është 1.13% dhe  vlera e pashëndetshme e AQI-se është 0.56%. Normativi 

PM≤10µ: VKMSH =50 (μg/m
3
) 24 orë, 35 herë mos të tejkalohet në vit kalendarik VKMSH=40 (μg/m

3
) mes. vit kalendarik
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Tab.32.  Vlera e PM-10 (μg/m
3
)  brenda 24 (h) dhe mesatare për muaj, gjate vitit 2017 ne DPQ. 
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2.3.2.  Vlera mesatare e pluhuri total te depozituar {PTD (mg/m2xd)} per muaj, gjate vitit 2017 ne DPQ 

si dhe vlera mesatare e viti. 

 

Tab.33. vlera e PTD per muajt dhe vlera mesatare e vitit 2017 ne DPQ. 

 
 
Duke u bazuar në vlerat e matura  të paraqitura në tab.33 mund të konstatojmë se: Vlerat e matura  të cilësisë 
së ajrit (analiza e pluhurit total te depozituara) janë sipas normatives se OBSH -së . 
Ne baze te rezultateve te monitorimit te pluhurit total te depozituar (PTD)  ne DPQ , gjate vitit 2017 , rezulton  se 
vlera e PTD-se tejkalohet ne muajin gusht dhe shtator 2017. 
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2.4.0.  EMISIONIN E GAZRAVE NGA VETËNDEZJA E QYMYRIT PËR MUAJ NE DPQ - 2017  

 

Matjet e emisionit te gazrave nga vetëndezja e qymyrit  janë realizuar Sipas standardeve EN  14791:2005 EN  
15058:2006 EN  14789:2005 dhe  Udhëzimi administrativ mbi rregullat dhe normat e shkarkimeve në ajër nga 
burimet e palëvizshme të ndotjes Nr.06/2007 
Matjet e emisioneve të gazrave janë realizuar ne dy pika monitoruese te vetëndezjes se qymyrit, në pjesën 
perëndimore dhe jugore të minierës së “SJP”. Rezultatet jane te paraqitura si me poshte. 

 

Tab.34.Emisionet e gazerave nga vetëndezja e qymyrit 

 

DIAGRAMI I LAKORE SE EMISIONIT TE GAZRAVE JANAR – QERSHOR NE DPQ -2017
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DIAGRAMI I LAKORE SE EMISIONIT TE GAZRAVE KORRIK – DHJETOR NE DPQ -2017

 

2.5.0 MONITORIMI  I TOKES  

Problematika e shfrytëzimit të tokës bujqësore për nevoja jobujqësore është rregullua me Ligj dhe akte nënligjore. 
Sipas Ligjit për tokën Bujqësore (Ligji nr. 02/L-26) neni 13, 16, dhe 17, për Rikultivim të tokës bujqësore, me rastin e 
ndërrimit të destinimit të tokës për nevoja të eksploatimit të mineraleve duhet të përcillet/monitorohet shtresa 
humusore. 
Metodologjia e marrjes së mostrave 
· Shtresa humusore duhet analizuar para se ajo te gërmohet. 
· Në çdo hektar (ha) duhet hapur nga një profil pedologjike 
· Thellësia e marrjes së mostrave: 0-20 cm, 20-40 cm, 40-60 cm, 60-80 cm, 80-100 cm. 
Parametrat që do të analizohen : 
· Parametrat kimik: pH-ujor, CaCO3, Materiet organike, Humusi, N-total, Elementet ushqyes –P, K, Ca dhe Mg 
· Parametrat fizik: Lagështia hidroskopike, Pesha specifike dhe Përbërja granulometrike. 
 
 Distanca ne mes profileve pedologjike është rreth 150(m). 
 
Klienti (adresa/telefoni):              INKOS_Zhvendosja_Tetor_2017      
Mostrat i solli:                   Agrovet 
Përshkrimi i mostrës:                       Dhe 
Gjendja e mostrës:    Shkapërderdhur 
Nr. i mostrave:    15 
Koha e sjelljes:              26.10.2017 
Periudha e testimit:     26.10.2017 - 04.11.2017 
Kërkesa e testit:                                     pH, Humus, N-Përgj., CaO, K2O, MgO, P2O5, CaCO3, analiza 

mekanike dhe Pesha specifike. 
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 Konstatimi: 

Gjate vitit 2017 jane realizuar shtate profile pedologjike te monitorimit te tokes . 

Duke u bazuar në Rezultatet e analizës kimike, fiziko-mekanike, rezultatet e përmbajtjes së lagështisë 
dhe masës specifike të mostrave të dheut, por edhe nga vrojtimet e morfologjisë së profile bazë 
pedologjike, mund të konstatojmë se në përgjithësi vlerat e fituara me analizë për parametrat e 
hulumtuar: 
Vlerat mesatare të reaksionit të tokës (pH në ujë dhe 1M KCl); 
Përmbajtja e lëndës organike dhe azotit të përgjithshëm, 
Përmbajtja e Fosforit dhe Kaliumit të përshtatshëm, 
Përmbajtja e Kalciumit dhe Magnezit të këmbyeshëm, 
Përbërjes granulometrike-teksturës 
Masa e vërtet specifike dhe 
Lagështia higroskopike; 
Janë në kufinjë optimal në shtresën humusore, respektivisht në thellësinë deri 50 cm. 
Për këtë arsye, rekomandohet që shtresa e tokës deri në këtë thellësi duhet të trajtohet në mënyrë 
adekuate me normat e parapara me Ligj gjatë procesit të gërmimit/palosjes. 
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2.6.0 GJENDJA MJEDISORE – ZHURMA 

 
Kriteret, përpunimi dhe analiza e të dhënave të nivelit të zhurmës. 
Ligji për mbrojtjen nga zhurma i Republikës së Kosovës nr.02/L-102 dhe Direktivat e BE  parashohin  disa  nivele të 
ndotjes nga zhurma (shih Tab.35a  Ato mundësojnë  kategorizimin e zonave sipas shkallës së ndotjes nga zhurma-
vibracioneve dhe planifikimin e masave për mbrojtjen, zbutjen e ndikimit në zonë, me qëllim mbrojtjes së 
shëndetit dhe kualitetit të jetesës  njeriut. 
Tab35a. 

Metoda e matjes të nivelit të zhurmës, tipologjia 

Kur përdoret Gjatë punës së PKX 

Tipi i monitorimit Individual, momentale 

Kohë zgjatja e matjes LA90 = 15 (min) 

Kushtet e monitorimit: kushtet klimatike Vmes.< 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(jashtë,mbrenda) ( 07
00

-19
00

), 
Mbrëmje(jashtë,mbrenda) (19

00
-23

00
), 

Natën(jashtë,mbrenda)                                      (23
00

-07
00

) 

Analiza e metodës Krahasimi i vlerave të matura me ato të lejuara- 
minimale, maksimale 

Monitorimi I zhurmës ne DPQ eshte bere ne 5 pika monitoruese dhe atë ne oborrin e familjeve si me poshtë; 

Fshati  Grabovc- Agron Berisha ,Fshati Grabovc- Amrush Berisha ,  Fshati Grabovc - Halil Berisha , Shipitullë- 

Shkolla fillore , dhe F.Palaj, Fadil Preniqi. 

 
Pikat monitoruese te zhurmes ne DPQ gjate vitit – 2017.  
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2.6.1. Indikatorët e zhurmës ne pikat e monitoruar gjate vitit 2017 ne DPQ. 

 

Tab. 35b . Indikatori I zhurmes- 2017 DPQ 

 

 
Bazuar në vlerat e matura ne pikat monitorues dhe indikatorit te zhurme, të paraqitur  në tabelat nr.35b, mund 
të konstatojmë se kemi tejkalim te vlerave te preferuara vetëm ne pronën e Fadil Preniqit ,   duke u bazuar në 
standardet e BE-së nr. 2002/49 në imision (pranim). 
Gjate realizimit, matjeve te zhurmës ne DPQ evidentohen pajisjet te cilat kanë qenë duke punuar. 
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2.7.0 GJENDJA MJEDISORE - VIBRACIONET   

Legjislacioni 

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

Matjet e vibrimeve  janë realizuar në katër  pika matëse. 
 Matjet e vibracioneve janë kryer sipas Standardit  te BE-së nr. 44/2002. 
Instrumenti vendoset ne dysheme ndërsa pllaka dhe mikrofoni drejtohen ne drejtim te burimit te lëkundjeve.  

Metoda e matjes të nivelit të lëkundjes, tipologjia 

Kur përdoret Gjatë punës së PKX 

Tipi i monitorimit Individual, momentale 

Kohë zgjatja e matjes L = 10 (sec) 

Kushtet e monitorimit: kushtet klimatike Moti   

Lokacioni i matjeve Pjesa perëndimore e minierës SJP  (Grabovc), lokacionet 
e ndjeshme dhe ato obligative. 

Zhvillimi i matjeve; DATA DHE KOHA E MATJES 

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

 

Tipi i instrumentit, mënyra e matjes dhe llogaritjet te vibrimeve.   

Lloji i instrumentit matës “INSTATEL“ Minimate DS 078” 

MATJET 1. transferzale   (X) 2  vertikale (Y) 3. longitudinale (Z) 

Llogaritja e vibrimeve   
𝑥 = √Vt

2 + Vv
2 + Vl

2 (
mm

s
) 

KODI I MATJES  1 2 3 4 

VENDI I MATJES Edon..Berisha, 
Grabovc(oborr) 
Koordinatat  

E. Berisha, 
Grabovc(jashtë oborrit) 
Koordinatat  

M.S Sibovc - JP 
Koordinatat  
 

M.S Sibovc - JP 
Koordinatat  
 

KOORDINATA 7500340 
4723719 

7500372 
4723771 

7500382 
4723776 

7500411 
4723775 

 

Pikat e monitorimit të vibracioneve, në shpatin perëndimor, Sibovc JP - 2017
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Tab.36.  Vlerat e vibrimeve gjate monitorimit për vitin  2017 ne DPQ. 

 

Bazuar në vlerat e matura, të paraqitura në tabelat 36 dhe diagramin mund të konstatojmë se: 
Vlerat   janë ne kufij  të lejuara, përveç ne muajin shkurt ne piken 2 matëse - kemi tejkalim te normativit,  duke u bazuar në standardin nr. 44/2002/ EU. 

Gjate realizimi, matjeve te vibracioneve ne DPQ evidentohen pajisjet te cilat kanë qenë duke punuar. 
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2.8.0 GJENDJA MJEDISORE - FLORA DHE FAUNA 

 
Qëllim është te behet monitorimi i florës dhe faunës, prezentë në sipërfaqen të përcaktuara sipas POV-POM. 

Monitorimi  është realizuar  nga stafit profesional të laboratorit NSH. “Agrovet” të shoqëruar edhe nga zyrtari 

përgjegjës i INKOS-it. 

LEGJISLACIONI 

Baza ligjore sa i përket Biodiversitetit, ku janë të përfshira edhe flora dhe fauna janë: 

1. Ligjit për mbrojtjen e natyrës Nr. 03/L-233, 
2. Strategjia e Planit të Veprimit për Biodiversitetin 2011 – 2020 (kjo derivon nga ligji i mësipërm), dhe 
dokumente të tjera. 
 
Monitorimi është realizuar në katër lokacione: 
- Sibovci -JP S-1, S-2 
- Palosja e brendshme ‘’Kosova’’ S-3 

- Lumi Drenica S-4 
-Brezi i Gjelbër në shpatin perëndimor M.S Sibovc-JP 
Mostrat janë marrë në njëzetenjë pika (vende) nga sipërfaqet e caktuara për monitorim të cilat në total kanë 
përfshi një sipërfaqe prej 10 ha, ndërsa rezultatet janë prezantuar në tabela: për florë dhe për faunë (sipas 
ngastrave dhe sipërfaqes së përcaktuar më parë nga punëdhënësi). 

KONKLUZIONET;Nga puna e realizuar në terren gjatë këtij monitorimi, mund të përfundojmë si vijon: 

 Nga flora janë identifikuar shumë lloje të cilat janë mjaft të përhapura dhe paraqesin specie autoktone në 
këtë rajon. 

 Sa i përket florës, mund të themi se asnjë nga llojet e florës së konstatuar nuk është specie e rrezikuar dhe 
si e tillë ndeshet edhe jashtë zonës ku ne jemi duke hulumtuar. 

 Nga fauna janë konstatuar shumë lloje, pjesa më e madhe e të cilave i takojnë klasës së insekteve 
(Hexapoda), por ka dhe shpezë po dhe grupet tjera të organizmave shtazorë. 

 Edhe për faunën, mund të themi se llojet e përcaktuara në zonën e hulumtuar,  janë shumë të përhapura 
në tërë territorin e vendit tonë, prandaj nuk mund të futën në listën e organizmave të rrezikuara. 

 
Disa foto nga tereni gjate monitorimit te f.f gjate vitit 2017 ne DPQ. 
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2.9.0 MONITORIMI I VAJRAVE MBETURINË, MATERIALEVE MBETURINË TË VAJRAVE DHE 
MBETURINAVE TJERA  

 
Të mbrojë  mjedisin dhe shëndetin e njeriut nga ndotja me vajra mbeturinë (VM) dhe material mbeturinë me vajra 
(MMV).Të mundësojë vendosjen dhe funksionimin e sistemit të përshtatshëm dhe të sigurt  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. 
Informatat mirren nga departamente përkatëse te cilat operojnë me vajra. 
 
Tab. 37. Sasia e vajrave te grumbulluara,yndyrës dhe baterive  gjate muajve dhe totali I tyre per vitin 2017 DPQ.  

 

Konkluzion ;sipas tabelës 37. sasia  e përgjithshme e vajrave te grumbulluara gjate viti 2017 është  11841 

(l), yndyrës 750 (kg) te cilat janë te vendosura ne fuqi si dhe 4 bateri. Mirëpo duhet te behet zgjedhje 

afatgjatë për këto mbeturina , sepse tani për tani nuk janë te dorëzuara asnjë sasi te ndonjë operatori 

te licencuar. 

2.10.0 PRODHIMI I QYMYRIT DHE LARGIMI I DJERRINËS  NE DPQ – 2017 

Tab.38. prodhimi i qymyrit përgjatë muajve 2017 

PRODHIMI 2017 DPQ 

MUAJI QYMYRI (t) DJERRINA 
JANAR 681812 128942 

SHKURT 623237 84170 

MARS 798953 110729 

PRILL 623342 267610 

MAJ 710448 143877 

QERSHOR 618577 360649 

KORRIK 500755 153893 

GUSHT 655385 695346 

SHTATOR 643414 554815 

TETOR 672050 461989 

NENTOR 474467 549463 

DHJETOR 572257 416285 

TOTALI 7574697 3927768 
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Gjate vitit 2017 janë prodhuar gjithsej 7574697 (t) qymyr si dhe janë larguar djerrine 3927768 (m
3
).  

2.11. Reshjet  gjate vitit 2017 te monitoruara dhe evidentuara  me instrumentin Vantage PRO2. 

Instrumenti qe e posedojem –Vantage PRO2 , është I vendosur ne objektin ku I kemi zyret pranë INKOS. 
Muaji më të reshura më të mëdha është Janari me 145(mm), ndërsa muaji me me pak te reshura është 
Nëntori 10.2(mm) sepse (ne nëntor, monitorimi është bere vetëm deri me te 15.11.2017 për shkak se 
instrumenti është çrregulluar) për këtë arsye është marre vlere minimale e  te reshurave vjetore.. 
Lartësia mesatare vjetore e te reshurave arrin në 55.37272(mm), kurse sasia e të reshurave vjetore arrin 
554.1(mm). 
Tab.37. 

2017 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Reshjet. 145 72.4 16.1 48.3 41.4 18.2 36.3 31 35.6 99.6 10.2 / 

 

 

2.12. PERFUNDIM  

Dëmtimi i mjedisit  Minierat sipërfaqësore 

Dëmtimet e sipërfaqes së terrenit gjatë eksploatimit M.S Sibovc - JP 

Ndotja e ajrit-IMISIONI M 

Ndotja e ajrit-EMISIONI M 

Ndotja e ujërave M 

Ndotja nga zhurma M 

Flora - Fauna M 

Vibrimet  V 

Dëmtimi i sipërfaqes së terrenit pas eksploatimit L 

V i vogël; M-mesatar; L- i lartë 
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