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CLRP Projekti për pastrim dhe bonifikim të tokës (Clean-up and Land 

Reclamation Project) 

CLRP-AF Financimi shtesë për Projektin për pastrim dhe bonifikim të tokës 

(Clean-up and Land Reclamation Project – Additional Financing) 

CLRP-SAF Financimi i dytë shtesë për Projektin për pastrim dhe bonifikim të 

tokës (Clean-up and Land Reclamation Project – Second Additional 

Financing) 

IPN Inxhinieringu, prokurimi dhe ndërtimi 

VNMS  Vlerësimi i ndikimit mjedisor dhe social 
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Association) 
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Power Technical Assistance Project) 
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MW Megavat  

PO Politika operative  
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SDR Të drejtat e veçanta të tërheqjes (Special Drawing Rights) 

VSMS Vlerësimi strategjik mjedisor dhe social 

UNMIK Misioni i administratës së përkohshme të kombeve të bashkuara në 

Kosovë  
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PËRMBLEDHJA EKZEKUTIVE 

 

Sfondi 

 

i. Më 30 qershor 2015, Paneli Inspektues regjistroi një Kërkesë për inspektim në lidhje me 

Financimin e dytë shtesë për Projektin e pastrimit të sektorit të energjisë dhe bonifikimin e tokës 

(CLRP-SAF), financuar nga Asociacioni Ndërkombëtar për Zhvillim (Banka) dhe për Projektin e 

propozuar energjetik të Kosovës (PEK). Kërkesa është parashtruar nga tre përfaqësues të 

komuniteteve në Kosovë të cilat janë të vendosur në fushën e re të mihjes të Kosovës, një rezervë 

e linjitit kjo prej rreth 150 km2 ku aktualisht është duke u zhvilluar mihja. Ndikimet e pohuara 

negative të cilat ata besojnë se burojnë nga ndihma teknike e ofruar nga Banka në kuadër të CLRP-

SAF, si dhe nga PEK i propozuar.  

   

ii. Financimi i dytë shtesë për Projektin e pastrimit të sektorit të energjisë dhe bonifikimit 

të tokës (CLRP-SAF). Projekti fillestar i Pastrimit të sektorit të energjisë dhe bonifikimit të tokës 

(CLRP) pati për synim të shtjellojë çështje të trashëguara mjedisore të cilat nuk janë të ndërlidhura 

me projektet e financuara nga Banka por të cilat rrjedhin nga puna 50 vjeçare e termocentralit të 

vjetër Kosova A. Këtu përfshihej mbështetja për të vënë tokën e mbuluar nga materialet mbuluese 

në dispozicion për komunitetin dhe për të mbështetur operacionet e pastrimit dhe praktikat e mira 

mjedisore në sektorin e mihjes dhe të energjisë. Pasi financimi i parë është aprovuar në vitin 2007, 

Financimi i dytë shtesë (CLRP-SAF) ofroi mbështetje shtesë për ngritje të kapaciteteve të Qeverisë 

së Kosovës (QK) për praktikat e mira mjedisore në sektorin e xehetarisë dhe të energjisë. CLRP-

SAF gjithashtu përfshin financimin e pajisjeve për monitorim të ajrit për të matur cilësinë fillestare 

të ajrit, dheut dhe ujit për të mbledhur të dhëna mbi ndotjen, Vlerësimin e ndikimit mjedisor dhe 

social (VNMS) për PEK-un e propozuar si dhe monitorimin e zbatimit të Planit të veprimit për 

zhvendosje (PVZH) për lagjen Shala të fshatit Hade.  

   

iii. CLRP dhe financimet shtesë kanë arritur rezultate të dukshme mjedisore (shih Aneksin 

5). Këtu përfshihen: 

 

 Eliminimi i hedhjes së hirit dhe pothuajse rehabilitimin e plotë të një deponie të 

madhe të hirit; 

   

 Rikuperimi i 650 hektarëve të tokës për habitate natyrore, bujqësi apo për 

destinacione të tjera; 

 

 Largimi dhe trajtimi i sigurt i 20,000 toneve të substancave të rrezikshme nga 

gazifikimi i thëngjillit; dhe  

 

 Instalimi i tre stacioneve të monitorimit të vazhdueshëm të cilësisë së ajrit në 

komunën e Obiliqit. Informata mbi cilësinë e ajrit vihet publikisht në dispozicion.  

 

iv. Projekti i propozuar energjetik i Kosovës. PEK-u i propozuar synon të sigurojë furnizim 

të besueshëm të energjisë për ekonominë e Kosovës, përballueshmërinë e energjisë për qytetarë 

dhe biznese si dhe ulje të dukshme të ndikimeve mjedisore dhe sociale nga prodhimi i energjisë 

elektrike. PEK-u i propozuar do të mbështeste ndërtimin e një termocentrali të ri 600 MW të 
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furnizuar nga linjiti, i cili do të përmbushte Direktivën rigoroze të Bashkimit Evropian mbi 

emetimet industriale. Aktualisht, si pjesë e hulumtimit paraprak të Bankës, është duke u kryer 

VNMS-ja, në mënyrë që të shërbejë si bazë për vendimin mbi PEK.  

 

Përgjigja e Menaxhmentit ndaj Kërkesës për inspektim 

   

v. Asnjë projekt i mbështetur nga Banka në sektorin e xehetarisë dhe i energjisë në Kosovë 

ka pasur nevojë për zhvendosje. Menaxhmenti dëshiron të theksojë se asnjë zhvendosje e 

përmendur në Kërkesë nuk rrjedh nga ndonjë projekt i mbështetur nga Banka por nga veprimtaritë 

vazhdueshme të mihjes në Kosovë. Banka mbështet përpjekjet e QK-së për të shtjelluar 

trashëgimitë mjedisore nga prodhimi i energjisë dhe nga mihja, dhe ndihmon në ngritjen e 

kapacitetit të saj për të përmirësuar praktikat në sektorin e mihjes përmes CLRP-SAF-it.  

   

vi. Menaxhmenti nuk pajtohet se dëmi i cekur në Kërkesë rrjedh nga mos-përputhshmëria 

e Bankës me politikat dhe procedurat e saj. Menaxhmenti ka shqyrtuar me kujdes çështjet e 

parashtruara në Kërkesë – të cilat kanë të bëjnë me ankesa që rrjedhin nga veprimet e ndërlidhura 

me zhvendosjen të kryera nga QK, e të cilat nuk janë të ndërlidhura me projektet e financuara nga 

Banka – dhe ka konstatuar se Banka ka ndjekur politikat dhe procedurat në fuqi përkitazi me 

çështjet e parashtruara në Kërkesë. Si rezultat i kësaj, Menaxhmenti beson se të drejtat dhe interesat 

e Parashtruesve të Kërkesës nuk janë dhe as do të preken në mënyrë të drejtpërdrejtë dhe negative 

nga dështimi i Bankës në zbatim të politikave dhe procedurave të saj.  

 

vii. Menaxhmenti pajtohet se praktikat e kaluara të zhvendosjes në Kosovë, të cilat burojnë 

para angazhimit të Bankës, kanë shkaktuar ndikime negative në popullsinë e prekur dhe Banka 

është duke punuar që t’i ndihmojë QK-së të përmirësojë praktikat e saj dhe të ngritë kapacitetin 

e saj. Nga sa u tha më lartë, Banka e sheh si një domosdoshmëri zhvillimore të mbështesë QK në 

përmirësimin e praktikave mjedisore dhe sociale për të shmangur apo zbutur ndikimet në njerëz 

dhe mjedis, dhe mbështetja e Bankës për Kosovën ishte e fokusuar në këtë drejtim. Për këtë arsye, 

mbështetja e Bankës përfshin ndihmë teknike për të shtjelluar çështje të cilat mund të rrjedhin nga 

dobësitë e tilla të ndërlidhura me sigurimin e tokës dhe proceset e zhvendosjes.  
 

viii. Mbështetja e Bankës ka ndihmuar në ngritjen e kapacitetit të Kosovës për të menaxhuar 

zhvendosjen e ndërlidhur me mihje, duke çuar kështu në përmirësime të dukshme në praktikën 

e zhvendosjes. Këtu përfshihet mbështetja për zhvillimin e një Kornize të politikës së zhvendosjes 

për të qeverisur zhvendosjet e ndërlidhura me mihje në përputhje me politikat e Bankës dhe 

aplikimin e saj të parë për zhvendosjen e lagjes Shala të fshatit Hade. Edhe pse kjo ka çuar në 

përmirësime të dukshme të praktikave të zhvendosjes në Kosovë, vlen të ceket se mund të bëhen 

përmirësime të vazhdueshme gjatë zbatimit të ardhshëm. 
 

ix. Menaxhmenti nuk pajtohet fuqishëm se ndikimet negative të cekura në Kërkesë 

rrjedhin nga këshillat praktike të ofruara nga Banka apo se kanë gjasa të rrjedhin nga PEK-
u i propozuar. Në të kundërtën, operacionet e ndihmës teknike të Bankës të përgatitura në 

përputhje me politikat dhe procedurat e Bankës për të shmangur apo zbutur ndikimet e mundshme 

negative mjedisore dhe sociale – kanë zbutur ndikimet negative duke i ndihmuar QK-së që të 
përmirësojë politikat dhe praktikat e zhvendosjes.  Nëse Banka vendos të mbështesë PEK-un e 

propozuar në të ardhmen, do të aplikohen politikat relevante të Bankës për t’iu shmangur apo 
zbutur ndikimeve negative. 
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x. Kërkesa pohon gabimisht se aktivitetet aktuale dhe të ardhshme të mihjes janë të 

ndërlidhura ekskluzivisht me PEK-un e propozuar. Kjo nuk është e vërtetë. Banka ende nuk ka 

marrë vendim nëse do të mbështesë PEK-un e propozuar. Mihja e linjitit në Kosovë, me nevojën 

pasuese për blerje të tokës dhe zhvendosje është në vazhdim e sipër dhe do të vazhdojë me ose pa 

PEK-un e propozuar për shkak të kërkesës nga dy termocentralet ekzistuese, Kosova A dhe B.  
 

xi. Kërkesa nuk diferencon saktë ndërmjet përgjegjësive dhe aktiviteteve të Qeverisë dhe 

përgjegjësive të bankës në kuadër të operacioneve të financuara nga Banka. Kërkesa shpesh iu 

referohet vendimeve dhe praktikave të Qeverisë të cilat janë të ndërlidhura me mihjen aktuale të 

linjitit në Kosovë por të pa ndërlidhura me ndonjë projekt të mbështetur nga Banka dhe mbi të 

cilat Banka nuk ushtron ndonjë kontroll.  Më tej, pohimet e dëmit të shprehura në Kërkesës kanë 

të bëjnë me aktivitetet e ndërlidhura me mihjen të cilat ose: (i) datojnë para përfshirjes së Bankës 

në sektorin e xehetarisë të Kosovës; ose (ii) janë ushtrim i pushtetit sovran të QK-së e të cilat nuk 

janë të ndërlidhura me operacionet e financuara nga Banka. Në lidhur me projektet e mbështetura 

nga Banka, Banka vazhdon të ofrojë këshilla dhe ndihmë teknike për QK në përputhje me 

politikat e Bankës. 
 

xii. Kërkesa lidh në mënyrë të pasaktë kufizimet në ndërtime të cilat rrjedhin nga themelimi 

i Zonës me interes të veçantë ekonomik me PEK-un e propozuar.  Kjo nuk është e saktë, Zona 

me interes të veçantë ekonomik është pjesë e vendimit më të gjerë të Qeverisë për krijimin e 

zonave e që kanë të bëjnë me mihjen në faza të depozitit të linjitit në Fushën e re të mihjes, të cilat 

do të furnizojnë Kosovën A dhe B pavarësisht PEK-ut të propozuar. Zona është themeluar përmes 

Vendimit të Qeverisë në nëntor të vitit 2004, që është para angazhimit të Bankës në Kosovë. QK 

ka ndryshuar dhe zmadhuar Zonën duke përfshirë tërë Fushën e re të mihjes në mars të vitit 2009; 

ky vendim hyri në fuqi në tetor të vitit 2011. Banka nuk ka financuar ndihmë teknike në lidhje me 

Zonën me interes të veçantë ekonomik. 
 

xiii. Aktualisht është në zhvillim e sipër vlerësim gjithëpërfshirës i ndikimit mjedisor dhe 

social si pjesë e hulumtimit paraprak të Bankës që do të shërbejë si bazë për të marrë vendimin 

mbi PEK-un e propozuar. Nëse Banka vendos të mbështet PEK-un e propozuar, miniera që ofron 

linjit për termocentralin do të konsiderohet si një aktivitet i ndërlidhur dhe do të shtjellohet ashtu 

siç parashihet me politikat e Bankës.  VNMS përfshin shqyrtim të alternativave të mihjes dhe 

masat e zbutjes si dhe një analizë të çështjeve relevante. 
 

xiv. Duke qenë se Menaxhmenti nuk pajtohet me pohimet e dëmit që rrjedhin nga mos-

përputhshmëria me politika, veprimet për të sjellë projektet në përputhshmëri nuk konsiderohen 

të nevojshme. Mirëpo, Menaxhmenti pranon ndikimet negative me të cilat ballafaqohen 

komunitetet në Fushën e re të mihjes për shkak të mungesës së planifikimit adekuat nga QK dhe 

sigurimit të parealizuar të tokës, edhe pse këto nuk janë të ndërlidhura me operacione të 

mbështetura nga Banka.  Menaxhmenti mbështet QK në përmirësimin e kapacitetit të saj për 

sigurim të tokës dhe politikat dhe praktikat e zhvendosjes përmes shërbimeve analitike dhe 

këshillimore të Bankës si dhe me aktivitetet në përgatitje dhe mbikëqyrje të projektit.  Në këto 

aktivitete, në sigurojmë përputhshmëri të plotë me politikat e Bankës. 
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I. HYRJE  
 

1. Më 30 qershor 2015, Paneli Inspektues regjistroi Kërkesë për inspektim, Kërkesa IPN 

RQ 15/04 (në tekstin e mëtejmë “Kërkesa”), në lidhje me Financimin e dytë shtesë për Projektin 

e pastrimit të sektorit të energjisë dhe bonifikimit të tokës (CLRP-SAF), financuar nga 

Asociacioni ndërkombëtar për zhvillim (Banka) dhe Projektin e propozuar Energjetik të Kosovës 

(PEK).  
 

2. Kërkesa për inspektim është parashtruar nga tre përfaqësues të komuniteteve në Hade (të 

ri dhe të vjetër) si dhe Obiliqi, gjegjësisht, nga kreu i komunitetit Shala e cila është zhvendosur 

në Shkabaj të Ri (Hade të Re), kreu i komunitetit i cili ende banon në Hade dhe kreu i komunitetit 

të ndërlidhur me rrënimet e vitit 2004, e i cili banon në Obiliq/Obilic, Kosovë.  Kërkesa gjithashtu 

është nënshkruar nga tre organizata kosovare të shoqërisë civile, gjegjësisht Iniciativa për mjedis 

dhe zhvillim lokal, Forumi për iniciativa qytetare dhe Konzorciumi i shoqërive civile të Kosovës 

për zhvillim të qëndrueshëm, në tekstin e mëtejmë “Parashtruesit e Kërkesës.” Kërkesës i janë 

bashkëngjitur dokumentet vijuese: 
 

 Raporti me titull “A është zhvendosja e detyrueshme e Kosovarëve e propozuar me 

Projektin energjetik të Kosovës në përputhje me Standardet Ndërkombëtare për 

Zhvendosje të Detyrueshme?,” të datës shkurt 2014, nga Theodore Downing 

(“Raporti Downing”); dhe  
 

 Letra nga Zyra e Bankës Botërore në Kosovë për kontakt personin e emëruar nga 

Parashtruesit e Kërkesës, e datës 5 shkurt 2015, me të cilin ofrohen disa vrojtime të 

shkurtra lidhur me Raportin Downing, duke bërë me dije se raporti veç ishte përfshirë 

si dokument kyç për analizën e Vlerësimit të ndikimit mjedisor dhe social (VNMS) 

për PEK, dhe duke inkurajuar pjesëmarrje aktive në procesin konsultativ të VNMS-

së. 
 

3. Menaxhmenti vë në pah se Kërkesa nuk përmban përshkrime specifike të ndonjë dëmi të 

caktuar i cili pohohet të jetë shkaktuar ose i cili ka gjasa t’i shkaktohet individëve të caktuar e që 

rrjedhin nga mos-përputhshmëria e Bankës me politikat dhe procedurat e saj. Sipas mendimit të 

Menaxhmentit, Kërkesa ka të bëjë me: (a) mënyrën dhe procesin përmes të cilit Qeveria e 

Kosovës (QK) ka kryer dhe kryen zhvendosjen e detyrueshme për aktivitetet e kaluara, aktuale 

dhe të ardhshme të mihjes në Kosovë; dhe (b) kufizimet në ndërtim dhe zhvillimin ekonomik për 

bashkësitë që jetojnë në Zonën me interes të veçantë ekonomik, të cilët mund të zhvendosen në 

të ardhmen.  
 

4. Menaxhmenti gjithashtu vë në pah se Parashtruesit e Kërkesës gjithashtu i kanë 

bashkëngjitur Kërkesës “Raportin Downing” pa iu referuar atij apo pa shpjeguar se çfarë statusi 

ka ky raport në raport me Kërkesë, dhe në veçanti pa iu referuar seksioneve relevante të Raportit.  

Duke qenë se Paneli ka pranuar këtë shtesë si pjesë e Kërkesë, Menaxhmenti i është përgjigjur 

Raportit. 
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II. KONTEKSTI I VENDIT DHE SEKTORIT 
 

5. Kapacitet e vjetruara, të brishta të prodhimit të energjisë kërcënojnë zhvillimin 

shoqëroro-ekonomik të vendit. Kosova u ngrit si një shtet i brishtë i pas-luftës me 1.8 milionë 

banorë pas shpalljes së njëanshme të pavarësisë nga Serbia në vitin 2008. Është njëri prej vendeve 

më të varfra të Evropës, ku rreth një e treta e qytetarëve jetojnë nën vijën kombëtare të varfërisë, 

dhe shteti duhet të përshpejtojë potencialin e vet për rritje në mënyrë që të ul dukshëm normat e 

larta të papunësisë dhe varfërinë. Një pengesë madhore në këtë përpjekje – dhe sipas disa 

anketave pengesa më e madhe – është furnizimi joadekuat, jo i besueshëm dhe gjithnjë e më i 

brishtë i energjisë elektrike. Frequent power outages disrupt business and manufacturing as 

well as education and health services, with associated annual costs to businesses estimated 

to represent about 5 percent of gross domestic product (GDP).1 Anketa më e fundit e Mjedisit 

afarist dhe performancës së sipërmarrjeve (BEEPS) gjithashtu konstatuan se firmat e Kosovës e 

shohin furnizimin e paqëndrueshëm të rrymës si një pengesë madhore për të bërit biznes. 

Rrjedhimisht, situata e pazgjidhur e energjisë përfaqëson pengesën kryesore për tërheqjen e 

investimeve të huaja të shkallës, fushëveprimit dhe cilësisë së nevojshme për të rritur 

prodhimtarinë në sektorët kyç të ekonomisë së Kosovës dhe të prodhojnë rritje. 
 

6. Kërkesa për energji është rritur me shpejtësi në dekadën e kaluar, ndërsa prodhimi i 

energjisë ka vazhduar të mbështetet në dy termocentrale të vjetruara, ndotëse dhe gjithnjë e 

më të paqëndrueshme. Gjatë periudhës 2000 – 2013, konsumi i energjisë është rritur pothuajse 

për 95 përqind, ku kërkesa kulmore (piku) është rritur për 70 përqind përgjatë periudhës së 

njëjtë. Rreth 97 përqind të prodhimit vendor të Kosovës vjen nga dy termocentrale të linjitit 

(Kosova A dhe Kosova B), me kapacitet neto operativ prej rreth 730-770 MW. Të dy 

termocentralet furnizohen me linjit nga Miniera jugperëndimore e Sibovcit. Të dy termocentralet 

janë ndotës të mëdhenj, me emetime përtej standardeve të përcaktuara nga Direktiva e Bashkimit 

Evropian (BE) për impiante të mëdha të djegies.  
 

7. Për shkak të një eksplozioni në qershor të vitit 2014, e cila rezultoi në dy fatalitete dhe 13 

lëndime, termocentrali 50 vjeçar Kosova A ka punuar me më pak se gjysma e kapacitetit të vet 

(dhe për disa muaj nuk ka punuar fare) gjatë gjysmës së dytë të vitit 2014, duke shkaktuar kështu 

nevojën për importe emergjente. Termocentrali 25 vjeçar Kosova B vazhdon të përjetojë rënie të 

shpeshta nga sistemi. Hendeku në prodhim mbulohet nga restrikcione dhe importe të energjisë 

elektrike. Në dekadën e kaluar importet zënë 5 – 17 përqind të konsumit vjetor.  

Disponueshmëria e importeve të rrymës për energjinë elektrike elementare kufizohet nga 

kushtet rajonale të furnizimit, në veçanti gjatë muajve të dimrit; dhe nga marrëdhëniet 

historikisht të vështira politike me disa shtete fqinje. Me 11 miliardë ton të vlerësuar të rezervave 

të dëshmuara dhe të shfrytëzueshme, Kosova ka rezervën e tretë më të madhe të linjitit në 

Evropë. Studimi i opsioneve energjetike (2012) dhe versioni i azhurnuar (i cili pritet në 2015) i 

kryer nga Banka Botërore konstatojnë se Kosova duhet të mbështetet në prodhimin e energjisë 

me linjit për furnizimin e ngarkesës elementare në vitet e ardhshme, edhe teksa vendi zhvillon 

alternativa energjetike në mënyrë agresive. 
 

8. Në këtë kontekst, QK, me mbështetje të partnerëve të jashtme (në veçanti Bashkimin 

Evropian dhe Shtetet e Bashkuara), propozon strategji shumëkrerëshe për të shtjelluar krizën 

                                                           
1 Ndikimi i furnizimit jo të qëndrueshëm dhe i cilësisë në bizneset e Kosovës, USAID 2012. 
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energjetike të Kosovës dhe çështjet e ndërlidhura mjedisore.    Kjo qasje synon: (i) të vë jashtë 

përdorimit Kosovën A dhe ta zëvendësojë atë me termocentral të ri, bashkëkohor, të operuar nga 

një subjekt privat me kapacitet 600 MW “Kosova e Re” (TCKR), i cili do të jetë në përputhje me 

Direktivën rigoroze të BE-së lidhur me emetimet industriale; (ii) të rehabilitojë dhe të 

modernizojë Kosovën B, përfshirë sigurimin e përputhshmërisë me Direktivën e BE-së mbi 

impiantet e mëdha të djegies; (iii) të përmirësojë efikasitetin e distribucionit të energjisë elektrike; 

dhe (iv) të investojë më shumë resurse në efiçiencë energjetike dhe të rris shfrytëzimin e energjisë 

së ripërtërishme. Zbatimi i strategjisë së lartpërmendur pritet të ul grimcat, dioksidin e sulfurit, 

dhe emetimet e nitrogjen oksidit në nivele që janë në përputhje me Direktivat e BE-së. 
 

9. Në kuadër të partneritetit me Bankën, QK i ka kërkuar IDA-s që të sigurojë një 

Garanci të pjesshme të riskut (GPR) për PEK-un e propozuar, të financuar në sektorin privat. 
Fillimisht në vitin 2005, fushëveprimi i propozuar i projektit përfshinte: (i) ndërtimin e një 
termocentrali të ri prej 2,000 MW; (ii) rehabilitimin e Kosovës B; dhe (iii) zhvillimin e minierës 
së linjitit të Sibovcit.  Dy komponentët e fundit janë hedhur poshtë nga dizajni i propozuar i 
projektit2 për të përmirësuar mundësitë e financimit për projektin e propozuar. Ndikimi i 
aktiviteteve të nevojshme të mihjes për furnizim të PEK-ut të propozuar janë duke u shqyrtuar 
në përputhje me politikën e Bankës. 

 

10. Zgjerimi i mirë-planifikuar i minierave të linjitit të Kosovës është me rëndësi thelbësore 

për të furnizuar termocentralet ekzistuese dhe të ardhshme.  Janë tre fusha të ndryshme të 

mihjes të cilat mund të furnizojnë termocentralet aktuale Kosova A dhe B si dhe TCKR e re: 

Fusha e Sibovcit (gjithashtu e njohur si “Fusha e re e mihjes”), Fusha D dhe Fusha jugore. 

Fushëveprimi i VNMS-së për PEK, aktualisht në zhvillim e sipër, do të përfshijë analizë të 

alternativave ekzistuese të mihjes, të cilat do të marrin parasysh ndikimet mjedisore dhe sociale.  

(Shih Hartën 1 në vijim.) 

11. Kosova ka dobësi në proceset e sigurimit të tokës dhe të zhvendosjes, të cilat datojnë 

para angazhimit të Bankës në vend. Këto dobësi përfshijnë planifikimin joadekuat të zhvillimit 

të minierës dhe së këndejmi edhe mungesën e proceseve adekuate dhe me kohë të sigurimit të 

tokës dhe të zhvendosjes. Praktika e mihjes në Kosovë përfshin mihjen në afërsi të 

vendbanimeve para zhvendosjes së vendbanimeve të tilla, gjë që shkakton një mori të ndikimeve 

negative mjedisore dhe sociale në komunitetet e prekura. Në të kaluarën, kjo gjithashtu ka 

shkaktuar çështje të sigurisë në disa lokacione, që rrjedhin nga jostabiliteti i pjerrësirës dhe rreziku 

i drejtpërdrejt nga rrëshqitjet e dheut nga mihja; gjithashtu ka shkaktuar dëbime emergjente, si në 

rastin e evakuimit emergjent të Hades në vitin 2004 (shih Aneksin 2). Praktika e mihjes afër zonave 

të banuara gjithashtu rezulton në ndikime të tjera të mundshme negative, siç janë ato në fshatrat 

Hade, Shipitulle dhe Grabovci i Poshtëm.  Këto ndikime përfshijnë ndotjen nga zëri, vibracionet 

dhe rrezik nga rrëshqitjet e dheut, çrregullimet e burimeve të ujit, pluhurin e kontaminuar, 

komunikacion më të dendur të automjeteve që kalojnë nëpër fshatra si dhe infrastrukturë të 

dëmtuar.3 
 

                                                           
2 Ky vendim është marrë nga Komiteti drejtues i PEK-ut në fillim të vitit 2014. Shih http://mzhe.rks-

gov.net/?page=2,42,830 
3 Këto çështje janë identifikuar gjatë misioneve mbikëqyrëse të Bankës dhe janë ngritur me QK. Këto ndikime 

shqyrtohen në kuadër të VNMS. 

http://mzhe.rks-gov.net/?page=2%2C42%2C830
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Harta 1. Lokacioni i fushave të mihjes, termocentraleve dhe fshatrave të prekura 
 

 
  



5 

12. Dobësia e Kosovës në proceset e sigurimit të tokës dhe të zhvendosjes për mihje si dhe 

angazhimi i Bankës në sektorin energjetik të vendit, krijojnë nevojën për mbështetje të QK-së 

për të përmirësuar praktikat mjedisore dhe sociale të ndërlidhura me mihje, si dhe për të 

ndihmuar përmirësimin e kapacitetit të Kosovës për të menaxhuar zhvendosjen e ndërlidhur 

me mihjen në një mënyrë të përgjegjshme mjedisore dhe sociale. 

 

III. SFONDI I PROJEKTEVE 
 

13. Kërkesa iu referohet aktiviteteve të financuara dhe të propozuara në kuadër të dy 

operacioneve të ndryshme të financuara nga Banka dhe përgatitjet për një projekt të 

propozuar. Këtu përfshihet:  (i)  ndihma teknike që e ofruar në kuadër të Projektit të ndihmës 

teknike të energjisë elektrike me linjit (LPTAP, i mbyllur në vitin 2011); (ii) CLRP-SAF, në 

vazhdim e sipër; dhe (iii) PEK-un e propozuar, në përgatitje e sipër (shih gjithashtu pasqyrën në 

Tabelën 2). 
 

(i) Projekti i ndihmës teknike të energjisë elektrike me linjit 
 

14. LPTAP është aprovuar nga Bordi i Bankës në 12 tetor, 2006 në një shumë të 

përgjithshme prej 5.8 milionë SDR (barasvlershme me 8.1 milionë USD). Banka aprovoi 

Financimin e shtesë për Projektin më 28 qershor 2007 në një shumë prej 1.4 milionë SDR (të 

barasvlershme me 2.0 milionë USD) ndërsa LPTAP është mbyllur më 31 dhjetor, 2011.  
 

15. Banka ka financuar LPTAP-në me pikësynimet vijuese: (i) të ndihmojë QK-në që të 

fuqizojë kornizën lehtësuese politike, ligjore dhe rregullatore të përshtatshme për investime të 

reja në sektorin energjetik; dhe (ii) t’i ndihmojë QK të tërheq investitorë të kualifikuar privat për 

të zhvilluar minierat e linjitit dhe për të ngritur kapacitete të reja për prodhimin në termocentralin 

me linjit, të udhëhequr nga standarde të reja të qëndrueshmërisë mjedisore dhe sociale.  
 

 

16. Projekti fillestar Pastrimi i sektorit të energjisë dhe bonifikimit të tokës (CLRP) është 

aprovuar nga Bordi i Bankës më 13 qershor, 2006 me gjithsej 3.8 milionë SDR (të barasvlershme 

me 5.3 milionë USD).  Bordi i Bankës aprovoi Financimin e parë shtesë (CLRP-AF) më 28 

qershor 2007 në një shumë prej SDR 3.3 milionë (të barasvlershme me 4.6 milionë USD).  

Projekti ka pikësynimet vijuese: (i) të shtjellojë brengat mjedisore të trashëguara në lidhje me 

hedhjen në hapësirë të hapur të hirit në tokë nga termocentrali Kosova A në pronësi të Korporatës 

Energjetike të Kosovës (KEK), (ii) t’i ndihmohet KEK-ut që tokat aktualisht të mbuluara me 

material të vihen në dispozicion për qëllime zhvillimore dhe të trajtohet deponia e hirit4 të Kosova 

A, dhe (iii) të iniciohen operacionet strukturore përbrenda KEK-ut për operacione të 

vazhdueshme të pastrimit dhe praktika të mira mjedisore gjatë operacioneve të mihjes.  CLRP 

dhe CLRP-AF janë mbyllur më 30 qershor, 2015. 
 

17. Bordi i Bankës aprovoi Financimin e parë shtesë (CLRP-AF) më 10 maj 2013 në një 

shumë prej 2.8 milionë SDR (të barasvlershme me 3.9 milionë USD).  Data e mbylljes e CLRP 

SAF para pak kohe është vazhduar më 29 shkurt, 2016. 

                                                           
4 Deponia e hirit e Kosovës A përmban hirin nga Termocentrali Kosova A, e cila është stabilizuar, ri-formësuar, dhe 

mbuluar në kuadër të Projektit për të eliminuar ndikimet mjedisore nga deponia. 
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18. CLRP-SAF shtoi ngritjen e kapacitetit për praktikat e mira mjedisore në sektorin e 

xehetarisë dhe të energjetikës në Ministrin e mjedisit dhe planifikimit hapësinor (MMPH) dhe 

prandaj zgjeroi pikën e tretë të PDO, ku parashihet “mbështetje KEK-ut dhe MMPH-së për të 

realizuar operacione të vazhdueshme të pastrimit dhe praktikat e mira mjedisore në sektorin e 

xehetarisë dhe atë energjetik.” CLRP-SAF siguroi financim për mbjellje shtesë të druve në zonat 

e mihjes, mënjanimin e kimikateve të rrezikshme nga lokacioni i KEK-ut dhe një komponentë të 

re në kuadër të MMPH-së për monitorim dhe menaxhim të mjedisit. Ai financon: 

(i) pajisjet për monitorim të ajrit për të matur të dhënat fillestare të cilësisë së ajrit, (ii) monitorim 

të dheut dhe ujit për të mbledhur të dhëna lidhur me gjendjen fillestare të ndotjes së ujit dhe ajrit, 

(iii) Vlerësimin e ndikimit mjedisor dhe social (VNMS) për PEK-un e propozuar, (iv) monitorim 

të zbatimit të PVZH për lagjen Shala të fshatit Hade nga QK; (v) Paneli ndërkombëtar i 

ekspertëve mjedisor dhe social; dhe (vi) një studim mbi rritjen e ultë të karbonit.  
 

19. CLRP-ja dhe Financimet shtesë tashmë kanë arritur rezultate të rëndësishme mjedisore, 

përfshirë mënjanimin e dy deponive të hirit, rehabilitimin pothuajse të plotë të deponisë së hirit 

të Kosova A-së dhe mbulimin e saj me dhe, duke eliminuar kështu ndikimin nga pluhuri nga 

manipulimi dhe hedhja e hirit. Gjithashtu, janë rikuperuar 650 hektarë të tokës për habitate 

natyrore, bujqësi apo për destinacione të tjera në zonat e stërngarkuara të KEK-ut, ndërsa janë 

mënjanuar dhe trajtuar në mënyrë të sigurte 20,000 ton të substancave të rrezikshme nga gasifikimi 

i thëngjillit.   Në fund, janë instaluar tre stacione të monitorimit të vazhdueshëm të cilësisë së 

ajrit në zonë, ku informatat mbi cilësinë e ajrit janë vënë publikisht në dispozicion5. 

(iii) Projekti i propozuar energjetik i Kosovës 
 

20. PEK-u i propozuar synon të sigurojë: (i) furnizim të besueshëm të energjisë për 

ekonominë e Kosovës; (ii) përballueshmërinë energjetike për qytetarët dhe bizneset, dhe (iii) ulje 

të dukshme të ndikimit mjedisor dhe social të prodhimit të energjisë elektrike.  Pikësynimet kyçe 

të PEK-ut të propozuar janë të ofrojë zgjidhje afatgjate për nevojat për energji elektrike në 

Kosovë dhe të vë në zbatim standardet e Bashkimit Evropian për efiçiencë dhe mbrojtje të 

mjedisit gjatë punës së termocentralit të ri të propozuar. 
 

21. GPR-ja për PEK-un e propozuar do të mbështeste ndërtimin e termocentralit të ri me 

linjit, TCKR-në (shih paragrafin 7 dhe 8 më lartë), të cilat do të aplikojnë Teknikat më të mira 

në dispozicion6 për të përmbushur Direktivat rigoroze të BE-së lidhur me emetimet industriale. 

Gjithashtu kërkohet ndërtimi i impiantit si kaptazh i karbonit dhe stabiliment i gatshëm për 

sekuestrim për të përmbushur një Direktivë tjetër relevante të BE-së.7 Komponentet të cilat janë 

përfshirë në versionet e mëhershme të projektit të propozuar, gjegjësisht:  (i) rehabilitimi i 

Kosova B-së, dhe (ii) zhvillimin e minierës së linjitit në Sibovc, tash janë përjashtuar nga dizajni 

                                                           
5 Rezultatet janë dokumentuar, ndër të tjera, në storiet vijuese të rezultateve:  

http://www.worldbank.org/en/results/2012/10/06/cleaning-ash-and-chemical-waste-in-kosovo. Drejtori i vendit i 

Bankës Botërore mbajti fjalim para evenimentit të inaugurimit për sistemin e ri transportues të hirit të lagësht e cila 

shënoi fundin e praktikës 50 vjeçare të hedhjes së pakontrolluar të hirit të thatë: 

http://www.worldbank.org/en/news/feature/2014/03/10/kosovo-open-ash-dumping-practice-ends 
6 “Teknikat” përfshijnë teknologjinë e aplikuar dhe mënyrën në të cilën është dizajnuar, ndërtuar, mirëmbajtur, 

operuar dhe hedhur jashtë përdorimit instalacioni; (Direktiva e BE-së mbi emetimet industriale). 
7 Direktiva 2009/31/EC lidhur me deponitë gjeologjike të karbon dioksidit. 

http://www.worldbank.org/en/results/2012/10/06/cleaning-ash-and-chemical-waste-in-kosovo
http://www.worldbank.org/en/news/feature/2014/03/10/kosovo-open-ash-dumping-practice-ends
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i projektit në përputhje me Vendimin e Komitetit Drejtues të PEK-ut në fillim të vitit 2014.8Edhe 

pse zhvillimi i minierës nuk përbën më tej një pjesë të PEK-ut të propozuar, TCKR sërish ka 

nevojë për një minierë për të furnizuar karburantin e nevojshëm, i cili mund të gjendet në Fushën 

e re të mihjes.9VNMS kërkon lokacione alternative për minierën për të furnizuar TCKR. 
 

22. Statusi i përgatitjes së PEK-ut. Disa lëmi kyçe të hulumtimit paraprak dhe përcaktimit 

të efikasitetit si dhe ekonomisë së nevojshme për GPR janë në zhvillim e sipër. MMPH është 

duke shqyrtuar dhe finalizuar draftin e VNMS-së për PEK-un e propozuar dhe aktivitetet e 

ndërlidhura. Të gjitha fazat e procesit përgatitor të VNMS-së, përfshirë draftin e VNMS-së, pritet 

t’iu nënshtrohen konsultimeve të gjera publike. 
 

23. Banka nuk ka marrë vendim për të proceduar GPR-në për PEK-un e propozuar. Ky 

vendim do të varet, ndër të tjera, nga vlerësimi ekonomik, financiar, mjedisor dhe social dhe nga 

respektimi i politikave mbrojtëse mjedisore dhe sociale.  
 

Aktivitetet e kaluara të zhvendosjes të cilat datojnë para përfshirjes së Bankës 
 

24. Evakuimi emergjent i 158 familjeve (664 personave) nga fshati Hade është kryer nga 

Misioni i administratës së përkohshme të Kombeve të Bashkuara në Kosovë (UNMIK) dhe 

nga Institucionet e përkohshme të vetëqeverisjes (IPVQ) në vitin 2004 dhe 2005. Ky evakuim 

nuk ishte rezultat i ndonjë projekti të Bankës dhe as nuk është mbështetur nga ajo.  Përkundrazi, 

ishte për shkak të kërcënimit direkt të rrëshqitjes së dheut që rrezikonte disa banorë të fshatit 

Hade e që ishte shkaktuar nga trashëgimia e gjatë e praktikave joadekuate të mihjes dhe sigurimit 

të tokës. Gjithsej 61 familje janë zhvendosur përkohësisht në apartamente të ofruara nga qeveria 

dhe kanë pranuar pagesa për qira, energji elektrike dhe ushqim. Rreth 30 familje të cilat kanë 

refuzuar të zhvendosen janë evakuuar në mënyrë të detyrueshme për shkak të rrezikut të 

menjëhershëm nga rrëshqitjet e dheut. 
 

25. Pas kërkesës së qershorit të vitit 2004 nga IPVQ, Banka ka dërguar një mision dy-

personësh në Kosovë më 4-5 korrik, 2004 për të ndarë përvojën e Bankës në zhvendosjes, të 

ofrojë këshilla mbi politika, dhe të ndihmojë në përgatitjen e termave të referencës për 

konsulentët e zhvendosjes të cilët do të rekrutoheshin nga autoritetet. Ky mision këshillues ishte 

një qasje emergjente si reagim ndaj rrezikut të menjëhershëm të humbjes së jetëve dhe lëndimeve, 

ashtu siç përcaktohet në letrën e Drejtorit për vendin drejtuar UNMIK-ut në gusht të vitit 2004. 

Nuk ka pasur misione të tjera të Bankës në lidhje me evakuimin emergjente.  
 

26. Edhe pse Evakuimi emergjent i vitit 2004 nuk ishte i ndërlidhur me operacionet e 

Bankës, duke pasur parasysh përfshirjen e vazhdueshme të Bankës në këtë sektor, Banka 

inkurajoi QK që të angazhohet me amvisëritë e zhvendosura në mënyrë që të zgjidhen çështjet 

e mbetura. Informatat lidhur me përparimin e këtij procesi janë kërkuar rregullisht nga QK. 

Sipas QK, statusi aktual është që 98 përqind të familjeve të prekura kanë pranuar kompensim, 

ndërsa 2 përqindëshi i mbetur nuk pranoi kompensim por zgjodhi që ta sfidojë këtë në gjykatë, 

një proces ky i cili ende është në zhvillim e sipër. Prej 158 familjeve të prekura, 98 zgjodhën 

parcelë në lokacionin e zhvendosjes në Shkabaj të re ndërsa 77 sosh kanë aplikuar dhe pranuar 

pronësinë mbi parcelat e tilla (shih më shumë detaje në Aneksin 2). 

                                                           
8 Shih http://mzhe.rks-gov.net/?page=2,42,830 
9 Shih Vlerësimin strategjik mjedisor dhe social, shih paragrafin 42. 

http://mzhe.rks-gov.net/?page=2,42,830
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27. Qeveria e Kosovës ka themeluar Zonën me interes të veçantë më 3 nëntor, 2004 në 

përputhje me Vendimin e Qeverisë nr. 4/119, si pjesë e vendimit më të gjerë të Qeverisë lidhur 

me mihjen në faza të depozitit të linjitit në Fushën e re të mihjes, e cila daton para përfshirjes së 

Bankës në Kosovë. Zona me interes të veçantë ekonomik fillimisht përfshinte fshatrat Hade, 

Sibovc, Leshkoshiq dhe Cerkvena Vodice si dhe komunën e Obiliqit. Qeveria rishqyrtoi dhe 

zgjeroi Zonën ku u përfshi e tërë Fusha e re e mihjes në përputhje me Vendimin e Qeverisë nr. 

2/57 të datës 13 mars, 2009, e cila hyri në fuqi pas aprovimit të Planit hapësinor të Qeverisë nga 

Kuvendi i Kosovës në tetor të vitit 2011.10 
 

Angazhimi i Bankës përmes Ndihmës teknike 
 

28. Dobësitë e sigurimit të tokës dhe proceseve të zhvendosjes, të cilat datojnë para 

angazhimit të Bankës në vend, vënë në pah nevojën që Kosova të ngritë kapacitetin e vet për 

të shtjelluar çështjet e ndërlidhura me mihjes në përputhje me standardet dhe praktikat e mira 

ndërkombëtarisht të pranuara.  Nga ana e saj, Banka pranoi nevojën kritike që të mbështesë 

QK në ngritjen e kapaciteteve të saj pavarësisht angazhimit të saj të ardhshëm në PEK-un e 

propozuar, duke pasur parasysh prioritetin e sektorit energjetik dhe çështjeve mjedisore dhe 

sociale të ndërlidhura me zhvillimin e sektorit energjetik. Banka mori vendim që të mbështesë 

Kosovën në fuqizimin e politikave dhe praktikave të saj të zhvendosjes përmes ndihmës teknike 

dhe shërbimeve këshillimore, të cilat përshkruhen më poshtë në pikat prej (i) deri (v).  
 

(i) Korniza e politikave të zhvendosjes (KPZH) 
 

29. LPTAP financoi përgatitjen e KPZH për zhvendosje të detyrueshme në Fushën e re të 

mihjes, një zonë e madhe e mihjes së linjitit kjo e cila përfshin Minierën jugperëndimore të 

Sibovcit, e cila furnizon linjit për dy termocentralet ekzistuese (Kosova A dhe Kosova B) dhe të 

cilat gjithashtu do të mund të ofron linjit për TCKR të propozuar. KPZH është hartuar në kuadër 

të LPTAP-së si pjesë mbështetjes së Bankës për ngritje të kapacitetit për Kosovën, edhe pse 

LPTAP nuk rezultoi në ndonjë zhvendosje. Zhvillimi i KPZH përfshinte konsultime të gjera me 

bashkësitë lokale dhe me hisedarë kyç. 
 

30. KPZH është një autput i ndihmës teknike të financuar në kuadër të LPTAP-së, tashmë 
të mbyllur. Hartimi i KPZH është financuar si pjesë e ngritjes së kapaciteteve dhe mbështetjes 
teknike të ofruar QK-së nga Banka.  Mirëpo, duke qenë se nuk ka zhvendosjes që rrjedha nga 
ndonjë projekt i mbështetur nga Banka, Banka nuk ka obligim që të mbështesë KPZH-në apo 
zbatimin e saj.11

 

31. KPZH është miratuar nga QK me Vendimin e Kryeministrit 10/22 të 6 korrikut, 2011. 

                                                           
10 Banka nuk ka financuar ndihmën teknike të ndërlidhur me Zonën me interes të veçantë ekonomik. Menaxhmenti 

vë në pah se Fusha e re e mihjes, e cila mbulon një sipërfaqe prej rreth 150 km2, është shumë më e madhe se 

hapësira me gjasë e nevojshme për punën e TCKR të propozuar (rreth 10 km2). 
11 Në rastin specific të PVZH të lagjes Shala, me kërkesë të QK, CLRP-SAF financon monitorimin e jashtëm të 

zbatimit të PVZH-së për lagjen Shala. Rrjedhimisht, Banka mbikëqyr zbatimin dhe monitorimin edhe pse kjo 

zhvendosje nuk është shkaktuar nga një operacion i financuar nga Banka, por ishte rezultat i mihjes së linjitit për të 

furnizuar temrocentralet ekzistuese, Kosova A dhe B.  
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Vendimi 10/22 gjithashtu parasheh që “Ministria për mjedis dhe planifikim hapësinor, Ministria 

për zhvillim ekonomik dhe të gjitha institucionet tjera relevante të cilat janë pjesë e kësaj Kornize 

[të politikave të zhvendosjes] obligohen të zbatojnë këtë kornizë.” 
 

32. QK është zotuar ta aplikojë KPZH-në për të qeverisur zhvendosjen e njerëzve të cilët 

mund të zhvendosen me zgjerimin e mihjes në kuadër të Fushë së re të mihjes, e cila është e 

nevojshme për të përmbushur nevojat e linjitit për prodhim të energjisë, dhe për të përgatitur 

KPZH-në e nevojshme për fazat pasuese të zhvendosjes, pavarësisht nëse Banka siguron GPR-

në për PEK-un e propozuar. 
 

33. Në vitin 2011, QK zhvilloi dhe aprovoi një Plan Hapësinor për Fushën e Re të Mihjes.  

Plani Hapësinor analizoi strategji të ndryshme zhvillimore për Fushën e Re të Mihjes dhe 

ndikimet teknike, ekonomike, mjedisore dhe sociale të saj, dhe ofroi kornizë të planifikimit për 

mihjen. Banka nuk ka financuar Planin Hapësinor. Vlen të ceket se Plani Hapësinor parasheh që: 

“Në ndërkohë, drafti i ‘Kornizës së politikave të zhvendosjes’ (e njohur si KPZH) janë duke u 

finalizuar, i cili pritet të miratohet nga QK, ndaras apo së bashku me këtë plan, për të shmangur 

shqetësimet e banorëve në vendbanime të zhvendosura. Prandaj, e njëjta parasheh që, për 

realizimin e procesit të zhvendosjes së popullsisë, të njëjtat hapa konkretë duhet të ndiqen, si në 

vijim.” (Seksioni 3.2.3). Plani Hapësinor jep në detaje disa nga kushtet kyçe të KPZH-së. KPZH 

është aprovuar para aprovimit të Planit Hapësinor (tetor 2011).12
 

34. Një numër faktorësh dhe zhvillimesh të paradokohshme do të detyrojnë QK që të 

azhurnojë KPZH-në. Së pari, duke qenë se zhvillimi i minierës është përjashtuar nga PEK-u i 

propozuar, përgjegjësia institucionale për zhvillimin e minierës dhe zhvendosjen e ndërlidhur 

mbetet në sektorin publik, në vend që të bëhet përgjegjësia e investitorit privat, ashtu siç është 

paraparë me KPZH. Tash duhet të caktohen përgjegjësitë institucionale në mesin e subjekteve të 

ndryshme publike në mënyrë të qartë. Korniza legjislative gjithashtu ka evoluar që nga hartimi i 

KPZH-së fillestare dhe duhet të merr parasysh ndikimet sociale të këtyre ndryshimeve. Në fund, 

KPZH-ja e azhurnuar gjithashtu do të inkorporojë mësimet nga zbatimi i parë i KPZH në 

zhvendosjen e lagjes Shala. 
 

35. Çështjet e ndërlidhura me KPZH-në dhe zbatimin e PVZH-së së Shalës u diskutuan në 

punëtorinë e majit 2014, ndërmjet zyrtarëve të QK dhe ekspertëve ndërkombëtarë të zhvendosjes. 

Pjesëmarrësit konstatuan se shumë aspekte të KPZH dhe PVZH funksionojnë si duhet, por disa 

aspekte duhet të rishqyrtohen, përfshirë çështjet që janë të ndërlidhura me jetesën bazuar në 

bujqësi, duke shmangur zhvendosje të përkohshme, kriteret për dhënie të pagesës për qiranë, si 

dhe përgjegjësitë për infrastrukturën edhe shërbimet në lokacionin e zhvendosjes.   Banka u 

pajtua se këto duhet të shtjellohen nga QK. Ashtu siç shpjegohet në vijim, ky rishqyrtim 

gjithashtu shërbeu si bazë për zbatimin e PVZH së Shalës. 
 

(ii) Plani i veprimit për zhvendosjes për lagjen Shala të fshatit Hade (PVZH për 

Shalën) 
 

36. KPZH për Shalën është një autput i ndihmës teknike të financuar në kuadër të LPTAP-

                                                           
12 Plani hapësinor është i vjetërsuar pasi që bazohet në termocentral tjetër dhe shumë më të madh të linjitit prej 2,000 

MW, ndërsa TCKR e propozuar do të ketë kapacitetin prej 600 MW. 
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së, tashmë të mbyllur. Mirëpo, me kërkesë të QK, Banka ofron financim përmes CLRP-SAF për 

monitorimin e zbatimit të PVZH të Shalës, dhe për mbikëqyrjen e zbatimit dhe monitorimit të 

tij, edhe pse nuk është i ndërlidhur me zhvendosje të ndërlidhur me ndonjë projekt të financuar 

nga Banka.  
 

37. PVZH për lagjen Shala të fshatit Hade shtjelloi zhvendosjen fizike të 63 familjeve dhe 

sigurimin e tokës nga 30 pronarë jo-rezident të tokës. Kjo zhvendosje rezultoi nga nxjerrja e 

linjitit të nevojshëm për prodhimin aktual të rrymës në termocentralet Kosova A dhe B. Shterimi 

i rezervave të thëngjillit në minierat Bardh dhe Mirash bëri që KEK-u të sigurojë thëngjill nga 

Fusha e Re e Mihjes në këndin jugperëndimor të minierës së Sibovcit, duke shkaktuar 

zhvendosjen e lagjes Shala, duke qenë se ishte më afër skajit të minierës dhe në rrezik nga 

rrëshqitje të dheut. QK është përgjegjëse për zbatimin e PVZH-së për Shalën. 
 

38. PVZH për lagjen Shala është përgatitur në përputhje me KPZH dhe me konsultime 

gjithëpërfshirëse me familjet e prekura. PVZH për lagjen Shala parasheh kompensim për njerëzit 

e prekur, përfshirë edhe për objekte ilegale që janë ndërtuar pas vitit 2004 kur hyri në fuqi Zona 

me interes të veçantë ekonomike. Në veçanti, PVZH për Shala vë në pah që “janë bërë ndërtime 

të shumta të reja që nga shpallja e Zonës me interes të veçantë në nëntor të vitit 2004, të cilat 

janë bërë pa leje të ligjshme të ndërtimit” dhe se njerëzit e prekur do të kompensoheshin për këto 

struktura të reja. Në kuadër të zbatimit të PVZH për Shala, njerëzit e prekur në fakt ishin 

kompensuar për objektet e ndërtuara në kundërshtim me ndalesat e vënë në fuqi përmes Zonës 

së interesit të veçantë ekonomik. PVZH është aprovuar në vitin 2011 dhe është azhurnuar në 

vitin 2013. Banka ka ofrua mbështetje teknike shtesë për të përmirësuar kapacitetin për 

zhvendosje të ndërlidhur me mihje të QK duke mbikëqyrur dhe monitoruar zbatimin e PVZH për 

Shala.  
 

39. Firma ndërkombëtare për zhvendosje ka përgatitur dy raportet të monitorimit për 

zbatimin e PVZH për Shala, të cilët mbulojnë periudhën tetor 2013 deri shtator 2014, të financuar 

në kuadër të CLRP-SAF.  Këto raporte janë shpalosur publikisht në gjuhët angleze dhe shqipe 

dhe i janë vënë në dispozicion komunës së Obiliqit13..Gjithashtu, Raporti për përfundimin e 

zhvendosjes është në hartim e sipër dhe pritet të shpaloset publikisht gjatë tremujorit të fundit 

të vitit 2015. Raportet e monitorimit dhe të gjeturat preliminare të Raportit të përfundimit 

ofrojnë dëshmi se 63 familjet e zhvendosura fizikisht dhe 27 nga 30 pronarë jo-rezident të tokës 

kanë pranuar kompensim14 dhe se 52 familjet të cilat kanë përzgjedhur truall në Shkabaj të Re 

kanë pranuar tituj të pronësisë për pronën e re të tyre. Këto raporte gjithashtu konstatuan se 

lokacioni ishte i gatshëm për fillim të ndërtimit të shtëpive në dhjetor të vitit 2013, ashtu siç ka 

vënë në dukje edhe Komisioni për verifikim dhe se që nga korriku 2015, janë kërkuar dhe lëshuar 

48 leje ndërtimi, 21 shtëpi janë në ndërtim e sipër dhe 12 familje janë vendosur (shih fotot në 

Aneksin 3). Në përgjithësi, kushtet e jetesës në lokacionin e ri janë më të mira pasi që njerëzit 

nuk janë të ekspozuar më ndaj ndikimeve të aktiviteteve të mihjes. Tash ata janë gjithashtu 

shumë më afër Prishtinës (5 km), krahasuar me Haden (14 km). Gjithashtu, shumica e krerëve 

të amvisërive janë të punësuar në punësim të përhershëm, kryesisht në KEK. Përvoja me 

                                                           
13 Raporti i pare i PVZH për lagjen Shala  (tetor 2013 – prill 2014) http://mmph- rks.org/repository/docs/rePlan_-

_Shala_ME_Report_1_-_final_345581.pdf Raporti i dytë monitorues i PVZH për lagjen Shala  (maj 2014 – shtator 

2014) http://mmph- rks.org/repository/docs/rePlan_-_Shala_ME_Report_2_869903.docx 
14 Që nga korriku 2015, tre pronarë jo-banorë të tokës, të cilët kanë nënshkruar marrëveshje të tokës nuk kanë përkuar 

pagesat, të cilat iu janë vënë në dispozicion. 

http://mmph-/
http://mmph-/
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zbatimin e PVZH-së për lagjen Shala ka vënë në dukje disa lëmit të cilat duhet të fuqizohen në 

PVZH-të e ardhshme, siç është qartësimi lidhur me matricën e të drejtave, afate më të qarta 

kohore lidhur me zhvendosjen, dhe vlerësim më të hollësishëm të kapacitetit të qeverisë për 

implementim. 
 

40. Sfidat e paraqitura gjatë zbatimit të zhvendosjes së lagjes Shala janë identifikuar në 

raportet e monitorimit si dhe gjatë mbikëqyrjes së Bankës. Këto i janë bërë me dije QK dhe 

janë duke u shtjelluar nga QK. Çështjet kyçe dhe progresi i QK në shtjellimin e tyre janë 

dhënë në Tabelën 1 në vijim. Mirëmbajtja e një bashkëveprimi më sistematik me komunitetin 

e prekur gjatë fazave të fundit të zbatimit të PVZH-së është gjithashtu një prej pikave të ngritura 

janë ndërmarrë disa masa për ta arritur këtë. Raporti mbi përfundimin e zhvendosjes është në 

hartim e sipër dhe është caktuar për shpalosje publike në tremujorin e fundit të vitit 2015. 

Plotësim i Raportit mbi përfundimin e zhvendosjes do të mund të përgatitej deri në datën e 

zgjatur të mbylljes së CLRP-SAF (29 shkurt 2016) nëse më shumë banorë të Shalës vendosin 

të kalojnë në lokacionin Shkabaj i Ri deri në atë kohë. 
 

Tabela 1. PVZH për lagjen Shala Çështjet kyçe të parashtruara nga 

Banka gjatë mbikëqyrjes dhe përgjigjet e QK (2013-2015) 

 
Çështja Zgjidhja/Statusi 

Trotuaret jo të 

rrafshëta dhe 

probleme me gypin 

e drenazhit në 

lokacion 

Çështjet janë ngritur nga komuniteti dhe zgjidhur në maj 2013 përmes një aneks 

kontrate për ndërtim. 

Vonesat me ndarje të 
truajve në Shkabaj të Ri 

Në korrik 2013, pas pothuajse një viti të plotë të negociatave të bllokuara 
ndërmjet familjeve lidhur me ndarjen e truajve, QK dhe komuna e Obiliqit 
mundësuan zgjidhje gjë që u mundësoi familjeve të fillojnë të pranojnë titujt e ri 
pronësor mbi tokën. 

Çështja Zgjidhja/Statusi 
Vonesat në ndërtimin 

e infrastrukturës bazë 
Aktivitetet e ndërtimit për infrastrukturën bazë në Shkabaj të Ri (gjegjësisht, 

rrugën kryesore, sistemet kryesore të drenazhit dhe kyçjet kryesore të rrymës dhe 

ujit) janë vonuar, por pas komunikimit të vazhdueshëm me QK, punët janë 

intensifikuar ndërsa infrastruktura bazë është verifikuar si e kompletuar për 

ndërtim të shtëpive nga Komisioni për verifikim teknik në dhjetor 2013. 

Infrastruktura bazë, e cila ishte e nevojshme për aktivitete të ndërtimit të shtëpive 

do të plotësohet më vonë nga infrastruktura komunale shtesë, e cila do të nevojitet 

teksa më shumë familje vendosen në lokacion të ri. 
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Çështja Zgjidhja/Statusi 

Ndërprerja e pagesave 

për qira për familjet 

Shala që i plotësojnë 

kushtet 

Në fillim të vitit 2013, Banka u njoftua për synimin e QK që në maj 2013 të 

ndërpresë pagesat e pagesave për qira për 21 familjeve që i plotësojnë kushtet 

nga lagja Shala e që jetojnë në banim të përkohshëm. Mirëpo, sipas PVZH, QK 

kishte obligim të siguronte pagesat deri në katër muaj pasi qasja në parcela 

zëvendësuese të jetë shpallur e realizuar.  Shpallja e tillë e qasjes efektive në 

parcela zëvendësuese u bë pas plotësimit të kushteve vijuese: (i) parcelat ishin 

ndarë, (ii) familjet kishin qasje në tituj pronësorë, dhe (iii) Komisioni verifikues 

verifikoi se është kompletuar infrastruktura bazë. Banka e ngriti çështjen me 

QK dhe u sigurua vazhdimi i parë i pjesshëm i pagesave nga maji deri në nëntor 

2013.  CLRP-SAF u shpall efektiv vetëm pasi Banka kishte pranuar dëshmi mbi 

pagesa retroaktive dhe të vazhdueshme për qira.  

Vazhdimi i dytë pesë-muajsh, nga dhjetori 2013 deri më 30 prill, 2014, përfshirë 

pagesat retroaktive për të siguruar përputhshmëri me dispozitat e PVZH për 

lagjen Shala, u sigurua pasi Banka lëshoi letrën mbi Kërcënimin e Suspendimit, 

të datës 29 janar 2014, në lidhje me nevojën për të ri-sjellur zbatimin në 

përputhshmëri.  Të gjitha obligimet për pagesat për qira përfunduan më 30 prill, 

2014 pasi janë përmbushur ksuhtet e parapara me PVZH për lagjen Shala.  

     Kyçja e gypave të 

kanalizimit në 

lokacion me gypin 

kryesor të kanalizimit. 

Në dhjetor 2013, Banka u njoftua nga komuniteti i prekur dhe përmes raporteve 

të monitorimit dhe mbikëqyrjes së Bankës se sistemi i kanalizimit në Shkabaj të 

Ri nuk ishte kyçur ende me gypin kryesor të kanalizimit.  Kjo nuk ka ndikuar në 

aktivitet e ndërtimit të shtëpive, por ishte e nevojshme në mënyrë që familjet të 

mund të vendoseshin. Këto punë janë përfshirë në një kontratë të veçantë së 

bashku me finalizimin e modernizimit të rrugës kryesore të jashtme dhe çështja 

është zgjidhur deri në prill të vitit 2014.  

Drenazhi i bllokuar 

ka prekur tre shtëpi 

Gjatë një misioni të mbikëqyrjes në qershor të vitit 2015, Banka u njoftua për 

problemet në një pjesë të vogël të sistemit të drenazhit në Shkabaj të Ri, i cili 

kishte prekur tre shtëpi të sapo-ndërtuara. Në përgjigje të çështjeve të ngritura 

nga Banka, QK është duke aranzhuar një kontraktues i cili do të kryejë riparimet 

e duhur pasi sistemi i kanalizimit është ende nën garanci të kontraktuesit.  Këto 

punime janë caktuar të fillojnë në fund të korrikut 2015. 

   Përfundimi i 

rrugëve 

dytësore 

Rrugët dytësore do të përfundojnë sapo të kenë përfunduar aktivitetet ndërtimore 

për shtëpitë. Përndryshe, automjetet e rënda ndërtimore me gjasë do të dëmtonin 

asfaltin e rrugëve dytësore, i cili teknikisht është ndryshe nga ai i rrugës kryesore.  

Kjo nuk është një preokupim për rrugët kryesore, të cilat ndërtohen për trafik më 

të rëndë. 

Disponueshmëria e 
infrastrukturës komunale 
në lokacion 

Infrastruktura përkatëse komunale për lokacionin e zhvendosjes në Shkabaj të Ri 

është planifikuar dhe do të zbatohet në faza, me rregull. Funksionalizimi i disa 

stabilimenteve (p.sh. shkollës) kërkon një popullsi minimale në mënyrë që t’i 

shërbejë lokacionit, gjë që ende nuk është përmbushur (deri sot në Shkabaj të Ri 

janë vendosur 12 familje).  Infrastruktura e tillë do të ndërtohet sapo numri i 

mjaftueshëm i familjeve të jetë zhvendosur. Është e qartë se do të nevojitet 

infrastruktura publike, siç janë varrezat, parku, etj. teksa më shumë familje 

zhvendosen në lokacion.  

Sidoqoftë, infrastruktura e tillë komunale tashmë ekziston edhe është e qasshme 
për 12 familjet të cilat janë vendosur në lokacion. Lokacioni është afër fshatit 
Shkabaj, gjë që mundëson qasjen në shkollën fillore dhe ambulantë (të dyja këto 
në distancë prej rreth 1 km).  
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(iii) Përgatitja për Vlerësimin strategjik mjedisor dhe social 
 

41. LPTAP financoi përgatitjen e VSMS në vitin 2008, i cili i ofroi QK shërbime 

këshillimore për të mbështetur zhvillimin e sektorit në një mënyrë të qëndrueshme mjedisore 

dhe sociale. VSMS gjithashtu ishte mëndur të fuqizojë mbrojtjet mjedisore dhe sociale të 

Kosovës dhe kapacitetet rregullatorë për transaksionet e ngjashme infrastrukturore në të 

ardhmen dhe të përmirësojë kapacitetin e autoriteteve relevante të Kosovës.  
 

(iv) Drafti i Planit zhvillimor të fushës së re të mihjes 
 

42. Gjithashtu është hartuar Drafti i Planit zhvillimor të Fushës së re të mihjes (dhjetor 

2008) në kuadër të LPTAP si një plan regjional për zhvillimin e sektorit të energjisë, me synim 

përshkrimin e implikimeve gjeografike të zhvillimit të minierës së re dhe termocentraleve 

aktuale dhe të ardhshme.   Drafti i Planit zhvillimor të Fushës së re të mihjes iu referohet nevojës 

për amendamentimin e Ligjit për eksproprijim dhe nevojës për të zhvilluar KPZH për Fushën 

e re të mihjes për t’u siguruar se sigurimi i tokës dhe zhvendosja e detyrueshme të kryhet në 

përputhje me PO 4.12.15 . 

43. QK ka hartuar Planin hapësinor për Fushën e re të mihjes dhe e ka miratuar në tetor 

2011 për të analizuar strategjitë e ndryshme zhvillimore për fushën e re të mihjes dhe ndikimeve 

të tyre teknike, ekonomike, mjedisore dhe sociale. Hartimi i Planit hapësinor ishte një proces i 

pavarur i kryer dhe financuar nga QK, bazuar në draftin e Planit zhvillimor për Fushën e re të 

mihjes dhe VSMS-së, ndër të tjera.  
 

(v) VNMS për PEK-un e propozuar 
 

44. CLRP-SAF gjithashtu financon VNMS për PEK-un e propozuar. VNMS për PEK 

analizon sasinë e linjitit të nevojshëm për prodhimin aktual dhe të propozuar të rrymës dhe 

alternativat gjegjëse të mihjes, si dhe zhvillimin e mundshëm të konturave të mihjes. Ai synon 

të identifikojë ndikimet e mundshme mjedisore dhe sociale – përmes, ndër të tjera, sondazhit 

socio-ekonomik dhe konsultimeve publike dhe përcakton masat zbutëse dhe monitorimin e 

nevojshëm. Gjithashtu, shqyrton kornizën ligjore relevante të vendit dhe vlerëson çështjet 

relevante, përfshirë çështjet që rrjedhin nga themelimi i Zonës me interes të veçantë ekonomik. 

Raporti Downing i vitit 2014 i bashkëngjitur Kërkesës është një prej dokumenteve referues i cili 

analizohet si pjesë e procesit të VNMS. Drafti i VNMs do të shpaloset publikisht dhe do të jetë 

lëndë e konsultimeve publike, ashtu siç parashihet me politikat e Bankës. 
 

Zhvendosjet e mundshme në të ardhmen 
 

45. Banka vazhdon të punojë me QK për të fuqizuar kapacitetin e saj për të realizuar 

zhvendosjet e ndërlidhura me mihjen në përputhje me praktikat e mira ndërkombëtare, 

pavarësisht përfshirjes së ardhshme të Bankës në PEK-un e propozuar. Kontributi i Bankës në 

përmirësimin e praktikave të dobëta të kaluara të zhvendosjes dëshmohet nga rezultatet e arritura 

                                                           
15 KPZH për Fushën e re të mihjes është miratuar nga QK, mirëpo, këshillat e ofruara përmes LPTAP në masë të 

madhe nuk ishin inkorporuar në ligjin përfundimtar të eksproprijimit. Shih gjithashtu Draftin e Planit zhvillimor të 

Fushës së re të mihjes, faqe 18; faqe 22. 
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vijuese: (i) KPZH për Fushën e re të mihjes, e cila i kushton vëmendje të veçantë dhe përfshin 

masa adekuate për planifikim të duhur, përcaktimin e gjendjes fillestare socio-ekonomike, 

ofrimin e mbështetjes për zhvendosjes, dhe sigurimin e një procesi pjesëmarrës, për dallim nga 

praktika e kaluar e aplikimit të procedurave administrative të eksproprijimit të cilat nuk i marrin 

parasysh këto aspekte, (ii) PVZH për lagjen Shala shërben si një zbatim testues i KPZH dhe ofron 

kompensim dhe ndihmë adekuate të nevojshme për familjet e prekura, 12 prej të cilave tashmë 

kanë vendosur të vendosen në lokacionin e ri të zhvendosjes; dhe (iii) Banka promovon dialog 

mbi zhvendosje me  QK, ngritjen e vetëdijes në mesin e zyrtarëve të lartë qeveritarë dhe trajnimin 

e stafit kyç lidhur me praktikat e zhvendosjes, në mënyrë që të mbështesë përmirësim të 

vazhdueshëm të praktikave të zhvendosjes në aspektin afatgjatë.  
 

46. Mihja e linjitit në Kosovë, me nevojën pasuese për blerje të tokës dhe zhvendosje është 

në vazhdim e sipër dhe do të vazhdojë me ose pa PEK-un e propozuar për shkak të kërkesës 

nga dy termocentralet ekzistuese, Kosova A dhe B. Banka ende nuk ka marrë vendim që të 

mbështesë PEK-un e propozuar përmes GPR. Ashtu siç është cekur, VNMS është duke vlerësuar 

ndikimin e mihjes nga TCKR i propozuar dhe nga termocentralet ekzistuese do të ngërthejë një 

analizë të çështjeve relevante. Nëse Banka vendos të ofrojë GPR për PEK-un e propozuar, 

çështjet përkatëse të zhvendosjes do të shtjellohen përmes instrumenteve të duhura të mbrojtjes 

për projektin e propozuar.  
 

47. Zhvendosja e fshatit Shipitullë. Banka u njoftua në fillim të vitit 2014 se QK planifikon 

të zhvendos fshatin Shipitullë krahas zgjerimit të minierës. Ky zgjerim i minierës nuk është i 

ndërlidhur me ndonjë operacion të mbështetur nga Banka, por do të furnizojë prodhimin aktual 

të rrymës në Kosova A dhe B. Duke qenë se Shipitulla gjendet brenda Fushës së re të mihjes, QK 

është zotuar të hartojë një PVZH në përputhje me KPZH për zhvendosjet të cilat do të mund të 

realizoheshin. QK para pak kohe ka filluar regjistrimin e popullsisë në pritje të zhvendosjeve të 

ardhshme. Kjo përpjekje pengohet nga refuzimi i disa banorëve që të lejojnë qasje në lokalet e 

tyre. QK është duke bërë përpjekje për të siguruar shërbimet e një firmeje ndërkombëtare të 

zhvendosjes për të ndihmuar në përgatitjen, zbatimin dhe monitorimin e Planit të ri të 

zhvendosjes së Shipitullit. 
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Tabela 2. Pasqyra e projekteve të mbështetura nga Banka, autputeve të projekteve dhe veprimeve e vendimeve të Qeverisë 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viti 2004 2005 2006 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Projekte
t e fin. 
nga 
Banka 

LPTAP 
(10/06 – 12/12) 

CLRP 
(6/06-06/15) 

CLRP-AF 
(6/07-06/15) 

CLRP-SAF 
(5/13-02/16) 

Autpute
t e fin. 
nga 
Banka 

- VSMS 
- RPF 
- Draftet e  
amendamente

ve të Ligjit 

për 

eksproprijim 

- Drafti i 

PZHFR 

PVZH e 
lagjes Shala 
të fshatit 
Hade 

Mbikëqyrja e Përgatitja  

zbatimit të PVZH e VNMS 

dhe (vazhd.) 

financimi 
i raporteve 

monitoruese të 

PVZH 

(vazhdimësi) 

- Evakuimi 
Veprimet Emergjent 

dhe i Hades 
vendimet - Zona me 

e QK interes të 

veçantë 

ekonomik 
themeluar 

- Ligji i 
Kosovës për 
eksproprijim 
- Zona me 

interes të 

veçantë 

ekonomik e 

ndryshuar  

- KPZH 
miratuar 
nga QK 
- Plani 

hapësinor  

Zbatimi i 
PVZH të lagjes 
Shala të fshatit 
Hade 

Regj. për Zhvendosja  
PVZH e paraparë  

për Shipitullit 

Shipitulle 
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IV. PËRGJIGJA E MENAXHMENTIT 
 

48. Pohimet e Parashtruesve të Kërkesës, së bashku me përgjigjet e hollësishme të 

Menaxhmentit, janë dhënë në Aneksin 1. Aneksi 4 jep përgjigje të hollësishme ndaj raportit me 

titull “A është zhvendosja e detyrueshme e Kosovarëve në kuadër të Projektit energjetik të 

Kosovës në përputhje me standardet ndërkombëtare të zhvendosjes së detyrueshme.” 
 

49. Menaxhmenti dëshiron të theksojë se asnjëra prej zhvendosjeve të cekura në Kërkesë 
rezultojnë nga ndonjë projekt i mbështetur nga Banka. Asnjë projekt i mbështetur nga Banka 

në sektorin e xehetarisë apo të energjisë në Kosovë ka shkaktuar nevojë për zhvendosje. 
 

50. Menaxhmenti është në dijeni se praktikat e kaluara të zhvendosjes në Kosovë, të cilat 

datojnë para angazhimit të Bankës, kanë shkaktuar ndikime negative në popullsinë e prekur. 

Banka e sheh si domosdoshmëri zhvillimore mbështetjen e QK në përmirësimin e praktikave 

mjedisore dhe sociale të ndërlidhura me zgjerimin e minierës në mënyrë që të shmangen apo 

zbuten ndikimet në njerëz dhe mjedis. Ashtu siç është cekur më herët, mbështetja e Bankës ka 

ndihmuar në përmirësimin e kapacitetit të Kosovës për të menaxhuar zhvendosjet e ndërlidhura 

me mihje në përputhje me praktikat e mira ndërkombëtare. Menaxhmenti gjithashtu vë në pah 

se do të nevojiten përpjekjet e vazhdueshme të QK për të përmbushur standardet ndërkombëtare 

të zhvendosjes. 
 

51. Menaxhmenti shpreh mospajtim të fuqishëm me pohimet se ndikimet negative të 

cekura në Kërkesë rrjedhin nga këshillat praktike të ofruara nga Banka apo se kanë gjasa të 

rrjedhin nga PEK-u i propozuar. Përkundrazi, operacionet e ndihmës teknike të Bankës të 

përgatitura në përputhje me politikat dhe procedurat e Bankës për të shmangur apo zbutur 

ndikimet e mundshme negative mjedisore dhe sociale – kanë zbutur ndikimet negative duke i 

ndihmuar QK-së që të përmirësojë politikat dhe praktikat e zhvendosjes.  Nëse Banka vendos të 

mbështesë PEK-un e propozuar në të ardhmen, do të zbatoheshin politikat relevante të Bankës 

për të shmangur, minimizuar dhe zbutur çfarëdo ndikimesh negative. 
 

52. Kërkesa pohon gabimisht se aktivitetet aktuale dhe të ardhshme të mihjes janë të 

ndërlidhura ekskluzivisht me PEK-un e propozuar. Kjo nuk është e vërtetë. Ashtu siç është 

cekur, Banka ende nuk ka marrë vendim nëse do të mbështesë PEK-un e propozuar. Mihja e 

linjitit në Kosovë, me nevojën pasuese për blerje të tokës dhe zhvendosje është në vazhdim e 

sipër dhe do të vazhdojë me ose pa PEK-un e propozuar për shkak të kërkesës nga dy 

termocentralet ekzistuese, Kosova A dhe B.  
 

53. Kërkesa nuk diferencon saktë ndërmjet përgjegjësive dhe aktiviteteve të Qeverisë dhe 

përgjegjësive të bankës në kuadër të operacioneve të financuara nga Banka. Kërkesa shpesh 

iu referohet vendimeve dhe praktikave të Qeverisë të cilat janë të ndërlidhura me mihjen aktuale 

të linjitit në Kosovë por të pa ndërlidhura me ndonjë projekt të mbështetur nga Banka dhe mbi të 

cilat Banka nuk ushtron ndonjë kontroll, dhe pohon shkaktimin e dëmeve nga aktivitetet e 

ndërlidhura me mihje të cilat ose: (i) datojnë para përfshirjes së Bankës në sektorin e xehetarisë 

të Kosovës; ose (ii) janë ushtrim i pushtetit sovran të QK-së e të cilat nuk janë të ndërlidhura me 

operacionet e financuara nga Banka. Banka i ka ofruar QK këshilla dhe ndihmë teknike në 

përputhje me politikat e Bankës, në veçanti për të shtjelluar çështje, përfshirë ato të ngritura nga 
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Parashtruesit e Kërkesës, të cilat rrjedhin nga dobësitë në sigurimin e tokës dhe në procese të 

zhvendosjes në Kosovë. 
 

54. Banka ka mbështetur zhvillimin e një KPZH për sigurimin e tokës të ndërlidhur me 

mihje, në veçanti për të ndihmuar në planifikimin dhe zbatimin e zhvendosjes në Fushën e re 

të mihjes të Kosovës. QK ka miratuar KPZH dhe është zotuar të kryejë zhvendosjen në Fushën 

e re të mihjes në përputhje me KPZH. Hartimi i KPZH ishte pjesë e mbështetjes së Bankës për 

ngritjen e kapaciteteve të Kosovës. Kjo ka shpënë në përmirësime në praktika të zhvendosjes, 

ashtu siç është dëshmuar nga procesi i zhvendosjes së lagjes Shala ndërsa pranohet se në të 

ardhmen duhet të bëhen edhe përmirësime të tjera. Mirëpo, duke qenë se nuk ka zhvendosjes që 

rrjedha nga ndonjë projekt i mbështetur nga Banka, Banka nuk ka obligim që të mbështesë 

KPZH-në apo zbatimin e saj. 
 

55. Në rastin specifik të PVZH të lagjes Shala, me kërkesë të QK, CLRP-SAF-i financon 

monitorimin e jashtëm të zbatimit të PVZH-së për lagjen Shala.  Si rezultat, Banka është duke 

mbikëqyrur zbatimin dhe monitorimin edhe pse kjo zhvendosjes nuk është shkaktuar nga 

ndonjë operacion i financuar nga Banka, por ishte rezultat i mihjes së linjitit për të furnizuar 

termocentralet ekzistuese, Kosova A dhe B. Banka mbështeti hartimin e PVZH përmes LPTAP. 

Përmes CLRP-SAF, Banka është duke financuar dhe mbikëqyrur monitorimin e zbatimit të 

PVZH. PVZH për lagjen Shala është përgatitur përmes një procesi pjesëmarrës dhe përfshin, 

ndër të tjera, gjendjen fillestare socio-ekonomike, një matricë të qartë të të drejtave, kompensimin 

në vlerë të zëvendësimit dhe monitorim të vazhdueshëm. Ashtu si me çfarëdo përpjekje tjetër të 

zhvendosjes, praktikat dhe kapaciteti kërkojnë ndryshime dhe përmirësime të tjera teksa procesi 

ec përpara. Çështjet që dalin nga zhvendosja janë identifikuar përmes raporteve të monitorimit 

dhe mbikëqyrjes së Bankës dhe i janë bërë me dije QK-së. Për të shtjelluar këto çështje, QK ka 

zbatuar masa gjegjëse. Kjo është pjesë e procesit normal të përmirësimit të vazhdueshëm të 

zbatimit. 
 

56. Kërkesa lidh në mënyrë të pasaktë kufizimet në ndërtime të cilat rrjedhin nga themelimi 

i Zonës me interes të veçantë ekonomik me PEK-un e propozuar.  Kjo nuk është e saktë, Zona 

me interes të veçantë ekonomik është pjesë e vendimit më të gjerë të Qeverisë që kanë të bëjnë 

me mihjen në faza të depozitit të linjitit në Fushën e re të mihjes. Zona është themeluar përmes 

Vendimit të Qeverisë në nëntor të vitit 2004, që është para angazhimit të Bankës në Kosovë. Në 

mars të vitit 2009, QK ka ndryshuar dhe zgjeruar Zonën ku tash përfshin tërë Fushën e re të 

mihjes. Sipas dispozitave të Vendimit të vitit 2009, Zona e vitit 2004 mbetet në fuqi deri në 

aprovim të Planit hapësinor të QK-së nga Kuvendi i Kosovës, gjë që është bërë në tetor të vitit 

2011. Në atë moment, Zona e zgjeruar, e cila përfshin tërë Fushën e re të mihjes, hyri në fuqi.  
 

57. PVZH për lagjen Shala parasheh kompensim për njerëzit e prekur, përfshirë edhe për 

objekte ilegale që janë ndërtuar pas vitit 2004 kur hyri në fuqi Zona me interes të veçantë 

ekonomike. Në veçanti, PVZH për Shala vë në pah që “janë bërë ndërtime të shumta të reja që 

nga shpallja e Zonës me interes të veçantë në nëntor të vitit 2004, të cilat janë bërë pa leje të 

ligjshme të ndërtimit” dhe se njerëzit e prekur do të kompensoheshin për këto struktura të reja. 

Në kuadër të zbatimit të PVZH për Shala, njerëzit e prekur në fakt ishin kompensuar për objektet 

e ndërtuara në kundërshtim me ndalesat e vënë në fuqi përmes Zonës së interesit të veçantë 

ekonomik. 
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58. Nëse Banka vendos të mbështes PEK-un e propozuar, miniera që furnizon TCKR do 

të konsiderohet një aktivitet i ndërlidhur. Aktualisht është në zhvillim e sipër vlerësim 

gjithëpërfshirës i ndikimit mjedisor dhe social si pjesë e hulumtimit paraprak të Bankës që do të 

shërbejë si bazë për të marrë vendimin mbi PEK-un e propozuar. VNMS aktualisht në hartim e 

sipër përfshin shqyrtim të alternativave të mihjes dhe masat e zbutjes si dhe një analizë të 

çështjeve relevante. Analiza do të shërbejë si bazë për azhurnim të KPZH. Nëse Banka vendos 

të mbështesë PEK-un e propozuar, përveç masave të përshkruara në VNMS, Banka do të kërkojë 

edhe:  (i) mjete të mjaftueshme për të financuar zhvendosjen e ndërlidhur me PEK-un e 

propozuar dhe aktivitet e ndërlidhura; (ii) hartimin e një KPZH-je të azhurnuar bazuar në mësimet 

e nxjerrura nga PVZH dhe nga analiza e VNMS; (iii) që PVZH-të për fshatrat/lagjet e prekura të 

hartohen dhe zbatohen shumë para aktiviteteve të mihjes të cilat prekin fshatrat/lagjet e prekura; 

dhe (iv) që analiza ekonomike e PEK-ut të propozuar të përfshijë koston e aktiviteteve të 

zhvendosjes.  
 

Konkluzioni  
 

59. Menaxhmenti ka shqyrtuar me kujdes çështjet e parashtruara në Kërkesë dhe nuk 

pajtohet që dëmi i cekur në Kërkesë rezulton nga mos-përputhshmëria e Bankës me politikat 

dhe procedurat e saj. Rrjedhimisht, Menaxhmenti beson se të drejtat ose interesat e 

Parashtruesve të Kërkesave nuk janë dhe as nuk do të preken në mënyrë direkte dhe negative 

nga mos-zbatimi i politikave dhe procedurave të Bankës nga ana e saj.  
 

60. Edhe pse Menaxhmenti pranon se KPZH dhe PVZH për lagjen Shala mund të 

fuqizohet në disa lëmi, kjo nuk i ka kontribuar dëmit të pohuar nga Parashtruesit e Kërkesës. 

Përkundrazi, sipas mendimit të Menaxhmentit, mbështetja e ofruar nga Banka ka ndihmuar 

të shtjellohen dhe zbuten ndikimet e dëmshme nga aktivitetet e mihjes edhe pse këto nuk 

rezultojnë nga ndonjë projekt i mbështetur nga Banka. 
 

61. Duke qenë se Menaxhmenti nuk pajtohet me pohimet e dëmit që rrjedhin nga mos-

përputhshmëria me politika, veprimet për të sjellë projektet në përputhshmëri nuk 

konsiderohen të nevojshme. Mirëpo, Menaxhmenti pranon ndikimet negative me të cilat 

ballafaqohen komunitetet në Fushën e re të mihjes për shkak të mungesës së planifikimit adekuat 

të minierës dhe sigurimit të parealizuar të tokës, edhe pse këto nuk janë të ndërlidhura me 

operacione të mbështetura nga Banka. Menaxhmenti vazhdon të sheh rëndësinë e mbështetjes së 

QK në përmirësimin e kapacitetit të saj lidhur me sigurimin e tokës dhe politikat dhe praktikat e 

zhvendosjes dhe do të vazhdojë të kërkojë mundësitë për ta bërë këtë në kontekst të angazhimit 

të Bankës në sektorin energjetik të Kosovës, në veçanti: 
 

 Raportin e përfundimit të zhvendosjes së Shalës Përgatitja e këtij raporti nga firma 

ndërkombëtare e zhvendosjes është aktualisht në zhvillim e sipër dhe është caktuar për 

shpalosje deri në tremujorin e fundit të vitit 2015. Raporti do të bazohet në të gjeturat nga 

vizitat e rregullta të monitorimit të kryera deri tash, si dhe nga hulumtimet në terren, 

sondazhet dhe analizat e hollësishme me familjet e prekura. Ky Raport do të krahasojë 

gjendjen aktuale me gjendjen fillestare shoqëroro-ekonomike para zhvendosjes të vitit 

2011 dhe do të ofrojë dëshmi për PVZH për lagjen Shala si dhe të vlerësojë efektivitetin 

e tij për nga procesi dhe rezultatet. Raporti gjithashtu do të ofrojë rekomandime specifike 

për të përmirësuar dhe stërholluar KPZH dhe përgatitjen e PVZH së ardhshme. 
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 Projekti i ri i mundshëm i qëndrueshëm mjedisor dhe social i mihjes. Duke qenë në 

vitin 2014 është marrë vendimi që miniera të mbetet në duar publike dhe jo të privatizohet, 

Banka ka diskutuar me QK një Projekt të mihjes së qëndrueshme mjedisore dhe sociale 

të financuar nga Banka. Projekti i tillë do të përqendrohej në investimet vijuese dhe 

mbështetje për praktikat moderne të mihjes. (i) zhvillimin e infrastrukturës publike për 

Shkabajin e Ri për përgatitje të 400-600 parcelave të tjera për nevoja të zhvendosjes për 

10-15 vitet e ardhshme dhe ngritje të kapacitetit, planifikimin dhe monitorimin për 

zhvendosje të ndërlidhur me mihjen, (ii) rritjen ekonomike dhe zhvillimin e komunitetit 

në komunën xehetare të Obliqit, dhe (iii) restaurimin e minierave të shpenzuara të 

Bardh/Mirashit në mënyrë që toka të rikthehet për përdorim produktiv (siç është 

bujqësia). QK ende formalisht nuk ka kërkuar një projekt të tillë, por diskutimet janë në 

zhvillim e sipër. 
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ANEKSI 1 

PRETENDIMET DHE PËRGJIGJET 

 

Nr Pretendimi  Përgjigja 

1.  Ne qytetarët e Hades (së vjetër dhe të re) dhe 

të Obiliqit, Kosovë gjegjësisht Haqif Shala 

(Shkabaj), Ragib Grajcevci (Hada e vjetër), 

Avni Grajcevci (Obiliq) kemi vuajtur, 

vuajmë dhe do të vazhdojmë të vuajmë nga 

humbja e tokës, jetesës dhe mirëqenies si 

rezultat i mos-përputhshmërisë së Bankës 

me politikat e saj në programin e vet të 

ndihmës teknike për të ndihmuar Qeverinë e 

Kosovës në hartimin e kuadrit rregullator, të 

politikave dhe atë ligjor me synim 

zhvendosjen tonë të detyrueshme për t’i 

hapur rrugë Termocentralit të ri me thëngjill 

të financuar nga Banka. 

 

 

Menaxhmenti nuk pajtohet me pretendimin 

se Parashtruesit e Kërkesës vuajnë apo do të 

vuajnë nga projektet e mbështetura nga 

Banka si rezultat i mos-përputhshmërisë me 

politikat dhe procedurat e Bankës. 

Ndikimet e ndërlidhura me zhvendosje të 

cekura nga Parashtruesit e Kërkesës janë të 

ndërlidhura me eksploatimin e Minierës 

jugperëndimore të Sibovcit për prodhimin 

aktual të energjisë elektrike nga Kosova A 

dhe B dhe nuk shkaktohen nga ndonjë 

projekt i financuar nga Banka apo në pritje 

dhe përgatitje të PEK-ut të propozuar. Për 

më epër, zhvendosja për zgjerim të minierës 

do të kryhej me apo pa PEK-un e propozuar. 

Sfidat e Kosovës lidhur me eksproprijimin e 

tokës të ndërlidhur me mihje datojnë shumë 

para përfshirjes së Bankës, përfshirë 

evakuimin emergjent të vitit 2004 të disa 

banorëve të fshatit Hade nga UNMIK-u dhe 

IPVQ për shkak të rrezikut nga rrëshqitja e 

dheut. Shih gjithashtu Aneksin 2 dhe 

Përgjigjen e Menaxhmentit në Kërkesën për 

inspektim të vitit 2012 për PEK-un e 

propozuar. 

LPTAP financoi VSMS, i cili analizoi 

praktikat dhe rregulloret ekzistuese të 

zhvendosjes si dhe ndikimet e ndërlidhura, 

krahas mbështetjes për hartimin e KPZH për 

Fushën e re të mihjes për të ndihmuar QK 

në përmirësimin e praktikave të zhvendosjes 

të ndërlidhura me mihjen dhe të fuqizojë 

kornizën lehtësuese të rregullatore, të 

politikave dhe atë ligjore, të përshtatshme 

për investime të reja në sektorin energjetik. 

KPZH u miratuar formalisht nga QK në 

korrik 2011.  

QK është zotuar të aplikojë KPZH për të 

rregulluar zhvendosjen e njerëzve për shkak 

të zgjerimit të minierës me kalimin e kohës, 

dhe jo të mbështetet vetëm në ligjin për 

eksproprijim, që i kushton më pak vëmendje 

pjesëmarrjes dhe zbutjes së ndikimeve 

negative sociale. Sipas KPZH-së, QK-ja 
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Nr Pretendimi  Përgjigja 

duhet të hartojë dhe të zbatojë PZHV 

specifike për fazat pasuese të zhvendosjes, 

pavarësisht nëse PEK-u financohet nga 

Banka apo jo. 

LPTAP gjithashtu financoi dhe ofroi 

këshilla për hartimin e PVZH për Shalën, të 

nevojshme për zhvendosjen e shkaktuar nga 

zgjerimi i minierës në mënyrë që të 

përmbushen nevojat aktuale të energjisë 

elektrike. PVZH për lagjen Shala është 

hartuar në përputhje me KPZH me 

mbështetjen e një firmeje ndërkombëtarisht 

të njohur të zhvendosjes, përcjellë nga një 

proces gjithëpërfshirës dhe i përsëritur i 

konsultimit me njerëz të prekur nga projekti. 

Banka është duke financuar monitorimin e 

PVZH për lagjen Shala përmes CLRP-SAF 

dhe së këndejmi ofron mbikëqyrje për 

zbatim dhe monitorim. 

Pa këshillat dhe financimin e Bankës për 

hartimin e KPZH dhe PVZH-në për lagjen 

Shala në kuadër të LPTAP-së si dhe 

mbikëqyrjen e zbatimit të PVZH-së së 

Shalës dhe ngritjen e kapacitetit të kuadër të 

CLRP-SAF, progresi në përmirësimin e 

praktikave të zhvendosjes në Kosovë mund 

të jetë shënuar shumë më ngadalë. 

Mbikëqyrja aktive dhe e rregullt e Bankës si 

dhe monitorimi nga firma ndërkombëtare 

për zhvendosje ka mundësuar identifikimin 

e çështjeve dhe këto i janë komunikuar QK-

së, e cila ka shtjelluar brengat relevante. 

Mësimet e nxjerrura gjatë zbatimit të 

PVZH-së për lagjen Shala do të ndihmojnë 

në përmirësimin e praktikave të ardhshme 

dhe të stërhollojnë edhe më tej KPZH-në. 

Asnjë zhvendosje e cekur në ankesë nuk 

është bërë si rezultat i aktiviteteve të 

financuara nga projektet e mbështetura nga 

Banka. 

Zhvendosjet aktuale në Minierën 

jugperëndimore të Sibovcit do të vazhdojnë 

me ose pa PEK-un e propozuar për nevojat 

aktuale dhe të ardhshme të termocentraleve 

Kosova A dhe B. 

Banka ende nuk ka marrë ndonjë vendim në 
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lidhje me GPR të mundshme për PEK-un e 

propozuar ndërsa përgatitja e projektit të 

propozuar është ende në zhvillim e sipër. 

Nëse Bordi i Bankës vendos të sigurojë 

GPR për PEK-un, ndërtimi i termocentralit 

vlerësohet të zgjasë deri në 4 vjet dhe nuk 

do të ketë nevojë për linjit së paku para vitit 

2020. 

Komponentet e mëhershme të PEK-ut 

(rehabilitimi i termocentralit Kosova B dhe 

zhvillimi i minierës së linjitit të Sibovcit 

jugor) janë fshirë nga projekti i propozuar 

nga Komiteti drejtues i Projektit të PEK-ut 

në fillim të vitit 2014 për shkak të 

vështirësive të pritura në sigurimin e 

financimit të duhur. Përkundër kësaj, 

VNMS në hartim e sipër për PEK-un e 

propozuar do të analizojë sasinë e linjitit të 

nevojshëm për prodhimin aktual dhe të 

propozuar dhe alternativat gjegjëse të 

mihjes. VNMS synon të identifikojë 

ndikimet e mundshme mjedisore dhe sociale 

– përmes, ndër të tjera, sondazhit socio-

ekonomik dhe konsultimeve publike dhe 

përcakton masat zbutëse dhe monitorimin e 

nevojshëm. VNMS gjithashtu vlerëson 

çështjet relevante dhe analizë të mangësive 

në politikën e Bankës, përfshirë ndikimet 

nga Zona e themeluar me interes të veçantë 

ekonomik. 

 

 

 

2.  Mos-përputhshmëria e Bankës ka 

përkeqësuar rreziqet social si për neve ashtu 

edhe për projektin e propozuar duke hartuar 

dhe zbatuar, në rast të lagjes Shala, 

zhvendosje të detyrueshme i cili do të 

anashkalojë planifikimin e nevojshëm dhe 

hulumtimin paraprak. 

Nuk është e qartë se cilës mos-përputhje me 

politikën e Bankës dhe dëmit përcjellës i 

referohet Kërkesa.  Sidoqoftë, Menaxhmenti 

nuk pajtohet me pretendimin se hartimi i 

PVZH për lagjen Shala ka anashkaluar 

planifikimin dhe hulumtimin paraprak të 

nevojshëm. 

Ashtu siç është përmendur në pikën 1 më 

lartë, zhvendosja aktuale e lagjes Shala të 

fshatit Hade është duke u kryer si rezultat i 

mihjes për linjitin e nevojshëm për 

termocentralet e Kosovës A dhe B dhe jo për 

PEK-un e propozuar. 
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Nr Pretendimi  Përgjigja 

Duhet të qartësohet se QK është përgjegjëse 

për zbatimin e PVZH të Shalës, dhe jo 

Banka. Me të thënë këtë, Banka është duke 

mbikëqyrur në mënyrë aktive zbatimin dhe 

monitorimin e PVZH të lagjes Shala përmes 

CLRP-SAF. 

Përgatitja e PVZH të Shales është kryer 

bazuar në hulumtimin e duhur paraprak dhe 

me mbështetjen e një ndërkombëtarisht të 

njohur të zhvendosjes. Ai ngërtheu 

përgatitjen e një gjendjeje të hollësishme 

fillestare sociale dhe konsultim aktiv dhe të 

përsëritur me familjet e prekura gjatë tërë 

procesit. 

PVZH e lagjes Shala jep informata të 

hollësishme lidhur me konsultimet 

gjithëpërfshirëse dhe pjesëmarrjen e 

familjeve të prekura në procesin e vendim-

marrjes. Diskutimet specifike për përgatitjen 

e PVZH-së së lagjes Shala filluan në vitin 

2009, pothuajse tre vite para vetë 

zhvendosjes, dhe vazhdojnë edhe në ditët e 

sotme. Konsultimet gjatë fazës së 

planifikimit përfshinë takimet zyrtare të 

hapura, grupet e fokusit që kishin në 

shënjestër popullsi specifike (p.sh., gratë), 

dialog të gjerë joformal, dhe negociata të 

gjera kokë më kokë me familjet. 

Vetëm në vitin 2011, takimet në nivel 

komuniteti për të diskutuar PVZH përfshinë 

më shumë se 100 njerëz. PVZH e lagjes 

Shala gjithashtu vë në pah përdorimin aktiv të 

mekanizmit të ankesës nga amvisëritë e 

prekur, ku janë regjistruar më shumë se 50 

ankesa pranë komisionit të ankesave të 

MMPH-së. 

Këto diskutime dhe konsultime të shumta 

rezultuan në vendime të prekshme me 

pjesëmarrje të njerëzve të prekur nga lagja 

Shala, siç janë: zhvendosja kolektive dhe 

përzgjedhja e lokacionit të zhvendosjes, 

dizajni i shtëpive; aranzhimet për zhvendosje 

të përkohshme; shqyrtimi i të drejtave dhe 

opsioneve për zhvendosje; përfshirja e 

ekonomive familjare shtesë në regjistrimin e 

popullsisë, etj. 

Mbikëqyrja e Bankës është ushtruar me 
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rregull. CLRP-SAF ka ofruar financim të 

monitorimit të rregullt nga firma e njohur e 

zhvendosjes e cila ka hartuar dy raporte të 

monitorimit të cilat mbulojnë periudhën prej 

tetorit 2013 deri në shtator 2014.1
 
Këto 

raporte janë shpalosur publikisht në gjuhën 

angleze dhe shqipe, në Zyrën për informim 

publik të themeluar nga komuna e Obiliqit 

dhe në InfoShop-in e Bankës. Çështjet kyçe 

të cilat janë paraqitur gjatë zbatimit janë 

identifikuar përmes raporteve të 

lartpërmendura, mbikëqyrjes së rregullt të 

Bankës dhe përpjekjeve për ngritje të 

kapaciteteve siç është Punëtoria mbi praktikat 

e mira ndërkombëtare të zhvendosjes 

(Prishtinë, maj 2014); dhe këto i janë 

komunikuar QK-së, e cila më pas i shtjelloi.  

Kështu, edhe pse zhvendosja e Shalës nuk 

është shkaktuar nga ndonjë projekt i 

financuar nga Banka, përfshirja e Bankës në 

proces ka ndihmuar në forcimin e dizajnit 

dhe zbatimit të zhvendosjes në Shala. 

 

3.  Si rezultat, projekti i propozuar i PEK-ut 

është duke u kryer pa inkorporuar 

planifikimin e plotë të zhvendosjes së 

detyrueshme dhe hulumtimin paraprak 

financiar i cili duhej të pasonte një 

zhvendosje të tillë të detyrueshme të shkallës 

së gjerë. 

Banka ende nuk ka marrë vendim lidhur me 

GPR për PEK-un e propozuar dhe përgatitja 

e projektit të propozuar është në vazhdim e 

sipër.  

VNMS për PEK analizon sasinë e linjitit 

(përfshirë aktivitetet e ndërlidhura me 

mihje) të nevojshëm për prodhimin aktual 

dhe të propozuar të rrymës dhe alternativat 

gjegjëse të mihjes, si dhe zhvillimin e 

mundshëm të konturave të mihjes. Kjo do 

të përcaktojë nevojat dhe opsionet për 

sigurim të tokës dhe zhvendosje. 

VNMS gjithashtu identifikon ndikimet e 

mundshme mjedisore dhe sociale – ndër të 

tjera, mbi bazën e sondazhit shoqëroro-

ekonomik – dhe definon masat zbutëse dhe 
monitorimin e nevojshëm. Vlerësimi 

gjithashtu shqyrton çështjet relevante të 

zhvendosjes, përfshirë ato që vijnë si rezultat i 

shpalljes së Zonës me interes të veçantë 

ekonomik. Drafti i VNMs do të shpaloset 

                                                           
1 Raporti i 1-rë monitorues i PVZH për Shalën http://mmph-rks.org/repository/docs/rePlan_-_Shala_ME_Report_1_-

_final_345581.pdf 

Raporti i 2-të monitorues për PVZH-në e Shalës http://mmph-rks.org/repository/docs/rePlan_-

_Shala_ME_Report_2_869903.docx 

http://mmph-rks.org/repository/docs/rePlan_-_Shala_ME_Report_1_-_final_345581.pdf
http://mmph-rks.org/repository/docs/rePlan_-_Shala_ME_Report_1_-_final_345581.pdf
http://mmph-rks.org/repository/docs/rePlan_-_Shala_ME_Report_2_869903.docx
http://mmph-rks.org/repository/docs/rePlan_-_Shala_ME_Report_2_869903.docx
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publikisht për konsultime publike, ashtu siç 

parashihet me politikat e Bankës. 

4.  Si rezultat i ndihmës joadekuate teknike 

të Bankës, pjesë të komunitetit tonë janë 

zhvendosur me detyrim përmes një 

plani të veprimit për zhvendosje i cili 

nuk është në përputhje me standardet 

dhe politikat e Bankës.  

 

Fshehja e kësaj mospërputhjeje nga 

Banka ka maskuar nevojën për 

korrigjime. Kjo krijon një siguri të 

rrejshme në Qeveri se ata janë në 

përputhje me standarde ndërkombëtare.  

Kjo krijon pasiguri të madhe në 

bashkësinë tonë – teksa për një dekadë 

ne jemi dëshmitarë se fqinjët tanë 

varfërohen, humbasin shtëpitë, vuajnë 

nga pasiguria e ushqimit, mungesa e 

tokës, pasiguria, papunësia dhe stresi.  

Jemi njoftuar se zhvendosja e 

detyrueshme e Shalës do të jetë 

zhvendosja jonë e ardhshme.  

Menaxhmenti vë në pah se zhvendosja dhe 

pasiguria e cekur në Kërkesë janë paraqitur 

si rezultat i zgjerimit të mihjes për 

prodhimin aktual të energjisë elektrike për 

termocentralet Kosova A dhe B dhe nuk 

janë rezultat i ndonjë projekti të Bankës. 

Menaxhmenti nuk pajtohet se Banka “ka 

fshehur” ndonjë mospërputhje. 

Përkundrazi: Mbikëqyrja e zbatimit të 

PVZH të lagjes Shala nga Banka i ka 

kontribuuar transparencës së përmirësuar 

lidhur me çështjet që kanë dalë nga procesi 

i zbatimit dhe është siguruar se këto çështje 

i komunikohen QK, dhe në këtë mënyrë, 

mundësoi shtjellimin e tyre. 

Përgatitja e VSMS, KPZH dhe PVZH për 

Shala bazohen në hulumtimin paraprak dhe 

procese gjithëpërfshirëse shumëpalëshe të 

konsultimit, përfshirë komunitetet drejtpërdrejt 

të prekura, në veçanti në rastin e PVZH-së së 

lagjes Shala. 

Ashtu siç është cekur në pikën 1, mbikëqyrja 

e Bankës është kryer rregullisht dhe CLRP-

SAF ka ofruar financim të monitorimit të 

rregullt nga një firmë e njohur ndërkombëtare 

e zhvendosjes e cila ka hartuar dy raporte të 

monitorimit të cilat mbulojnë periudhën prej 

tetorit 2013 e deri në shtator 2014. Këto 

raporte janë shpalosur publikisht në gjuhën 

angleze dhe shqipe, në Zyrën për informim 

publik të themeluar nga komuna e Obiliqit 

dhe në në InfoShop-in e Bankës.  Ashtu siç 

është cekur në pikën 2, çështjet kyçe që janë 

paraqitur gjatë zbatimit janë identifikuar dhe 

komunikuar QK-së e më pastaj edhe janë 

zgjidhur.  Gjithashtu, gjatë punëtorisë së majit 

2014, gjatë seancave hulumtuese ndërmjet 

ekspertëve ndërkombëtarë dhe zyrtarëve të 

QK, pjesëmarrësit kanë konstatuar se shumë 

aspekte në Matricën e të drejtave të KPZH 

funksionojnë si duhet, por që disa aspekte 

duhet të shqyrtohen dhe të rivlerësohen në 

programin e monitorimit dhe në planifikimin 

e mëtejmë të zhvendosjes, siç janë: çështjet e 

ndërlidhura me jetesën e bazuar në bujqësi 

duhet të vlerësohen dhe të zbuten më mirë; 
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zhvendosja e përkohshme duhet të shmanget 

dhe kriteret për pagesa të qirasë duhet të 

qartësohen; përgjegjësitë për infrastrukturën 

dhe shërbimet në lokacionin e zhvendosjes 

duhet të qartësohen; ndërsa ndikimet në ata të 

mbetura në zona ku njerëzit zhvendosen duhet 

të shqyrtohen më mirë. 

Hartimi i Raportit të përfundimit të 

zhvendosjes për PVZH-në e Shalës është në 

zhvillim e sipër dhe rezultatet e tij do të 

shërbejnë si bazë për azhurnim të KPZH. 

PVZH për lagjen Shala ka pikësynime të qarta 

për rikthim të jetesës. Mbikëqyrja dhe 

monitorimi i PVZH-së për lagjen Shala deri 

më sot nuk tregojnë ndonjë instancë të 

humbjes së shtëpisë apo humbjes së punësimit 

të shkaktuar nga procesi i zhvendosjes, dhe në 

fakt ata që kanë kaluar në Shkabajn e Ri kanë 

kushte më të mira të jetesës larg gropës së 

mihjes, cilësi të mirë të banimit, qasje më të 

mirë në infrastrukturë elementare, siç është 

kanalizimi dhe ujësjellësi, dhe më afër 

Prishtinës. 

PVZH e lagjes Shala përfshiu sondazhin 

socio-ekonomik i cili konstatoi se shumica e 

njerëzve të zhvendosur në Shala sigurojnë të 

hyra nga punësimi i përhershëm apo i 

përkohshëm, remitanca dhe pensione, asnjëra 

prej të cilave varet apo preket nga 

zhvendosja. Gjithashtu, në rastin e PVZH-së 

së lagjes Shala, asnjë amvisëri raporti se fiton 

të hyra nga veprimtari bujqësore (PVZH e 

lagjes Shala, fq. 30). Në fund, nuk janë 

identifikuar raste specifike të cilat kërkojnë 

asistencë për të rrezikuar. (PVZH e lagjes 

Shala, fq. 12). 

Lokacioni i ri i zhvendosjes në Shkabaj të Ri 

ofron kushte më të mira dhe më të sigurta për 

jetesë, është i kyçur me rrugën kryesore 

përmes rrugës së sapondërtuar dhe ka qasje 

për kopshte për kultivimin e pemëve dhe 

perimeve për konsumim nga shoqëria. Që nga 

qershori i vitit 2015, së paku 5 nga 12 familje 

të cilat janë zhvendosur në Shkabaj të re 

ushtrojnë veprimtari bujqësore të shkallës së 

ulët (në sipërfaqe prej 50 deri 100 metra 

katrorë), për konsum të vet. (shih fotot 1, 2 

dhe 3). 
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Është e qartë se në fshatin e zhvendosjes 

Shkabaj të Ri nevojitet më shumë 

infrastrukturë publike që të mundësojë faza të 

tjera të zhvendosjes. 

Duke qenë në vitin 2014 është marrë vendimi 

që miniera të mbetet në duar publike dhe jo 

të privatizohet, Banka është duke diskutuar 

me QK një Projekt të mihjes së qëndrueshme 

mjedisore dhe sociale të financuar nga 

Banka. Projekti i tillë do të përqendrohej në 

investimet vijuese dhe mbështetje për 

praktikat moderne të mihjes. (i) zhvillimin e 

infrastrukturës publike për Shkabajin e Ri për 

përgatitje të 400-600 parcelave të tjera për 

nevoja të zhvendosjes për 10-15 vitet e 

ardhshme dhe ngritje të kapacitetit, 

planifikimin dhe monitorimin për zhvendosje 

të ndërlidhur me mihjen, (ii) rritjen 

ekonomike dhe zhvillimin e komunitetit në 

komunën xehetare të Obliqit,  

(iii) restaurimin e minierave të shpenzuara të 

Bardh/Mirashit në mënyrë që toka të rikthehet 

për përdorim produktiv (siç është bujqësia). 

Një projekt i tillë mund të zbatohej 

pavarësisht GPR të mundshme për PEK-un e 

propozuar. Diskutimet me QK janë ende në 

vazhdim e sipër. 

 

5.  Banka inkurajoi dhe i ofroi Qeverisë të 

përgatitet për financim të PEK-ut duke 

ofruar ndihmë teknike, përfshirë 

rekomandime shumë specifike teknike. 

Në mesin e këtyre, Banka inkurajoi apo 

ndihmoi Qeverinë e Kosovës që të caktojë 

një zonë me interes të veçantë ekonomik 

[zona], në kuadër të së cilës të drejtat tona 

në zhvillim ekonomik dhe të tokës janë 

lënë pezull, duke marrë efektivisht tokën 

tonë, duke kufizuar jetët dhe jetesën tonë 

pa kompensim, rikthim të jetesës, pa 

proces të rregullt, pa njoftim dhe 

pjesëmarrje domethënëse dhe me kohë. 

Ndikimi i këtij hapi, i kryer në emër të 

përgatitjes për projekt të financuar nga 

Banka dhe me ndihmën e tyre teknike, 

ka shkrehur ndikim negativ regjional 

Vendimi i Qeverisë për themelimin e Zonës 

me interes të veçantë ekonomik, i cili 

ndalon ndërtimet në disa fshatra/komuna, 

është marrë më 3 nëntor, 2004 (daton para 

përfshirjes së hershme të Bankës në 

Kosovë përmes LPTAP). 

QK zgjeroi Zonën ku u përfshinë të gjitha 

zonat brenda Fushës së re të mihjes me 

vendimin e datës 13 mars, 2009. Zona e 

zgjeruar hyri në fuqi pas aprovimit të Planit 

hapësinor nga Kuvendi i Kosovës në tetor 

2011. Plani hapësinor për Fushën e re të 

mihjes është përgatitur nga QK për të 

analizuar strategjitë e ndryshme zhvillimore 
për Fushën e re të mihjes dhe ndikimet e 

ndryshme teknike, ekonomike, mjedisore dhe 

sociale të tyre dhe për të ofruar një kornizë 

planifikimi. Menaxhmenti vë në dukje se 

Banka nuk ka financuar Planin hapësinor. 

VNMS për PEK-un e propozuar do të 
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social dhe ekonomik pa vlerësim të 

ndikimit, shmangie, zbutje, planifikim 

apo financim.  Kjo shkakton depopullim 

të zonës sonë sepse nuk mund t’i 

strehojmë familjet tona dhe të 

zhvillojmë jetesën tonë. Kjo është pjesë 

e procesit të detyrimit të zhvendosjes pa 

siguruar përputhje dhe pa i kushtuar 

vëmendje pikësynimeve të politikës së 

Bankës mbi zhvendosje të detyrueshme. 

 

analizojë çështjet relevante, përfshirë ato të 

ndërlidhura me Zonën me interes të veçantë 

ekonomik. 

LPTAP, ndër të tjera, financoi: (i) përgatitjen 

e VSMS, (ii) Draftin e Planit zhvillimor të 

fushës së re të mihjes, (iii) KPZH për Fushën 

e re të mihjes, (iv) përgatitjen e PVZH për 

zhvendosjen e lagjes Shala të fshatit Hade; 

(v) raportin lidhur me legjislacionin dhe 

licencat për mihje; dhe (vi) amendamentet e 

propozuara të ligjit për eksproprijim. 

Pikësynimi i VSMS ishte t’i ofrojë Komisioni 

drejtues të projektit shërbime këshillimore 

mbi mbrojtjen mjedisore dhe sociale, të 

nevojshme për zhvillimin e sektorit në 

mënyrë të qëndrueshme mjedisore dhe 

sociale.  

VSMS gjithashtu ishte mëndur të fuqizojë 

mbrojtjet mjedisore dhe sociale të Kosovës 

dhe kapacitetet rregullatorë për transaksionet 

e ngjashme infrastrukturore në të ardhmen 

dhe të përmirësojë kapacitetin e autoriteteve 

relevante të Kosovës.  

Drafti i Planit zhvillimor të Fushës së re të 

mihjes si një plan regjional për zhvillimin e 

sektorit të energjisë, me synim përshkrimin e 

implikimeve gjeografike të zhvillimit të 

minierës së re dhe termocentraleve aktuale 

dhe të ardhshme.  

Gjithashtu, LPTAP financoi një raport lidhur 

me Legjislacionin dhe licencat për mihje (prill 

2008) dhe ofroi ndihmë teknike, në përputhje 

me PO 4.12, për hartimin e amendamenteve 

për ligjin për eksproprijim. Mirëpo, këshilla e 

ofruar përmes LPTAP, në masë të madhe ishte 

inkorporuar në ligjin e fundit të eksproprijimit. 
 

Si VSMS ashtu edhe Plani zhvillimor i 

Fushës së re të mihjes ka shërbyer si bazë 

për Planin hapësinor, mirëpo, Plani 

hapësinor nuk është financuar në kuadër të 

ndonjë projekti të Bankës. Është përgatitur 

nga Instituti i planifikimit hapësinor dhe 

është hartuar në bashkëpunim dhe konsultim 

me një numër të madh të profesionistëve të 

planifikimit hapësinor, institucione të 

ndryshme shkencore dhe përfaqësues të 

shoqërisë civile dhe me mbështetjen e 
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organizatave ndërkombëtare dhe ministrive 

e komunave.   

Fusha e re e mihjes mbulon një sipërfaqe 
prej 150 km2, ndërsa TCKR i propozuar 
ka nevojë për një hapësirë prej rreth 10 
km2 për nevoja të linjitit gjatë jetëgjatësisë 
së vet (përfshirë edhe nevojat e Kosovës B 
dhe Kosovës A deri në mbylljen e saj). 

QK është zotuar ta aplikojë KPZH-në për të 
qeverisur zhvendosjen e njerëzve të cilët 

mund të zhvendosen me zgjerimin e mihjes 

në kuadër të Fushë së re të mihjes, e cila 

është e nevojshme për të përmbushur nevojat 

e linjitit për prodhim të energjisë, dhe për të 

përgatitur KPZH-në e nevojshme për fazat 

pasuese të zhvendosjes, pavarësisht nëse 

Banka siguron GPR-në për PEK-un e 

propozuar. 

Vlen të ceket se Plani Hapësinor i QK-së 

parasheh që: “Në ndërkohë, drafti i ‘Kornizës 

së politikave të zhvendosjes’ (e njohur si 

KPZH) është duke u finalizuar, i cili pritet të 

miratohet nga QK, ndaras apo së bashku me 

këtë plan, për të shmangur shqetësimet e 

banorëve në vendbanime të zhvendosura. 

Prandaj, e njëjta parasheh që, për realizimin e 
procesit të zhvendosjes së popullsisë, të 

njëjtat hapa konkretë duhet të ndiqen, si në 

vijim.” (Seksioni 3.2.3). Plani Hapësinor jep 

në detaje disa nga kushtet kyçe të KPZH-së. 

KPZH është aprovuar para aprovimit të 

Planit Hapësinor (tetor 2011). 

 

Si KPZH ashtu edhe PVZH për lagjen Shala 
parashohin kompensim për njerëzit të prekur 

nga dëmi, përfshirë për objekte ilegale. Në 

veçanti, PVZH për Shala vë në pah që “janë 

bërë ndërtime të shumta të reja që nga 

shpallja e Zonës me interes të veçantë në 

nëntor të vitit 2004, të cilat janë bërë pa leje 

të ligjshme të ndërtimit” dhe se këto 

struktura të reja do të kompensohen. 

Në kuadër të zbatimit të PVZH për lagjen 
Shala, njerëzit e prekur në fakt kompensohen 

për këto objekte ilegale pavarësisht 

ndalesave kundër ndërtimeve në Zonën me 

interes të veçantë ekonomik.  
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6.  Banka nuk ka njoftuar Kosovën apo 

Kosovarët e prekur se zhvendosja e 

detyrueshme e propozuar nuk është në 

përputhje me politikat e veta, përfshirë 

inkorporimin e pikësynimeve të saj (PO 
4.12, paragrafi 2), me të cilat parashihet 

zhvendosja e detyrueshme, ku:  

a) Zhvendosja jovullnetare duhet të 

shmanget kudo që është e mundur, 

apo të minimizohet, duke 

hulumtuar të gjitha dizajnë 

alternative të mundshme të 

projektit. 

b) Ku nuk është e mundur të shmanget 

zhvendosja, aktivitetet e zhvendosjes 

duhet të përgatiten dhe të ekzekutohen 

si programe të qëndrueshme 

zhvillimore, të cilat ofrojnë burime të 

mjaftueshme të investimit për t’u 

mundësuar personave të zhvendosur 

nga projekti t’i shfrytëzojnë dobitë e 

projektit. Personat e zhvendosur duhet 

të kenë mundësi që të marrin pjesë në 

planifikim dhe zbatim të programeve 

të zhvendosjes. 

c) Personat e zhvendosur duhet të 

ndihmohen në përpjekjet e tyre 

për të përmirësuar jetesën dhe 

standardin e tyre apo të paktën ta 

rikthejnë atë, në përmasa reale, në 

nivelet para zhvendosjes apo në 

nivelet që ka mbizotëruar para 

fillimit të zbatimit të projektit, 

cilido të jetë më i madh. 

 

Asnjë zhvendosje nuk është bërë si rezultat i 

projekteve të mbështetura nga Banka deri 

më sot. 

Pikësynimet e PO 4.12 shtjellohen në 

mënyrë të drejtpërdrejtë apo të tërthortë në 

KPZH për Fushën e re të mihjes, si dhe në 

PVZH për lagjen Shala, dhe çfarëdo PVZH 

i hartuar në kuadër të KPZH do të 

përmbushë këto pikësynime. Si KPZH ashtu 

edhe PVZH për lagjen Shala, si dhe raportet 

gjegjëse të monitorimit të këtij të fundit janë 

shpalosur publikisht në gjuhën angleze dhe 

shqipe. 

Pikësynimet e politikave të cekura në 

Kërkesë janë inkorporuar në tërësi në KPZH. 

Dy të parët janë cekur shprehimisht në 

kuadër të seksionit “Parimet dhe 

Pikësynimet” (fq. 5) “pikësynimi parësor i 

Qeverisë është që të minimizojë sigurimin e 

tokës dhe zhvendosjen gjatë zhvillimit të 

infrastrukturës dhe aktiviteteve të nevojshme.  

Pikësynimet e tilla janë në përputhje me 

standardet ndërkombëtare, në veçanti 

Politikën Operative të Bankës Botërore PO 

4.12 (...). Në rastet kur zhvendosja apo 

humbja e pasurisë ekonomike dhe mjeteve të 

jetesës janë të pashmangshme, pikësynimi i 

kësaj politike është që të sigurohet që njerëzit 

e prekur të mund të përmirësojnë apo së 

paku të rikuperojnë standardin e jetës dhe 

jetesën në kohën më të shkurtër të mundur. 

(KPZH fq. 5) 

Pikësynimi i tretë i ndërlidhur me 

konsultimin është dhënë shprehimisht në 

seksionin mbi “Procedurat speciale për 

Projektin e energjisë elektrike me linjit dhe 

konsultime publike” (fq. 18) dhe seksionin 

“Konsultimi publik dhe procedurat e 

ankimimit” të “Aneksit A: Pasqyra e shkurtër 

e Planit të veprimit për zhvendosje (fq. 23). 

Pikësynimi i katërt i PO 4.12 lidhur 

me konceptimin dhe ekzekutimin e 

zhvendosjeve si “programe të 

qëndrueshme zhvillimore, të cilat 

ofrojnë burime të mjaftueshme të 

investimit që t’u mundësohet 
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personave të zhvendosur nga projekti 

të përfitojnë nga dobitë e projektit” 

është i tërthortë dhe operacionalizohet 

përmes komponentëve të ndryshme të 

KPZH, përfshirë, por duke mos u 

kufizuar vetëm në: i) Seksionet 

“Matrica e të drejtave” dhe “Opsionet 

e zhvendosjes” (fq. 8-15), të cilat 

përshkruajnë dobitë e ndryshme nga 

zhvendosja; dhe ii) seksioni për 

“Orarin kohor dhe buxhetin” (fq. 19).  

Ngjashëm, PVZH për Shalën ngërthen 

pikësynimet e parapara me PO 4.12. 

Përmbledhje e procesit gjithëpërfshirës për 

PVZH-në e lagjes Shala është dhënë në 

pikën 2 më lartë. 

PVZH për lagjen Shala ka pikësynime të 

qarta të rikthimit të jetesës dhe në të gjitha 

aktivitetet e monitorimit dhe në konsultime 

me komunitetin e prekur deri sot është 

konfirmuar se asnjë person nuk ka mbetur i 

pa strehë, ashtu siç pretendohet në kërkesë. 

PVZH për lagjen Shala përmban një seksion 

mbi Rikthimin e jetesës (fq. 57), i cili thotë se 

njerëzve nga 20 amvisëri iu është ofruar 

punësimi në KEK. Ai gjithashtu përfshin 

masa të mundshme shtesë të cilat do të mund 

të zbatoheshin, nëse paraqitet nevoja.  

Shumica e krerëve të familjes në amvisëritë e 

prekura i sigurojnë të hyrat nga punësimi i 

përhershëm, kryesisht në KEK. 

Raporti mbi përfundimin e zhvendosjes për 

PVZH-në e Shalës, aktualisht në zhvillim e 

sipër, përqendrohet në ofrimin e dëshmisë së 

dokumentuar të rikthimit të jetesës dhe do të 

identifikojë masa të tjera korrigjuese, nëse 

janë të nevojshme. Raporti mbi përfundimin e 

zhvendosjes do t’i kontribuojë përpjekjeve të 

QK-së që të përmirësojnë praktikat e veta të 

zhvendosja dhe të azhurnojnë KPZH-në. 

VNMS gjithashtu vlerëson praktikat aktuale të 

zhvendosjes dhe do të rekomandojë 

ndryshime, sipas nevojës.  

Shih gjithashtu pikat 3 dhe 4. 

 

7.  Mos-inkorporimi këtyre pikësynimeve, 
përfshirë mos ofrimin e “resurseve të 

Ashtu siç u shpjegua më lartë, deri më sot, 

nuk ka ndodhur asnjë zhvendosjes në 
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Nr Pretendimi  Përgjigja 

mjaftueshme për investim” për 

përmbushjen e këtyre pikësynimeve, ul 

koston e përgjithshme të PEK-ut në dëmin 

tonë dhe në dëmin e tatimpaguesve të 

Kosovës.  Ashtu si edhe me zhvendosjen 

e mëhershme të fshatit Hade, shqyrtimi i 

plotë i këtyre pikësynimeve të kërkuara 

nuk është programuar dhe as financuar. 

Barra ekonomike, sociale dhe stresi për 

PEK hidhet në shpatullat tona.  

Fushën e re të mihjes si rezultat i ndonjë 

projekti të mbështetur nga Banka. 

Nëse Banka vendos të mbështesë PEK-un e 

propozuar, përveç masave të përshkruara në 

VNMS, Banka do të kërkojë edhe:  (i) se ka 

mjete të mjaftueshme për të financuar 

zhvendosjen e mundshme;  

(ii) hartimin e një KPZH-je të azhurnuar 

bazuar në mësimet e nxjerrura nga PVZH 

dhe nga analiza e VNMS; (iii) që PVZH-të 

për fshatrat/lagjet e prekura të hartohen dhe 

zbatohen shumë para aktiviteteve të mihjes 

të cilat prekin fshatrat/lagjet e prekura; dhe 

(iv) që analiza ekonomike e PEK-ut të 

propozuar të përfshijë koston e aktiviteteve 

të zhvendosjes.  

KPZH gjithashtu kërkon shprehimisht që 

PVZH pasuese të planifikojë në mënyrë të 

duhur dhe të ofrojë informata lidhur me 

buxhetin e nevojitur për zhvendosjen. 

Ashtu siç është cekur në pikën 1, 

fushëveprimi i PEK-ut është ndryshuar në 

vitin 2014 ku janë përjashtuar aktivitetet në 

zhvillim të mihjes, të cilat do të mbesin 

përgjegjësi e sektorit publik. Mirëpo, 

VNMS përfshin një analizë të ndikimeve 

mjedisore dhe sociale nga aktivitetet e 

ndërlidhura me mihjen, përfshirë çështjet 

relevante. 

Zhvendosja e ndërlidhur me mihje do të 

mbetej në sektorin publik, dhe do të pasojë 

KPZH-në, përfshirë edhe masat shtesë të 

identifikuara gjatë VNMS-së për PEK si dhe 

nga mësimet e nxjerrura nga PVZH për 

lagjen Shala. Sektori publik gjithashtu duhet 

të vendos se si do të pasqyrohet kostoja e 

zhvendosjes të ndërlidhura me aktivitetet 

aktuale të mihjes në koston e karburantit për 

termocentralet ekzistuese dhe të reja të 

propozuara, apo si do të veprojë ndryshe. 
 

ANEKSI 2: 

EVAKUIMI EMERGJENT I VITIT 2004 

 
i. Në vitin 2004 dhe 2005, Misioni i Administratës së Përkohshme të Kombeve të Bashkuara (UNMIK) 

dhe Institucionet e Përkohshme të Vetë-Qeverisjes (IPVQ) kanë kryer një evakuim emergjent të 158 

familjeve (664 persona) nga fshati Hade, në përputhje me urdhrin e UNMIK-ut numër 2004/6 (29 
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mars, 2004). Ky evakuim nuk ishte pjesë e ndonjë projekti të Bankës dhe urdhri është lëshuar pas një 

rrëshqitjeje të madhe të dheut në fund të vitit 2002 dhe përfundimin pasues të vlerësimit teknik i cili 

vuri në dukje një rrezik direkt të uljes së dheut e cila do të rrezikonte disa banorë të fshatit Hade 

(brenda zonës së sigurisë së minierave Bardh-Mirash). Ky kërcënim ishte rezultat i trashëgimisë së 

gjatë të praktikave joadekuate të mihjes që kanë për pasojë pjerrësira jo stabile të minierave dhe 

rrezikun nga rrëshqitjet dhe uljet e dheut, në veçanti gjatë sezonit të shiut. UNMIK-j themeloi një 

komision të veçantë për zhvendosjen e Hades ndërsa IPVQ-të planifikuan dhe ekzekutuan 

zhvendosjen emergjente të amvisërive në rrezik. 
 

ii. Ndërmjet nëntorit 2004 dhe shkurtit 2005, 61 familjet që u pajtuan të zhvendosen u bartën 
përkohësisht në apartamente në qendra të afërta urbane ku u janë dhënë ndihma për qira, rrymë dhe 

ushqim.  Më vonë (maj dhe qershor 2005), rreth 30 familje që refuzuan të zhvendosen duhej të 

evakuoheshin në mënyrë të detyrueshme duke pasur parasysh sezonin e shirave dhe rrezikun e 

ndërlidhura nga rrëshqitjet e mëdha të dheut. Shumica e këtyre familjeve u zhvendosën në strehime 

të identifikuara paraprakisht ndërsa plaçkat e tyre u magazinuan në një depo në komunën e Obiliqit. 
 

iii. Veprimet e zhvendosjes të përshkruara më lartë u kryen nga UNMIK-u dhe IPVQ dhe nuk ishin pjesë 

e ndonjë projekti të Bankës. Mirëpo, në përgjigje të kërkesës së qershorit të vitit 2004 nga IPVQ, 

Banka ka dërguar një mision dy-personësh në Kosovë (4-5 korrik, 2004) për të ndarë përvojën e 

Bankës në zhvendosje, të ofrojë këshilla mbi politika, dhe të ndihmojë në përgatitjen e termave të 

referencës për konsulentët e zhvendosjes të cilët do të rekrutoheshin nga autoritetet. Misioni i Bankës 

e kuptoi gjendjen emergjente dhe rekomandoi që Komisioni i Hades për zhvendosje të thjeshtëzojë 

proceset, të plotësojë kompensimet, të hulumtojë mënyra të reja për të rindërtuar komunitetin, të 

përmirësojë shpërndarjen e informatave dhe të kryejë një regjistrim të ri të ekonomive familjare. Ky 

mision këshillues ishte një qasje emergjente si reagim ndaj rrezikut të menjëhershëm të humbjes së 

jetës dhe lëndimeve, ashtu siç përcaktohet në letrën e Drejtorit për vendin drejtuar UNMIK-ut në 

gusht të vitit 2004. Nuk ka pasur misione të tjera të Bankës në lidhje me këtë evakuim emergjent.  
 

iv. Një vit më vonë, në qershor 2005, një mision i identifikimit preliminar për Projektin e propozuar të 

mihjes së linjitit dhe të energjisë në Kosovë – mbështetja sociale dhe mjedisore (në vonë i mbërthyer 

në LPTAP), ndër të tjera, kreu një vlerësim preliminar të përshtatshmërisë së praktikave të 

zhvendosjes të Kosovës në raport me PO të Bankës OP/BP 4.12. Si pjesë e punës së vetë, misioni 

shqyrtoi përvojën e zhvendosjes së Hades në vitin 2004, duke identifikuar kështu disa mangësi të 

cilat i bëri me dije QK. Përmes shqyrtimit të zhvendosjes në Hade, misioni konstatoi se kornizat 

rregullatore dhe institucionale për zhvendosje nuk ishin adekuate, duke vënë në dukje nevojën për 

zhvillimin e një KPZH-je gjithëpërfshirëse. Ashtu siç u shpjegua më lartë. LPTAP më vonë mbështeti 

zhvillimin e një kornizeje të tillë, e cila është në fuqi që nga 2011. 
 

v. Edhe pse Evakuimi emergjent i vitit 2004 nuk është i ndërlidhur me ndonjë operacion të Bankës, 

sipas Përgjigjes së Menaxhmentit ndaj Kërkesës për shqyrtim të PEK-ut (të propozuar) nga Paneli 

inspektues të datës 21 maj, 2012, Banka vazhdoi të inkurajojë QK që të angazhohet me këto familje 

të zhvendosura në mënyrë që të zgjidh çështjet e pazgjidhura. Informatat lidhur me përparimin e këtij 

procesi janë kërkuar dhe siguruar rregullisht nga QK. 
 

vi. Sipas informatave të pranuara nga QK, statusi aktual është që 98 përqind të familjeve të prekura kanë 

pranuar kompensim, ndërsa 2 përqindëshi i mbetur nuk pranoi kompensim por zgjodhi që ta sfidojë 

këtë në gjykatë, një proces ky i cili ende është në zhvillim e sipër. Gjithashtu, për të strehuar 61 familje 

të cilat kishin nevojë për strehim të përkohshëm, QK ndërtoi apartamente dhe ofroi pagesa për qira, 

ushqim dhe rrymë që nga zhvendosja. Banka është në dijeni se disa persona nga grupi i Evakuimit 

Emergjent të vitit 2004 kanë parashtruar ankesa përmes gjykatave lokale për çështjet e ndërlidhura 

me ndalesën e pagesave në vitin 2012, kur QK konstatoi se i pat përmbushur obligimet e veta. Prej 
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gjithsej 98 familjeve të cilat kanë kërkuar truall në Shkabaj të Ri, 77 tashmë kanë pranuar tituj 

pronësorë për tokat e reja, ndërsa të tjerët kanë vendosur që të mos parashtrojnë kërkesë, duke qenë 

se e kontestojnë vendimin e QK-së për ndalesën e ndihmave për pagesë të qirasë, ashtu siç u cek më 

lartë. QK rregullisht angazhohet me familjet e prekura dhe, para pak kohe, zyrtarë të lartë të Qeverisë 

së sapo-zgjedhur janë takuar me ata në maj dhe korrik 2015 për të hulumtuar zgjidhjet për çështjet e 

mbetura. Banka nuk ndërhyn në çështjet të cilat shtjellohen nga gjykatat vendore. 
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ANEKSI 3 

FOTOT NGA LOKACIONI I ZHVENDOSJES NË SHKABAJ TË RI 

 

 
 

Foto 1. Shkabaj i Ri (maj 2015) 
 

 

 

 
Foto 2. Shkabaj i Ri (maj 2015) 
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Foto 3. Shkabaj i Ri – Rruga kryesore dhe trotuaret për këmbësorë për në shkollën e afërt 

(rreth 1 km) 
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Foto 4. Vizita në terren nga Komisioni verifikues i Shkabaj të Ri 

(2013) 
 
 

 
 

Foto 5. Shkabaj i Ri – shtëpia e re (2014) 
37 
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ANEKSI 4 

PËRGJIGJA NDAJ RAPORTIT TË THEODORE DOWNING 

A ËSHTË ZHVENDOSJA E DETYRUESHME E KOSOVARËVE E PROPOZUAR ME PROJEKTIN 

ENERGJETIK TË KOSOVËS NË PËRPUTHJE ME STANDARDET NDËRKOMBËTARE PËR ZHVENDOSJE 

TË DETYRUESHME?”  (SHKURT 2014)  

 

Nr. Çështja/Pretendimi Përgjigja 

1.  ÇËSHTJA: Përmasat e zhvendosjes 

PRETENDIMI: “Projekti i propozuar energjetik i Kosovës (PEK) kërkon 

zgjerim të një operacion në gropë të hapur të mihjes. Zgjerimi do të 

shkaktojë zhvendosje mjaft të madhe të ndërlikuar të detyrueshme të rreth 

7,000 personave që jetojnë në 16 km2 të tokës në 26 vendbanime bujqësore, 

kryesisht në komunën rurale të Obiliqit, afër kryeqytetit të Prishtinës.”  

 

 

Qartësim. Procesi i zhvendosjes i ndërlidhur me mihjen e 

linjitit për prodhimin e energjisë elektrike në Kosovë është 

në fakt mjaft i madh, sfidues dhe do të zhvillohet me dekada 

të tëra. Kjo është një prej arsyeve se pse Banka vendosi të 

mbështesë QK në këtë çështje. 

Vlen të ceket se zhvendosja do të bëhet me apo pa Projektin 

e propozuar energjetik të Kosovës (PEK) dhe si rezultat i 

nevojave aktuale dhe të ardhshme për linjit për 

termocentralin Kosova A (deri në mbyllje të tij) dhe 

termocentralin Kosova B (deri në fundin e ciklit të tij jetësor 

më 2050). 

Termocentrali Kosova e Re (TCKR) në kuadër të PEK-ut të 

propozuar do të ketë nevojë për linjit nga miniera. Analiza e 

ndikimeve mjedisore dhe sociale të mihjes në këtë zonë, së 

bashku me analizën e çështjeve relevante është duke u kryer 

në kuadër të VNMS për PEK-un e propozuar.  

Në lidhje me planifikimin hapësinor dhe të shfrytëzimit 

të tokës të Fushës më të gjerë të re të mihjes, shih 

përgjigjen #18 lidhur me Zonën e interesit të veçantë 

ekonomik. 

 

2.  ÇËSHTJA: Pikësynimet e politikave. Nëse përgatitja e Kornizës së 

politikave të zhvendosjes është në shpërputhje me pesë 

pikësynimet parësore të politikave të PO 4.12. 

PRETENDIMI: “Së treti, përgatitjet nuk kanë harmonizuar projektin 

me pikësynimet parësore të politikës ndërkombëtare, me të cilën 

Mospajtim. Të gjitha pikësynimet e PO 4.12 shtjellohen, në 

mënyrë të drejtpërdrejtë apo të tërthortë, nga Korniza e 

politikave të zhvendosjes (KPZH) për Fushën e re të mihjes 

dhe Planet e veprimit për zhvendosje (PVZH) të hartuar në 

kuadër të KPZH obligohen të operacionalizojnë dhe t’i 
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Nr. Çështja/Pretendimi Përgjigja 
kërkohet që zhvendosja të kryhet si projekt zhvillimor, me rikthim të 

jetesës, ndarje të dobive, konsultim dhe pjesëmarrje domethënëse.” 

(fq.3) 

[Korniza e politikave të zhvendosjes për Fushën e re të mihjes (2011] 

inkorporon në mënyrë selektive pjesë të pikësynimeve të Bankës, duke iu 

mundësuar atyre që të pohojnë se janë “konsistent” me pikësynimet e 

Bankës. Shqyrtim më i afërt vë në dukje se konsistent nuk nënkupton 

përputhshmëri.” (fq.20) 

“Pikësynimi i dytë parësor është pjesë e standardeve kyçe ndërkombëtare, 

përfshirë politikën e OECD-së mbi zhvendosjen e detyrueshme. Aktivitetet e 

zhvendosjes duhet të përgatiten dhe të ekzekutohen si programe të 

qëndrueshme zhvillimore, të cilat ofrojnë burime të mjaftueshme të 

investimit për t’u mundësuar personave të zhvendosur nga projekti t’i 

shfrytëzojnë dobitë e projektit. Ky pikësynim nuk shtjellohet nga asnjë 

politikë e LPI, strukturave institucionale apo PVZH-ja model e lagjes Shala 

(fq. 23). 

“Politikat dhe proceset ndërkombëtare gjithashtu garantojnë që procesi të 

rikthejë dhe të përmirësojë jo vetëm jetesën, por edhe standardet e jetesës” (fq. 

34). 

përmbushin pikësynimet e tilla. 

Pikësynimet e PO 4.12 që iu referohen shmangies, rikthimit 

të jetesës dhe konsultimeve shtjellohen shprehimisht në 

KPZH. Dy të parët janë cekur shprehimisht në kuadër të 

seksionit “Parimet dhe Pikësynimet” (fq. 5) “pikësynimi 

parësor i Qeverisë është që të minimizojë sigurimin e tokës 

dhe zhvendosjen gjatë zhvillimit të infrastrukturës dhe 

aktiviteteve të nevojshme.  Pikësynimet e tilla janë në 

përputhje me standardet ndërkombëtare, në veçanti Politikën 

Operative të Bankës Botërore PO 4.12 (...). Në rastet kur 

zhvendosja apo humbja e pasurisë ekonomike dhe mjeteve të 

jetesës janë të pashmangshme, pikësynimi i kësaj politike 

është që të sigurohet që njerëzit e prekur të mund të 

përmirësojnë apo së paku të rikuperojnë standardin e jetës 

dhe jetesën në kohën më të shkurtër të mundur. (KPZH fq. 5) 

Pikësynimi i tretë i ndërlidhur me konsultimin është dhënë 

shprehimisht në seksionin mbi “Procedurat speciale për 

Projektin e energjisë elektrike me linjit dhe konsultime 

publike” (fq. 18) dhe seksionin “Konsultimi publik dhe 

procedurat e ankimimit” të “Aneksit A: Pasqyra e shkurtër e 

Planit të veprimit për zhvendosje (fq. 23). 

Pikësynimi i katërt i PO 4.12 lidhur me konceptimin dhe 

ekzekutimin e zhvendosjeve si “programe të qëndrueshme 

zhvillimore, të cilat ofrojnë burime të mjaftueshme të 

investimit që t’u mundësohet personave të zhvendosur nga 

projekti të përfitojnë nga dobitë e projektit” është i 

tërthortë dhe operacionalizohet përmes komponentëve të 

ndryshme të KPZH, përfshirë, por duke mos u kufizuar 

vetëm në: i) Seksionet “Matrica e të drejtave” dhe 

“Opsionet e zhvendosjes” (fq. 8-15), të cilat përshkruajnë 

dobitë e ndryshme nga zhvendosja; dhe ii) seksioni për 

“Orarin kohor dhe buxhetin” (fq. 19).  

Për nga dobitë shtesë, sipas PVZH-së së lagjes Shala, 

mundësitë e punësimit në KEK janë rritur në 20 amvisëri të 

zhvendosura, ashtu siç është dakorduar me përfaqësuesit e 

komunitetit në vitin 2011. Mirëpo, duhet të jetë e qartë se 

sigurimi i punësimit direkt në KEK nuk është obligativ. 
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Nr. Çështja/Pretendimi Përgjigja 
Gjithashtu, njerëzit do të përfitojnë nga lokacioni më i ri 

dhe kushtet më të mira në Shkabaj të Ri si dhe nga cilësia 

më e mirë e përgjithshme e ajrit. 

Pritet që VNMS për PEK-un e propozuar, i cili është duke 

shtjelluar ndikimet nga veprimtaritë e mihjes, të nevojshme 

për të mbështetur PEK-un, do të ofrojnë rekomandime për të 

azhurnuar dhe përmirësuar KPZH-në ekzistuese. 

3.  ÇËSHTJA: Shmangia. Nëse ka pasur dështim në shmangien e 

zhvendosjes së detyrueshme aty ku ka pasur mundësi, apo në 

minimizimin e zhvendosjes së detyrueshme, duke shtjelluar të gjitha 

dizajnët alternative të mundshme (paragrafi 2(a) i PO 4.12). 

PRETENDIMI: “PEK nuk ka përshtatur planifikimin, dizajnin dhe 

operacionet e mihjes për të shmangur apo minimizuar zhvendosjen e 

detyrueshme.” (fq. 20). 

“Dizajnet e mundshme alternative të projektit, të cilat do të mund të 

minimizonin zhvendosjen e detyrueshme ishin hedhur poshtë në dobi të 

caktimit të lokacionit të autostradave të ardhshme dhe përmirësimit të vogël 

në cilësinë e thëngjillit.” (p. 20) 

“Zhvendosja ishte njëri prej 12 kritereve të shqyrtuara në vlerësimin e 6 

alternativave për zhvillim të mihjes, procesi ka përzgjedhur opsionin i cili 

ngërthen zhvendosje më të madhe të detyrueshme (Varianti i Sibovcit 1.1) 

dhe jo opsionin i cili nuk ngërthente fare zhvendosje (Varianti 2). 

Qeveria ka përzgjedhur skenarin me thëngjill me 10% cilësi më të madhe 

dhe rendiment më të lartë vjetor (Plani kryesor i mihjes së Sibovcit nga 

EuropeAid, Pjesa III, Studimi i ndikimit mjedisor. 2005, faqe 77-102).  

Plani hapësinor i ka shqyrtuar sërish këto opsione por skenari me më 

pak zhvendosje nuk është marrë parasysh.” (fq. 20) 

“Në fund, planifikimi i projektit shfaqi preferencë për arritje të caqeve të cilat 

vendosnin prodhimin e linjitit para zbutjes së ndikimeve të zhvendosjes së 

detyrueshme. “Dizajnet e mundshme alternative të projektit, të cilat do të 

mund të minimizonin zhvendosjen e detyrueshme ishin hedhur poshtë në 

dobi të caktimit të lokacionit të autostradave të ardhshme dhe përmirësimit të 

vogël në cilësinë e thëngjillit.” 

Zhvendosja ishte njëri prej 12 kritereve të shqyrtuara në vlerësimin e gjashtë 

alternativave për mihje të zhvillimit; procesi përzgjodhi opsionin me më së 

shumti zhvendosje të detyrueshme (Varianti i Sibovcit 1.1) dhe jo opsionin që 

Banka nuk ka financuar zhvillimin e Planit kryesor të Mihjes 

të EuropeAid të cituar në ankesë, “Planin kryesor të mihjes 

për Sibovc” (2005) apo “Planin hapësinor për Zonën me 

interes të veçantë të Fushës së re të mihjes” (mars 2011, 

aprovuar në tetor 2011). 

VSMS (2008) shqyrtoi kriteret e aplikuara nga studimet 

paraprake për të ranguar tre fusha të ndryshme të mihjes: 

Fusha jugore, Fusha D dhe Fusha e Sibovcit (gjithashtu e 

njohur si “Fusha e re e mihjes”), për termocentral 2,000 MW 

me linjit. Rezultati i kësaj analize ishte si në vijim: 

 Miniera e Sibovcit përmban rezerva adekuate të 

thëngjillit për të furnizuar termocentralet aktuale deri 

në fund të ciklit të tyre jetësor produktiv dhe 

Termocentralin e propozuar Kosova e Re me kapacitet 

deri në 2,000 MW për më shumë se 40 vjet; 

 Fusha Jugore ka kushte më jo të favorshme 

gjeologjike dhe trashësia e madhe e mbulesës do ta 

bënte këtë opsion më të shtrenjtë dhe më pak të 

favorshëm për zhvillim; 

 Fusha D do të ishte më jo e favorshme për nga ndikimi 

mjedisor dhe social, si dhe për nga shfrytëzimi pas 

mihjes. Proporcioni i gërryerjes është i krahasueshëm 

me atë të Fushës së re të mihjes. Mirëpo, fusha nuk 

përmban rezerva të mjaftueshme të thëngjillit për të 

furnizuar kapacitetin e rritur të propozuar të 

termocentralit dhe vlera kalorifike neto është më e ulët 

se ajo e Sibovcit. Gjithashtu, do të kishte konflikt me 

propozimet e planifikimit hapësinor për këtë zonë, pasi 

që ekziston propozimit për të ndërtuar autostradë nëpër 
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nuk ngërthente zhvendosje (Varianti 2)......Skenari tjetër i refuzuar do të 

vononte zhvendosjen e pjesës më të madhe të popullsisë të caktuar për 

zhvendosje me dekada (Varianti 1.2). Katër vite më vonë, Plani hapësinor 

rishqyrtoi këto alternativa, por skenari me më pak zhvendosje nuk u mor 

parsysh.” (fq. 20-21). 

Shqyrtimi i dokumenteve ndërtimore të planifikimit vunë në pah se 

Banka dhe Qeveria ishin në dijeni se skenarët alternativ, më pak 

rentabil të zhvillimit të mihjes do të zbusnin, nëse jo të shmangnin 

fare nevojën për zhvendosje masovike të detyrueshme.” (fq. 21). 

këtë zonë, gjë që efektivisht do të sterilizonte një pjesë 

të linjitit që mund të eksploatohej. 

Bazuar në këto konsiderata, VSMS konstatoi se të gjitha 

indikacionet përputheshin teksa vunë në dukje minierën e 

Sibovcit si më optimale për eksploatim. 

Fushëveprimi i VNMS-së për PEK, aktualisht në zhvillim e 

sipër, do të përfshijë analizë të alternativave ekzistuese të 

mihjes, të cilat do të marrin parasysh ndikimet mjedisore 

dhe sociale, përfshirë shmangien e zhvendosjes dhe 

minimizimin si kritere me vlerë të lartë.  Kjo analizë do të 

shërbejë si bazë për planifikimin e ardhshëm të mihjes nga 

KEK-u për prodhimin aktual të rrymës dhe për TCKR-në e 

propozuar. 

Lokacioni i vetë TCKR-së nuk do të ketë nevojë për sigurim 

të tokës apo për zhvendosje të detyruar duke qenë se 

lokacioni i propozuar, i cili është përzgjedhur përmes 

analizës së alternativave të përshkruar në studimet e 

mëhershme dhe me VNMS-në e PEK-ut, gjendet brenda 

zonës që i takon KEK-ut.  

Përveç kësaj, ndihma teknike e ofruar nga Banka vazhdimisht 

theksonte rëndësinë e shmangies apo minimizimit të 

zhvendosjes, në përputhje me PO 4.12. KPZH thekson 

pikësynimin specifik të minimizimit të zhvendosjes dhe 

kërkon që çfarëdo PVZH-je pasuese të përfshijë “analizë të 

alternativave për secilën komponentë (...) ku tregohet se 

alternativat janë përzgjedhur me synim minimizimin e 

zhvendosjes, por pa rrezikuar sigurinë publike.” (KPZH, fq. 

20). 

Ngjashëm, PVZH e Shalës përfshin një përshkrim të 

përpjekjeve për të minimizuar zhvendosjen. Ai gjithashtu cek 

që “Janë shqyrtuar alternativa të dizajnit të projektit të cilat 

do të minimizonin marrjen e tokës në fazë të parë. Kërkesa e 

KEK-ut e vitit 2008 për eksproprijim përfshinte dy të treta 

perëndimore të lagjes Shala, duke i lënë të paprekura pjesët e 

lagjeve të cilat nuk biejnë në kuadër të zonës së fazës së parë 

të zhvillimit të mihjes.  Përmes konsultimeve me krerët dhe 

me pjesëtarët e komunitetit të lagjes Shala, është përcaktuar 
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se lagja Shala (definuar si zonë e pandërprerë gjeografike e 

banuar nga familje në lidhje familjare) të zhvendoset si 

tërësi.”  (PVZH e lagjes Shala, fq. 4). Ky vendim është 

marrë si praktikë e mirë dhe bazohet mbi vullnetin e 

njerëzve të prekur për t’iu shmangur shthurjes së komunitetit 

të lagjes Shala. 

PEK është ende në shqyrtim e sipër ndërsa operacionet e 

mihjes nuk janë përfshirë në strukturën aktuale të projektit 

për Garancinë e pjesshme të riskut nga Banka (GPR), edhe 

pse, për qëllime të sigurisë, VNMS është duke shqyrtuar 

aktivitetet e ndërlidhura të mihjes. Duhet të ceket se QK 

është zotuar ta zbatojë KPZH-në në Fushën e re të mihjes. 

4.  ÇËSHTJA: SMELT si strategji e qëllimshme e zhvendosjes 

PRETENDIMI: “PEK-u planifikon të zhvendos me detyrim ata që pengojnë 

duke aplikuar strategjinë e zhvendosjes të cilën e ka aplikuar me dekada të 

tëra. Unë e quaj këtë strategji e zgjerimit të mihjes dhe marrjes së tokës në 

hapa, apo SMELT. Për dallim prej zhvendosjeve nga hidrocentralet të cilat 

zhvendosin detyrimisht fshatra të tëra përnjëherë, mihja e KEK-ut 

gradualisht amputon pjesë të vendbanimeve, disa shtëpi apo madje edhe disa 

lagje përnjëherë. 

Veprimi në zona me popullsi të dendur, dhe fotografitë ajrore tregojnë se 

strategjia SMELT e zhvillimit të mihjes ishte zhvendosja e operacioneve të 

mihjes në afërsi të vendbanimeve, ndonjëherë në afërsi prej disa qindra 

metrave.” (fq. 8). 

“Përbrenda kësaj zone, plani gjithashtu përvetëson modelin SMELT të 

operacioneve të mihjes, sigurimin e tokës, maksimizimin e prodhimtarisë së 

linjitit dhe koston e shthurjes së komuniteteve që jetojnë në to. Një hap i 

rëndësishëm, i qartë e cili mungon për të siguruar përputhshmëri me këtë 

pikësynim parësor do të ishte të shqyrtohen avantazhet dhe disavantazhet e 

riprogramimit të një zhvendosje të hershme të detyrueshme, në përputhje të 

plotë me garancitë, dhe jo zhvendosja 30 vjeçare e ngjashme me SMELT-in.  

Ky opsion i dizajnimit të projektit ende nuk është bërë.” (fq. 21). 

“Nga këndvështrimi i këtij pikësynimi parësor, zhvendosja e lagjes Shala nuk 

është më e mirë se operacioni viteve 2004 – 2005 në Hade.  Duke përqeshur 

pikësynimin parësor të shmangies/minimizimit, PVZH e Shalës pohon se 

minimizon zhvendosjen duke u lavdëruar se merr vetëm “një pjesë” të 

lagjes. Ata janë plotësisht të vetëdijshëm se strategjia SMELT do të 

Mospajtim. Zgjerimi në faza i përshkruar në Raportin 

Downing nuk është strategji e planifikuar e QK me qëllim të 

dëmtimit të personave të prekur. Zgjerimet e mihjeve në 

faza janë një dukuri e shpeshtë në industrinë e xehetarisë në 

mbarë botën. Mirëpo, Banka pranon se ekzistojnë çështje 

kritike për nga kapaciteti i QK-së që të planifikojë zgjerimet 

e mihjeve dhe zhvendosjet gjegjëse në mënyrë adekuate dhe 

me kohë, ashtu siç kërkohet nga praktikat e mira dhe nga 

KPZH.   Kjo gjithashtu është e ndërlidhur me ndarjen jo të 

qartë të përgjegjësive ndërmjet KEK-ut dhe Ministrisë për 

mjedis dhe planifikim hapësinor (MMPH) në lidhje me 

planifikimin dhe zbatimin e zhvendosjes. 

Banka ka financuar ndihmën teknike për të ndihmuar QK-në 

që t’i shtjellojë këto çështje përmes hartimit të KPZH dhe 

organizimit të evenimenteve të shumta për ngritje të 

kapaciteteve, ashtu siç përshkruhet më poshtë në Përgjigjen 

#18, Kapaciteti. Urgjenca dhe rëndësia e këtyre çështjeve 

është ngritur në shumë raste përmes takimeve me QK, 

Memorandumeve dhe me Letrave menaxhmentit. 

Çështjet janë diskutuar hollësisht gjatë Punëtorisë mbi 

praktikat e mira ndërkombëtare për zhvendosjen në maj të 

vitit 2014 (shih detajet në #18, Kapaciteti) të organizuar nga 

Banka. Gjatë Punëtorisë dhe gjatë takimeve pasuese me 

zyrtarë qeveritarë të nivelit të lartë, ekspertët 

ndërkombëtarë dhe Banka theksuan nevojën urgjente për të 

definuar qartë horizontin afatgjatë planifikues për 



43 

Nr. Çështja/Pretendimi Përgjigja 
vazhdojë dhe do të pasojë zhvendosja e një lagje tjetër” (fq. 22). sigurimin e tokës dhe zhvendosjes e nevojshme për zgjerim 

të mihjes. Bazuar në praktikat ndërkombëtare, është 

rekomanduar që të hartohet KPZH në përputhje me planet 

shumëvjeçare të mihjes dhe se ato duhet të parashohin orare 

adekuate ndërjet planifikimit, fillimit (dhe datës së 

ndërlidhur të prerjes) dhe vetë zhvendosjes. Prerjet e 

ndërmjetme (ndalim banimi, transaksionet e dheut apo 

ndryshimet strukturave ekzistuese të lejuara pas afatit të 

caktuar) do të mund të shpalleshin në përputhje me orarin e 

PVZH-së. Sapo një skemë e tillë e planifikimit të jetë 

diskutuar dhe dakorduar me partnerë relevantë, duhet të 

pasqyrohet në një ndryshim në KPZH. 

Në prill të vitit 2014, Banka u njoftuar se KEK-u planifikon 

ta zgjerojë minierën jugperëndimore të Sibovcit në drejtim të 

fshatit Shipitulle.  QK është zotuar ta zbatojë zhvendosjen në 

Fushën e re të mihjes, përfshirë Shipitullin, në përputhje me 

KPZH-në. Banka vazhdimisht ka paralajmëruar QK mbi 

rëndësinë kritike të të siguruarit se zhvendosja e fshatit 

Shipitulle të kryhet me kohë dhe në përputhje me KPZH, për 

të shmangur ndikimet e dëmshme në popullatë. I është bërë 

me dije QK se zhvendosjet e përkohshme si ato të 

nevojshme për Evakuimin Emergjent të vitit 2004 dhe 

PVZH e lagjes Shala nuk janë praktikë e mirë dhe duhet të 

shmangen. QK para pak kohe ka filluar realizimin e 

regjistrimit të ekonomive familjare të Shipitullit por progresi 

i regjistrimit është ngadalësuar nga refuzimi i disa banorëve 

që të lejojnë qasjen e duhur në prona. Në përputhje me 

rekomandimin e Bankës, QK është duke bërë përpjekje për të 

siguruar shërbimet e një firmeje ndërkombëtare të 

zhvendosjes për të ndihmuar në përgatitjen, zbatimin dhe 

monitorimin e Planit të ri të zhvendosjes së Shipitullit. 

Ngjashëm, në fillim të qershorit 2015, gjatë aktiviteteve të 

rregullta mbikëqyrëse të Bankës për CLRP-në, është 

konstatuar se komuniteti i Grabovcit të poshtëm ka shprehur 

shqetësime lidhur me ndikimet e ndërlidhura me afërsinë e 

saj me operacionet e mihjes. Këto dhe çështje të tjera të 

ndërlidhura me ndërprerjen e burimeve të ujit, pluhurin, 

komunikacionin e dendur me automjete të rënda që kalojnë 
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nëpër fshatra, infrastruktura e dëmtuar, etj. gjithashtu janë 

komunikuar nga banorët e mbetur në Hade. Çështja e 

tampon zonave dhe shmangia e ndikimeve në komunitetet 

në afërsi të gropës së minierës gjithashtu theksohen dhe 

vlerësohen nga VNMS-ja për PEK dhe i është komunikuar 

edhe QK-së. 

Përveç përpjekjeve të lartpërmendura, VNMS për PEK 

përfshin edhe një analizë të alternativave të mihjes me synim, 

ndër të tjera, që të shërbejë si bazë për planet e mihjes ashtu 

që të shmangen apo minimizohen ndikimet mjedisore dhe 

sociale përfshirë zhvendosjen, apo nëse kjo është e 

pashmangshme, të sigurojë informata për të mbështetur 

planifikim të hershëm të masave zbutëse. 

Në rastin specifik të PVZh-së për lagjen Shala, si rezultat i 

konsultimeve me familjet e prekura, në vend të zhvendosjes së 

një pjese të komunitetit, e tërë lagja Shala është zhvendosur në 

mënyrë kolektive.  Shih Përgjigjen #3 më lartë. 

 

5.  ÇËSHTJA: Zhvendosja e përkohshme 

PRETENDIMI: Zhvendosja e përkohshme nuk është një praktikë e 

pranueshme. 

Pajtim. Edhe pse zhvendosja e përkohshme nuk përbën 

një mos-përputhshmëri me PO 4.12, nuk është një 

praktikë e rekomanduar. 

Banka ka paralajmëruar QK-në në shumë raste lidhur me 

rëndësinë kritike të planifikimit dhe zbatimit të hershëm të 

çfarëdo zhvendosjeve në të ardhmen. Në lidhje me 

Shipitullin, shih Përgjigjen #4 lidhur SMELT-in më lartë. 

 

6.  ÇËSHTJA: Konsultimi. Nëse ka pasur dështime në konsultim 

domethënës me personat e zhvendosur dhe nëse kanë pasur mundësi 

që të marrin pjesë në planifikimin dhe zbatimin e programeve të 

zhvendosjes në përputhje me paragrafin 2(b) të PO 4.12. 

PRETENDIMI: “Me historinë e tyre të ndërlikuar të konfliktit dhe 

zhvendosjes të pasuksesshme të detyrueshme, Qeveria dhe Menaxhmenti 

është dashur ta vendosin këtë pikësynim mu në qendër të projektit. Procedura 

për përmbushjen e këtyre dispozitave është dashur të përcaktohet dhe të 

aprovohet nga Banka gjatë fazës identifikuese të projektit. Fatkeqësisht, 

projekti PEK i ka kushtuar vëmendje minimale konsultimit domethënës, 

Mospajtim. Përgatitja e të gjitha studimeve dhe planeve 

të financuar nga ndihma teknike e Bankës është 

zhvilluar me konsultim gjithëpërfshirës dhe 

përmbajtësor në emër të QK-së me komunitetet dhe me 

hisedarë të tjerë. 

Ndërmjet viteve 2006 dhe 2012, janë kryer më shumë se 50 

konsultime me pjesëtarë të komuniteteve në përgatitje të 

VSMS, KPZH dhe PVZH për lagjen Shala të fshatit Hade. Në 

fakt, konsultimet në Kosovë lidhur me sektorin energjetik 

dhe çështjet e ndërlidhura mjedisore dhe sociale janë në 
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pjesëmarrjes dhe standardeve të ankimimit. Edhe pse janë siguruar dëshmi të 

takimeve, struktura e LPI dhe modeli i zhvendosjes së Shalës është dashur 

të lënë gjurmë.  Nuk kanë lënë kurrfarë gjurmësh.” 

“Korniza e politikës së zhvendosjes e Kosovës, me pasqyrën e propozuar të 

PVZH-së, i kushtojnë më pak se një faqe konsultimit publik dhe 

procedurave të ankimimit, duke cekur vetëm tituj të temave. Ndërsa plani 

model i veprimit për zhvendosjen e lagjes Shala nuk përfshin procesin e 

lartcekur. Në vend të kësaj, fokusi i jepet pikësynimit të sigurimit të tokës 

përmes kompensimit.” (fq. 25) 

“Ankesat lejohen për të sfiduar vlerësimet e tokës por nuk është krijuar 

ndonjë proces për të njohur ankesat përkitazi me të drejtat ligjore në tokë, 

përfshirë kërkesat që rrjedhin nga ligji zakonor dhe shfrytëzimet tradicionale, 

kërkesë kjo për të shmangur pengesa në përmirësimin e jetesës së humbur, të 

shkaktuar nga kushtet shumë rigoroze të pranueshmërisë.  (fq. 25). 

“Projekti PEK është duke u dizajnuar për të shmangur konsultime 

përmbajtësore me njerëz të prekur nga projekti deri pas prezantimit të 

Bordit” (fq. 25) 

“Strukturës së LPI gjithashtu i mungojnë dispozitat për monitorim të 

efektivitetit të procesit të konsultimit, pjesëmarrjes dhe ankimimit nga 

shoqëria civile, ashtu si praktikohet në investimet e tjera të Bankës (fq. 

26). 

“Mungesa e vëmendjes ndaj pikësynimit të konsultimit është gjithashtu 

evident në zhvendosjen e lagjes Shala....  Ndërmjet janarit dhe gushtit 2011, 

KEK-u dhe MMPH-ja kanë raportuar se kanë mbajtur katër takime të hapura, 

gjatë të cilave kanë përmbledhur procesin e planifikimit të zhvendosjes. 

Kontributi i komunitetit në këto takime ishte i paktë për shkak të mënyrës 

sesi është strukturuar kontributi para kohe. Janë kërkuar mendime nëse duhet 

të zhvendosej e tërë lagja apo vetëm një pjesë e saj, të drejtat në pako 

kompensimi, procedurat dhe dizajnet për komunitetin e ri, strehimin 

zëvendësues, si dhe opsionin që njerëzit e prekur të pranojnë zhvendosje të 

përkohshme. Rikthimi i jetesës nuk ishte pjesë e këtyre konsultimeve por 

është planifikuar të bëhet pas publikimit të PVZH-së. Dhe pjesëmarrësit në 

takime nuk janë informuar mbi pikësynimet e sakta të zhvendosjes së 

detyrueshme në përputhshmëri ndërkombëtare. 

Rrjedhimisht, ata që zhvendoseshin nuk janë njoftuar si duhet. Koha e caktuar 

është shkurtuar, duke iu ofruar të zhvendosurve vetëm disa javë të konsultimit 

vazhdim e sipër që nga viti 2005. Në tetor 2007, takimet me 

komunitetin janë mbajtur me nëntë fshatra të zonës së 

zhvillimit të mihjes; dhe më shumë se 50 konsultime janë 

kryer në vitin 2008 në të cilat kanë marrë pjesë më shumë se 

900 njerëz, përfshirë 10 takime të ndara me gjithsej 100 gra. 

Përgatitja e KPZH përfshinte edhe një takim në janar të vitit 

2011, në të cilin morën pjesë 41 njerëz, shumica prej tyre 

nga fshatrat e prekura. PVZH për lagjen Shala jep informata 

të hollësishme lidhur me konsultimet gjithëpërfshirëse dhe 

pjesëmarrjen e familjeve të prekura në procesin e vendim-

marrjes, në përputhje me KPZH, pikësynimin e cekur në 

PVZH-në Shala dhe PO 4.12. Angazhimi me fshatin më të 

gjerë të Hades filloi në 2004, përfshirë takimet për të 

identifikuar lokacionin për zhvendosje, dhe në vitin 2006 për 

përgatitjen e Planit rregullativ urban për lokacionin e 

zhvendosjes. Konsultimet për përgatitjen e PVZH të Shalës, 

të kryer nga QK me mbështetjen e një firmeje 

ndërkombëtarisht të njohur të zhvendosjes dhe ndihmë 

teknike nga Banka, filluan në vitin 2009, pothuajse tre vjet 

para vetë zhvendosjes. Procesi është realizuar bazuar në 

forume bashkëbisedimi me komunitetin dhe një me një, 

përfshirë një varg takimesh të hapura, fokus grupe të 

përshtatura për popullsinë specifike, dialog të hollësishëm 

formal dhe negociata një me një me familjet. 

Takimet formale në nivel komuniteti me familjet e prekura 

janë mbajtur gjatë fazës së planifikimit të PVZH ndërmjet 

qershorit dhe korrikut 2011 dhe sërish për konsultime për 

draftin e PVZH në gusht 2011, ku morën pjesë më shumë se 

100 persona. Dizajnet e komunitetit për lokacionin e ri sërish 

ishin lëndë e konsultimeve në 211, përfshirë edhe dizajnet e 

shtëpive. Këto angazhime shërbyen që të: ofrojnë informata 

lidhur me procesin e zhvendosjes personave të prekur dhe 

hisedarëve të tjera; të ofrojnë informata lidhur me procesin e 

planifikimit të zhvendosjes, përfshirë praktikat më të mira 

ndërkombëtare dhe zotimet për përputhshmëri; ofrojë 

informata më të reja lidhur me vendimet kyçe të marrë gjatë 

procesit të planifikimit të zhvendosjes; dhe të ofrojnë 

përgjigje në pyetje dhe të regjistrojnë shqetësime.  Janë 

mbajtur fokus grupet specifike për pjesëtare femra të 
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të mundshëm”(fq. 26). 

“Mihja e menaxhuar si duhet të dijë se ku dhe kur do të kryhet sigurimi i 

radhës i tokës, duke mundësuar kështu kohë të mjaftueshme për konsultim 

përmbajtësor.” (fq. 26). 

Persona e prekur nga projekti nuk janë të njoftuar me standardet 

ndërkombëtare. (shih fq. 26) 

amvisërive të prekura por pjesëmarrja ishte shumë e ulët. Si 

përgjigje, personeli nga ekipi i zhvendosjes së Hades kryen 

konsultime dhe shpalosje joformale me gratë në Shala. 

Përveç forumeve të ndryshme të shpjeguara më lartë, ka pasur 

shumë ndërveprime joformale gjatë procesit të planifikimit.  

PVZH e lagjes Shala gjithashtu vë në pah përdorimin aktiv 

të mekanizmit të ankesës nga amvisëritë e prekura, ku janë 

regjistruar më shumë se 50 ankesa pranë komisionit të 

ankesave të MMPH-së. Pothuajse të gjitha ankesat kishin të 

bënin me të dhënat nga sondazhi i pasurisë dhe vlerësimet 

për kompensim. Njerëzit e prekur nga lagjja Shala 

gjithashtu kishin qasje në Zyrën për zhvendosje të Hades 

gjatë periudhës së planifikimit.  

Këto diskutime dhe konsultime të shumta rezultuan në 

vendime të prekshme me pjesëmarrje të njerëzve të prekur 

nga lagja Shala, siç janë: zhvendosja kolektive dhe 

përzgjedhja e lokacionit të zhvendosjes; aranzhimet për 

zhvendosje të përkohshme; shqyrtimi i të drejtave dhe 

opsioneve për zhvendosje; përfshirja e ekonomive familjare 

shtesë në regjistrimin e popullsisë, etj. 

Dëshmi të tjera të natyrës konsultative të procesit të 

zhvendosjes është dialogu të cilin MMPH-ja dhe KEK-u kanë 

vendosur me familjet e prekura për të zgjidhur çështjen e 

ndarjes së parcelave gjatë zbatimit të PVZH të Shales. Ky 

proces ka zgjatur rreth një viti ndërmjet viteve 2011 dhe 

2013 sepse familjet nuk mund të pajtoheshin për ndarjen e 

parcelave ndërmjet tyre. 

Për nga shqyrtimi i ankesave për PVZH-në e Shalës, njerëzit e 

prekur kanë pasur qasje të vazhdueshme në Zyrën e 

eksproprijimit të MMPH-së (i cili është një kanal tjetër nga ai 

i Komisionit të ankesave), ku janë në dispozicion të gjitha 

ankesat të ndërlidhura me procesin.  Që nga janari 2014, në 

komunën e Obiliqit, gjithashtu është themeluar një qendër e 

informimit publik dhe është e hapur ndaj publikut. Përveç 

informatave lidhur me PEK-un e propozuar, zyra gjithashtu 

vë në dispozicion kopje të KPZH-së, PVZH për lagjen Shala 

dhe Raportet për monitorim të zhvendosjes dhe pranon 
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ankesa dhe komunikime nga publiku, dhe këto i drejton 

MMPH-së ose KEK-ut për informata të tjera, sipas nevojës. 

Raportet e monitorimit nga PVZH e Shalës vënë në dukje se 

gjatë zbatimit, angazhimi sistematik dhe i dokumentuar si 

dhe shqyrtimi i ankesave ndërmjet QK-së dhe njerëzve të 

prekur është zvogëluar, edhe pse ka dëshmi se ka 

bashkëveprime të vazhdueshme dhe njerëzit kanë qasje zyrës 

së QK-së për eksproprijim. 

Ndërmjet viteve 2013 dhe 2015, janë bërë vizita të rregullta 

dhe angazhim nga specialistët lokalë të firmës 

ndërkombëtare për zhvendosje si pjesë e aktiviteteve të saj të 

monitorimit, dhe janë kryer sondazhe dhe intervista shtesë 

për të përgatitur Raport të monitorimit (shih përgjigjen #14 – 

Monitorimi). Kohët e fundit, ndërmjet majit dhe korrikut 

2015, janë duke u kryer intervista dhe vizita shtesë për 

përgatitjen e Raportit mbi përfundimin e zhvendosjes, 

aktualisht në zhvillim e sipër. 

Që nga fillimi i projekteve të ndihmës teknike të financuar 

nga Banka në vitin 2004, specialistët e Bankës për 

zhvendosje kanë kryer vizita të rregullta për mbështetje dhe 

mbikëqyrje. 

Vetëm ndërmjet viteve 2012 dhe 2015, janë kryer 13 vizita të 

tilla. Në gjashtë vizitat më të fundit (maj dhe shtator 2013, 

shkurt dhe maj 2014, qershor dhe korrik 2015) ka pasur 

bashkëveprime me përfaqësues të komunës së Obliqit 

dhe/ose bashkësisë Shala. Gjatë këtyre takimeve, stafi i 

Bankës ka shpjeguar rolin e Bankës, pikësynimin e 

përmirësimit të kushteve dhe standardit të jetës, apo të 

paktën t’i rikthejë ato, dhe shqetësimet e pjesëmarrësve janë 

diskutuar në mënyrë që t’i komunikohen QK-së dhe të 

ndihmojnë në identifikimin e masave korrigjuese. Gjatë 

periudhës së mbikëqjres, Banka gjithashtu ka vizituar 

lokacionin e zhvendosjes në Shkabaj të Ri së paku 11 herë 

për të monitoruar përparimin në infrastrukturë dhe në 

ndërtimin e shtëpive. 

Gjatë fazave të fundit të zbatimit të PVZH, angazhimi i QK 

është bërë më pak sistematike dhe më shumë e bazuar në 
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shtjellimin e çështjeve sapo ato të paraqiten. Mirëpo, njerëzit 

e prekur ruajnë kontaktet me Zyrën e eksproprijimit të QK-së 

në Prishtinë dhe në komunën e Obiliqit.  Që nga janari 2014, 

ata gjithashtu kanë qasje Zyrës për informim publik të 

themeluar në komunë. 

Vazhdimi i angazhimit aktiv dhe sistematik gjatë tërë procesit 

është identifikuar si një lëmi e cila duhet të përmirësohet në 

proceset e ardhshme të zhvendosjes. 

VNMS për PEK gjithashtu nënkupton proces të gjerë 

konsultimi në emër të QK me mbështetje nga konsulentë të 

VNMS. Takimet e konsultimit publik me komunitetet e 

prekura dhe organizatat e shoqërisë civile (OSHC) për 

Raportin e shtrirjes janë mbajtur në komunën e Obiliqit më 16 

tetor, 2014. Procesi i konsultimit për VNMS ka përfshirë 

prezantimin e aplikimit të standardeve ndërkombtare 

mjedisore dhe sociale në PEK-un e propozuar. Drafti i 

VNMS-së gjithashtu do të jetë lëndë e konsultimeve të gjera. 

Duhet të ceket se gjatë procesit të sondazhit shoqëror për 

VNMS në Obiliq, të intervistuarit u njoftuan drejtpërsëdrejti 

mbi projektin e propozuar. VNMS gjithashtu përmban 

Kornizë të përfshirjes së hisedarëve për përpjekje të 

ardhshme të përfshirjes së komunitetit, të cilat duhet të 

ndihmojnë në planifikimin e mihjes dhe proceseve të 

konsultimit të ndërlidhura me zhvendosje të ardhshme, të 

cilat duhet të kryhen në afat më optimal. 

Në fund, duhet të ceket se Banka është përfshirë shumë 

afër me OSHC kosovare dhe ndërkombëtare. Ndërmjet 

viteve 2012 dhe 2015, janë mbajtur rreth 20 takime me 

stafin e Bankës dhe Menaxhmentin në Uashington DC dhe 

Kosovë me mbi 20 OSHC, ku shumë prej tyre ishin me 

përfshirje të Parashtruesve të Kërkesës, për të diskutuar 

PEK-un e propozuar, përfshirë termat e referencës për 

procesin e VNMS-së dhe çështjet e zhvendosjes.  Kjo pa 

llogaritur komunikimet e shumta me shkrim dhe email. 

 

7.  ÇËSHTJA: Rikthimi i jetesës. Nëse ka pasur dështim në ndihmë 

personave të zhvendosur në përpjekjet e tyre për të përmirësuar 

(Shih gjithashtu Përgjigjen #2 më latë lidhur me 

PO 4.12 – Pikësynimet dhe #16 – Kapaciteti) 
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jetesën dhe standardin e tyre apo të paktën ta rikthejnë atë, në 

përmasa reale, në nivelet para zhvendosjes apo në nivelet që ka 

mbizotëruar para fillimit të zbatimit të projektit, cilido të jetë më i 

madh. 

Shih gjithashtu Tabelën 2, faqe 33. 

PRETENDIMI: “Struktura e LPI-së e Kosovës nuk është në përputhje 

me pikësynimet e rikthimit të jetesës sipas PO 4.12, duke: 

1. Injoruar hapat obligative të rikthimit dhe përmirësimit të jetesës. 

2. Përcaktimin e definicioneve më kufizuese lidhur me atë se kush i plotëson 

kushtet për beneficione në krahasim me politikat e Bankës. 

3. Kufizimi i zonës së ndikimit në jetesë në sipërfaqe sa më të vogël, në 

thelb në shtëpi dhe në parcela të shtëpive të personave të zhvendosur. 

4. Përcaktimi i përkufizimit më kufizues se çka përbën dhe nuk përbën burim të 

jetesës. 

5. Kufizim në mënyrë jo të duhur se cilat toka janë në dispozicion për të 

rindërtuar dhe përmirësuar jetesën. 

6. Vendosja e kufizimeve në përzgjedhjen e lokacionit të zhvendosjes i cili 

nuk ofron hapësirë për rindërtimin apo përmirësimin e jetesës bujqësore 

rurale. 

7. Ofrimi i më pak opsioneve tokë-për-tokë për rikthim të jetesës sesa që 

janë ofruar për pronarë më të pasur të Kosovës, tokat e të cilave ishin 

eksproprijuar në kuadër të ligjit të eksproprijimit.  

8. Propozimi i opsioneve të parealizueshme, jo-rentabile të rikthimit të jetesës. 

9. Mungesa e dispozitave specifike për financimin e rikthimit të jetesës. 

10. Lënia e kompensimit në të holla si e vetmja alternativë reale. 

11. Mos-shtjellimi i pikësynimi të rikthimit dhe përmirësimit të jetesës në 

zhvendosjen model të detyrueshme në lagjen Shala në Hade.” (p. 28) 

“Menaxhmenti nuk ka studime që tregojnë se PVZH-ja model për 

lagjen Shala është duke rikthyer jetesë të humbur apo të çrregulluar” 

(fq. 19). 

“Definimi më kufizues i jetesës. PVZH për lagjen Shala pohon se nuk ka 

Mospajtim. Rikthimi i jetesës është një pikësynim kyç i 

cekur në KPZH dhe masat specifike për lokacion definohen 

sipas nevojave të personave të zhvendosur. 

PVZH për lagjen Shala ka pikësynime të qarta të rikthimit të 

jetesës dhe në të gjitha aktivitetet e monitorimit dhe në 

konsultime me komunitetin e prekur deri sot është 

konfirmuar se asnjë person nuk ka mbetur i pa strehë, ashtu 

siç pretendohet në kërkesë. 

PVZH e lagjes Shala përfshiu sondazhin socio-ekonomik i 

cili konstatoi se shumica e njerëzve të zhvendosur në Shala 

sigurojnë të hyra nga punësimi i përhershëm apo i 

përkohshëm, remitanca dhe pensione, asnjëra prej të cilave 

varet apo preket nga zhvendosja. Gjithashtu, në rastin e 

PVZH-së së lagjes Shala, asnjë amvisëri raporti se fiton të 

hyra nga veprimtari bujqësore (PVZH e lagjes Shala, fq. 30). 

Në fund, nuk janë identifikuar raste specifike të cilat kërkojnë 

asistencë për të rrezikuar. (PVZH e lagjes Shala, fq. 12). 

Lokacioni i ri i zhvendosjes në Shkabaj të Ri ofron kushte 

më të mira dhe më të sigurta për jetesë, qasje më të mirë në 

infrastrukturë elementare siç është kanalizimi dhe ujësjellës 

më të mirë, është më afër Prishtinës dhe i kyçur me rrugën 

kryesore përmes rrugës së sapondërtuar dhe ka qasje për 

kopshte për kultivimin e pemëve dhe perimeve për 

konsumim nga amvisëria. Që nga qershori 2015, së paku pesë 

nga 12 familje të cilët janë zhvendosur në Shkabaj të Ri kanë 

filluar planifikim të kopshteve të vogla (në sipërfaqe prej 50 

deri 150 m2) në pronat e tyre. 

PVZH për lagjen Shala përmban një seksion mbi Rikthimin 

e jetesës (fq. 57), i cili thotë se njerëzve nga 20 amvisëri iu 

është ofruar punësimi në KEK, dhe gjithashtu përfshin masa 

të mundshme shtesë të cilat mund të zbatohen, nëse 

nevojiten. 

Nevoja për zbatim të masave shtesë gjatë procesit të 

zhvendosjes së Shalës vlerësohet si pjesë e Raportit të 

përfundimit të zhvendosjes. Raporti konfirmon se shumica e 

krerëve të amvisërive ende janë të punësuar nga KEK-u në 
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dëshmi se banorët nxjerrin të hyrat nga “bujqësia komerciale.”.... Në 

politikat ndërkombëtare të detyrueshme të zhvendosjes, sistemet e jetesës të 

bazuara në tokë nuk kufizohen vetëm në bujqësi komerciale. Ky kriter 

shumë kufizues përjashton ushqimin për jetesë dhe karburantin. Analiza e 

plotë e kësaj pyetjeje gjithashtu duhet të përcaktojë beneficionet të bazuara 

në tokë për personat e zhvendosur që rrjedhin nga rrethinat bujqësore në 

kontekstin e pronave tokësore e cila transformohet me shpejtësi, ku 

pronësia e tokës, posaçërisht ajo e ndërmarrjeve shoqërore, është duke u 

ridefinuar (fq. 30). 

“Raportet e sondazhit nga PVZH e Shalës raportojnë se dy të tretat e 

personave të zhvendosur plotësojnë jetesën e tyre me pemë dhe perime të 

kultivuara në tokë të tyre, të gjitha për konsumin shtëpiak (sondazhi socio-

ekonomik i vitit 2011).  Hada e Re-Shkabaj, do të ketë hapësirë të 

mjaftueshme për të përmbushur nevojat për strehim të popullsisë së Hades 

por nuk ofron hapësirë për aktivitete bujqësore rurale.” (fq. 30) 

“Gjurmët kufizuese të Projektit. Aplikimi i gjurmës së kufizuar të projektit 

nën-vlerëson çrregullimin e jetesës..... Plani i veprimit për lagjen Shala 

kufizon përgjegjësinë e projektit për aktivitetet e jetesës të cilat varen nga 

pasuritë e paluajtshme të prekura apo qasjen në Gjurmën e projektit të 

definuar ngushtë, duke përjashtuar kontributin në jetesë të zonave përreth” 

(fq. 29-30). 

“PVZH [e Shalës] kufizon më tej nevojën për rikthim të jetesës duke 

ngushtuar përkufizimin e jetesës në vetëm punësim me pagesë, të holla të 

gatshme të fituara, apo bujqësinë komerciale përbrenda zonës së gjurmës së 

projektit. Edhe pse pagat luajnë një rol thelbësor në dy të tretat e lagjes 

Shala – 93 amvisëri, burimet tjera të jetesës luajnë një rol të rëndësishëm në 

këtë ekonomi të përzier. Mirëpo, nëntëmbëdhjetë amvisëri pranojnë ndihmë 

teknike përmes remitancave nga anëtarë të familjes jashtë vendit, pensione 

dhe pagesa të ndihmës sociale. Dhjetë amvisëri identifikuan remitancat si 

burim të tyre të vetëm të të hyrave. Numri përafërsisht i njëjtë i amvisërive i 

kultivojnë të lashtat e tyre jashtë kopshtit apo pemishtes së shtëpisë” (fq. 31). 

pozita të përhershme. 

Pretendimi lidhur me Gjurmën kufizuese të Projektit nuk 

është i qartë.  Sondazhi socio-ekonomik për PVZH-në e 

Shalës përfshiu të gjitha elementet e jetesës të deklaruar 

nga familjet dhe këto të gjetura, së bashku me 

konsultimet, ishin bazë për dizajnimin e Matricës së të 

drejtave dhe masave shtesë.  

Gjatë punëtorisë lidhur me Praktikat e mira ndërkombëtare 

për zhvendosje (maj 2014) (shih Kapaciteti #14, organizuar 

nga Banka dhe MMPH-ja, gjatë seancave hulumtuese 

ndërmjet ekspertëve ndërkombëtarë dhe zyrtarëve të QK, 

pjesëmarrësit kanë konstatuar se shumë aspekte në Matricën 

e të drejtave të KPZH funksionojnë si duhet, por që disa 

aspekte duhet të shqyrtohen dhe të rivlerësohen në 

programin e monitorimit dhe në planifikimin e mëtejmë të 

zhvendosjes, siç janë: i) çështjet e ndërlidhura me jetesën e 

bazuar në bujqësi duhet të vlerësohen dhe të zbuten më 

mirë; ii) zhvendosja e përkohshme duhet të shmanget dhe 

kriteret për pagesa të qirasë duhet të qartësohen; iii) 

përgjegjësitë për infrastrukturën dhe shërbimet në lokacionin 

e zhvendosjes duhet të qartësohen; dhe iv) ndikimet në ata të 

mbetur në zona ku njerëzit zhvendosen duhet të shqyrtohen 

më mirë. Prandaj rekomandohet rishqyrtimi i Matricës së të 

drejtave në fazën e ardhshme të zhvendosjes për të përfshirë 

amendamentet e lartcekura dhe azhurnimi gjegjës i KPZH-

së. 

Raporti mbi përfundimin e zhvendosjes për PVZH-në, 

aktualisht në zhvillim e sipër, përqendrohet në ofrimin e 

dëshmisë së dokumentuar të rikthimit të jetesës dhe do të 

identifikojë masa të tjera korrigjuese, nëse janë të 

nevojshme. Raporti mbi përfundimin e zhvendosjes do t’i 

kontribuojë përpjekjeve të QK-së që të përmirësojnë 

praktikat e veta të zhvendosjes. VNMS gjithashtu vlerëson 

praktikat aktuale të zhvendosjes dhe do të rekomandojë 

ndryshime, sipas nevojës.  

Gjithashtu, VNMS vlerëson praktikat aktuale të 

zhvendosjes në Kosovë në Fushën e re të mihjes, 
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përfshirë përvojën me PVZH-në e Shalës dhe do të 

propozojë masat zbutëse dhe të monitorimit. 

 

8.  ÇËSHTJA: Fondi i komunitetit 

PRETENDIMI: “Dhe as “përfitimi nga dobitë” nuk nënkupton dhënien e 

dhuratave. Duhet të ushtrohet kujdes që të mos përzihet fondi i propozuar 

për zhvillim të komunitetit prej 10 milionë USD i cekur në Planin hapësinor 

dhe VNMS si përmbushje e obligimit për ndarje të beneficioneve. Ky fond 

me përgjegjësi korporatave nuk shënjestron të zhvendosurit, por synon t’i 

“ndihmojë komunitetit të përmirësojë jetën e tyre, mjedisin social dhe fizik 

në (sic) trajnimin e tyre dhe pjesëmarrjen në procesin e vendim-marrjes.” 

Plani hapësinor e bën të qartë se fondi i komunitetit është për rreth 55,000 

njerëz në zonën e NMF përgjatë një periudhe 20 vjeçare. Kjo nënkupton një 

mesatare prej 9.09 USD për person në vit (fq. 23) 

“Caktimi i thjeshtë i një fondi apo shume gjithashtu nuk është projekt 

zhvillimor.  Banka, përfshirë IFC-ja, ka përvojë të gjerë në programe me 

ndarje të dobive e cila nuk ishte sjellë në këtë përgatitje të projektit. 

Këto kërkojnë studim dhe planifikim të kujdesshëm për të siguruar rrjedhë 

të qëndrueshme të beneficioneve të zhvendosurve (fq. 23) 

“Këto beneficione janë të veçanta prej beneficioneve më të gjera sociale 

dhe ekonomike të projektit të cilat i akumulohen kombit, komunitetit të 

gjerë apo përgjegjësive korporatave të kompanisë.  Programet e 

qëndrueshme të ndarjes së beneficioneve shënjestrojnë posaçërisht personat 

e zhvendosur, mbase përgjatë tërë kohëzgjatjes së projektit. Kostoja për 

zëvendësim të tokës, strehim të humbur dhe infrastrukturë nuk duhet të 

llogaritet si beneficion, kompensim për atë që është humbur nuk është as 

zhvillim dhe as beneficion” (fq. 23). 

Mospajtim. KPZH dhe PVZH i lagjes Shala janë të qartë 

përkitazi me kompensimin dhe rikthimin e jetesës dhe në 

rastin e PEK-ut të propozuar, beneficionet e përgjithshme 

ekonomike dhe Fondi i propozuar për zhvillim të komunitetit 

(FZHK) nuk janë zëvendësim për obligimet e tilla. 

Mirëpo, FZHK është një element i propozuar të jetë pjesë e 

PEK-ut si një praktikë e mirë, edhe pse nuk është obligativ 

sipas PO 4.12, dhe gjithashtu do të ishte pjesë e mekanizmave 

për ndarje të dobive të aplikuar nga projekti e nga i cili do të 

mund të përfitonin personat drejtpërsëdrejti të prekur nga 

zhvendosja si dhe nga popullsia në zonën e ndikimit të 

projektit.  

VNMS për PEK si dhe sondazhi gjegjës socio-

ekonomik do të ndihmojë në dizajnimin e FZHK-

së, i cili gjithashtu do të integrojë praktikë të mirë 

ndërkombëtare. 

9.  ÇËSHTJA: Pronësia e tokës 

PRETENDIMI: “Sondazhi [për VSMS] nuk ka marrë parasysh 

pasigurinë mbi pronësinë e tokës gjë që ka përkeqësuar zhvendosjen e 

detyrueshme, posaçërisht duke pasur parasysh se pronësia shoqërore e ish 

regjimit është duke u privatizuar apo riorganizuar....Mungesa e vlerësimit 

të pronësisë apo të drejtave të shfrytëzimit të pronës shoqërore, edhe për 

qëllime të jetesës, i shton pasiguri të madhe rikthimit dhe përmirësimit të 

jetesës pas zhvendosjes” (fq. 7-8). 

Consistent with OP 4.12, the SESA, RPF and the Shala RAP 

state that affected persons who do not have secure land tenure 

prior to displacement should be provided with secure land 

tenure post displacement for their own plot, whose size and 

quality should ensure that they are not worse off compared to 

their pre-displacement conditions. Apart from this, an 

assessment of the country-wide privatization or 

reorganization of “social properties” and their impacts on the 

Kosovar population as a whole would be beyond the scope of 

the SESA for the mining area. 
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10.  ÇËSHTJA: Jetesa e bazuar në tokë 

PRETENDIMI: Planifikim fillestar rekomandoi gjetjen e lokacioneve 

shtesë për zhvendosje me mundësi që shumë familje të prekura të ushtrojnë 

veprimtari bujqësore. Ky rekomandim mbi rikthimin kritik të jetesës më 

vonë është braktisur. (Banka Botërore/VSMS për LPTAP, Drafti i Planit 

zhvillimor hapësinor 26 maj 2008, faqe 37). Fotografitë ajrore dhe sondazhi 

për VSMS tregojnë nevojën për vlerësim të tokës bujqësore rreth gjurmëve të 

projektit për personat e zhvendosur. Vlera e humbur e barasvlershme 

ushqyese nga kjo jetesë e humbur nga prodhimtaria e tokës, po që se do të 

blihej, do të mund të tejkalojë 20% e pragut të Bankës. (fq. 30) 

Gjysma e 14,986 hektarëve në Fushën e re të mihjes (FRM) janë bujqësore, 

ndërsa pjesa tjetër është pyje (16%), tokë banesore (11%), djerrina apo deponi 

të hirit nga mihjet e mëhershme (1%), zona për mihje (7%) dhe vetë zonat e 

termocentraleve (1%). 

(Shih Përgjigjen #7 për Rikthimin e jetesës) 

Pajtim. Këto çështje janë identifikuar si rrezik i mundshëm 

afatmesëm dhe afatgjatë për aktivitete të ndërlidhura me 

mihje në Fushën e re të mihjes dhe prandaj është përfshirë në 

fushëveprimin e VNMS për PEK për ta analizuar më tej dhe 

për të identifikuar masat zbutëse. 

Restaurimi i propozuar i minierave të shpenzuara të 

Bardh/Mirashit për ta rikthyer tokën në përdorim produktiv 

(përfshirë bujqësinë) do të shtjellojë çështjen e vënies në 

dispozicion të tokës së rehabilituar. Ky fillimisht ishte 

obligimi i investitorit privat; mirëpo, pasi është marrë 

vendimi që miniera të përjashtohet nga PEK-u i propozuar, 

Banka është duke diskutuar me QK dobitë e një projekti për 

zhvillimin e sektorit publik për t’i shtjelluar këto çështje. 

Projekti për mihjen e qëndrueshme mjedisore dhe sociale do 

të përqendrohej në investimet vijuese dhe mbështetje për 

praktikat moderne të mihjes. (i) zhvillimin e infrastrukturës 

publike për Shkabajin e Ri për përgatitje të 400-600 

parcelave të tjera për nevoja të zhvendosjes për 10-15 vitet e 

ardhshme dhe ngritje të kapacitetit, planifikimin dhe 

monitorimin për zhvendosje të ndërlidhur me mihjen, (ii) 

rritjen ekonomike dhe zhvillimin e komunitetit në komunën 

xehetare të Obliqit, dhe (iii) restaurimin e minierave të 

shpenzuara të Bardh/Mirashit në mënyrë që toka të rikthehet 

për përdorim produktiv (siç është bujqësia). 
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11.  ÇËSHTJA: Lokacioni i zhvendosjes - Shkabaj 

PRETENDIMI: “Personave që do të zhvendosen u ofrohet zgjidhja e 

restaurimit të banimit, e cila doli të mos jetë zgjidhje fare, e krahasueshme 

me zgjidhjet e rrejshme të ofruara për tokën zëvendësuese (shih 96). Kjo 

politikë u ofron të zhvendosurve ose “zëvendësim standard bazik” ose 

kompensim në të holla me çmim të zëvendësimit.  Ky opsion iu ofrohet 

vetëm pronarëve të njohur të cilët kanë të drejta të pakontestueshme në 

pronë dhe pronarëve të shtëpive të cilët kanë braktisur zonën si rezultat i 

luftës së fundit.  Shfrytëzuesit me të drejta formale të shfrytëzimit marrin 

kompensim (qira për 6 muaj), shfrytëzuesit ilegal marrin banim të 

përkohshëm dhe kompensim (qira për 3 muaj).  Shtëpia standarde e 

zëvendësimit mund të ketë më pak vlerë për të zhvendosurin sesa pasuria e 

humbur. Dhe, zonës së zhvendosjes i mungon infrastruktura e lokacionit të 

shtëpisë paraprake. Kjo lë kompensimin me të holla si “zgjidhje” të vetme.” 

(fq. 34) 

“Deri në mars të vitit 2013, komuniteti i lagjes Shala ende nuk është bartur 

në lokacionin e ri të Shkabajt. Banimi zëvendësues, parcelat dhe 

infrastruktura në Shkabaj nuk ishin të gatshme për fillimin e ndërtimit pas 

përmbylljes së negociatave individuale. Të dyja grupet e zhvendosura jetojnë 

në banim të përkohshëm, në të njëjtat apartamente të larta. Shumë ishin të 

brengosur se kjo ndihmë do të ndërpritej, duke i lënë kështu të pafuqishëm 

dhe mbase edhe të pastrehë” (fq. 35). 

“Në vend të rikthimit të analizës, planifikimit dhe programeve për rikthim 

dhe përmirësim të jetesës, struktura e LPI-së iu ofron të zhvendosurve 

opsione të parealizueshme të rikthimit, duke lënë kompensimi me të holla si 

të vetmen zgjidhje”(fq. 35) 

“Në kuadër të TCKR, kompensimi me të holla është shpërndarë para shumë 

viteve. Ndryshimet në jetesë dhe standard të jetesës nuk po monitorohen. Është 

gjithashtu e qartë se shumica e pasurisë së humbur, siç janë shtëpitë dhe 

resurset bujqësore nuk janë zëvendësuar. Pesë vjet më vonë, unë eca nëpër 

rrugët e zbrazëta dhe infrastrukturën e pakompletuar të fshatit Shkabaj, të 

zbrazur nga njerëzit, struktura me vetëm hunj të drurit që tregojnë parcela të 

shtëpive (fq. 36) 

Mospajtim. Raporti Downing është nga data shkurt 2014, 

dhe të gjeturat e tij në lidhje me lokacionin e zhvendosjes 

në Shkabaj janë nga marsi 2013; këto të gjetura tashmë jan 

të vjetruara. 

Opsionet për kompensim të ofruara komunitetit Shala janë 

dizajnuar bazuar në rezultatet e sondazhit socio-ekonomik 

dhe konsultimeve gjithëpërfshirëse me familjet e prekura 

(shih Përgjigjen #6, Konsultimet). E njëjta qasje pritet të 

aplikohen edhe në zhvendosjet e ardhshme në përputhje me 

KPZH. 

Nga 63 familje fizikisht të zhvendosura në kuadër të PVZH-

së për lagjen Shala, 52 kanë vendosur të kalojnë në Shkabaj 

të ri dhe të gjithë kanë pranuar kompensim dhe tituj 

pronësorë për parcelat e reja. Deri në prill 2014, 18 shtëpi të 

cilësisë dhe materialit të mirë ishin në ndërtim e sipër dhe 

nga qershori 2015, 12 familje janë vendosur ndërsa 21 shtëpi 

janë në ndërtim e sipër. Janë kërkuar dhe lëshuar gjithsej 48 

leje ndërtimore deri më sot, por përgjegjësia për vendimin 

nëse apo kur do të fillojë ndërtimi iu mbetet familjeve. Disa 

mund të vendosin të mos ndërtojnë shtëpi të re pasi që 

tashmë kanë gjetur banim të përhershëm gjetiu dhe mund ta 

lejnë truallin me komunali të kyçura në Shkabaj si një 

investim. Gjithashtu, fëmijët që kanë kaluar në lokacion të ri 

kanë vazhduar vijim në shkolla të afërta. 

Infrastruktura bazike (gjegjësisht, rruga kryesore, uji, kyçjet në 

kanalizim dhe rrymë) për pjesën e Shkabajt të Ri të nevojshëm 

që personat në kuadër të PVZH për Shala të fillojnë ndërtimin 

e shtëpisë është kompletuar në dhjetor 2013 dhe pranuar nga 

Komisioni verifikues i përbërë nga inxhinierë të KEK-ut dhe 

MMPH-së, të cilët i kanë vlerësuar punët kundrejt kontratës 

ndërtimore. Kjo gjithashtu përfshin pjesëmarrjen e komunës së 

Obiliqit dhe, me kërkesë të Bankës, përfaqësues të komunitetit 

janë ftuar si vëzhgues. Sipas PVZH-së për lagjen Shala: “Qasja 

në parcela zëvendësuese në Shkabaj dhe ndërtimi i shtëpive – 

nga amvisëritë individuale apo në emër të tyre nga MMPH – 

do të kryhet sapo të jetë krijuar infrastruktura bazike.” (PVZH 

për lagjen Shala, fq. 35). Ndërtimi i shtëpive filloi pas kësaj. 
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Në dhjetor 2013 u identifikua se lokacioni i zhvendosjes 

ende nuk ishte i kyçur me sistemin kryesor të kanalizimit. 

Çështja është ngritur sërish tek QK, janë kontraktuar 

punimet shtesë dhe çështja është zgjidhur në prill 2014. 

Gjatë aktiviteteve të monitorimit nga firma 

ndërkombëtare për zhvendosje dhe mbikëqyrjes së 

Bankës, në korrik 2015 janë identifikuar çështje vijuese si 

të pa zgjidhura:  

 Problemet me kanalizim të tre shtëpive, për të cilat QK 
tashmë ka iniciuar veprime për riparim. 

Parcelat aktuale kanë energji elektrike, por nevojitet 

lidhja me një nën-stacion tjetër me kapacitet më të 

madh për të plotësuar nevojat e të gjitha zhvendosjeve 

të ardhshme. Kjo gjithashtu mund të prek 

komunitetin nikoqir. 

 Parcelat për Grupin e Evakuimit emergjent të vitit 2004 

kanë kanalizim, por ende nuk është kyçur uji, nëse 

njerëzit nga ai grup vendosin të fillojnë ndërtimin e 

shtëpive. 

 Ata të cilët tashmë janë vendosur në Shkabaj të Ri 

kanë siguruar vende për fëmijët e tyre në shkollën e 

afërt, rreth 1 km larg, por nevojitet marrëveshje 

afatgjate me shkollën lokale për të siguruar pranimin e 

fëmijëve nga fazat e ardhshme të zhvendosjes deri sa 

numri i mjaftueshëm i amvisërive të jenë vendosur në 

lokacion për të arsyetuar ndërtimin e një shkolle të re 

nga Ministria e Arsimit. 

12.  ÇËSHTJA: Cilësia e PVZH-së për lagjen Shala 

PRETENDIMI: “Banka ka pranuar pa kritika pohimin e Qeverisë se PVZH-

ja për FRM të Shalës dhe zhvendosja (e cila filloi në dhjetor 2011) jo vetëm që 

është në përputhje me standardet e saj të zhvendosjes, por që edhe do të ishte 

model për PVZH-të e ardhshme për mijëra persona të paspecifikuar të cilët do 

të zhvendoseshin.” (fq. 17). 

Mospajtim. Banka dhe konsulenti për zhvendosje kanë 

ofruar këshilla gjatë tërë procesit për të mbështetur cilësinë e 

mirë të PVZH-së për lagjen Shala, përfshirë miratimin nga 

komuniteti gjatë konsultimeve të gjera. 

Mbikëqyrja e zbatimit të PVZH-së për lagjen Shala është në 

realizim e sipër përmes CLRP-SAF. Përvoja nga 

mbikëqyrja e zbatimit të PVZH-së për lagjen Shala kanë 

vënë në pah disa lëmi të cilat do të mund të përforcoheshin 
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në PVZH-të e ardhshme, siç është analiza e çështjeve 

relevante, oraret më të qarta të zhvendosjes, dhe vlerësimi 

i hollësishëm i kapacitetit implementues të qeverisë. 

QK është zotuar ta zbatojë KPZH-në për tërë Fushën e re të 

mihjes. Nëse Banka vendos të ofrojë GPR për TCKR, 

çështjet e zhvendosjes të identifikuara në VNMS do të 

shtjelloheshin përmes dokumentacionit mbrojtës të 

Projektit.  

Në fillim të vitit 2014 Banka u njoftuar lidhur me synimin e 

KEK-ut që të zgjerojë minierën e Sibovcit në drejtim të 

fshatit Shipitulle. Që atëherë, Banka ka inkurajuar QK-në 

në mënyrë proaktive që çfarëdo zhvendosje e ndërlidhur me 

këtë zgjerim të kryhet në përputhje me KPZH. Ndikimet e 

tjera të mundshme në fshatrat në afërsi të minierës, siç janë 

Hade, Shipitulle dhe Grabovci i poshtëm, siç janë ndotja, 

vibrimet, rreziku nga rrëshqitjet e dheut, çrregullimet e 

burimeve të ujit, pluhuri i kontaminuar, infrastruktura e 

dëmtuar publike, etj., janë identifikuar gjatë misioneve 

mbikëqyrëse të Bankës dhe i janë parashtruar QK. Këto 

ndikime gjithashtu janë duke u shqyrtuar nga VNMS. 

 

13.  ÇËSHTJA: KPZH kundrejt PVZH: Aplikimi i Kornizës së politikave 

të zhvendosjes (KPZH), në vend të Planit të plotë të veprimit për 

zhvendosje (PVZH) për Zonën e re të mihjes (ZRM) për Projektin 

energjetik të Kosovës (PEK) nuk është në përputhje me PO 4.12.  

PRETENDIMI: “Së pari, si parakusht për aprovimin e Bordit, Politikat e 

Bankës për zhvendosje të detyrueshme (PO 4.12) kërkon një plan të 

zhvendosjes. Në situata të pakta, ky hulumtim paraprak mund të 

anashkalohet dhe të zëvendësohet me një kornizë të shkurtuar të politikave 

të zhvendosjes. Kjo shkurtore nuk vlen këtu dhe nuk është duke u përgatitur 

plani i zhvendosjes për tërë zhvendosjen.”  (fq.3) 

“Dobësia e parë e PEK-ut është që Banka dhe Qeveria kanë përzgjedhur 

instrumentin e gabuar të politikës për zhvendosjen e detyrueshme”. (fq. 17)  
“Banka kryen hulumtimin më të kufizuar paraprak kur lejohet ky përjashtim 
special [gjegjësisht, aprovimi i PVZH-ve nga qeveria apo koncesionari privat 
pa shqyrtimin paraprak të Bankës] nga politika e saj e mbrojtjes. Delegimi i 
tillë i përgjegjësisë dhe aplikimi i KPZH-së së Bankës Botërore mund të lejohet 

Mospajtim. Sipas PO 4.12, paragrafit 28, KPZH kërkohet 

kur “(a) zona e ndikimit të nën-projekteve nuk mund të 

përcaktohet, ose (b) zona e ndikimit dihet por nuk mund të 

përcaktohen rreshtime të sakta të vend-ndodhjes.” 

Rrjedhimisht, PVZH përgatitet kurdoherë që dihet vend-

ndodhja e saktë e ndikimit. Në këtë rast, zona e 

përgjithshme e Fushës së re) mund të jetë përcaktuar, por 

vend-ndodhja dhe koha e saktë e zgjerimeve të ardhshme të 

mihjes për të cilat nevojitet tokë dhe zhvendosje në dekadat 

e ardhshme nuk janë të njohura. 
KPZH është aprovuar me Vendimin e Qeverisë nr. 10/22 të 6 
korrikut, 2001 dhe vlen shprehimisht për “Ministrinë e 
mjedisit dhe planifikimit hapësinor, Ministrinë e zhvillimit 
ekonomik dhe të gjitha institucioneve të tjera relevante të cilat 
janë pjesë e kësaj [Kornize për politika të zhvendosjes].” Vlen 
të ceket se Plani hapësinor i Qeverisë e rithekson këtë zotim. 
“Në ndërkohë, drafti i ‘Kornizës së politikave të zhvendosjes’ i 
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vetëm nëse agjencia zbatuese ka dëshmuar kapacitet të mjaftueshëm 
institucional për të shqyrtuar planet e zhvendosjes dhe për të siguruar 
konsistencë me politikën e saj. Kjo, për shembull, vlen për qeveritë e pjekura të 
cilat kanë dëshmuar kapacitet të mëhershëm institucional me politika dhe 
procese të zhvendosjes të detyrueshme.  Hulumtimit paraprak të Menaxhmentit 
për TCKR i mungon: cilësia dhe gjithëpërfshirja e kornizës së Kosovës për 
politikat e zhvendosjes janë shumë më larg atyre të hartuar nga projektet e 
tjera të Bankës në këtë rajon.” (fq. 18). “Rrjedhimisht, VNMS-ja nuk cek 
nevojën për përgatitjen e një plani të plotë të zhvendosjes, një lëshim ky më se i 
pazakontë për një projekt i cili synon të zhvendosë me mijëra njerëz. Termat e 
referencës e bëjnë të paqartë nëse duhet të përgatiten PVZH-të shtesë, përveç 
PVZH-së model për lagjen Shala. Në vend të PZH-së, struktura e LPI-së e bart 
përgjegjësinë për hartimin dhe ekzekutimin e PVZH-ve të ardhshme tek 
koncesionari si një opsion (ata mund të përgatisin) dhe si një detyrim nga 
politika”  (fq. 18). 
“PEK kërkon një draft të planit të plotë të zhvendosjes në përputhje me PO 
4.12, Aneksin e tij dhe me IFC PS5 para vlerësimit (shih Aneksin A, 
paragrafët 23-25), dhe jo KPZH-në e Kosovës ku PVZH-ja e Shalës do të 
shërbejë si një shembull i cili duhet të aplikohet për zhvendosjen e mijëra 
Kosovarëve në të ardhmen”. (fq. 19).“Projekti energjetik i Kosovës është një 
projekt i vetëm në një lokacion të vetëm, i cili duhet të kërkojë Planin e plotë 
të veprimit për zhvendosje (PVZH) në përputhje me PO 4.12 dhe IFC PS5 për 
tërë zonën e mihjes para vlerësimit nga BB, dhe jo vetëm një Kornizë të 
politikave të zhvendosjes (KPZH) me PVZH-të të mëpasshëm për zona të 
veçanta të zgjerimit” (fq. 19) “Korniza e politikave të zhvendosjes është një 
rregullore ministrore e miratuar nga një ministër i MMPH-së e cila nuk është 
miratuar nga Kuvendi dhe as nuk është obligative për Ministritë e tjera.” (fq. 
40). 

“Zhvillimi i një PVZH-je të plotë për tërë FRM është përjashtuar nga termat e 

referencës për VNMS: VNMS kërkon një sondazh mostër prej 20% të atyre që 

do të zhvendosen, duke përjashtuar nevojën për një regjistrim të plotë 

definitiv, ashtu siç kërkohet me politikën ndërkombëtare.” 

cili pritet të miratohet nga QK, ndaras apo së bashku me këtë 
plan, për të shmangur shqetësimet e banorëve në vendbanime të 
zhvendosura. 
Prandaj, e njëjta parasheh që, për realizimin e procesit të 
zhvendosjes së popullsisë, të njëjtat hapa konkretë duhet të 
ndiqen, si në vijim.” (Seksioni 3.2.3). Plani Hapësinor jep në 
detaje disa nga kushtet kyçe të KPZH-së. 

Sipas KPZH, PVZH-të specifike për lokacionin nevojiten 

për çdo tokë të re e cila krijon domosdoshmërinë e 

zhvendosjes, sapo të jetë identifikuar kjo nevojë dhe të jetë e 

njohur zona e saktë e prekur. 
Në përputhje me këtë kusht, PVZH-ja specifike për lokacion 
është hartuar për lagjen Shala në vitin 2011, i cili është 
azhurnuar në vitin 2013, ndërsa PVZH-të e tjera do të hartohen 
sipas nevojës. Kjo qasje është në përputhje me PO 4.12 dhe me 
praktikat ndërkombëtare në sektorin e xehetarisë. 

VNMS për PEK-un e propozuar do të studiojë alternativat 

për zhvillimin e mihjes për nga shkalla, lokacioni dhe vazat 

në 30 vitet e ardhshme. VNMS gjithashtu analizon ndikimet 

mjedisore dhe sociale, masat e zbutjes dhe monitorimit për 

alternativat e zhvillimit të mihjes. 

Sondazhi i VNMS-së të mostrës prej 20% të njerëzve në 

zonën e ndikimit të PEK-ut synon të identifikojë çështjet 

kyçe sociale, ndikimet, mundësitë dhe preokupimet, 

përfshirë, por duke mos u kufizuar vetëm në zhvendosje. 

Ky sondazh nuk synon të jetë regjistrimi specifik i 

popullsisë dhe as sondazhi socio-ekonomik i nevojshëm 

për hartimin e PVZH-së specifike për lokacionin. 

Qëllimi i VNMS-së është që të identifikojë ndikimet 

dhe mundësitë e përgjithshme mjedisore dhe sociale 

dhe të propozojë masa gjegjëse menaxhuese për të 

shërbyer si bazë për vendim-marrje nga institucionet 

ndërkombëtare financiare, përfshirë edhe Bankën. 

VNMS nuk synon të përfshijë PVZH-të specifike, të 

cilat do të duhet ët hartohen sapo të bëhen të njohura 

zhvendosjet e njohura specifike për lokacionin, bazuar 

në analizën e alternativave të mihjes dhe diskutimeve 

lidhur me të. 
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Në rast të TCKR, hartimi i një VNMS-je më të hollësishme 

dhe planeve gjegjëse të zbutjes do të jetë përgjegjësi e 

investitorit privat. Në rastin e minierës, QK do të jetë 

përgjegjëse për hartimin dhe zbatimin e planeve të zbutjes, 

përfshirë PVZH-të, ashtu siç kërkohet nga KPZH-ja.  

Nëse Banka vendos të ofrojë GPR për PEK-un e 

propozuar, VNMS dhe plane të tjera më të hollësishme të 

zbutjes për PEK-un dhe minierën do të nevojiten në 

përputhje legjislacionin vendor dhe politikat e Bankës. 

14.  ÇËSHTJA: Monitorimi. Procesi i zhvendosjes nuk monitorohet dhe 

vlerësohet haptazi dhe në mënyrë sipas PO 4.12.  

PRETENDIMI: “Sektori civil dhe ata që zhvendosen nuk kanë sesi ta dinë 

nëse procesi i konsultimit dhe i pjesëmarrjes për lagjen Shala i ka 

përmbushur pikësynimet e politikave, pasi që nuk është monitoruar ose 

vlerësuar.  Raportet e brendshme të bankës janë kërkuar dhe mbajtur 

sekrete.” (fq. 26). 

“Strukturës së LPI gjithashtu i mungojnë dispozitat për monitorim të 

efektivitetit të procesit të konsultimit, pjesëmarrjes dhe ankimimit nga 

shoqëria civile, ashtu si praktikohet në investimet e tjera të Bankës (fq. 

26). 

“PEK-ut nuk përmban dispozita, të cilat gjenden në projekte të tjera të 

zhvendosjes së detyrueshme të financuar nga Banka, për trajnimin dhe 

financimin e OJQ-ve të pavarura për të monitoruar përputhshmëri me 

udhëzimet vendore dhe ndërkombëtare.” (fq. 38) 

(Shih gjithashtu Përgjigjen #6 për Konsultimet)  

KPZH, sipas PO 4.12, kërkon gjendje fillestare socio-

ekonomike dhe monitorim. Në kuadër të Financimit të dytë 

shtesë për Projektin e pastrimit të sektorit të energjisë dhe 

bonifikimit të tokës (CLRP-SAF), QK ka angazhuar një 

firmë ndërkombëtarërisht të njohur të zhvendosjes për të 

monitoruar zbatimin e PVZH-së për lagjen Shala dhe për 

hartimin e Raportit mbi përfundimin e zhvendosjes. Dy 

raportet e monitorimit të përgatitur nga konsulentët për 

periudhën tetor 2013 deri në shtator 2014 janë shpalosur 

publikisht në gjuhën angleze dhe shqipe, në nivel lokal dhe 

në InfoShopin e Bankës dhe ato kanë identifikuar mangësitë 

dhe masat gjegjëse për t’i shtjelluar ato. 1 

.Raporti i parë i monitorimit i është prezantuar Komitetit 

ndër-ministror drejtues për CLRP-SAF të përbërë nga 

Ministria për zhvillim ekonomik (MZHE), MMPH, KEK-u 

dhe komuna e Obiliqit, ndër të tjera, më 14 tetor 2014. Kopjet 

e raportit të parë të monitorimit janë ofruar në një takim 

publik për prezantimin e Raportit të fushëveprimit të VNMS 

në komunën e Obiliqit më 16 tetor, 2014, me pjesëmarrje prej 

rreth 60 njerëzve, përfshirë KOSID-in dhe përfaqësuesit e 

komunitetit Shala. 

Sipas të gjeturave nga Raportet e monitorimit dhe nga 

aktivitetet e rregullta të mbikëqyrjes nga Banka në kuadër të 

                                                           
1 Raporti i pare monitorues për PVZH-në e Shalës: http://mmph-rks.org/repository/docs/rePlan_-_Shala_ME_Report_1_-_final_345581.pdf Raporti i dytë 

monitorues për PVZH-në e Shalës http://mmph-rks.org/repository/docs/rePlan_-_Shala_ME_Report_2_869903.docx 

http://mmph-rks.org/repository/docs/rePlan_-_Shala_ME_Report_1_-_final_345581.pdf
http://mmph-rks.org/repository/docs/rePlan_-_Shala_ME_Report_2_869903.docx
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CLRP-SAF, deri më sot, zbatimi i lagjes Shala të fshatit Hade 

është kryer në përputhje me PVZH.  Gjatë zbatimit ka pasur 

disa vonesa dhe sfida, të cilat Banka me kohë i identifikuar 

dhe komunikuar QK.  QK ka punuar në korrigjimin e tyre, 

edhe pse ka hapësirë për përmirësim, siç është dokumentimi i 

procesit të shqyrtimit të ankesave, përmirësimin e 

komunikimit me personat e prekur dhe rregullimi i 

kanalizimit të bllokuar të tre shtëpive. Këto, dhe lëmitë e 

tjera për përmirësim janë dokumentuar dhe janë bërë publike 

përmes shpalosjes së dy Raporteve të monitorimit të hartuar 

deri më sot, në vend dhe përmes InfoShop-it.  

Këto raporte ofrojnë dëshmi se të gjitha familjet e 

zhvendosura fizikisht kanë pranuar kompensim, dhe se 52 

familjet që janë orientuar për truall në Shkabaj, kanë pranuar 

titull pronësie në pronën e tyre të re. Raportet gjithashtu 

konstatuan se lokacioni ishte i gatshëm për fillim të ndërtimit 

të shtëpive në dhjetor të vitit 2013, dhe se që nga korriku 

2015, janë kërkuar dhe lëshuar 48 leje ndërtimi, 21 shtëpi 

janë në ndërtim e sipër dhe 12 familje janë vendosur. 

Çështjet e identifikuar në raportet e monitorimit si dhe gjatë 

mbikëqyrjes së Bankës i janë bërë me dije Qeverisë e cila i ka 

shtjelluar ato më thelbësoret. Për shembull, në fillim të vitit 

2013, Banka u njoftua për synimin e QK që në maj 2013 të 

ndërpresë pagesat e pagesave për qira për 21 familjeve që i 

plotësojnë kushtet nga lagja Shala e që jetojnë në banim të 

përkohshëm. 

Mirëpo, sipas PVZH, QK kishte obligim të siguronte 

pagesat deri në katër muaj pasi qasja në parcela 

zëvendësuese të jetë shpallur e realizuar.  Banka e ngriti 

çështjen me QK dhe u sigurua vazhdimi i parë i pjesshëm i 

pagesave nga maji deri në nëntor 2013.  

CLRP-SAF u shpall efektiv vetëm pasi Banka kishte 

pranuar dëshmi mbi pagesa retroaktive dhe të vazhdueshme 

për qira.  

Vazhdimi i dytë pesë-muajsh, nga dhjetori 2013 deri më 30 

prill, 2014, përfshirë pagesat retroaktive për të siguruar 
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përputhshmëri me dispozitat e PVZH për lagjen Shala, u 

sigurua pasi Banka lëshoi letrën mbi Kërcënimin e 

Suspendimit, të datës 29 janar 2014, në lidhje me nevojën 

për të ri-sjellur zbatimin në përputhshmëri me PVZH-në për 

Shalën. 

Në dhjetor 2013, Banka u njoftua nga komuniteti i prekur dhe 

nga raportet e monitorimit se Shkabaj i Ri ende nuk është 

kyçur me rrjetin kryesor të kanalizimit, i cili nuk ndikon në 

aktivitetet e ndërtimit të shtëpive por është i domosdoshëm 

për vendosjen e familjeve nëpër shtëpi. Këto punë janë 

përfshirë në një kontratë të veçantë së bashku me finalizimin 

e modernizimit të rrugës kryesore të jashtme dhe QK e ka 

zgjidhur çështjen deri në prill të vitit 2014.  

Në kohët e fundit, është ngritur çështja e kanalizimit të 

bllokuar të tre shtëpive, dhe në përgjigje të çështjeve të 

ngritur nga Banka, QK është duke aranzhuar një kontraktues 

për të kryer riparimet pasi që kanalizimi është ende nën 

garancion. Këto punime pritet të fillojnë në fund të korrikut 

2015. 

Raporti mbi përfundimin e zhvendosjes është në hartim e 

sipër dhe është caktuar për shpalosje publike në tremujorin e 

fundit të vitit 2015. Raporti i azhurnuar mbi përfundimin e 

zhvendosjes do të mund të përgatitej deri në datën e zgjatur 

të mbylljes së CLRP-SAF (29 shkurt 2016) nëse më shumë 

banorë të Shalës vendosin të kalojnë në lokacionin Shkabaj i 

Ri deri në atë kohë. 

Pjesëmarrja e shoqërisë civile në aktivitete të monitorimit 

nuk është një obligim i paraparë me PO 4.12. Për më tutje, 

Banka do të mund t’i rekomandonte QK-së që të konsultohet 

me njerëzit e prekur për këtë pikë. 

 

15.  ÇËSHTJA: Korniza ligjore. BB ka aranzhuar dhe financuar një 

‘strukturë ligjore, të politikave dhe atë institucionale (të quajtur 

‘struktura LPI’) e cila nuk është konsistente me PO 4.12. LPI-ja e tillë 

përbëhet nga 1. Elaboratet/studimet kyçe të planifikimit (përfshirë 

hetimin e EuropAid, VSMS-në dhe draftin e Planit zhvillimor të 

Mospajtim: Menaxhmenti shpreh mospajtim të fuqishëm 

me pohimin se banka ka ‘aranzhuar dhe financiar’ 

kornizën ligjore, të politikave dhe institucionale e nuk 

ishte konsistente me PO 4.12. 

Banka ka ofruar ndihmën teknike në raport me dokumentet 
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Sibovcit), 2. Dispozitat e veçanta kushtetuese për mihjen (5 qershor 

2008), 3. Ligjin për eksproprijim (8 maj 2009), 4. Zonë të rafinuar të 

interesit të veçantë dhe një plan hapësinor, 5. KPZH për FRM, dhe 6. 

PVZH-në model për lagjen Shala. 

PRETENDIMI: “[BB] ka aranzhuar dhe financuar ndihmën teknike që të 

krijojë me nguti një strukturë të re dhe të pranueshme ligjore, të 

politikave dhe institucionale (në këtë dokument referuar si “struktura 

LPI”).  Kjo strukturë është ekzogjene vetëm për Kosovën, produkt i 

pothuajse një dekade të këshillave dhe financimit të jashtëm të politikave, 

kryesisht nga Banka Botërore” (fq. 10) 

“Së pari, një varg studimesh, i financuar kryesisht nga Banka Botërore 

përmes një granti për ndihmë teknike ka ndihmuar në sigurimin e të dhënave 

dhe zhvillimin e politikave për projektin e sapo-nisur.  LPTAP ka aranzhuar 

një dokument planifikimit të quajtur draft i Planit zhvillimor të Sibovcit (maj 

2008)” (fq. 11) 

Së dyti, më pak se katër vite pas dëbimeve të Hades, Kushtetuta e re (e cila 

ka hyrë në fuqi më 5 qershor 2008) kufizoi atë që përndryshe do të ishte e 

drejta themelore e Kosovare nga marrja arbitrare e pronës private (Kapitulli 

II, neni 46).... Neni 122 parasheh se burimet natyrore, përfshirë xehet, janë 

me “interes të veçantë” për Republikën, që do të thotë se këto gëzojnë 

mbrojtje të veçantë në përputhje me ligjin” (fq. 12)  

“Së treti, Ligji mbi eksproprijimin e pronës së patundshme (Ligji 03/L-139, 

8 maj 2009) përcakton rregullat dhe kushtet për marrjen e pronësisë nga 

ndonjë person apo ndonjë të drejtë tjetër në pronë të patundshme, përfshirë 

të drejtën e tyre për pagesë pa vonesë, kompensim, dhe mjetet ligjore. Pa 

definuar vlera specifike, Ministria për ekonomi dhe financa përcakton 

kompensimin me vlerë të tregut, duke përjashtuar koston e vlerës të ndonjë 

përmirësimi në pronë, stabilimentet e ndërtuara apo të zgjeruara, drunjtë 

apo bimët të mbjellë më vonë, apo ndryshimet në vlerën e tregut pas datës 

së publikuar të prerjes (Neni 15).  

Vendimet mbi eksproprijim mund të kontestohen në gjykatën kompetente 

(Neni 35). Politikat mbi sigurimin e tokës në Kushtetutë dhe në Ligjin 

për eksproprijim përqendrohen në kompensim, jo në humbje të jetesës, 

rikthim apo përmirësim.” (fq. 12) 

“Të njëjtin muaj të vitit 2009 kur MMPH ka filluar në përgatitjen e planit 

hapësinor, Ministri aprovoi komponentën e pestë të strukturës ligjore, të 

vijuese: VSMS, KPZH për Fushën e re të mihjes dhe 

PVZH-në për lagjen Shala, ndër të tjera. Fushëveprimi i 

përfshirjes së Bankës në zhvillimin e këtyre instrumenteve 

përcaktohet në tërësi gjetiu në këtë përgjigje.  

Gjithashtu, Banka ka ofruar ndihmë teknike për Draftin final 

të Planit zhvillimor të Fushës së re të mihjes, që është një 

plan regjional për zhvillimin e sektorit të energjisë, me synim 

përshkrimin e implikimeve gjeografike të zhvillimit të 

minierës së re dhe termocentraleve aktuale dhe të ardhshme.  

Plani zhvillimor është i vjetruar në atë se kapaciteti i PEK-ut 

të propozuar është zvogëluar dukshëm nga 2,000 MW në 

600 MW dhe miniera do të mbetet në sektorin publik dhe 

nuk do të privatizohet.  

Amendamentet kontribuuese për draftin e ligjit për 

eksproprijim janë përgatitur nga konsulentët e financuar nga 

LPTAP për të shtjelluar çështjet e identifikuara në Raportin e 

përkohshëm diagnostik dhe për të lehtësuar përputhshmëri me 

kërkesat për mbrojtje të Bankës Botërore dhe IFC-së. Këtu 

përfshiheshin këshilla për të siguruar përputhshmëri të plotë të 

ligjit me PO 4.12, në veçanti për çështjet e ndërlidhura me 

vlerën zëvendësuese, kompensimin për ata të cilët nuk kanë 

titull formal për tokën, konsultim domethënës dhe rëndësinë e 

shmangies apo minimizimit të dëmit. Mirëpo, duke qenë se 

hartimi i legjislacionit dhe zbatimi i saj janë çështje të 

sovraniteti, Banka nuk ka kontroll mbi formën përfundimtare të 

legjislacionit të miratuar.  Vlen të ceket se pjesa më e madhe e 

ndihmës teknike të Bankës për Ligjin mbi eksproprijim nuk 

janë inkorporuar në amendamentet përfundimtare nga QK.  

Përkundër këtij ligji, duhet të ceket se KPZH vlen për tërë 

Fushën e re të mihjes. QK është zotuar të zbatojë KPZH-në, si 

përmes miratimit të KPZH-së më 6 korrik 2011 ashtu edhe më 

vonë në Planin e vet hapësinor, të miratuar në tetor të vitit 

2011. 
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politikave dhe atë institucionale, Korniza e politikave të zhvendosjes e 

Kosovës (KPZHK)....  Për dallim nga detajet e matricës së të drejtave, 

KPZHK shtyen përcaktimin e orareve dhe buxheteve deri në hartimin e 

PVZH-ve të ardhshme. 

36. KPZHK shpërndan përgjegjësitë institucionale për zbatim, monitorim 

dhe mbikëqyrje, përcakton procesin e ankimimit, dhe ia delegon të drejtën 

e Qeverisë në eksproprijim një koncesionari privat ende të pacaktuar.” (fq. 

14-15) 

“Së bashku, KPZHK dhe Plani hapësinor krijojnë një kornizë të politikave e 

cila mundëson aplikimin e eksproprijimit të para-pavarësisë, me metodën 

SMELT, me zgjerim gradual për marrjen e tokës në zhvendosjen e Fushës së 

re të mihjes”. (fq. 16). 

16.  ÇËSHTJA: Kapaciteti. Banka Botërore mbivlerësoi kapacitetet 

institucionale të atyre përgjegjës për zbatimin e zhvendosjes. 

PRETENDIMI: “Së dyti, hartimi [i KPZH-së?]  ka mbivlerësuar 

kapacitetet institucionale të Qeverisë.” (fq. 3) 

“Qeveria e sapo-formuar e Kosovës nuk mund të dëshmojë përvojën apo 

kapacitetin e vet për të mbikëqyrur KPZH-në në përputhshmëri me kërkesat 

e Bankës, posaçërisht teksa ata mbikëqyrin dy zhvendosje të mëhershme, të 

pa përfunduara, të cilat nuk janë në përputhshmëri dhe qindra njerëz jetojnë 

në banim të përkohshëm në zonën e projektit (zhvendosja e Shalës dhe e 

viteve 2004 – 2005)” (fq. 19).  

“Analiza gjegjëse e kapacitetit institucional duhet të ngërthejë a) 

identifikimin e agjencive përgjegjëse për aktivitetet e zhvendosjes dhe OJQ-

të të cilat mund të kenë ndonjë rol në zbatimin e projektit, b) vlerësim të 

kapacitetit të tyre institucional, dhe c) hapat të cilat propozohen për të 

përmirësuar kapacitetin institucional të agjencive dhe OJQ-ve përgjegjëse 

për zbatimin e zhvendosjes, dhe d) hapat e nevojshme dhe të ndërmarrura 

për të tejkaluar hendekun ndërmjet standardeve vendore dhe ndërkombëtare. 

Me rëndësi të veçantë për PEK, institucionet përgjegjëse (në këtë rast, 

Qeveria dhe koncesionari privat) duhet të dëshmojnë kapacitetin për të 

identifikuar dhe përgatitur lokacionet e zhvendosjes për të cilat shqyrtohen 

një kombinim i potencialit prodhues, përparësive të lokacionit, dhe faktorëve 

të tjerë, të cilët së paku krahasohen me përparësitë e lokacionit të vjetër, 

krahas vlerësimit të kohës së nevojshme për të siguruar dhe bartur tokën dhe 

resurset përcjellëse.  Deri tash, është ndërmarrë vetëm gjysma e hapit “a” 

duke qenë se asnjë OJQ e Kosovës nuk është inkorporuar si pjesë e 

Mospajtim. Banka gjithmonë ka vënë në pah kapacitetin e 

dobët të QK-së që të menaxhojë çështjet e zhvendosjes dhe 

kjo është pikërisht arsyeja se pse angazhimi i Bankës ka 

qenë i përqendruar në fuqizimin e kornizës institucionale 

dhe dijen dhe kapacitetin e agjencive relevante, përmes 

këshillave dhe trajnimit të vazhdueshëm, mënyrë që të 

shmangen apo zbuten ndikimet në komunitet. 

Përveç mbështetjes së rregullt dhe këshillave lidhur me 

hartimin e KPZH-së dhe monitorimin e PVZH-së Shala, 

Banka ka organizuar aktivitete të ndryshme të ngritjes së 

kapaciteteve.  

Më 13-14 maj 2014 Banka ka organizuar një Punëtori 

lidhur me praktikat e mira ndërkombëtare për zhvendosjen 

për 25 pjesëtarë të stafit kyç të MMPH-së, KEK-ut, 

MZHE-së, Ministrisë së financave dhe komunën e 

Obiliqit. Gjatë kësaj punëtorie, firma ndërkombëtare 

përgjegjëse për monitorimin e PVZH-së së Shalës 

prezantoi të gjeturat e Raportit të parë monitorues dhe 

ekspertët e njohur ndërkombëtarë ndanë praktikat e mira 

dhe dhanë rekomandime për QK lidhur me aranzhimet 

institucionale, nevojën për planifikim afatmesëm dhe 

afatgjatë të zhvendosjes dhe përmirësime të KPZH-së. 

Punëtoria gjithashtu ka shërbyer për të shkëmbyer 

mendime me QK-në lidhur me veprimet dhe strukturat 

organizative për planifikimin dhe zbatimin e zhvendosjeve 
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projektit.” (fq. 37)  

“PEK-u sfidon rëndë agjencitë kyçe të Kosovës. KEK-u është organizatë 

qeveritare me përvojë më të gjatë në sigurim të tokës të ndërlidhur me 

mihjen dhe me zhvendosje e rivendosje.  Projekti synon të shthurë KEK-un, 

duke de-institucionalizuar këtë dije. Është e paqartë nëse stafi kyç do të ri-

trajnohet për të fituar dije mbi standardet ndërkombëtare.”  Bërthama tjetër 

zyrtare e dijes, Ministria për mjedis dhe planifikim hapësinor (MMPH) do të 

jetë përgjegjëse për aprovimin dhe miratimin e zbatimit të PVZH-së nga 

koncesionari privat dhe për pranim të komenteve publike. MMPH nuk është 

e përgatitur që të merret me mijëra njerëz të ri të prekur nga projekti PEK-

FRM. Stafi i vogël i saj nuk i njoftuar, por jo i trajnuar mbi standardet dhe 

metodat ndërkombëtare të zhvendosjes së detyrueshme dhe ka përgjegjësi të 

tjera vendore. Ky staf nuk është në gjendje të zgjidh....çështjet aktuale, të 

trashëguara në dy zhvendosjes e papërfunduara të detyrueshme në lagjet e 

Hades.” (fq. 38) 

“Do të nevojitet një armatë e specialistëve të zhvendosjes dhe rivendosjes 

për të planifikuar dhe zbatuar këtë zhvendosje masovike të detyrueshme e 

cila pritet të zgjasë tridhjetë apo më shumë vite.   Përkundër kapacitetit të 

fortë profesional të Kosovarëve të arsimuar, të talentuar, nuk ka ndonjë 

trajnim apo përgatitje për zhvendosje të detyruar që ofrohet brenda vendit. 

Kjo rrit gjasa për angazhimin e të huajve.” (fq. 38) 

“Projekti do t’i dorëzohet koncesionarit privat gjatë përgatitjes për ekzekutim 

dhe financim” (fq. 38). Thënë shkurt, përgjegjësia për zhvendosje do t’i bartet 

operatorit të sektorit privat me një kapacitet të panjohur (shih faqen 39). 

 

të ardhshme. 

Një punëtori tjetër tre-ditore, më gjithëpërfshirëse për 30 

pjesëtarë të stafit të KEK-ut dhe MMPH-së është kryer në 

dhjetor të vitit 2014, ofruar nga ekspertë ndërkombëtar, ku 

është përcjellur edhe me një xhiro studimore në lokacione të 

zhvendosura të ndërlidhura me mihjen e linjitit në Gjermani. 

Kjo përvojë është zgjeruar në shtrirje nga Banka, në 

partneritet me hisedarë të tjerë, në një kurs dy-javor 

praktik ndërkombëtar për “Sigurimi e tokës, zhvendosjen 

dhe qëndrueshmërinë shoqërore”2 në Groningen, 

Holandë (6-17 korrik, 2015). Kursi ofrohet nga ekspertë 

të njohur ndërkombëtar, me përfshirje të 30 

profesionistëve me përvojë (përfshirë 5 nga Kosova) nga 

10 shtete, përcjellë nga një vizitë studimore në një 

minierë të linjitit në Gjermani. Ky kurs do të ofrohet çdo 

gjashtë muaj. Pikësynimi është që stafi i KEK-ut dhe 

MMPH-së t’iu ekspozohet, ndër të tjera, përvojave nga 

shtetet e zhvilluara dhe në zhvillim dhe të përmirësohen 

shkathtësitë e tyre teknike.  

Kapacitetet institucionale për t’u marrë me zhvendosjen 

do të shqyrtohen si pjesë e VNMS-së për PEK dhe masat 

e tjera të zbutjes do të rekomandohen, sipas nevojës. 

 

17.  ÇËSHTJA: Zhvendosja emergjente e vitit 2004 është një çështje e 

trashëguar për PEK e cila duhet të shtjellohet. 

PRETENDIMI: Jetesa e 158 familjeve (664 personave) të prekur nga 

Zhvendosja emergjente e vitit 2004 nuk janë rikthyer as pas 9 viteve. 

Në nguti për të vazhduar tutje, trashëgimia e vendimeve të kaluara të 

zhvendosjeve të detyrueshme mbeten të pranishme edhe më tej. Çka 

ndodh me familjet e lagjes Shala të Hades dhe lagjeve 2004-2005 

zhvendosja e të cilëve është edhe e pa përfunduar edhe në 

shpërputhje? A do t’i zbusin rreziqet me të cilat ballafaqohen ata 

Rivendosja për zhvendosjen emergjente të vitit 2004 është 

kryer nga UNMIK-u dhe IPVQ-ja dhe nuk ishte pjesë e 

ndonjë projekti të mbështetur nga Banka. PEK është ende 

në shqyrtim e sipër ndërsa operacionet e mihjes nuk janë 

përfshirë në strukturën aktuale të projektit për Garancinë e 

pjesshme të riskut nga Banka (GPR).  Mirëpo, për qëllime 

të mbrojtjes, VNMS-ja aktualisht në përgatitje për PEK, 

do të trajtojë mihjen e nevojshme për TCKR si një 

aktivitet të ndërlidhur dhe do të shqyrtojë çështjet 

relevante, përfshirë realizimin e analizës së boshllëqeve 

                                                           
2 Shih    http://www.rug.nl/education/summer-winter-schools/summer-schools-2015/land-acquisition/?lang=en 

http://www.rug.nl/education/summer-winter-schools/summer-schools-2015/land-acquisition/?lang=en
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qeveria apo sektori privat apo asnjëri sosh dhe të paguajnë koston e 

plotë?  A do të pranojnë këta të zhvendosur të trashëguar të njëjtat 

mbrojtje si ata në kuadër të projektit të PEK-ut të financuar nga 

Banka? A guxon Banka të aprovojë një projekt në të cilin shtëpitë e 

zhvendosjeve të papërfunduara të Hades kanë të drejta, politika dhe të 

drejta të tjera, plotësisht të vetëdijshëm se, në kuadër të ndihmës së tyre 

teknike, të zhvendosurit e trashëguar janë duke u varfëruar edhe më tej? 

A është Bordi i gatshëm të pranojë këtë shembull të qartë të kundër-

zhvillimit? 

kundrejt politikave mbrojtëse të Bankës. 

Lidhur me progresin e zhvendosjes së lagjes Shala të 

fshatit Hade, shih Përgjigjen #11. 

18.  ÇËSHTJA: Zona me interes të veçantë ekonomik vë kufizime të 

papranueshme në përdorim të tokës dhe krijon pasiguri për ata që 

jetojnë në FRM. 

PRETENDIMI: Komponenta e katërt e LPI-së, Plani hapësinor për një 

Zonë të interesit të veçantë [ekonomik] – Fushën e re të mihjes 2010-

2020+(shih 10-17), është përgatitur nga një grup ndër-ministror dhe ka 

përfunduar në vitin 2011 (Vendimi ekzekutiv i MMPH-së nr. 10/22 të 6 

korrikut 2011), dhe mund të jetë apo mos të jetë aprovuar nga Kuvendi i 

Kosovës më 7 tetor 2011.Plani hapësinor (PH) përpunon dispozitat e 

vendimit e UNMIK-ut 4/119 të vitit 2004 për krijimin e një Zone me 

interes të veçantë ekonomik rreth fushës së re të propozuar të mihjes 

(FRM).....  PH definon të drejtat e përgjithshme të atyre të cilët do të 

eksproprijohen dhe zhvendosen – duke arsyetuar, përmes një dokumenti 

planifikues, largimin apo çrregullimin e njerëzve dhe aktiviteteve 

ekonomike të pa ndërlidhura me energjinë brenda dhe afër FRM, se janë në 

interes kombëtar” (fq. 12-13).  

“Plani parasheh – por nuk ofron – plan dy-fazësh të zhvendosjes së 

detyrueshme, një qëllim (pikësynim) të përgjithshëm, nëntë qëllime 

specifike, dhe caktimin e autoritetit përgjegjës dhe zbatues për 51 detyrat 

afatshkurtëra/mesme/gjata për synimet e projektit (gjegjësisht, 

pikësynimet) për të planifikuar dhe kontrolluar procesin e zhvendosjes dhe 

zhvillimin e më shumë vendbanimeve.” (fq. 13) 

“Për më tepër, PH nuk ndjek një strategji integruese, shumë-funksionale, 

shumë-sektoriale për planifikim hapësinor, ashtu siç definohet me 

Perspektivën Evropian për zhvillimin hapësinor”. (fq. 13) 

“Mirëpo, plani cek ndikimet nga zhvendosja e detyrueshme si kritere 

sekondare të cilat duhet të merren parasysh teksa vendoset lokacioni i 

Zona me interes të veçantë ekonomik është themeluar në 

përputhje me Vendimin e Qeverisë nr. 4/119 të 3 nëntorit, 

2004. Kjo daton para përfshirës së Bankës në Kosovë 

përmes LPTAP. Zona me interes të veçantë ekonomik e 

vitit 2004 përfshinte fshatrat Hade, Sibovc, Leshkoshiq 

dhe Cerkvena Vodice si dhe komunën e Obiliqit. Qeveria 

rishqyrtoi dhe zgjeroi Zonën ku u përfshi e tërë Fusha e re 

e mihjes në përputhje me Vendimin e Qeverisë nr. 2/57 të 

datës 13 mars, 2009. Mirëpo, sipas dispozitave të 

vendimit të vitit 2009, Zona e vitit 2004 mbeti në fuqi 

deri në aprovimin e Planit hapësinor të Qeverisë nga 

Kuvendi i Kosovës. Kjo u bë në tetor të vitit 2011. 

Si VSMS ashtu edhe Plani zhvillimor i Fushës së re të mihjes 

ka shërbyer si bazë për Planin hapësinor, mirëpo, Plani 

hapësinor nuk është financuar në kuadër të ndonjë projekti të 

Bankës. Është përgatitur nga Instituti i planifikimit hapësinor 

dhe është hartuar në bashkëpunim dhe konsultim me një 

numër të madh të profesionistëve të planifikimit hapësinor, 

institucione të ndryshme shkencore dhe përfaqësues të 

shoqërisë civile dhe me mbështetjen e organizatave 

ndërkombëtare dhe ministrive e komunave.  

Duhet të ceket më tej se KPZH është përgatitur dhe aprovuar 

para hyrjes në fuqi të deklaratës së vitit 2009 të Zonës së 

zgjeruar me interes të veçantë ekonomik. 

KPZH dhe PVZH për lagjen Shala parashohin kompensim 

për njerëzit të prekur nga dëmi, përfshirë për objekte ilegale. 

Në veçanti, PVZH për Shala vë në pah që “janë bërë 

ndërtime të shumta të reja që nga shpallja e Zonës me interes 
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termocentralit të ri. PH supozon se zona do të ketë një përdorim të vetëm: 

zhvillimin e energjisë. Në vend që të hulumtohen të gjitha dizajnet alternative 

të projektit dhe çka të bëhet në shkëmbim, me synim minimizimin e 

ndikimeve të dëmshme sociale dhe ekonomike nga sigurimi i tokës dhe 

kufizimet në përdorimin e tokës, PH maksimizon prodhimtarinë e linjitit. Në 

veçanti, ai shpërfill strategjitë alternative të nxjerrjes së thëngjillit të cilat 

janë parashtruar nga studimi disa-vëllimësh i Agjencisë evropiane për 

rindërtim i vitit 2005, lidhur me opsionet e eksploatimit të propozuar të 

linjitit. Përkundrazi, rikthimi i resurseve të shthurura bujqësore dhe 

vendbanime të copëtuara dhe të zhvendosura caktohet për periudhën pas 

eksploatimit, tri dekada më vonë” (fq. 13-14). 

“Projektet me ndikim të dëmshëm social dhe ekonomik nga kufizimi i 

përdorimit të tokës konsiderohen si zhvendosje të detyrueshme sipas IFC 

PS5....dhe Parimet e barazimit të sektorit privat. Në këtë situatë, pikësynimi 

parësor i projektit duhet të jetë “të parashihen dhe të shmangen, apo aty ku 

shmangia nuk është e mundur, të minimizohen ndikimet e dëmshme sociale dhe 

ekonomike duke (i) ofruar kompensim për humbje të pasurisë dhe koston e 

zëvendësimit dhe (ii) zbatuar aktivitetet e zhvendosjes me shpalosje të duhur ë 

informatave, konsultime dhe me pjesëmarrje të informuar të personave të 

prekur. Kjo nuk është bërë. 

Mund të pohohej që qeveria e Kosovës, dhe jo Banka, i kanë vendosur 

kufizimet në përdorimin e tokës. Mirëpo, ka dokumentacion të mjaftueshëm që 

dëshmojnë se Menaxhmenti i Bankës dhe këshilltarët e tyre aktivisht 

dizajnonin, mbështesin dhe financonin kornizën institucionale dhe të politikave 

për zhvendosje të detyrueshme.” (fq. 47) 

Vendosja e kufizimit afatgjatë mbi përdorimet e tokës (p.sh. brenda zonës 

së koncesionit të tokës), pavarësisht nëse toka do të merret në aspektin 

afatshkurtër, gjithashtu bie në kuadër të PS5 dhe prandaj çfarëdo humbje 

ekonomike nga pamundësia e shfrytëzimit të tokës lirshëm (p.sh. ndërtimi 

i një objekti ndihmës për shtëpinë tuaj) do të kompensohet.  

 

të veçantë në nëntor të vitit 2004, të cilat janë bërë pa leje të 

ligjshme të ndërtimit” dhe se njerëzit e prekur do të 

kompensoheshin për këto struktura të reja. Në kuadër të 

zbatimit të PVZH për Shala, njerëzit e prekur në fakt 

kompensohen për objektet e ndërtuara në kundërshtim me 

Zonën e interesit të veçantë ekonomik. 

Menaxhmenti cek se VNMS në përgatitje e sipër për PEK-

un e propozuar përfshin një analizë të çështjeve relevante. 

19.  ÇËSHTJA: Kostot e zhvendosjes. PEK nënvlerëson dukshëm kostot e 

zhvendosjes së detyrueshme dhe nuk pasqyron kostot reale të 

projektit dhe Normën e brendshme të kthimit. 

PRETENDIMI: “Së katërti, në mungesë të fokusit në pikësynimet parësore, 

kostot e zhvendosjes së detyrueshme keq-llogariten dhe nënvlerësohen 

dukshëm, duke rritur kostot e investimit, dhe duke vonuar kështu fazën e 

 Fushëveprimi i projektit të PEK-ut përjashton 

aktivitetet e zhvillimit të mihjes, të cilat do të mbesin 

përgjegjësi e sektorit publik, sipas vendimit të Komitetit 

drejtues të projektit të PEK-ut në fillim të vitit 2014. 

 Prandaj, zhvendosja do të menaxhohet dhe 

financohet nga KEK-u, një ndërmarrje publike. KEK-u dhe 
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rentabilitetit të tërë PEK-ut. Aplikues të mençur për koncesionarë privatë, 

financues, qeveria, sektori civil dhe ata të kërcënuar nga zhvendosja duhet të 

kërkojnë ri-llogaritje të komponentës së detyrueshme të ciklit jetësor të 

projektit. Këto kosto duhet të përfshihen në rishqyrtimin e kostove të 

përgjithshme të investimit.” (fq. 3) 

“Vlerësimet domethënëse të skenarëve alternativ, në përputhje, gjithashtu 

duhet të presin për llogaritje reale të kostove të zhvendosjes (shih 142 deri 

145 për këtë sfidë).” (fq. 23)  

“Politika e Bankës kërkon që plani të përfshijë tabela të cilat paraqesin 

vlerësime të zbërthyera të kostos për të gjitha aktivitetet e zhvendosjes, 

përfshirë pagesat për inflacion, rritje të popullsisë. Zbërthimi i kostos duhet 

gjithashtu të përfshijë orarin për shpenzime, kosto të procedurave të 

ankesës, burimet e financimit, dhe aranzhime për rrjedhën e fondeve me 

kohë, dhe financimin për zhvendosje, nëse ka të tilla, në zonat jashtë 

jurisdiksionit të agjencisë së implementimit.” (fq. 40-41). 

“Tre vite më vonë, në një buxhet një-faqësh, Konsulentët Hunton dhe 

Williams rritën buxhetin e përgjithshëm në 180-200m€ dhe rritën numrin e 

amvisërive që pritet të preken në 1,500 dhe koston në 

120,000€/amvisëri.Ndryshimi i tyre përjashton pagesat për fermat e humbura 

dhe infrastrukturë publike. Këto vlerësime të ndryshuara në buxhet dhe 

popullsi nuk janë inkorporuar në TCKR” (fq. 43) 

“Në vitin 2011, Kosova bëri përpjekjen e parë që të buxhetojë zhvendosjen e 

detyrueshme të lagjes Shala, buxhet për të cilin ata gabimisht menduan se 

ishte “konsistent” me udhëzimet ndërkombëtare. Shqyrtimi i PVZH-së model 

për lagjen Shala konstaton se ai i shpërfill udhëzimet. Ofron narrativ prej një 

faqeje i cili nuk llogarit buxhetin e vet, nuk përmban tabela, zëre të 

detajizuara dhe orare kohore. Hartuar nga MMPH, vlerëson kostot e 

zhvendosjes së 63 amvisërive me 320 banorë të përhershëm në 211,111 

€/amvisëri me gjithsej 13.3M €. I ashtuquajturi buxhet liston dhe përshkruan 

verbalisht gjashtë “zëre” buxhetore – kompensimin në të holla për tokë, të 

lashta dhe struktura, ndërtimin e lokacionit të rivendosjes, administratën, 

beneficionet tjera dhe rezervë prej 10%. Nuk jepen kurrfarë prioritetesh apo 

zbërthimesh të tjera të këtij vlerësimi. “Dobitë tjera” do të duhej të 

mbulonin një listë të pa-zbërthyer, përfshirë rikthimin e jetesës dhe iniciativa 

për zhvillim të komunitetit, masat për ndihmë të cenuarve, dhe mirëmbajtjen 

e popullsisë së zhvendosur në status “të përkohshëm”. (fq. 43) 

Trajnimi për rikthim të jetesës është dhënë në PVZH për Shala, por jo edhe 

QK do të vendosin se si do të pasqyrohet kostoja e 

zhvendosjes nga mihja në koston e linjitit i cili shfrytëzohet 

në termocentralet Kosova A dhe Kosova B, dhe do të 

shfrytëzohet në PEK-un e propozuar. 

VNMS do të ofrojë informata lidhur me planifikimin dhe 

alternativa për mihje dhe zhvendosje, në bazë të të cilit mund 

të azhurnohen vlerësimet paraprake të kostos totale të 

zhvendosjes, dhe të studiohen opsionet, nëse nevojitet.  

Nëse Banka vendos të mbështes GPR për PEK-un e 

propozuar, si pjesë e hulumtimit paraprak para 

prezantimit të projektit tek Bordi, Banka duhet të kënaqet 

që, përveç masave të përshkruara në VNMS: (i) mjete të 

mjaftueshme për të financuar zhvendosjen e e mundshme; 

(ii) PVZH-të për fshatrat/lagjet e prekura të hartohen dhe 

zbatohen shumë para aktiviteteve të mihjes të cilat prekin 

fshatrat/lagjet e prekura; dhe (iii) që analiza ekonomike e 

PEK-ut të propozuar të përfshijë koston e aktiviteteve të 

zhvendosjes.  
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kostot reale të rikthimit të jetesës dhe kostot e përmirësimit të jetesës” (fq. 

43) 

“Pavarësisht kësaj mos-përputhjeje, VNMS bënë pak përpjekje për të rafinuar 

apo azhurnuar hamendjet e buxhetit para prezantimit të Bordit. Për dallim 

nga kjo, vlerësimet e kostove të ndërtimit, janë mjaft të detajizuara.  Nëse 

projekti vazhdon ashtu siç është përshkruar, kostot e planeve të zhvendosjes 

nuk do të përcaktohen deri pas një vendimi të ardhshëm nga koncesionari që 

të kërkojë eksproprijim të tokës e cila nevojitet për fazën e ardhshme të 

operacioneve të mihjes (fq. 43) 

“Vendimet e tilla shtojë pasiguri domethënëse dhe obligime të padefinuara 

për financimin e PEK-ut të cilat ka gjasa të ndryshojnë IRR-në e 

projektit....Duke aplikuar modelim të saktë, rentabiliteti i përgjithshëm i 

projektit mund të përmirësohej duke aplikuar alternative të zhvillimit të 

energjisë apo miratimin e skenarëve të operacioneve të mihjes të cilat nuk 

kërkojnë zhvendosje të gjerë.” (fq. 44) 

“Pasojat e këtij nën-vlerësimi, eksternalizimi dhe punës së dykuptimtë shtrihen 

përtej projektit të propozuar. Puna e pakompletuar, e cila kryhet në mos-

përputhshmëri, i jep bankës informata të pakompletuara dhe të njëanshme 

Bordit të Bankës, duke ulur aftësinë për të krahasuar PEK me projektet tjera 

ndërkombëtare apo alternative të mundshme energjetike të Kosovës.” (fq. 44) 

“Në zonën e zhvendosjes së detyrueshme, Meanxhmenti dhe Qeveria kanë 

strukturuar përgatitjen e këtij projekt për t’i dhënë PEK-ut një përparësi të 

pa-arsyetuar, konkurruese në përzgjedhjen e projekteve nga Banka, 

gjegjësisht në projektet e hidro-energjisë elektrike, Banka vlerëson në 

mënyrë rutinore kostot e plota të zhvendosjes në fillim të ciklit të projektit.” 

(fq. 44). 

 

20.  ÇËSHTJA: Normat e energjisë elektrike do të rriten si rezultat i kostos 

së ndërlidhur me zhvendosjen dhe tejkalimet e projektit, të cilat do të 

rrisin konfliktin social. 

PRETENDIMI: “Së pesti, struktura e pasigurte e financimit të projektit 

gjithashtu krijon rreziqe në nivele më të ulëta, politike për qeverinë, duke 

mbjellë farën të cilat do të përkeqësojnë mosmarrëveshjet ekzistuese civile 

dhe trazirat politike. Tejkalimet e kostos për të kryer zhvendosjen do të 

paguhen nga rritjet e normave, jo nga qeveria apo nga koncesionari privat, 

duke shpënë në konfliktet të ardhshme ndërmjet paguesve të energjisë 

elektrike dhe personave që zhvendosen.” (fq. 3) 

Shih Përgjigjen #19. 

Miniera do të mbetet në pronësi publike. Prandaj, 

zhvendosja do të menaxhohej nga ndërmarrja publike dhe 

do të ndiqte KPZH-në, ashtu siç është dakorduar me QK. 

Kompania e sektorit publik gjithashtu do të vendoste me 

QK se si kostot e zhvendosjes të ndërlidhura me aktivitetet 

e mihjes do të pasqyrohen në koston e karburantit për 

termocentralet ekzistuese dhe të propozuara apo nëse kjo do 

të mund të përfshihej si kosto publike në rast të një projekti 

të ri të financuar nga Banka për Mihje të qëndrueshme 
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“Kjo strukturë e dobët gjithashtu do të nxis konflikt civil dhe të krijojë 

rreziqe politike” (fq. 45) 

“Modeli i privatizimit mbron koncesionari nga absorbimi i kostove shtesë 

nga zhvendosja e detyrueshme shtesë. Mirëpo, investitori privat mund t’i 

kalojë tejkalimet e kostos paguesve, përmes një procesi publik. Kjo 

strukturë do t’i vë qytetarët e Kosovës, paguesit e faturave, kundër atyre që 

do të zhvendosen.” (fq. 48) 

Me një histori të protestave publike kundër rritjeve të normës së energjisë 

elektrike, ka pak gjasa që paguesit e faturave të jenë mirëkuptues apo të 

kenë dëshirë të paguajnë për përputhshmëri ndërkombëtare. 

mjedisore dhe sociale.  

21.  ÇËSHTJA: Rikuperimi i minierës 

PRETENDIMI: A janë vënë në dispozicion mjete të mjaftueshme për të 

mbuluar këtë kosto mbështetëse? EuropeAID vlerëson se janë humbur më pak 

se 100 m€ (2005) për të rikuperuar 18% (212 hektarë) të tokës së 

kultivueshme për Fushën e re të mihjes, apo më pak se 500,000 për hektarë 

apo 15 Euro/ton thëngjill. Nuk janë bërë përshtatje për inflacion. Studimet e 

donatorëve vënë në dukje se një rikuperim ti tillë teknikisht është i ndërlikuar 

dhe lë një zonë të tokës bujqësore thellë në gropë, afër një liqeni të ri, cili do 

të ishte jo i sigurt për ri-krijimin e banimit njerëzor në afërsi. A do të jenë 

njerëzit e gatshëm të udhëtojnë në distanca të gjata për të punuar në fusha? 

Çfarë lloji të bujqësisë është i realizueshëm? Nuk ka studime për të treguar 

se tokat e reja do të kenë potencial të njëjtë apo më të mirë sesa ato të 

humbura. Duke pasur parasysh këto pasiguri, është jo e ndershme t’iu ofrohen 

personave që duhet të zhvendosen kompensim në të holla apo premtimin e 

tokës së rehabilituar. Kjo nuk iu jep ndonjë opsion tjetër. 

Kjo në realiteti është vetëm opsion i kompensimit, i mbuluar lehtë me një 

lustër e cila duket si direktiva operative e Bankës.  

 

VNMS është duke hartuar një varg kushtesh, kërkesash dhe 

rekomandimesh për Planin e rikuperimit dhe mbylljes së 

minierës për minierat Bardhi dhe Mirashi, bazuar në Planin 

ekzistues plotësues të mihjes për Sibovcin jugperëndimor, 

legjislacionin e BE-së dhe Dokumenteve referues të teknikave 

më të mira në dispozicion. 

22.  ÇËSHTJA: Kushtëzimi. Mungesa e qartësisë lidhur me kushtet 

e BB-së lidhur me zhvendosjen e ndërlidhur me PEK. 

PRETENDIMI: PEK nuk e ka bërë të qartë nëse Banka do të i) financojë 

komponentën e zhvendosjes së detyrueshme të investimit kryesorë ose ii) të 

përcaktohet për një projekt të lirë me kushtëzime të ndërthurura, përpunuar 

dhe zbatuar paralelisht me investimet të cilat shkaktojnë zhvendosje. 

Zhvillimi i minierës dhe renovimi i Kosova B-së janë 

përjashtuar nga fushëveprimi i PEK-ut të propozuar, i cili 

tash ekskluzivisht përqendrohet në termocentralin e ri me 

linjit. Mirëpo, VNMS për PEK trajton minierën e nevojshme 

për TCKR si një aktivitet të ndërlidhur me PEK-un e 

propozuar dhe VNMS është duke kryer një analizë të 

ndikimeve mjedisore dhe sociale për këtë mihje, përfshirë 

çështjet relevante. 
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VNMS do të përmbush kushtet e PO 4.01 mbi 

Vlerësimin mjedisor dhe PO 4.12 Zhvendosja 

jovullnetare. 

Ndarazi nga PEK-u, Banka është duke diskutuar me QK 

nevojën për dhe dobinë e Projekt të qëndrueshëm mjedisor dhe 

social të mihjes, ashtu siç diskutohet në pikën #10. 

23.  ÇËSHTJA: Kërkesat për vlerësim të BB-së Kërkesat e VNMS para 

Bordit nuk janë në përputhje me politikat e BB-së. 

PRETENDIMI: Menaxhmenti gjithashtu devijoi nga procedurat e 

Bankës për hulumtim paraprak të cilat kërkojnë që zhvilluesi i 

projektit të përgatisë VNMS për secilin nën-projekt të veçantë që iu 

nënshtrohen kërkesave ligjore vendore. Ata planifikojnë të sjellin 

para Bordit një projekt i cili ishte përgatitur disi nga ekspertët 

ndërkombëtarë dhe vendorë, dhe jo nga koncesionari. Projekti do 

t’i dorëzohet koncesionarit privat gjatë përgatitjes, për ekzekutim 

dhe financim. 

 

Kjo nuk është kërkesë e PO 4.01. Gjithashtu, kërkesat ligjore 

sipas legjislacionit të Kosovës dhe Direktivave të BE-së, 

kryesisht Direktivën e emetimeve industriale dhe BREFS në 

lidhje me impiantin, janë të njejtë. Direktivat e BE-së me 

obligimin e aplikimit të teknikave më të mira në dispozicion 

janë transponuar në legjislacionin e Kosovës. 

24.  ÇËSHTJA: Ndikimet shëndetësore. Përkundër çështjeve me ndikim 

mjekësor të identifikuar në studimet paraprake, konsulentët e VNMS-së 

janë udhëzuar të mos kryejnë sondazh specifik mjekësor. 

PRETENDIMI: “Gjithashtu, përkundër çështjeve me ndikim mjekësor të 

identifikuar në studimet paraprake, konsulentët janë udhëzuar të mos 

kryejnë sondazh specifik mjekësor. Dhe nuk ka as ndonjë obligim për 

analizë të rreziqeve me të cilat ballafaqohen personat që do të 

zhvendosen.” (fq. 40) 

“Raportet e konsulentëve të Bankës dhe Paneli inspektues i Bankës 

Botërore kanë paralajmëruar vazhdimisht lidhur me rreziqet për shëndetin 

dhe sigurinë publike për njerëzit e fshatit Dardhishte, i cili gjendet afër 

majës aktive të deponisë së hirit të Kosova A, ndërmjet minierës së 

Mirashit dhe termocentralit Kosova A. Dhe VSMS cek se 330 familje të 

tjera në qytetin e Plemetinit do të duhej të zhvendoseshin për shkak se 

shtëpitë e tyre janë përbrenda 1,000 m të tampon zonës për termocentralin 

e ri. Popoullatat tjera ngjitur gjithashtu mund të jenë në rrezik, posaçërisht 

nga brenga madhore e komunitetit për shëndetin. VSMS cek se “Shëndeti 

është një brengë e madhe e komunitetit dh asnjëri prej këtyre nuk janë 

nevojë të shtjellohen me më shumë hollësi. Dhe VNMS i mbyll sytë 

Sipas Termave të referencës për VNMS të shpalosur 

publikisht, VNMS do të vë në pah efektet shëndetësore 

zakonisht të ndërlidhur me ndotës të ndërlidhur me 

termocentrale me linjit dhe burime të tjera të ndotjes së ajrit. 

Ndikimet graduale të PEK-ut të propozuar do të analizohet 

si dhe efektet e mbylljes së Kosovës A, sipas standardeve të 

cilësisë së ajrit, të definuar nga Direktiva e cilësisë së ajrit, e 

cila merr parasysh standardet e Organizatës Botërore të 

Shëndetësisë. Këto analiza do të ndihmojnë që të 

përcaktohet ulja e rreziqeve afatshkurtra dhe afatgjata të 

vdekshmërisë të cilat Kosova mund t’i arrijë duke ulur 

nivelet e koncentrimit të ndotjes së ajrit të ambientit. 

Ndikimet në cilësinë e ajrit nga PEK-u i propozuar pritet të 

jenë të pakta pasi që PEK-u i propozuar do të duhet ta 

përmbush Direktivën e emetimeve industriale dhe cilësia e 

ajrit do të përmirësohet deri në mbyllje të Kosovës A (gjë që 

projekti do të mundësojë).  

Çështja e tampon zonave dhe ndikimeve të ndërlidhura me 

operacionet e mihjes në afërsi të komuniteteve janë 
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projektit në raport me seriozitetin e këtyre çështjeve duke udhëzuar 

konsulentët që të ofrojnë informata të përgjithshme lidhur me llojin e 

implikimeve shëndetësore të cilat janë zakonisht të ndërlidhur me 

termocentralet e linjitit, por të mos “kryejnë sondazh specifik shëndetësor 

përveç çështjeve shëndetësore të cilat do të integrohen në vlerësimin socio-

ekonomik dhe kulturor.”  Kjo padyshim, është neglizhencë e qëllimshme 

dhe pafalshme.” (fq. 47-48). 

identifikuar si një zonë e fokusit të madh të VNMS-së për 

PEK, i cili do të ofrojë informata dhe analiza në këtë aspekt 

dhe do të identifikojnë masa të zbutjes dhe monitorimit. 

Banka pranon dhe i ka komunikuar QK-së rëndësinë e 

menaxhimit adekuat të rrezikut.  
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ANEKSI 5: FOTOT E ÇËSHTJEVE TË TRASHËGUARA MJEDISORE NGA 

PRODHIMI I ENERGJISË DHE MIHJA E SHTJELLUAR PËRMES CLRP 

 

 
Deponia e hirit e Kosovës A para rehabilitimit të CLRP 

 

 

 

Deponia e hirit e Kosovës A para rehabilitimit të CLRP 
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Pluhuri i krijuar për shkak të hedhjes së hirit të thatë në tokë afër 

termocentralit Kosova A para rehabilitimit përmes CLRP 
 

 

 

Deponia e hirit të Kosovës A pas rehabilitimit me vegjetacion të rritur, 

financuar përmes CLRP 
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Instalimi i një sistemi të hirit të lagësht, duke eliminuar pluhur nga 

trajtimi i hirit në Kosova A, financuar përmes CLRP 
 

 

 
 

 

Gjendja para pastrimit të mbështetur nga Banka përmes CLRP: 

Cisternat e vajit përplot me mbeturina të rrezikshme në lokacionin e 

gazifikimit të Kosovës A. 
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Punët në pastrim përmes CLRP-së në lokacionin e gazifikimit të Kosovës A 

 

 

 

Lokacioni i gazifikimit i Kosovës A Pastrimi i cisternave dhe përgatitja për 

transport e kimikateve të rrezikshme dhe hedhja në stabilimente të licencuara 

jashtë vendit, përmes CLRP 

 

 

Bonifikimi i tokës në zonat e mbuluara (stabilizimi dhe menaxhimi i ujit) në 

kuadër të CLRP-së për të mundësuar shfrytëzim 
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Instalimi i stacioneve të monitorimit të vazhdueshëm të cilësisë së ajrit në komunën e Obiliqit 

në kuadër të CLRP-SAF 
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Ky eshte perkthim i versionit origjinal te raportit ne Anglisht. Ne 

qofte se ka mosperputhje ne perkthim, do t’i referohemi vetem 

raportit origjinal ne Anglisht. Raporti ne anglisht I ketij dokumenti 

eshte I vetmi version zyrtar. 
 

 


