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                              I. Hyrje 

Problemet e mjedisit dhe mbrojtja e tij janë ndër çëshjet më shqetësuese me të cilën 
ballafaqohen sot politikbërësit në të gjithë botën, ndërkaq posaçërisht ngrohja golbale po 
bëhet një shqetësim serioz për globin tokësor.

Në Kosovë, çështja e mjedisit, për fat të keq, nuk ka qenë për një kohë të gjatë në listën e
prioriteteve të politikbërësve. Mbrojta e mjedisit ende nuk zë hapësirën dhe rëndësinë e 
duhur në agjendat e politikbërësve qoftë në nivelin qendror, por veçanërisht në nivelin 
lokal.

Qendra për Politika dhe Avokim (QPA), në këtë raport, i cili është hartuar në kohën e 
fushatës parazgjedhore të zgjedhjeve lokale të nëntorit 2009, prezenton një përmbledhje të
shkurtër për gjendjen e mjedisit në Komunën e Obiliqit, infrastrukturën ligjore që rregullon 
fushën e mjedisit, qasjen e partive politike për çështjet mjedisore dhe në fund
rekomandimet, që janë dalë nga tryeza e organizuar për mjedisin, e që kanë synim 
përmirësimin e kësaj gjendje. 

Raporti është pjesë e projektit “Për nëj mjedis të pastër”, i cili është mbështetur nga 
Ambasada e SHBA-ve në Prishtinë, të cilën e falënderojmë përzemërisht. 

Po ashtu, QPA falënderon thellësisht përfaqësuesit e partive politike të Komunës së
Obiliqit, Organizatat Joqeveritare, si dhe qytetarët, të cilët kanë kontribuar me komentet 
dhe rekomandimet e tyre. 

Veçanërisht falënderojmë kandidatët e partive politike për kryetar të Komunës së Obiliqit:
z.Mehmet Krasniqi, kandidat i Lidhjes Demokratike të Kosovës për kryetar të Obiliqit, 
z.Haki Mjeku, kandidat i Partisë Demokratike të Kosovës për Komunën e Obiliqit, z.Ajet 
Berisha kandidat për kryetar nga Lëvizja për Bashkimi në Obiliq, z.Izija Mjekiqi kandidat
për kryetar nga Lidhja Demokratike e Dardanisë, pastaj përfaqësuesin e Aleancës për 
Ardhmërinë e Kosovës, z.Haki Jashari, si dhe përfaqësuesit e Kuvendit Komunal të
Obiliqit, përfaqësuesit e OJV-ve “Miqtë e tokës” dhe “Aureola”, të cilët kontribuan me 
rekomandimet dhe vërejtjet e tyre. 

QPA po ashtu thelësisht falënderon ata që bënë të mundur jo vetëm hartimin e këtij raporti, 
por edhe gjithë zbatimin e projekti “Për një mjedis të pastër”: Menaxheren e Projektit,
Afërdita Maliqi, ekspertin për çështje mjedisore, Tafë Veselaj, si dhe hulumtuesit Drilon 
Dobruna, Milaim Morina dhe Valentina Hyseni. 
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                       II. Komuna e Obiliqit- karakteristikat dhe veçoritë

                 1

Obiliqi shtrihet në pjesën qendrore të Kosovës me një sipërfaqe prej 105 km2, dhe sipas 
shënimeve të institucioneve komunale, Komuna e Obiliqit ka rreth 32.300 banorë, të 
shpërndarë në 21 vendbanime2.

Komuna e Obiliqit për shumë arsye është specifike në krahasim me komunat tjera në
fushën e mjedisit dhe siç dihet burimet kryesore të ndotjes së mjedisit janë termocentralet 
“Kosova A” dhe “Kosova B”, që bëjnë prodhimin e energjisë elektrike, pastaj ngrohtorja,
etj.

                                                
1 GIS-AMMK-MMPH
2 www.komuna-obiliqi.org



_______________________________________________________________________    
Projekti “Për një mjedis të pastër” i mbështetur nga Ambasada e SHBA-ve në Prishtinë

Vlerësimet e Ministrisë së Planifikimit Hapësinor të Kosovës (Analiza hapësinore 2006) e 
rendisin Obiliqin si një nga komunat më të ndotura në Kosovë.

Gjatë prodhimit të energjisë elektrike në termocentrale vjen deri te djegia e thëngjillit me 
ç’rast lirohen gazrat dhe pluhuri fluturues në formë të tymit dhe përmes tymtarëve lirohet
në atmosferë, kurse elementet tjera, që janë në përbërje të thëngjillit, lirohen në formë të 
hirit dhe të ujrave pas proceseve teknologjike. 

Si pasojë e kësaj ndotje, por edhe të vetë djegies natyrale të thëngjillit, krijohen mjegulla të
shumta sidomos gjatë sezonës së vjeshtës dhe dimrit.

Për shkak të ndotjes së madhe të mjedisit një numër i madh i qytetarëve të këtij lokaliteti, 
në krahasim me komunat tjera, vuajnë nga sëmundje të ndryshme, ndërsa kemi numrin më
të madh të të sëmurve me kancer. Analistët e mjedisit kanë alarmuar se përmasat e ndotjes i 
kanë kaluar standardet e pranuara ndërkombëtare për mjedisin në këtë komunë.

II.1. Gjendja aktuale në fushën e mjedisit

Komuna e Obiliqit është njëra ndër komunat me mjedisin më të ndotur në Kosovë. 
Ndotja e mjedisit në territorin e Komunës së Obiliqit është e përditshme dhe prek të gjitha 
sferat mjedisore si: ajrin, ujin, tokën, degradimin urban etj., ndërsa shkalla e ndotjes varet 
nga kapacitetet që janë në prodhim gjatë ditës. 

Ajri: Zonat me ndotje më të madhe të ajrit në Komunë janë në rreze prej 8 km nga zona
industriale dhe përfshin këto vendbanime: Dardhishtë, Obiliq, Mazgit, Plemetin, Hade, 
Palaj dhe Lajthishtë, ndërkaq nuk mbetet pa u prekur as Fushë Kosova dhe Prishtina.

Procesi i prodhimit të energjisë elektrike nga termoelektranat përcillet me emitim të 
pluhurit dhe gazrave siç janë: SO2, NOX, CO,CO2, H2S, bloza, thërmiat ajrore sedimentet 
e metaleve të rënda (Zn, Cu, Cd, Pb, Ni, Cr, He, Mn, etj). 3

Uji: Pas ndotjes së ajrit, uji është një problem tjetër dhe i pashmangshëm, me të cilin 
vazhdojnë të përballen qytetarët. Resurset ujore në këtë komunë, sidomos lumenjtë Sitnica 
dhe Drenica, janë të prekur seriozisht nga ndotja prej procesit termoenergjetik të
termoelektranave.

Gjenerimi i energjisë kërkon sigurimin e sasive të mëdha të ujit. Sasia më e madhe e ujit të
përdorur lirohet nga termoelektranat në formë të avullit si i padëmshëm dhe një pjesë tjetër 
si ujë i ndotur. 

                                                
3

MMPH-IPH-Kuvendi Komunal te Obiliqit/ Dhjetor,2006
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Ujërat e ndotura dalin nga uzinat e ndryshme të ujërave të ndotura tekonolgjik, laboratoret, 
repartet punuese, mbeturinat e derivateve, hirit, mbeturinat e vajrave dhe kemikateve, 
instalimeve sanitare dhe minierat. 

Nga proceset teknologjike të termoelektranave lirohen produkte ndotëse në lumë: nitratet, 
nitritet, kloruret, amonjaku, vlera e lartë e PH, fenole etj.

Në një raport nga Departamenti i Mjedisit në KEK të vitit 2008, parametrat kryesor që i 
kalojnë vlerat maksimale të lejuara janë: Ph, materiet e suspenduara dhe harxhimi i
KmnO4.4

Situatën edhe më të rëndë në këtë lumë e bën shkarkimi i ujërave të zeza nga komunat tjera 
si: Prishtinës, Fushë Kosovës, Lipjanit, Drenasit, Obiliqit si dhe vendbanimeve rurale që 
shtrihen përgjatë shtratit të lumit Sitnica.

Shkarkimi i ujërave të zeza vetëm në qytezën e Obiliqit është 87238 m³/në vit ose rreth 3 
l/s, ku si kolektor direkt e kanë lumin Sitnica. Sipas disa shënimeve, vetëm 60% e banorëve 
të komunës janë të kyçur në rrjetin e kanalizimit.5

Nga ndotja e mjedisit janë të prekur edhe ujërat nëntokësore sidomos puset që i përdorin 
banoret vendas, duke rrezikuar shëndetin e tyre.

Por, një çështje pozitive sa i përket furnizimit me ujë është se diku afër 60% e popullatës 
janë të lidhur me rrjetin e ujësjellësit, ndërkaq furnizimi bëhet nga ujësjellësi “Prishtina”
dhe nga Fabrika e ujit në Obiliq, kurse 40 % e popullatës furnizohen nga puset dhe burimet 
e ujit.

Toka: Gjatë aktiviteteve minerare si rezultat i largimit të materialeve inerte ka ardhur deri 
te mbulimi dhe degradimi i tokave. Materiali inert gjendet i shpërndarë në disa sipërfaqe në
formë të deponive dhe shpesh quhen si deponi të djerrinave apo palosje.

Deponitë ekzistuese të hirit dhe mihjet sipërfaqësore bëjnë degradimin më të madh të
tokave në Obiliq, duke zënë kështu rreth 500 ha.

Urbanizmi: Përveç ndotjes industriale kemi edhe ndotjen urbane nga mbeturinat urbane
(Obiliqi i Ri dhe Obiliqi i vjetër), bartja dhe grumbullimi i organizuar apo i paorganizuar i 
mbeturinave në deponinë qendrore dhe transporti.

                                                
4

Departamenti i Mjedisit ne KEK, Raporti mjedisor,2008
5

Komunat e Kosovës-Profil i shkurter, Qershor, 2008
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Komuna e Obiliqit mbeturinat urbane i hedh në Deponinë regjionale në Mirash (kjo deponi 
edhe pse është ndërtuar si deponi me standarde, ajo është shndërruar si ndotës i madh i
ujrave të Sitnices përmes pompimit). Nga një deponi regjionale sanitare tani është
shndërruar në një HOT-SPOT.

II.2. Infrastruktura ligjore në fushën e mjedisit

Kosova ka një infrastrukturë ligjore solide në fushën e mjedisit. Ndonëse legjislacioni për
mjedis është i ri, ai vazhdon të plotësohet dhe përmirësohet për t’iu përgjigjur zhvillimit të
qëndrueshëm të mjedisit, por edhe që të jetë i përafërt me standardet evropiane.

Ekzistojnë mbi 32 ligje të aprovuara dhe të zbatueshme, që prekin direkt apo janë të
ndërlidhura me çështjen e mjedisit.
Ligjet më të rëndësishme për mjedisin dhe që zbatohen në Komunën e Obiliqit janë:

 Ligji për mbrojtjen e mjedisit6

 Ligji për mbrojtjen e ajrit nga ndotja
 Ligji për ujërat
 Ligji për mbeturinat
 Ligji për mbrojtjen e natyrës

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor7 (MMPH) po ashtu ka aprovuar edhe një
varg aktesh dhe udhëzimesh administrative për mjedisin që janë të zbatueshme për
komunat e Kosovës.

Në nivelin lokal, në anën tjetër, infrastruktura në Komunën e Obliqit është mjaft e mangët, 
për shkak se Kuvendi Komunal në Obiliq deri më tani ka nxjerrë vetëm një rregullore, që
prek mjedisin dhe është në fuqi nga viti 2002;

o Rregullorja për mirëmbajtjen e pastërtisë dhe higjienës për tërë territorin e 
komunës.

Në Asamblenë Komunale të Obiliqit, në vitin 2009, kanë kaluar në diskutimin publik dhe 
presin të aprovohen këto rregullore dhe plandokumente, që prekin çështjen e mjedisit:

 Rregullorja për mbrojtjen e mjedisit
 Plani zhvillimor komunal
 Plani zhvillimor urban
 Plani lokal i veprimit për mjedis 

                                                
6 Të gjitha ligjet mund të gjenden në www.kuvendikosoves.org
7 www.ks-gov.net/mmph
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II.3. Institucionet përgjegjëse dhe mekanizmat për mbrojtjen e mjedisit

Në nivel qendror institucioni kryesor që harton politika dhe drafton ligjet në fushën e 
mjedisit natyrisht se është Ministria e Mjedisit dhe Planifikimti Hapësinor. Sidoqoftë,
shumica e politikave dhe ligjeve që miratohen në nivel qendror gjejnë zbatim në nivel 
lokal, ndërkohë që përgjegjëse për zbatimin e tyre janë institucionet qeverisëse lokale. 

Institucionet qeveritare, që merren me çështjen e mjedisit në Komunën e Obiliqit janë 
Asambleja Komunale, si institucion më i lartë në Komunë dhe Drejtoria për planifikim, 
urbanizëm, kadastër dhe mbrojtje të mjedisit. 

Në kuadër të këtij Drejtorati vepron Sektori për Mjedis, i cili udhëhiqet nga një zyrtar për 
Mjedis, por vetëm një zyrtar është i pamjaftushëm që të mbulojë tërë territorin e Obiliqit, si 
vendi më i ndotur në Kosovë .

Në Komunën e Obiliqit po ashtu veprojnë një numër relativisht i vogël i Organizatave 
Joqeveritare dhe mekanizma tjerë joshtetëror në fushën e mbrojtjes së mjedisit.

Një nga institutet që vepron dhe është aktiv në fushën e mjedisit është Instituti -INKOS, i 
cili bënë monitorimin e mjedisit për nevojat e KEK-ut, por edhe për sektorin privat të
bizneseve.

               III. Platformat politike të partive politike për çështjen e mjedisit

Partitë politike në zgjedhjet e vitit 2007, në platformat e tyre politike nuk i kanë kushtuar 
rëndësi mjedisit dhe mbrojtjes së ambientit. 

Por, edhe në zgjedhjet lokale (2009) ndonëse ishte pritur një vetëdijesim më i madh i 
partive për ambientin, duke pasur parasysh rëndësinë e ambientit jo vetëm për shëndetin e 
njeriut, por edhe peshën që ka në integrimet evropiane, një numër i partive politike, që kanë
garuar në zgjedhjet e 15 nëntorit 2009, nuk kanë prezentuar ndonjë projekt të veçantë në
fushën e mjedisit, kurse disa prej tyre nuk e kanë përfshirë fare mjedisin në platformat e 
tyre zgjedhore. 

Megjithatë, në krahasim me zgjedhjet e kaluara (2007), vërehet se është shënuar një
përparim i dukshëm sa i përket përfshirjes së mjedisit në platformat zgjedhore të partive 
politikë veçanërisht në nivel lokal.

Qendra për Politika dhe Avokim, më 3 tetor, ka organizuar një debat në Obiliq me 
përfaqësuesit e partive politike, që garojnë në zgjedhjet e 15 nëntorit 2009, ku kanë
shpalosur platformat e veta zgjedhore në fushën e mjedisit, duke përfshirë objektivat, 
planet, prioritetet dhe premtimet e tyre për përmirësimin e mjedisit.
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Në debatin me titull ”Për një mjedis të pastër”, kanë marrë pjesë këto subjekte politike: 
LDK, PDK, AAK, LDD dhe LB, si dhe përfaqësues të shoqërisë civile.

a) Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK) në këtë debat është përfaqësuar nga Mehmet 
Krasniqi, kandidat për kryetar komune. Edhe pse z.Krasniqi nuk ka ofruar ndonjë program 
të partisë së tij për çështjen e mjedisit, megjithatë ai ka prezantuar objektivat, problemet 
aktuale në mjedis, prioritetet, planet për te ardhmen dhe masat për mbrojtjen e mjedisit që
parasheh LDK. 

Si objektiv i LDK-së për çështjen e mjedisit mund të veçohet vlerësimi i burimeve 
ekzistuese si parakusht i zhvillimit ekonomik dhe shoqëror dhe identifikimi i partnerëve që
do të jenë pjesëmarrës dhe bartëse të përgjegjësive për mjedis. 

Z.Krasniqi si problem madhor për mjedisin ka evidentuar industrinë energjetike dhe 
aktivitetet minerale në mihje, ndërsa si plane për parandalimin e degradimit të mjedisit ka 
paraparë Planin Zhvillimor Komunal, Planin Zhvillimor Urban dhe Planet rregulluese. 

Krasniqi ka thënë se LDK si prioritet në fushën e mjedisit do të ketë: trajtimin e 
mbeturinave, ujërave të zeza, kanalizimin dhe ujësjellësin, mbrojtjen nga zhurma dhe më
shumë sipërfaqe të gjelbëruar. Ndërkaq, si masë parandaluese për ndotjen e mjedisit LDK 
parasheh edhe hartimin dhe aprovimin e rregulloreve komunale për mjedis dhe zbatimin e 
ligjeve ekzistuese. 

b) Partia Demokratike e Kosovës (PDK) është përfaqësuar nga kandidati për kryetar të
komunës, z.Haki Mjeku. Kandidati i PDK nuk ka ofruar një program politik për çështjen e 
mjedisit, por ai ka përmendur problemet mjedisore ekzistuese, si dhe politikat që ofron 
partia e tij  për një mjedis të shëndosh në nivel lokal. 

Z.Mjeku vlerësoi se shkaktar i ndotjes së ambientit në Komunën e Obiliqit janë 
termocentrali, por njëkohësisht edhe faktori njeri si dhe joefikasiteti i institucioneve për të 
vetëdijësuar qytetarët apo për të marrë masa për parandalimin e ndotjes së ambientit.

PDK-ja, sipas tij, do të ndërtojë politika të mirëfillta në nivelin qendor, në mënyrë që 
Komuna e Obiliqit të ketë një prioritet sa i përket çështjes së ambientit.

c) Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës (AAK) në debat është përfaqësuar nga z.Haki 
Jashari. AAK nuk ka prezentuar ndonjë program politik për çështjen e mjedisit, por 
përfaqësuesi z.Jashari ka folur për problemin e ndotjes së mjedisit, pasojat dhe prioritet që
ka kjo parti për fushën e mjedisit.

Ai ka vlerësuar se qytetarët e Obiliqit jetojnë në një mjedis shumë të ndotur dhe se me ata 
është bërë një eksperiment se sa mund t’i përballojnë ndotjes së ambientit.
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Z.Jashari ka thënë se ndotës kryesor të ambientit në këtë komunë janë: termocentrali, 
mihjet sipërfaqësore, deponia e hirit, deponia e mbeturinave, ujërat e papërpunuar 
industrial. 

Sipas tij, indikatorë tjerë janë edhe fusha elektromagnetike, ku janë krijuar substanca që 
janë të panjohura, por që dihet se janë shumë të dëmshme për organizmin. 

Por, AAK si prioritet në fushën e mjedisit ka paraparë: largimin e hirit, vendosjen e 
elektrofiltrave në termoelektrana, rikultivimin e hirit, rritjen e sipërfaqeve të gjelbëruar dhe 
analiza biologjike dhe kimike të ujërave nëntokësore dhe puseve.

d) Lëvizja për Bashkim (LB) në debat është prezantuar nga kandidati për kryetar të
komunës, z.Ajet Berisha, i cili nuk ka prezantuar ndonjë program politik për çështjen e 
mjedisit. 

Z.Berisha ka cekur problemet ekzistuese mjedisore në Komunë, siç janë: KEK-u, Deponia 
Regjionale e Mirashit, mosrespektimi i ligjeve ekzistuese për mjedis, etj.

Berisha ka paraqitur edhe prioritet që ka kjo parti në fushën e mjedisiti, që ishin paska të
veçanta krahasuar me subjektet tjera si: stimulimi i studentëve të rinj për studime në fushën 
e mjedisit, ndërtimin e stacionit monitorues për ndotjen e ajrit, ujit dhe tokës, krijimin e një 
drejtorie vetëm për mjedis, si dhe angazhimin që Komuna e Obiliqir të ketë një status të
veçantë nga komunat tjera, pikërisht për shkak të ndotjes së madhe të ambientit.

e) Lidhja Demokratike e Dardanisë (LDD) është përfaqësuar nga kandidati për kryetar, 
z.Izija Mjekiqi. As ky subjekt politik në debat nuk ka prezantuar program politik për 
çështjen e mjedisit, por kandidati Mjekiqi ka thënë se kjo parti ka bërë projekte të veçanta 
sa i përket ambientit.

Z.Mjekiqi ceku problemet ekzistues mjedisore në Komunën e Obiliqit dhe, sipas tij, faktor 
kryesor për ndotjen e ambientit janë KEK-u dhe kompania për hedhjen e mbeturinave.

LDD konsideron se edhe pyjet janë degraduar dhe se nuk janë marrë masa nga Komuna për 
parandalimin e prerjes së tyre.

Mjekiqi si nevojë urgjente për përmirësimin e mjedisit rekomandoi themelimin e një 
drejtorie, që do të merret vetëm me mjedisin.

Por, ai ka alarmuar se gjendja do të përkeqësohet edhe më shumë kur mendohet të 
ndërtohet edhe një termocentral i ri. 
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                           IV. Rekomandimet

Rekomandimet e dala nga debati “Për njëmjedis të pastër”:

Komuna e Obiliqit të ketë status të veçantë (ky rekomandim bazohet në
faktin se Obiliqi është njëra nga komunat më të ndotura në vend, për 
shkak të ndodhjes së termocentralit Kosova A dhe Kosova B, si dhe 
planeve të qeverisë qendrore për hapjen edhe të një termocentrali të ri).
Themelimi i një Drejtorie të veçantë për Mjedis (problemet që ka Obiliqi
me mjedisin aktualisht nuk mund të adresohen vetëm nga një zyrtar për 
mjedisin. Themelimi i një drejtorie të veçantë për mjedisin është një
propozim që unanimisht është përkrahur nga të gjitha partitë politike, por 
edhe përfaqësuesit e shoqërisë civile në Komunën e Obiliqit. Një drejtori 
e tillë do shërbente si ndërlidhje edhe me MMPL dhe në partneritet me të
do adresonte çështjet mjedisore në këtë komunë).
Trajtimi i ujërave të zeza (të përfshihen të gjitha vendbanimet rurale në 
rrjet të kanalizimit).
Selektimi, përpunimi dhe riciklimi i mbeturinave komunale (vendosja e 
sistemit të organizuar për grumbullimin dhe bartjen e mbeturinave 
komunale nga vendbanimet rurale në deponitë sanitare).
Eliminimi i deponive të egra në Obiliq.
Rehabilitimi, rikultivimi dhe gjelbërimi i sipërfaqeve të degraduara.
Ripyllëzimi i sipërfaqeve të zhveshura.
Vendosja e elektrofiltrave të teknologjisë së re, të cilët do të evitonin 
materiet e dëmshme (të kërkohet ndihma e faktorëve të lartëpërmendur, 
të cilët me të gjitha kapacitetet do të ndihmonim në ndërtimin e 
stacioneve matëse të ajrit, tokës, ujit dhe nivelit të ndotjes së tyre me 
qëllim që 24 orë të jetë nën kontroll gjendjen e ndotjes).
Të stimulohen studentët që të shkollohen në drejtimet mjedisore.
Koordinimi i materieve të dëmshme në bazë të ligjeve të Bashkimit 
Evropian.
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Të bashkangjitur:

Aneksi 1: Mbulimi medial

Në Kastriot ka 30 % më shumë të sëmurë më kancer në mushkëri

12:56 ET Prishtinë (KosovaLive)

Numri i njerëzve të sëmurë më kancer të mushkërive në komunën e Kastriotit (Obliq) është 
për 30 për qind më i lartë se në vendet të tjera, si pasojë e ndotjes ë madhe të ajrit nga 
termocentralet e Kosovës, u tha të shtunën në një tryezë organizuar nga Qendra kosovare 
për Politika dhe Avokim. 

Po ashtu, sipas pjesëmarrësve të kësaj tryeze e cila u mbështet nga Ambasada e Shteteve të 
Bashkuara të Amerikës (SHBA) në Kosovë, më shumë se 13 për qind e rasteve të shfaqjes 
së karcinomit tumoral në mushkri, vjen si rezultat i ajrit të ndotur. 

Ndryshe, të gjitha partitë politike të cilat garojnë për Kastriotin në zgjedhjet e sivjetme 
lokale, shfaqën platformat e tyre në mbrojtjen e mjedisit. Kjo komunë është më e atakuar 
nga ndotja e ajrit, pasi që dy termocentralet e Kosovës, “Kosovës A” dhe “Kosovës B”, 
shtrihen në këtë pjesë. 

Përfaqësuesi i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Haki Jashari ngriti në pah çështjen e 
shëndetit të qytetarëve të kësaj komune, për të cilët tha se janë më të atakuar nga kanceri në 
mushkri krahasim me vendet tjera të Kosovës. 

Ndërsa Ajet Berisha, përfaqësuesi i Lëvizjes për Bashkim, kritikoi qeverisjen aktuale për 
mos përgjegjësi ndaj gjendjes nëpër të cilin po kalon komuna. 

Sipas tij, qeveria komunale asnjëherë, gjatë vitit 2009, nuk ka pasur në rend të ditës në 
çështjen e ndotjes së mjedisit në komunë dhe për këtë sektor ka ndarë vetëm 6000 euro. 

“Kuvendi Komunal nuk ka as Drejtori për mbrojtjen e ambientit dhe kjo është një 
hendikep”, ka thënë Berisha. 
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Të pranishmit po ashtu theksuan se çështja e ndotjes së mjedisit në Kastriot është 
përgjegjësi edhe Qeverisë së Kosovës, e cila sipas tyre, po neglizhon këtë problem. 

Ndryshe, përfaqësues të partive politike, por edhe të pranishmit tjerë kanë dhënë 
rekomandime për adresimin e mbrojtjes së mjedisit të cilat përfshinë: trajtimi i ujërave 
minerare para se të hidhen në lum; mbjellja e bimëve në deponinë e hirit; themelimi i një 
Instituti për mbrojtjen e mjedisit; themelimi i Drejtorisë për energjetikë dhe mbrojtjen e 
mjedisit në kuadër të Kuvendit Komunal të Kastriotit; shkollimin e kuadrove për mjedisin, 
etj. /m.shefkiu/ 

ARTIKULLI I BOTUAR NË EKONOMISTI

Kastrioti ka shumë problemet me ambient

03/10/2009 10:24:00

Organizuar nga Qendra për Politika dhe Avokim (QPA) me mbështetjen e 
Ambasadës së SHBA-së në Prishtinë, në Kastritot, ka mbajtur tryezen “Për një 
mjedis të pastër”, ku përfaqësues të të gjitha partive politike, që garojnë për zgjedhjet 
e 15 nëntorit në këtë komunë, kanë shpalosur platformat e tyre zgjedhore në fushën e 
mbrojtjes së mjedisit. 

Ekonomisti

Të gjithë kandidatët, përfaqësues të OJQ-vë dhe qytetarëtë kanë konkluduar se 
termocentrali dhe KEK-u janë ndotësit kryesor të mjedisit. Përfaqësuesi i AAK, Haki 
Jashari, ka theksuar se në komunën e Kastriotit ka 30 për qind më shumë të sëmurë me 
kancer në mushkëri se sa në komunat tjera, që, sipas tij, 13 për qind e ndotjes së ambientit 
ndikon në përhapjen e kësaj sëmundjeje. Ajet Berisha, përfaqësuesi i Lëvizjes për Bashkim, 
ka kritikuar qeverisjen aktuale në këtë komunë, për mospërgjesëi ndaj gjendjes nëpër të 
cilin po kalon komuna, që është ajo e ndotjes së ambientit. Sipas tij, qeveria komunale 
asnjëherë, gjatë vitit 2009, nuk ka pasur në rend të ditës në çështjen e ndotjes së mjedisit në 
komunë dhe për këtë sektor ka ndarë vetëm 6000 euro. “Kuvendi Komunal nuk ka as 
Drejtori për mbrojtjen e ambientit dhe kjo është një hendikep”, ka thënë Berisha. Të 
pranishmit po ashtu theksuan se çështja e ndotjes së mjedisit në Kastriot është përgjegjësi 
edhe Qeverisë së Kosovës, e cila, sipas tyre, po neglizhon këtë problem. Ndryshe, 
përfaqësues të partive politike, por edhe të pranishmit tjerë kanë dhënë rekomandime për 
adresimin e mbrojtes së mjedisit të cilat përfshinë: trajtimi i ujrave minelare, para se të 
hidhen në lum, mbjellja e bimëve në deponitë e hirit, themelimi i një Instituti për mbrojtjen 
e mjedisit, themelimi i  Drejtorisë për energjetikë dhe mbrojtjen e mjedisit në kuadër të 
Kuvendit Komunal të Kastriotit, shkollimin e kuadrove për mjedisin, etj. 
(www.ekonomisti.com)
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Obiliq, 3 tetor 2009


