
Plani i Veprimit Mjedisor dhe Social i KOSTT-it (PVMS) 
Nr. Veprimi  Rreziqet mjedisore 

/ Detyrimet / 
Përfitimet  

Kërkesat legjislative 
/ Kërkesat e BERZH 
për performancë / 
Praktikat më të mira / 
Standardet e BE-së  

Nevojat për 
investime / 
Resurset / 
Përgjegjësia  

Orari kohor 
Veprimet të 
përfundohen  

Synimi dhe kriteret e 
vlerësimit për zbatim 
të suksesshëm  

Komente  

1 Hartimi dhe dorëzimi i raporteve për 
statusin e zbatimit të këtij PVMS dhe 
performancës mjedisore dhe sociale. 

Monitorimi i 
performancës 
mjedisore  

BERZH PR1 Resurse të 
brendshme 

Çdo vit  Dorëzimi i raporteve për 
performancën 
mjedisore, shëndetit 
profesional dhe sigurinë 
dhe performancën 
sociale  

 

2 Hartimi dhe zbatimi i Planit për 
Angazhimin e Palëve të Interesit 
(PAPI), duke përfshirë procedurën e 
ankimimit për projekte si pjesë e 
programit të PSK. 
 
Hartimi i PSK dhe raportimi në pajtim 
me standardin PSK GRI më 2016.           

Angazhimi efektiv 
me palët e interesit  

Standardet e BERZH 
për performancë 
BERZH PR10, 
paragrafi 11 

WSP e ka zhvilluar 
këtë plan në emër 
të KOSTT  

 2014 
PSK in 2016 

Shënimet për zbatimin  
 
Deri më 2015 të 
hartohet një udhërrëfyes 
për zbatimin e programit 
PSK, me synim të 
raportit të parë më 2016 
apo 2017 

 

3 Publikimi i Përmbledhjes Joteknike 
(NTS) për secilin nga projektet 
investuese. Përditësimi i NTS sipas 
nevojës pas finalizimit të dizajnin e 
linjës. 
NTS do të përfshijë një hartë që tregon 
lokacionin e investimit si dhe emrin 
kontaktues për të kërkuar më shumë 
informata. 

Komunikimet publike 
të projekteve dhe 
zhvillimeve të reja  

Standardet e BERZH 
për performancë 
BERZH PR10, 
paragrafi 14 

WSP e ka zhvilluar 
këtë plan në emër 
të KOSTT, me 
gjasë përditësimi i 
tij do të jetë i 
nevojshëm pas 
finalizimit të linjës  

Pas finalizimit të 
modelit të linjës 
dhe para fillimit 
të ndërtimit. 

Mirëmbajtja e NTS për 
projektet e reja në faqe 
të internetit  
Të sigurohet linku i NTS 
në raportin vjetor  

 

4 Formalisht të miratohen draft sistemet 
ISO14001 OHSAS18001 dhe të kryhet 
një auditim i pavarur i certifikimit, me 
sistemi të vazhdueshëm të auditimit të 
certifikimit, për të siguruar 
përshtatshmëri të sistemit të zhvilluar. 
Sistemi EHS duhet të përfshijë një 
procedurë të gatishmërisë dhe reagimit 
emergjent që inkorporon të gjithë 
skenarët për t’i parandaluar njoftimet e 
paplanifikuara dhe për të minimizuar 
çdo dëmtim aksidental. 
 

Përmirësimi i 
performancës EHS  

Praktikat më të mira 
BERZH PR1 

Fillimisht auditori i 
jashtëm dhe 
pastaj resurset e 
brendshme 

2015 
 
ISO 50001 by 
2016 

Dorëzimi i strukturës 
përfundimtare të sistemit 
EHS në BERZH dhe 
gjetjet e auditimit të 
pavarur të përmbushjes. 
 

 



Nr. Veprimi  Rreziqet mjedisore 
/ Detyrimet / 
Përfitimet  

Kërkesat legjislative 
/ Kërkesat e BERZH 
për performancë / 
Praktikat më të mira / 
Standardet e BE-së  

Nevojat për 
investime / 
Resurset / 
Përgjegjësia  

Orari kohor 
Veprimet të 
përfundohen  

Synimi dhe kriteret e 
vlerësimit për zbatim 
të suksesshëm  

Komente  

Zbatimi i ISO 50001 by 2016 

5 Të sigurohen për miratim planet 
paraprake për çdo linjë të nënstacionit 
dhe transmisionit. Kjo duhet t’i 
paraqesë distancat e propozuara midis 
të gjitha rrugëve të linjave dhe banimet 
më të afërta duke përdorur harta të 
sakta dhe të përditësuara si dhe duke 
treguar të gjitha rrugët e hyrjes, 
lokacionet e shtyllave dhe asnjë qasjet 
e rrugëve që janë të nevojshme.  
 

Vlerësimi VNM i 
projektit  

Praktikat më të mira 
BERZH PR1 5-7 

Resurse të 
brendshme 

Para fillimit të 
ndërtimit 

Dorëzimi i dizajnit 
paraprak për 
nënstacionet dhe rrugën 
e linjës në BERZH për 
miratim. Kjo duhet të 
përfshijë distancat e 
propozuara të miratimit 
ndërmjet të gjitha 
pajisjeve dhe 
infrastrukturës së 
projektit dhe receptorët 
banesorë.  
 

Është kritike që të mbahen 
distancat minimale me 
ndërtesa dhe kjo duhet të 
konfirmohet për secilën linjë. 

6 Kur nevojiten blerje të tokës publike/ 
private huamarrësi do të aprovojë një 
Kornizë Politikave të Zhvendosjes, në 
veçanti në zonat ku kufizimet në 
përdorimin e tokës janë të panjohura. 
Parimet dhe procedurat e 
përgjithshme, të drejtat dhe 
kompensimi, duhet të ceken këtu. 
 
Pasi të jenë identifikuar dhe 
përkufizuar komponentët individualë të 
projektit, RFP mund të veprojë si bazë 
për ofrimin e një nivelit të 'duhur' të 
Planit të Veprimit të Zhvendosjes apo 
Planit të Rivendosjes së Jetesës. 
Të sigurohen detajet e kritereve për 
kompensim të rëna dakord me 
pronarët e prekur të tokës, apo 
përdoruesit joformalë të tokës për 
rrugën e linjës transmisionit, të gjitha 
vendet në shfrytëzim dhe rrugët për 
qasje pasi të jenë finalizuar.  
 
 

Pagesë e drejtë për 
pronarët e tokave  

BERZH PR5 paragrafi 
6 

Resurse të 
brendshme dhe të 
jashtme  

(BERZH mund të 
ofrojë këshilla 
strategjike) 

Para fillimit të 
ndërtimit 

Dorëzimi i detajeve të 
finalizuar të 
marrëveshjeve në 
BERZH për aprovim  

 



Nr. Veprimi  Rreziqet mjedisore 
/ Detyrimet / 
Përfitimet  

Kërkesat legjislative 
/ Kërkesat e BERZH 
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Praktikat më të mira / 
Standardet e BE-së  
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vlerësimit për zbatim 
të suksesshëm  

Komente  

7 Të sigurohen detajet e programit të 
punës dhe metodat specifike të 
menaxhimit, pasi të jenë finalizuar ato, 
për të siguruar se në vendet ku mund 
të kufizohet qasja në objekte afariste 
apo banesore në kohë të përkohshme, 
gjatë kohës së shtrirjes së kabllove 
nëntokësore, pengesat të jenë sa më 
të vogla.  

Kompensimi dhe 
minimizimi  i 
pengimit të 
banorëve pronarë të 
bizneseve përmes 
qasjes në objekte  

BERZH PR5 paragrafi 
6 

Resurse të 
brendshme 

Para fillimit të 
ndërtimit 

Dorëzimi i detajeve të 
finalizuar në BERZH për 
aprovim  

Metodat me gjasë do të 
përfshijnë renditjen në 
sekuencë të operacioneve të 
hapjes së kanaleve për ta 
mbajtur qasjen në biznese, 
apo qasjen e përkohshme 
në ura apo qasjen e 
kalimtarëve. Kjo është 
veçanërisht e rëndësishme 
kur është e nevojshme qasja 
me mjete të rënda. 

8 Të ofrohet konfirmim se projektet do të 
filtrohen sipas kërkesës për VNM në 
përputhje me ligjet e Kosovës. 

Vlerësimi VNM i 
projektit  

Praktikat më të mira 
BERZH PR1 
paragrafët 5-7 

Resurse të 
brendshme 

Para fillimit të 
ndërtimit 

Të përcillen detajet e 
vendimit nga Ministria e 
Mjedisit në BERZH.  

 

9 Hartimi i politikave formale për të 
mbuluar trajtimin manual, punën në 
hapësira të kufizuara, stresin e vendit 
të punës dhe përdorimin e ilaçeve dhe 
alkoolit që aplikohen për stafin, 
kontraktuesit dhe nënkontraktuesit.  

Përmirësim i 
performancës EHS  

Praktikat më të mira 
BERZH PR2, paragrafi 
5 

Resurse të 
brendshme 

Fundi i 2014 Politika, procedurat e 
punësimit të dorëzohen 
në BERZH. 

 

10 Të sigurojë detajet e masave që do të 
zbatohen për të siguruar që pajisjet  
bartëse dhe pajisjet lartësuese janë të 
afta për përdorim. Së paku, çdo pajisje 
duhet të ketë identifikues të veçantë, 
orarin e inspektimit dhe listën e plotë të 
aspekteve të inspektuara (p.sh. 
konsumi, shenja të dëmtimit, zhveshjet, 
lidhjet e lirshme, etj.), formulari i 
dokumentuar të plotësohet pas çdo 
inspektimi së bashku me të dhënat e 
çdo veprimi përmirësues që 
ndërmerret. E aplikueshme për stafin, 
kontraktuesit dhe nënkontraktuesit.  
 

Përmirësim i 
performancës EHS 

Praktikat më të mira 
BERZH PR2, paragrafi 
13 

Resurse të 
brendshme 

Fundi i 2014 Detajet e masave që do 
të zbatohen të 
dorëzohen në BERZH. 

 

11 Të kryhet një rishikim për sa i përket 
vlerësimit të humbjeve SF6 dhe 
llogaritjeve të përgjithshme të 
emetimeve të gazrave serrë nga 

Ulja e emetimeve të 
gazrave serrë 
(direkte dhe 

EU IPPC standardet, 
Ndryshimi Klimatik 
BERZH PR3, paragrafi 

Resurse të 
brendshme 

Fundi i 2014 
pastaj çdo vit  

Raporti për gjetjet e 
rishikimit dhe veprimet e 
propozuara me afate 
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aktivitetet e KOSTT  indirekte) 17, 18, 19 kohore për zbatim  

12 Realizimi i studimit të efikasitetit të 
energjisë për të gjitha lokacionet me 
konsum të konsiderueshëm, duke 
përfshirë zyrat qendrore. 

Ulja e konsumit të 
energjisë dhe 
gazrave serrë 
(indirekte) 

EU IPPC standardet – 
Ndryshimi Klimatik, EU 
ETS 
BERZH PR3, paragrafi 
10 

Resurse të 
brendshme 

Fundi i 2015 Raporti dhe plani i 
veprimit pastaj zbatimi i 
gjetjeve 

 

13 Realizimi i një studimi të efikasitetit të 
ujit për Qendrën Kombëtare të 
Dispeqingut. Të përfshihet vlerësimi 
për shfrytëzimin e ujit të ricikluar nga 
shirat. 

Ulja e konsumit të 
ujit  

Praktikat më të mira, 
EU IPPC standardet 

BERZH PR3, paragrafi 
10 

Resurse të 
jashtme 

Fundi i 2015 Raporti dhe plani i 
veprimit pastaj zbatimi i 
gjetjeve 

 

14 Realizimi i një studimi për minimizimin 
e mbeturinave për Qendrën Kombëtare 
të Dispeqingut dhe departamentit të 
mirëmbajtjes.  

Ulja e konsumit të 
mbeturinave  

 

Praktikat më të mira, 
EU IPPC standardet 

BERZH PR3, paragrafi 
10 

Resurse të 
brendshme 

Fundi i 2015 Raporti dhe plani i 
veprimit pastaj zbatimi i 
gjetjeve 

 

15 Punëtorëve duhet tu sigurohet 
mirëqenie vendi për pushim në çdo 
kohë në lokacione të ndërtimit të 
nënstacioneve të propozuara dhe 
linjave të transmisionit. 
Kompania gjithashtu duhet të sigurojë 
mbulesë dielli dhe ujë të pijshëm për 
ekipet e mirëmbajtjes.  

Kushtet e punës  Praktikat më të mira 
BERZH PR2, paragrafi 
13 

Resurse të 
brendshme 

Dhjetor  2014 Detajet apo aranzhimet 
e përcaktuara të 
dorëzohen në BERZH 

 

16 Sigurimi që politika e kompanisë 
ndalon diskriminimin direkt apo indirekt 
ndaj personave që kërkojnë punësim 
apo punonjësve, përmes aplikimit të 
Ligjit të Punës së Kosovës  

Kushtet e punës Praktikat më të mira 
BERZH PR2 paragrafi 
2  

Resurse të 
brendshme 

Në vazhdim e 
sipër 

Politika e procedurat e 
punësimit të dorëzohet 
në BERZH 

Monitorimi i rezultateve 
të procedurës së 
ankimimit  

 

 
17 

Realizimi i një studimi të materialeve 
që përmbajnë azbest për të verifikuar 
shkallën e pranisë së azbestit në të 
gjitha lokacionet dhe për të përgatitur 
një regjistër të azbestit të identifikuar.  
Hartimi i një plani të menaxhimit me 

Menaxhimi i 
materialeve të 
rrezikshme  

Rregulloret e BE-së 
lidhur me azbestin  
BERZH PR4, paragrafi 
12, 13, 14 

Resurse të 
brendshme me 
ndihmën e 
ekspertëve të 
kualifikuar. 
Kostot e 

Fundi i 2014 Studimi i kryer nga 
ekspertë të kualifikuar 
dhe në zbatim të planit 
të menaxhimit  
Dëshmi të largimit të 
duhur të raportuar në 

 



Nr. Veprimi  Rreziqet mjedisore 
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heqjen e kontrolluar të burimeve të 
asbestit pas çmontimit të strukturave 
përkatëse ose nëse ka rrezik të madh 
për shkak të gjendjes së dobët të 
asbestit.  
 

rehabilitimit– të 
panjohura 
(varësisht nga 
gjetjet) 

baza vjetore me të 
dhënat të tjera të 
mbetjeve. 

 
18 

Realizimi i një studimi për 
zëvendësimin e transformatorëve të 
KEDS si pjesë e projektit të Prishtina 6 
për identifikimin e pranisë së PCB-ve. 

Menaxhimi i 
materialeve të 
rrezikshme 

Rregulloret e BE-së 
lidhur me shëndetin 
dhe sigurinë  
BERZH PR4, paragrafi 
12, 13, 14 

Resurse të 
brendshme 

Tetor 2014 Raporti i inventarit dhe 
plani për zëvendësim 
nëse konstatohet prania  
Dëshmi të largimit të 
duhur nga aktivitetet e 
regjistruara të largimit të 
mbetjeve  

 

19 Realizimi i një rishikimi të të gjitha 
lokacioneve nëse janë pajisur me 
gropa septike, çfarë janë kushtet e tyre 
dhe nëse ka ndotje të tokës për shkak 
të mbimbushjes apo dështimit.  
 

Parandalimi i 
kontaminimit të 
tokës dhe ujërave 
nëntokësore  

Praktikat më të mira, 
EU IPPC standardet 

BERZH PR3, paragrafi 
10 

Resurse të 
brendshme 

Qershor 2015 Dorëzimi i raportit dhe 
planit të veprimit në 
BERZH pastaj realizmi i 
përmirësimeve të 
identifikuara  

 

20 Sigurimi i detajeve të masave që do të 
zbatohen në të gjitha lokacionet si 
zonat e rrethuara për deponim, por 
posaçërisht departamenti i mirëmbajtës 
në Kosova B, për kontrollin e vajrave 
dhe kimikateve të deponuara në 
kazanë dhe mënyra se si ato do të 
kontrollohen për të parandaluar lirimin 
aksidental në tokë apo ujë.  
 

Parandalimi i 
kontaminimit të 
tokës dhe ujërave 
nëntokësore 

Praktikat më të mira, 
EU IPPC standardet 

BERZH PR3, paragrafi 
10 

Resurse të 
brendshme 

Qershor 2015 Dorëzimi i raportit dhe 
planit të veprimit në 
BERZH pastaj realizmi i 
përmirësimeve të 
identifikuara   

 

21 Sigurimi i detajeve të masave që do të 
aprovohen për të mundësuar sigurinë e 
punëtorëve, sigurinë dhe mirëqenien 
gjatë ndërtimit të linjës së transmisionit 
në pjesën veriore të Kosovës. 
Të bëhet një studim për pastrimin e 
vendit nga mjetet pashpërthyera dhe të 
zbatohen kontrollet e duhura sipas 

Shëndeti dhe siguria 
profesionale  

Praktikat më të mira 
BERZH PR2, paragrafi 
13 

Resurse të 
brendshme 

Para fillimit të 
ndërtimit 

Dorëzimi i raportit në 
BERZH 
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nevojës  
  

22 Zhvillimi i procedurës së gjetjeve së 
rastësishme arkeologjike për 
menaxhimin e gjetjeve të mundshme 
gjatë ndërtimit të projekteve  

Ruajtja 
arkeologjike  

Praktikat më të mira 
BERZH PR8, 
paragrafi 8 

Resurse të 
brendshme 

Para fillimit të 
ndërtimit 

Dorëzimi i procedurës 
në BERZH 

 

 

 


