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RGJM

Raporti i Gjendjes së Mjedisit (i përgatitur nga AKMM-ja)

RRBET
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SIURR
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Asistencë Teknike

TBA

Të caktohet

TeH
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TeR

Termat e Referencës
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Udhëzimi Administrativ për Menaxhimin e Ndotjes së Tokës Bujqësore

UAMTB

Udhëzimi Administrativ për Mbrojtjen e Tokës Bujqësore
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Universiteti i Bujqësisë, Tiranë, Shqipëri

VETK
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Vlerat e Kritereve të Shëndetësisë
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Viti Ndërkombëtar i Tokës

VNT
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Spektroskopi fluoreshentë me rreze-X

ZBE

Zyra e Bashkimit Evropian (në Kosovë)

ZUE

Zëvendës Udhëheqësi i Ekipit
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1.

Përmbledhje ekzekutive

1. Hyrje
Projekti i quajtur ‘Studimi i Ndotjes së Tokës Bujqësore (SNTB) në Kosovë (Numri i CRIS 2013/313-408)’ është pjesë e
Programit të IPA-s 2010 që mbështetë Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor (MMPH) dhe Ministrinë e
Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural (MBPZHR). Ai ishte për një periudhë 24 mujore, përkatësisht nga muaji mars i vitit 2013
deri ne muajin mars te vitit 2015 dhe i themeluar nga partneriteti i GIZ IS (DE) dhe NIRAS (PL). Ky është raporti
përfundimtar i cili nënvizon detyrat dhe aktivitetet kryesore të kryera nga projekti dhe së bashku me mësimet e nxjerra,
përfundimet dhe propozimet për vazhdim në të ardhmen.

2. Objektivi, qëllimi dhe rezultatet
Objektivi i përgjithshëm i projektit është t’i mbështesë MMPH-në dhe MBPZHR-në në përmirësimin e sistemit të
menaxhimit të tokës në Kosovë duke përfshirë ndihmën në krijimin e një sistemi të përhershëm për monitorimin e
ndotjes së tokës bujqësore. Qëllimi është për të mbështetur institucionet qeverisëse duke zhvilluar hulumtime në
ndotjen e tokës bujqësore dhe për të mbështetur zbatimin e legjislacionit vendor lidhur me token bujqësore dhe
mbrojtjen e mjedisit. Një përmbledhje e rezultateve kryesore të cilat janë arritur sipas përcaktimit në TeR është si në
vijim:
 Hartimi i legjislacionit përkatës dhe ndryshimi i udhëzimit administrativ (Lista e Kosovës);
 Ngritja e kapacitetit për stafin e MMPH-së, MBPZHR-së, AKMM-së, IBK-së dhe AUV-së në të gjitha aspektet e
studimit dhe prezantimit-interpolimi i rezultateve;
 Studimi i hollësishëm i kryer në 17 komuna dhe prezantimi i rezultateve;
 Vlerësimi i hollësishëm i ndotjes në tokë dhe produkte ushqimore/ushqim për kafshë, identifikimi i burimeve dhe
rekomandimet për masat e rehabilitimit;
 Rekomandimet për monitorim dhe kontrolle të fertilitetit të tokës bujqësore;
 Përgatitja dhe zbatimi i fushatës për informim dhe edukim publik në lidhje me masat për mbrojtjes e mjedisit.
Gjatë zbatimit të projektit u bë e qartë se kishte disa mangësi të njohurive për sa i përket informacionit dhe janë bërë
disa aktivitete shtesë duke përfshirë (i) Studimin e Konsumit të Ushqimit dhe Ushqimit për Kafshë (SKUUK) për të
mbledhur pak nga pak informacione mbi ekspozimin e popullatës në produktet bujqësore, e cila jeton në zonën e
studimit, (ii) zbatimin dhe trajnimin mbi modelet moderne softuerike të dorës së fundit për vlerësimin e rreziqeve të
shëndetit publik nga konsumi i produkteve bujqësore bazuar në të dhënat e SKUUK-së, (iii) masat që do të miratohen
nga Autoritet Kompetente për të siguruar se produktet ushqimore dhe ushqimi i kafshëve në treg janë të sigurta për
konsumim, (iv) ngitja e kapaciteteve për laboratorët e MMPH-së dhe MBPZHR-së (përkatësisht IHMK-së dhe IBK-së) në
procesin e akreditimit të tyre.

3. Komponenta e vlerës së shtuar
Komponenta e vlerës së shtuar e projektit është se janë propozuar mekanizmat institucional për kontrollimin e sigurisë
së produkteve bujqësore në Kosovë për të siguruar që ata i përmbushin standardet ndërkombëtare të sigurisë së
ushqimit dhe ushqimit për kafshë. Projekti gjithashtu ka përkrahur ‘praktikat e mira, në veçanti për sektorët e bujqësisë
dhe përpunimit të ushqimit dhe ushqimit për kafshë1. Përveç kësaj, duke promovuar zhvillimin rural dhe komunitetin
bujqësor në veçanti, janë adresuar gjithashtu edhe çështje horizontale (p.sh. punësimi, gjenerimi i të ardhurave dhe
përmirësimi i përgjithshëm socio-ekonomik).

4. Sfera e ndërhyrjes dhe përfituesit kryesor
Zona gjeografike që do të mbulohet përfshin 17 komuna në Kosovë ku do të kryhen shumica e aktiviteteve kryesore.
Ato janë: Prishtina, Mitrovica, Leposaviqi, Zubin Potoku, Vushtrria, Fushë Kosova, Drenasi, Malisheva, Podujeva, Lipjani,
Rahoveci, Shtimja, Suhareka, Novobërda, Prizreni, Gjilani dhe Ferizaji. Përfituesi kryesor i këtij projekti është popullsia
e Kosovës me theks të veçantë në komunitetin bujqësor. Përfituesit tjerë janë ata nga sektori agro-mjedisor të cilët ishin
të angazhuar drejtpërdrejt në zbatimin e projektit. Kjo përfshinte MMPH-në, MBPZHR-në, AKMM-në, IHMK-në, AUV-

1

Në bashkëpunim me projektin e financuar nga BE-ja ‘asistencë në fuqizimin e shërbimeve këshilluese të MBPZHR-së
dhe përmirësimi i cilësisë së shërbimeve teknike të ofruar nga laboratorët e MBPZHR-së (maj 2014)’.
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në, IBK-në, IKSHPK-në, Universitetin e Prishtinës (Fakulteti i Bujqësisë dhe Kimisë) së bashku me administratat komunale
dhe inspektoratin e tyre.

5. Etapat kryesore të projektit
Ato radhiten si në vijim:
a) Që nga fillimi i projektit janë mbajtur gjithsej 44 takime të Grupit të Asistencës Teknike (GAT). Këto janë takime ku
janë diskutuar çështje të udhëheqjes dhe zbatimit të projektit dhe janë marrë veprime për menaxhimin e duhur.
b) Janë mbajtur 7 takime të Komitetit Drejtues të Projektit (KDP).
c) Stafi i larë i përzgjedhur i MMPH-së, MBPZHR-së dhe AUV-së kanë udhëhequr (si kryesues) dhe kanë marrë pjesë
në gjashtë (6) Grupe Punuese për Ligje, Studim të Dheut, Laborator, Mbrojtje të Mjedisit, Vlerësim të Rrezikut dhe
Vetëdijesim Publik.
d) Si pjesë e Detyrës 1 (përditësimi i kornizës ligjore) versioni përfundimtar i Udhëzimit Administrative për Mbrojtjen
e Tokës Bujqësore (UAMTB) është miratuar nga Grupi Punues Ndërministror për Ligje (GPL). UAMTB është tani e
gatshme për miratim nga kryeministri. Për më tepër, projekti dhe përfituesit e kanë zhvilluar ‘Listën e Kosovës’ e
rishikuar duke përcaktuar Standardet e Ndotësve të Dheut (SNDH) për tokën bujqësore dhe dheun.
e) Si pjesë e Detyrës 2 (studim i hollësishëm për ndotjen e tokës bujqësore) janë marrë 2 804 mostra2 të dheut nga 17
komuna duke zbatuar metodologjitë ndërkombëtare (ISO). Sipërfaqja e përgjithshme e përzgjedhur është 4 101
km2 dhe mostrat e dheut janë të depo për ruajtje për referim në të ardhmen në IHMK, nëse kjo nevojitet për
analiza shtesë nga palët e treta. Përveç kësaj, janë plotësuar të gjithë parametrat që duhet të analizohen sipas
përcaktimit në TeR duke përfshirë metalet e rënda, plleshmërinë e dheut dhe ndotësit organik. Gjithashtu, mostrat
‘e dyshimta’ janë kontrolluar dhe janë krahasuar by dy Laboratorë të akredituar me ISO të Shteteve Anëtare të BEsë (nga Italia dhe Sllovenia). Janë përgatitur harta duke përfshirë të dhëna të projektit dhe AKMM-së. Në
përgjithësi, mbi 62 700 ‘pika të burimeve’ janë përfshirë për 17 komuna në 374 harta ndërvepruese GIS ‘click and
read’ (shtyp dhe lexo) posaçërisht të përgatitur nga projekti dhe këto prezantohen në formë elektronike për qasje
të lehtë3.
f) Si pjesë e Detyrës 3 (identifikimi i burime të ndotjes dhe propozimi për masat e përmirësimit) janë dhënë
rekomandime të hollësishme duke përfshirë fuqizimin e ‘praktikave të mira’ që tani përdoren nga shumë fermerë
në Kosovë dhe gjithashtu me opsionet e prodhimit të drithërave jo ushqimore.
g) Si pjesë e Detyrës 4 (vlerësimi i zinxhirit ushqimor) është kryer Studimi i Konsumit Ushqimor dhe Ushqimit për
Kafshë (SKUUKS) për 17 komuna. Mbi 250 motra të ushqimit dhe ushqimit për kafshë janë marrë nga fermat dhe
tregjet dhe është bërë vlerësimi i parametrave kimik, siç janë metalet e rënda dhe ndotësit organik dhe në
përputhje me TeR. Këto janë ruajtur në ABK. Përveç kësaj, është aplikuar program 4 softuerik i analizimit të rrezikut
për të gjitha rezultatet e dheut, ushqimit dhe ushqimit të kafshëve për të vlerësuar shëndetin publik, në veçanti
nga metalet e rënda.
h) Si pjesë e Detyrës 5 (ndërtimi i kapaciteteve) janë mbajtur disa punëtori për të trajnuar ekipin për marrjen e
mostrave të dheut dhe ushqimit për metodologjitë ISO. Për më tepër, është duke vazhduar trajnimi dhe përkrahja
për IHMK në akreditimin e laboratorit. Kjo përfshinë kurse trajnimi në metodologjinë ISO për procedurat standarde
të operimit të laboratorit (PSO), marrjen e mostrave, ruajtjes dhe analizimit të mostrave të dheut duke përdorur
pajisje XRF (spektroskopi foureshente me rreze-x) e blerë në mënyrë të veçantë nga projekti. Kjo pajisje do t’i
prezantohet IHMK-së në fund të projektit për të ndihmuar MMPH-në në ‘krijimin e një sistemi të përhershëm për
monitorimin e ndotjes së tokës bujqësore’ – një objektivë kyçe e projektit.
i) Përkrahje për ABK-në në ‘praktikat e mira’ të laboratorëve dhe ekspertët e projektit kanë ofruar edhe analiza të
ndotësve organik.
j) Ngritja e kapaciteteve është bërë për stafin e MMPH-së në analiza bashkëkohore mbi rrezikun në mënyrë që ata
të mund të vazhdojnë monitorimin e dheut dhe të ‘pikave të nxehta’ mjedisore në të ardhmen.
k) Një vizitë studimore është realizuar në Itali nga data 25 – 31 maj 2014 dhe një tjetër planifikohet në Slloveni në
mars 2015.
l) Kurse të gjuhës angleze (4 orë mësimore në javë) janë mbajtur për stafin e MMPH-së dhe MBPZHR-së që nga fillimi
i projektit. Kjo do të përmirësojë shkathtësitë e gjuhës së tyre në kryerjen e aktiviteteve ditore.
m) Si pjesë e Detyrës 6 (edukimi dhe vetëdijesimi publik) ngjarja e paraqitjes së parë me të cilën është bërë prezantimi
i objektivave dhe qëllimit të projektit është mbajtur më 2 tetor 2013. Ngjarjet tjera si janë Dita e Tokës (22), Dita
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Mbi 3 000 mostra të dheut janë marrë në të vërtetë, por disa janë përdorë për krahasim, kalibrim dhe vërtetim të
rezultateve.
Disa janë riprodhuar në kopje të shtypur për raportet teknike, por pjesa më e madhe janë në format elektronik.
Softueri për Vlerësimin e Ekspozimit në Tokën e Kontaminuar (VEKT) i zhvilluar nga DEFRA, MB.
Studimi mbi Ndotjen e Tokës Bujqësore (SNTB) në Kosovë
Projekt i financuar nga BE-ja

2

Projekti SNTB – Raporti përfundimtar

e Mjedisit (6 qershor) dhe Dita Ndërkombëtare e Tokës (5 dhjetor) po ashtu janë përkrahur nga projekti. Punëtoritë
për paraqitjen e rezultateve të projektit janë mbajtur në Prishtinë (11 dhjetor 2014), Drenas (29 janar 2015), Ferizaj
(30 janar 2015) Prizren (13 shkurt 2015), Mitrovica (20 shkurt 2015) dhe Leposaviq (12 mars 2015). Pjesëmarrësit
përfshirë përfituesit, fermerët dhe shoqatat e prodhuesve si dhe OJQ-të nga rajoni. Palët e interesit nga komunat
fqinjë gjithashtu janë ftuar në mënyrë që të përfshihen të gjitha zonat e përcaktuara në TeR.
n) Një arritje kyçe ka qenë promovimi i miratimit të ‘Praktikave të Mira Bujqësore’ (PMB) dhe roleve, përgjegjësisë
dhe përgjegjshmërisë së fermerëve, shoqatave të prodhuesve dhe operatorëve të bizneseve ushqimore (OBU) në
prodhimin dhe shitjen e ushqimit dhe ushqimit të kafshëve të sigurte në treg.
o) Ministritë kryesore të rajonit nga Maqedonia dhe Shqipëria janë bashkëpunuar në aktivitetet e projektit në lidhje
me iniciativat IMPEL, RENA dhe ECENA.
p) Janë ndërtuar marrëdhënie të mira pune me projektet tjera të cilët veprojnë në Kosovë dhe rajon, në veçanti me
Bankën Botërore dhe UNDP-në që vepron në Obiliq, GIZ-i në pjesën veriore të Kosovës dhe projekti i financuar nga
BE-ja për fuqizimin e shërbimeve të zgjerimit të bujqësisë1.
Zhvillimi i etapave kryesore të mësipërme raportohen në 14 raportet mujore dhe në 6 raporte të përkohshme të
dorëzuara nga projekti gjatë fazës së zbatimit.

6. Rekomandimet kryesore
Rekomandimet vijuese janë bërë në bazë të diskutimeve dhe vlerësimeve me përfituesit, grupet punuese dhe palët e
interesit:

Të përgjithshme
1. Rezultatet e studimit tregojnë se ndotja e tokës bujqësore në Kosovë kufizohet në zona të vendndodhjes specifike

2.

3.
4.

5.

6.

7.
8.

dhe në zona të kufizuara. Ka ‘pika të nxehta’ mjedisore dhe këto tashmë janë identifikuar dhe paraqitur në hartë
nga MMPH-ja/AKMM-ja. Por këto vende nuk përdoren për prodhime bujqësore. Përveç kësaj, ndikimi i tyre në
tokat fqinjë dhe dheun bujqësor dhe në ushqimin/ushqimin e kafshëve të prodhuar nuk është i theksueshëm.
Nuk është gjetur ndonjë rrezik për shëndetin publik në ndonjërin nga produktet e ushqimit dhe ushqimit të
kafshëve të analizuara nga projekti në zonën e studimit. Kjo përfshinë të korrat, produktet e kafshëve (mishi,
shpezët, peshku, vezët dhe produktet e qumështit dhe qumështit të papërpunuar). Vlerat maksimale të lejuara
(VML) për prodhim vendor janë gjithashtu më të ulëta se limitet e përcaktuara në legjislacion dhe kjo ka qenë e
tillë në 2 vitet e fundit.
Për sektorin bujqësor si tërësi, mund të duket se ekziston mundësia për ngritjen e prodhimit dhe po ashtu për një
fushëveprim të konsiderueshëm në Kosovë për të zhvilluar produkte bujqësore organike dhe speciale të cilat kanë
kërkesë të lartë në rajon dhe në shtetet anëtare të BE-së.
Përgjegjësia për sigurinë e ushqimit dhe ushqimit për kafshë ndahet nga të gjithë ata që janë të përfshirë në ushqim
që nga prodhimi e deri te konsumimi (e quajtur qasja ‘nga ferma deri te piruni’). Fokusi është tek fermerët që të
jenë të përgjegjshëm dhe OBU-të përgjegjëse për produktet bujqësore të cilat i shesin në treg. Përveç kësaj,
konsumatorët janë gjithashtu përgjegjës për siguruar që produktet të cilat i blejnë ata të jenë kontrolluar nga
autoritetet kompetente. Kjo do të thotë se për të qenë efikas dhe praktik sistemi i kontrollit të ushqimit dhe
ushqimit për kafshë, nuk ka nevojë që autoritetet të jenë të përfshira, përveç se në cilësinë e ‘auditimit’.
Autoritetet mund të konsiderojnë se duhet të veprojnë në rrethana ekstreme, kur për shembull mund të ketë
mundësi që ushqimi i ndotur të hyjë në zinxhirin e ushqimit. Dispozitat tashmë janë vendosur sipas kompetencave
të AUV-së për të kontrolluar këtë dhe nuk ka nevojë të rekomandohen mjete të reja të menaxhimit. Në të vërtetë,
ekziston legjislacion i zgjeruar i cili është miratuar që përfshinë mbrojtjen e produkteve të kultivuara, shfrytëzimin
e agro-kemikaleve, produkteve bujqësore, farërat dhe çështje të mbrojtjes së mjedisit. Andaj, nevojitet zbatimi i
legjislacionit ekzistues të përkrahur nga mjetet buxhetore të kërkuara në nivel qendror.
Në ato raste kur nuk mund të identifikohet ndotësi, p.sh. nga burimet historike, shpenzimet e rehabilitimit dhe/ose
të ri-kultivimit të tokës së degraduar mund të paguhen nga qeveria. MMPH-ja mund të qaset për të hulumtuar
mundësitë e mbulimit të shpenzimeve. Ky është një shembull ku eko fondi do të jepte fonde në mënyrë të veçantë
për çështjet e mbrojtjes së mjedisit.
Analiza bashkëkohore e rrezikut në sigurinë e ushqimit dhe ushqimit për kafshë duhet të zëvendësojë shfrytëzimin
e studimit të përgjithshëm të rrezikut. Kjo nënkupton se duhet të fuqizohet gjithashtu (i) menaxhimi e rrezikut, (ii)
vlerësimi i rrezikut, dhe (iii) opsionet e komunikimit të rrezikut.
Një sistem i përhershëm dhe i qëndrueshëm i monitorimit të dheut mund të arrihet vetëm atëherë kur MMPH-ja
dhe MBPZHR-ja (i) kanë qasje në laboratorë të pajisura mirë dhe që zbatojnë dh respektojnë standardet
ndërkombëtare, dhe (ii) të mund t’i kryejnë analizat e nevojshme të dheut dhe monitorimin në baza të rregullta.
Për të arritur këtë rekomandohet që INMK-ja dhe IBK-ja të fitojnë statusin e akreditimit ISO/IEC nga Drejtoria e
Akreditimit për Kosovën (DAK) sa më shpejtë që është e mundur.
Studimi mbi Ndotjen e Tokës Bujqësore (SNTB) në Kosovë
Projekt i financuar nga BE-ja
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Specifike
9. Versioni përfundimtar i UAMTB5 është përfunduar tani dh suksesi i projektit do të jetë nëpërmjet implementimit
dhe zbatimit të këtij legjislacioni. Andaj nevojitet miratimi i shpejtë.

10. Lista e Kosovës (‘Nivelet Maksimale të Lejuara të Shkarkimit dhe Përhapjes së Ndotësve në Dhe’) është përditësuar
duke e përdorë ‘Listën Holandeze’ si udhëzim për të definuar Standardet e Ndotësve të Dheut (SNDH). Në të
ardhëm paraqiten analiza të reja të rrezikut, pastaj ato do të rishikohen më tej për të siguruar implementimin
praktik në nivel kombëtar. Kjo kërkon ngritje të kapaciteteve shtesë për shërbimet e monitorimit të AKMM-së
(IHMK), MBPZHR-së (IBK) dhe AUV-së.
11. Analizat e fizibilitetit tregojnë se produktet jo ushqimore si patate, kërp, farë drithërash, drithëra, liri, farëra për
vaj dhe peshk akuariumi/dekorativ janë tërheqëse në kuptim të vlerës së prodhimit neto (VPN)/ha. Këto duhet të
konsiderohen jo vetëm si alternativa për prodhimin e ushqimit në tokën e ndotur, por gjithashtu edhe si mundësi
për zhvillimin e tregjeve dhe ndërmarrjeve të reja.
12. Për të përmirësuar sistemin e sigurisë së ushqimit dhe ushqimit për kafshë, atëherë duhet të parandalohet që
ndotja të futet në zinxhirin e ushqimit ‘në burim’. Do të thotë se duhet të hulumtohen 21 komunat e mbetura. Kjo
gjithashtu kërkon zhvillimin e mjeteve teknike dhe menaxhimin e gjithëmbarshëm shtetëror të mbrojtjes agromjedisore. Kjo përfshinë (i) monitorimin e rregullt dhe sistematik të dheut të fermave individuale, (ii) promovimin
e ‘Praktikave të Mira’ në veçanti PMB, (iii) përdorimin e modeleve kompjuterike për vlerësime të ekspozimit ndaj
rrezikut për të ndihmuar në vendimmarrje, (iv) përdorimin e PKKARR në të gjitha shoqatat e prodhuesve dhe
operatorët e bizneseve ushqimore në gjithë vendin, (v) zhvillimin e planeve biznesore të fermave në bashkëpunim
me shërbimet këshilluese bujqësore, (vi) zhvillimi i produkteve jo ushqimore të përkrahur nga H&ZH në Kosovë,
(vii) përdorimi i legjislacionit për përgjegjësi qytetare nga konsumatori për të mbrojtur interesat e tyre.
13. Duke kujtuar paragrafin 8 të mësipërm, ngritja e kapaciteteve për IHMK-në dhe IBK-në janë të rëndësishme nëse
do të themelohej një sistem i përhershëm dhe i qëndrueshëm për monitorimin e ndotjes së tokës bujqësore.
Megjithatë, këto janë kufizime në buxhetin kombëtar dhe monitorimi nuk është prioritet në nivel qendror. Për të
tejkaluar këto vështirësi, barra e përgjegjësisë për monitorimin rekomandohet të bije te vet fermerët. Ata janë
përgjegjës, me këshillë nga Shërbimet Këshilluese Bujqësore dhe përkrahur nga MMPH-ja, për të siguruar se toka
e tyre monitorohet në baza të rregullta nga laboratorë të akredituar me ISO. Shoqata e prodhuesve dhe OBU duhet
të kërkojnë certifikatë të vlefshme të monitorimit të dheut për të shoqëruar të gjitha produktet bujqësore që i
blejnë. Kjo gjithashtu do të përkrahë çështje të gjurmimit për sigurinë e ushqimit dhe ushqimit për kafshë. Në këtë
mënyrë, forcat e tregut dhe mjetet ekonomike do të nxisin sistemin e monitorimit të dheut dhe jo vetëm fonde
nga buxheti qendror. Me fjalë të tjera, do të jetë i qëndrueshëm.

7. Përfundimet
Në të ardhmen, prodhuesit e Kosovës mund të adoptojnë teknologji, praktika të reja dhe të lashta të specializuara.
Sektorët e ri mund të mbështeten sikurse bujqësia organike dhe përpunimi industrial jo ushqimor. I tërë ushqimi për
konsumim publik dhe ushqimi për kafshë duhet të kontrollohet nga forcat e tregut. Fermerët duhet të konkurrojnë me
cilësi, me kujdes për kafshët e tyre, në promovimin e PMB, dhe ofrimin e pasqyrës humane dhe me kujdes ndaj mjedisit
në prodhimin bujqësor. Duke e bërë zbatimin e gjerë të kontrolleve të standardizuara dhe rregulloreve të njohura nga
vendet tjera, duke përfshirë shtetet anëtare të BE-së, prodhuesve kosovar do t’iu jepet një stimulim për të eksportuar
produktet e tyre. Besimi qytetar do të fuqizohet. Kjo është rruga drejtë bujqësisë së qëndrueshme në Kosovë.
Të gjitha detyrat dhe aktivitetet e përcaktuara në TeR janë përmbushur duke përfshirë komponentë shtesë të cilat janë
shtuar gjatë implementimit të projektit. Janë mbajtur takime të rregullta me ministritë, institucionet dhe agjencitë
përkatëse përgjatë projektit. Mirënjohje e lartë shprehet për të gjithë personat e përfshirë për përkrahjen dhe ndihmën
e tyre në veçanti për menaxhmentin dhe stafin i lartë i MMPH-së, MBPZHR-së dhe AUV-së dhe për ZBE-në në Kosovë.
Kjo do të mbështesë dhe fuqizojë autoritetet për të zbatuar objektivat edhe qëllimet e projektit në të ardhmen.
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Përmbledhje e përgjithshme e projektit e cila paraqet detyrat kyçe dhe rezultatet e arritura sipas TeR

DETYRAT KRYESORE:
Mobilizimi dhe takimi fillestar
Studimi dhe shqyrtimi i sektorit
Aktivitetet përgatitore për detyrat e projektit
Sinteza, raportimi & prezantimi i planit të punës

Mobilizimi dhe Faza Fillestare
(1 muaj – fillimi më 18 mars 2013)

DETYRAT KRYESORE:
Detyra 1. Përkrahja e MBPZHR + MMPH në përditësimin e kornizës ligjore
Detyra 2. Studimi i hollësishëm i ndotjes së tokës bujqësore
Detyra 3. Identifikimi i burimeve të ndotjes + propozimet për përmirësim
Detyra 4. Vlerësimi i zinxhirit të ushqimit për sa i përket metaleve të rënda
Detyra 5. Ngritja e kapaciteteve në implementimin e studimit të ndotjes së
tokës
Detyra 6. Fushata për informim dhe edukim të publikut

Faza e Implementimit
(23 muaj

Rezultatet e arritura

PËRMBLEDHJE E REZULTATEVE
Përditësimi i legjislacionit
Trajnimi i stafit të MMPH-së, MBPZHR-së, AKMM-së, IBK-së dhe AUV-së
Përfundimi i studimit të hollësishëm mbi ndotjen e tokës bujqësore
Vlerësimi i hollësishëm i pranisë së metaleve të rënda
Përgatitja e listës së hollësishme me burime të ndotjes dhe prezantimi i veprimeve
pasuese
6. Rekomandimet për monitorimin dhe kontrollimin e fertilitetit të tokës bujqësore
7. Vlerësimi, analiza dhe rekomandimet për zinxhirin e ushqimit
8. Përgatitja dhe implementimi i fushatës për informim dhe edukim
1.
2.
3.
4.
5.
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2.

Historiku

2.1. Politikat qeveritare/sektoriale
Politikat qeveritare sa i përket mbrojtjes së mjedisit dhe zhvillimit bujqësorë shtrohen në ‘Programin e Qeverisë
së Kosovës, 2011-2014’. Kosova ka perspektive të qartë për t’iu bashkuar BE-së dhe kjo mbetet prioriteti më i
madh i qeverisë. Ajo plotësisht vërteton qëllimin e saj për tu bërë Shtet Anëtar i BE-së ku vlerësohen parimet e
ekonomisë së tregut, shoqëria e hapur dhe institucionet demokratike.
Politikat ndaj mjedisit dhe bujqësisë janë po ashtu të qarta. Politikat për ‘mjedisin jetësorë’ jepen si:
 zhvillimi i kornizës ligjore dhe institucionale për sektorin e mjedisit;
 ngritjen e vetëdijes, edukimin dhe pjesëmarrjen e publikut në procesin e vendim-marrjes për çështjet
mjedisore.
Uji është sektori me interes kryesor. Qeveria ka identifikuar rregullimin e rrjedhave dhe masat kundër erozionit,
sigurimin e ujit për përdorim dhe shfrytëzim dhe zhvillimin e mëtejmë të burimeve ujore si prioritete. Mbrojtja
e tokës dhe ndotja e tokës nuk janë përmendur në këtë raport edhe pse ndërlidhen me ujitjen dhe përmirësimin
e kualiteteve të furnizimit me ujë.
Lidhur me sektorin e bujqësisë politikat Qeveritare theksohen si:
 rritja e buxhetit për sektorin e bujqësisë dhe ndërtimin e tregjeve dhe depot për grumbullim, ruajtjen,
klasifikimin dhe shitjen e produkteve;
 mbështetja dhe promovimi i produkteve bujqësore për eksport;
 mbështetja e turizmit si pjesë e zhvillimit rural;
 mbështetje e mëtejme institucionale për përafrimin me BE-në.
Në të kaluarën, si qeveria ashtu edhe BE kishin prirje për më shumë përqendrim në çështjet e ajrit dhe ujit me
vëmendje të kufizuar në mbrojtjen e tokës. Megjithatë, kjo është e vërtetë edhe për komunitetin e
gjithëmbarshëm botërorë. Duke u përballur në vazhdimësi me degradimin e tokës në nivel evropian dhe
botërorë si dhe duke kuptuar se toka është e rëndësishme si për mjedisin po ashtu edhe për bujqësinë, OUB-ja
sugjeroi Partneritetin Botërorë të Tokës. Kështu në dhjetor të vitit 2013, me mbështetjen e BE-së, Asambleja e
Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara shpalli vitin 2015 si ‘Viti Ndërkombëtar i Tokës’ (VNT).

Logo e miratuar nga Kombet e Bashkuara

Kjo nismë nënvizon rëndësinë e menaxhimit të qëndrueshëm të tokës si bazë për sistemet e ushqimit, mbrojtjen
e karburanteve dhe fibrave, funksionimet esenciale të ekosistemeve dhe adaptimin më të mirë me ndryshimet
klimatike të gjeneratave të sotme dhe të ardhme. Përveç të qenit instrument kryesor për ngritjen e vetëdijes
për tokën si burim natyror thelbësor, i caktuar dhe i paripërtërishëm, DNT-ja do të jetë gjithashtu instrument në
mobilizimin e komunitetit ndërkombëtar për të vepruar në drejtim të mbrojtjes së saj. Kjo është në kuadër të
rezolutës Rio+20 ‘e ardhmja që duam’ dhe qëllimi i saj për një ‘botë neutrale e degradimit të tokës’.

Studimi mbi Ndotjen e Tokës Bujqësore (SNTB) në Kosovë
Projekt i financuar nga BE-ja

6

Projekti SNTB – Raporti përfundimtar

DNT-ja zyrtarisht u lansua më 5 dhjetor 2014 dhe ishte zyrtarisht ‘Dita Botërore e Tokës’ e KB-së dhe po ashtu
është mbështetur nga projekti. Objektivat e veçanta të saj janë të:
 rrisë vetëdijen për rëndësinë e thellë të tokës për jetën e njeriut;
 edukojë publikun për rolin që toka luan në sigurimin e ushqimit, adaptimin dhe zbutjen me ndryshimet
klimatike, shërbimet esenciale të ekosistemit, uljen e varfërisë dhe zhvillimin e qëndrueshëm;
 mbështesë politikat dhe veprimet për menaxhim të qëndrueshëm dhe mbrojtjen e tokës;
 promovojë investimet në aktivitetet e menaxhimit të qëndrueshëm të tokës për të zhvilluar dhe mbajtur
tokën të shëndetshme për përdoruesit e ndryshëm të tokës dhe grupet e popullsisë;
 mbështesë nismën e Synimeve të Zhvillimit të Qëndrueshëm (SZHQ) dhe agjenda e pas vitit 2015;
 promovojë mbledhjen e përmirësuar dhe monitorimin e informacione të tokës në të gjitha nivelet (globale,
regjionale dhe kombëtare).
2.2.

Veçoritë e sektorit

2.2.1. Të përgjithshme
Sot gjenerata e re e infrastrukturës së informacionit të BE-së po e shton kërkesën për të dhëna te reja të tokës
si burim kryesor për menaxhimin plotësisht të integruar të përdorimit të tokës. Arritja e këtyre kritereve dhe
treguesve të përbashkët është pjesë qendrore e mbështetjes së kërkuar për mbrojtjen e dheut, sipas përcaktimit
të Komunikatës zyrtare nga Komisioni Evropian ‘Drejt Strategjisë Tematike për Mbrojtjen e Tokës’ (Komisioni
Evropian, 2002 dhe 2006). Janë dy drejtime të pandara në këtë strategji, konkretisht (i) mbrojtja transkombëtare e tokës në nivelin e ofruar për ajër dhe ujë, (ii) nevoja për të dhëna të fuqishme të politikave
relevante lidhur me kërcënimet kryesore ndaj tokës.
Strategjia ishte po ashtu arsyetim për disa projekte të financuara nga BE-ja duke përfshire CLARINET, CASCADE,
DIGISOIL, EcoFINDER, ENVASSO, iSOIL, LUCAS, MEUSIS dhe OSACA. Janë vetëm disa projekte të cilat janë pjesë
e rrjetit CORINE dhe të integruara në Rrjetin e Byrosë Evropiane të Tokës (RRBET), por është e qartë se si
financimi është rritur dhe ka tendencë për rritjen e menaxhimit të tokës së re dhe dheut, madje brenda disa
viteve të fundit.
Përveç kësaj, me rritjen e liberalizimit të tregjeve agro-industriale që qojnë në integrimin mbarë botërorë të
zinxhirëve të furnizimit me ushqim, ofrimi i sigurisë dhe cilësisë së ushqimit dhe ushqimit të kafshëve janë
shqetësim ndërkombëtar. Tregtia globale ka nevojë për produkte të standardizuara. Pas incidenteve serioze dhe
të përsëritura (p.sh. helmimi melamine në Kinë dhe sëmundja ‘lopa e çmendur’ në MB) mbrojtja e konsumatorit
është bërë prioritet në hartimin e politikave në tregjet e mëdha të konsumit siç është BE. Si rezultat, jo vetëm
janë detyruese kërkesat ligjore për sistemet e sigurisë së kualitetit dhe kontrollimit të ushqimit përgjatë gjithë
zinxhirit ushqimor, procesi i ashtuquajtur nga ‘ferma te piruni’, por përgjegjësia e prodhuesve po ashtu është
çështje kyçe.
Kjo mbështetet nga legjislacioni i BE-së. Pika kryesore e BE-së është Direktiva 2004/35/EC mbi ‘përgjegjësia
mjedisore lidhur me parandalimin dhe riparimin e dëmit mjedisor, më 21 prill 2004’. Kjo themelon një regjim
gjithëpërfshirës për dëmin ndaj mjedisit përmes:
 dëmit të drejtpërdrejtë apo të tërthortë ndaj mjedisit ujor i mbuluar nga legjislacioni i BE-së për menaxhim
të ujërave;
 dëmit të drejtpërdrejtë apo të tërthortë ndaj specieve dhe vendbanimeve natyrore të mbrojtura në nivel të
BE-së me Direktivën e Shpezëve (2009/147/EC) apo me Direktivën e Habitateve (92/43/EEC);
 kontaminimit të drejtpërdrejtë apo të tërthortë të tokës e cila krijon rrezik të theksuar për shëndetin e
njerëzve.
Direktiva aplikon ‘parimin ndotësi paguan’, sipas të cilit ndotësi është përgjegjës kur shfaqet dëmi mjedisor. Pala
përgjegjëse është ‘operatori’ i cili bartë aktivitete të caktuara të rrezikshme të paraqitura ne Direktivë. Operatori
i angazhuar në rrezik apo në aktivitetet potenciale të rrezikshme të identifikuara në Direktivë është rreptësishtë
përgjegjës (pa faj) për dëmin mjedisor që është shkaktuar. Gjithashtu sipas kësaj Direktive operatorët e
angazhuar në të gjitha aktivitetet profesional janë përgjegjëse nëse janë neglizhues apo fajtorë.
Studimi mbi Ndotjen e Tokës Bujqësore (SNTB) në Kosovë
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Gjithashtu duhet të theksohet se kjo Direktivë mbulon si dëmin aktual mjedisor ashtu edhe kërcënimin e
pashmangshëm që rezulton nga aktivitetet profesionale në rastet kur është e mundur të themelohen lidhje të
zakonshme në mes të dëmit dhe aktiviteteve në fjalë. Parashihet për dy skenarë përgjegjës (i) për aktivitetet
profesionale posaçërisht të përmendur në Direktivë (aktivitetet kryesore bujqësore dhe industriale që kërkojnë
leje) për të cilat përgjegjësia është strikte, dhe (ii) për aktivitetet profesionale ku ka dëm apo kërcënim i
pashmangshëm i dëmit për speciet dhe habitatet natyrore.
Megjithatë, edhe pse Direktiva mbulon mbrojtjen nga kontaminimi e adresuar nga Direktiva Kornizë e propozuar
për Tokën, nuk ka të bëjë me kontaminimin nga burimet historike.
Veçori tjetër e sektorit është se si reagimin ndaj protestave të përhapura publike për skandalet për ruajtjen e
ushqimit, shitësit privatë dhe shoqatat e tyre përkatëse agro-biznisore në BE kanë marrë nismën për të zhvilluar
‘praktikat e mira’ të përbashkëta nga ‘ferma te piruni’ duke integruar gjithë zinxhirin e furnizimit në konceptet
e tyre të cilësisë. Kjo përgjithësisht referohet si një sistem i përgjithshëm i menaxhimit të ruajtjes së ushqimit
(SMRU). Gjurmimi i agro-produkteve është pjesë kyçe e këtij sistemi dhe arsyeja tjetër pse sondazhet e ndotjes
së tokave bujqësore dhe planifikimi i menaxhimit të përdorimit të tokave janë prioritete. Pa masat e ‘gjurmimit’
në vend, ushqimi dhe ushqimi për kafshë nuk mund të shiten në tregun e hapur.
2.2.2. Specifike
Projekti SNTB u fokusua në të dy sektorët, agro-mjedisor dhe sektorin e sigurimit të ushqimit dhe ushqimit të
kafshëve. U përfshinë 3 Autoritete Kompetente (MMPH, MBPZHR dhe AUV), laboratorët e tyre mbështetës
(IHMK dhe IBK) si dhe autoritetet arsimore të cilat janë përgjegjëse për kërkim dhe zhvillim (K&ZH përmes
Universitetin të Prishtinës). Kështu një qasje e integruar ishte e nevojshme kur duhej të propozoheshin mjetet
teknike dhe të menaxhimit.
Sigurisht Kosova është në përputhje me përafrimin e BE-së në këta sektorë. MMPH-ja është Autoriteti
Kompetent përgjegjës për mbrojtjen e tokës jo vetëm për zhvillimin e legjislacionit 6 por gjithashtu zbatimin e tij
përmes Inspektorateve të tyre qendrore dhe komunale. Ata gjithashtu duhet të aplikojnë analiza moderne të
rrezikut për të vlerësuar ekspozimin e marrësve në çdo nivel të ngritjes së ndotjes të gjetur në tokat bujqësore7.
Aktualisht roli i MBPZHR-së lidhur me ruajtjen e ushqimit dhe ushqimit të kafshëve nuk është i definuar.
Megjithatë, si Autoritet Kompetent ata janë përgjegjës që të sigurojnë se bëhet promovimi dhe zbatimi i
‘Praktikave të Mira të Bujqësisë’ (PMB) dhe ‘teknologjitë më të mira në dispozicion’ (TMD) përmes Shërbimeve
Këshilluese Bujqësore.
Ligji për Ushqim8 identifikon AUV-në si përgjegjës për zbatimin e SMSU-së së integruar përkatësisht nga ‘ferma
te piruni’ në Kosovë. Kështu ata janë Autoriteti Kompetent kyç në Kosovë për çështjet e sigurisë së ushqimit dhe
ushqimit të kafshëve. Qëllimi kryesor i legjislacionit është që të sigurojë se ushqimi i prodhuar ose i importuar
është i sigurt për konsumim dhe i cilësisë së duhur. AUV-ja është përgjegjëse për verifikime dhe kontrollime të
ushqimit/ushqimit të kafshëve, shëndetin e kafshëve dhe shëndetin e bimëve në të gjitha fazat e prodhimit,
import-eksport, përpunim, ruajtje dhe shitje me pakicë.
AUV-ja gjithashtu miraton analizat e rrezikut si mjet kryesor për përmirësimin e sigurisë së ushqimit dhe
promovon besimin e publikut. Kjo përfshinë:

6
7

8

Udhëzimi i ri Administrativ për Mbrojtjen e Tokës Bujqësore (UAMTB) është e gatshme për miratim nga kryeministri
Ngritja e kapacitete në shfrytëzimin e Vlerësimit të Ekspozimit të Tokës së Kontaminuar (VETK), modeli i analizës së
rrezikut është ofruar nga projekti për menaxhmentin e lartë të MMPH-së
Ligji i Ushqimit i Kosovës nr. 03/L-016 i datës 12 shkurt 2009
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një besim në rritje mbi shkencën si parim bazë që rregullon zhvillimin e standardeve të sigurisë së ushqimit;
zhvendosjen e përgjegjësive kryesore për sigurinë e ushqimit në industri;
miratimin e qasjes nga ‘ferma te piruni’ për kontrollimin e ushqimit;
dhënien industrisë më shumë fleksibilitet në zbatimin e kontrolleve;
sigurimin e efektshmërisë së kostos dhe efikasitetin e funksioneve të kontrollit të qeverisë;
rritjen ne rolit të konsumatorëve në vendimmarrje;
njohjen e nevojës për monitorim të ushqimit;
atribuim me bazë epidemiologjike nga burimi i ushqimit;
miratimin e një qasje më të ‘integruar’ për të punuar lidhur me sektorët e tillë si shëndeti i kafshëve dhe
bimëve.
Kjo qasje u pasua edhe nga projekti gjatë zbatimit të propozimeve të dhëna në Raportin Përfundimtar. Sipas
praktikave të BE-së9, legjislacioni e vendosë barrën e përgjegjësinë për sigurinë e ushqimit dhe ushqimit të
kafshëve e hedh mbi prodhuesin dhe operatorët biznesorë të ushqimit (OBU).
Instituti Kombëtar për Shëndetësi Publike (IKSHP) përfaqëson një institucion arsimor dhe multi-disiplinor
shkencor i cili është përgjegjës për zhvillimin e strategjisë shëndetësore në epidemiologji, edukimin shëndetësor
dhe promovimin, parandalimin e sëmundjeve, diagnozat laboratorike dhe informimin shëndetësor. Shtrirja e
përgjegjësive të IKSHP-së është e rregulluar me Ligjin mbi Shëndetin Publik nr. 02/L-78.
Autoriteti tjetër perkatës për sigurinë e ushqimit është Universiteti i Prishtinës. Këtu përfshihet Fakulteti i
Bujqësisë dhe Veterinarisë (FBV), Fakulteti i Shkencave të Gjeodezisë dhe Teknologjisë (Departamenti i
Teknologjisë së Ushqimit, (DTU) dhe Fakulteti i Shkencave Natyrore (Departamenti i Kimisë dhe Biologjisë). Ata
kanë përvojë të konsiderueshme në sigurinë e ushqimit dhe mund të thirren për të ofruar ekspertizë në çështjet
e vlerësimit të rrezikut dhe të menaxhimit rrezikut.
2.3. Përfituesit dhe palët e përfshira
Përfituesi i fundit në këtë projekt është popullsia e Kosovës me fokus të veçantë në komunitetin bujqësorë.
Përfitimet e veçanta janë ato në sektorin agro-mjedisor që përfshinë MMPH, MBPZHR, AMMK, IHMK, IBK, IKSHP
dhe Universiteti i Prishtinës së bashku me administratat komunale dhe inspektoratet e tyre.
Palët kryesore të përfshira të cilave iu drejtohen rekomandimet janë fermerët, shoqata e prodhuesve dhe
Operatorët Biznesor të Ushqimit (OBU) siç definohet në legjislacion8+9. Konsumatori gjithashtu është përgjegjës
për atë se çfarë blen prandaj gjithashtu edhe ata janë të përfshirë në rekomandime.
2.4. Problemet që do të adresohen
Problemet kryesore të identifikuara mund të ndahen në 3 çështje të ndara përkatësisht (i) problemet me
mbrojtjen e tokës bujqësore të gjetura gjate fushëveprimit të projektit, (ii) problemet lidhur me praninë dhe
transmetimin e ndotësve (kryesisht metale të rënda) në zinxhirin e ushqimit dhe ushqimit të kafshëve, dhe (iii)
besimi i publikut në sistemin e menaxhimit të mbrojtjes së ushqimit në Kosovë.
Objektivat e projektit janë përshtatur gjithashtu me të arriturat e programeve të tjera të ngjashme të cilat ishin
realizuar viteve të fundit sikurse projekti i financuar nga BE ‘Mbështetja e Mëtejme e Përdorimit të Tokës’ ku
sondazhet e ndotjes së tokës ishin kryer duke përdorur metodologji ndryshe dhe në një shkallë më të vogël. Si
përgjigje ndaj perceptimit negativ të publikut të krijuar nga keqkuptimi i rezultateve, projekti SNTB ka adresuar
këto duke aplikuar një qasje të sofistikuar dhe sistematike për vëzhgimin dhe analizimin e ndotjes së tokës duke
mbuluar një hapësirë më të madhe (përkatësisht 17 komuna).

9

Ekziston një mori e Rregulloreve dhe Direktivave të BE-së, më e rëndësishmja është pakoja e ‘higjienës’
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2.5. Ndërhyrjet tjera
Bujqësia është shtylla e zhvillimit rural. Me qëllim të forcimit të sektorit, atëherë ajo duhet të mbështetet në
nivel të fermës. Kjo është pjesërisht duke u kryer nga projekti i financuar i BE-së i quajtur ‘Mbështetja e
Shërbimeve Bujqësore në Kosovë’.
Për sektorin si tërësi mund të shihet nga bilanci i kulturave bujqësore për 201210 ku përveç patateve, raporti i
vetë-mjaftueshmërisë është <100%. Kjo nënkupton se bilanci është bërë nga importi dhe kjo paraqet mundësinë
e sektorit të bëhet më efikas për të përmbushur këtë boshllëk. Kjo është pjesërisht duke u përmbushur nga
‘Plani për Bujqësi dhe Zhvillim Rural 2010-2013, Masa 1’. MBPZHR-ja ka identifikuar se zhvillimet profesionale
dhe trajnimet duhet të forcohen për të mbështetur metodologjitë moderne bujqësore dhe për të ulur kufizimet
kryesore të sektorit veçanërisht prodhimin e tokës bujqësore të fragmentuar. Gjithashtu aty nevojiten të bëhen
përmirësime në masat e ruajtjes së ushqimit. Ministria gjithashtu planifikon të forcojë trajnimet teknike dhe
biznesore si dhe aplikimet e TI. Kjo veçanërisht vihet në shënjestër për fermerët e rinj kështu që ata mbesin të
punësuar brenda sektorit. Po ashtu është theksuar se ka hapësirë të mjaftueshme në Kosovë për të zhvilluar
produkte organike dhe të specializuara bujqësore të cilat janë në kërkesë të madhe si në rajon ashtu edhe në
Shtetet Anëtare të BE-së.
2.6. Dokumentet në dispozicion
Vlen të përmendet veçanërisht Raporti i fundit mbi Gjendjen e Mjedisit në Kosovë 2011-2012 (GJM), i cili ishte
publikuar në vitin 2013 dhe është obligim ligjor i bazuar në Ligjin për Mbrojtjen e Mjedisit nr.: 03/L-025 i datës
26 shkurt 2009. AKMM-ja është agjencia përgjegjëse për hartimin e këtij raporti. Ajo paraqet deri më sot
informacionet mbi gjendjen e mjedisit në Kosovë. Ajo gjithashtu krahason informacionet paraprake nga
institucionet monitoruese, kompanitë, operatorët ekonomikë dhe publikimet dhe raportet e ndryshme.
E rëndësishme për projektin SNTB është se Raporti GJM gjithashtu përshkruan ndikimet kryesore mjedisore dhe
jep në hollësi politikat mbrojtëse mjedisore dhe veprimet e ndërmarra nga qeveria dhe shoqëria civile. Prandaj
është gjithëpërfshirës dhe gjithashtu në dispozicion për referim në faqen e internetit të AKMM-së.
Dokument tjetër i rëndësishëm është Raporti i Gjelbër i fundit, MBPZHR (2013). Ky paraqet një pasqyrë të
detajuar të sektorit bujqësorë dhe ekonomisë rurale në Kosovë. Ai gjithashtu përfshinë politikat e Ministrisë dhe
programet mbështetëse të cilat janë duke u zbatuar për të ngritur standardet e jetesës për komunitetet rurale.
Raporti gjithashtu përfshinë të dhëna nga Agjencia e Statistikave e Kosovës (ASK). Këto të dhëna janë
gjithëpërfshirëse dhe gjithashtu në dispozicion për referim në faqet e internetit të MBPZHR dhe AKS.
Gjithashtu duhet të theksohet se Raporti MOR afatmesëm (ref: MR-147048.01 i datës 15 korrik 2014) derisa
është pozitiv gjithashtu ka dhënë komente dhe rekomandime të cilat ishin ndjekur nga projekti gjatë fazës së
implementimit. Shqetësim i veçantë për raportin ka qenë sistemi i qëndrueshmërisë së monitorimit të tokës në
të ardhmen. Kjo është diskutuar më tej në pjesën 4.

10

Raporti i gjelbër 2011-2012, MBPZHR 2013
Studimi mbi Ndotjen e Tokës Bujqësore (SNTB) në Kosovë
Projekt i financuar nga BE-ja

10

Projekti SNTB – Raporti përfundimtar

3.

Ndërhyrja

3.1. Objektivat e përgjithshme
Objektiva e përgjithshme e projektit është përkrahja e MMPH-së dhe MBPZHR-së në përmirësimin e sistemit të
menaxhimit të tokave duke përfshirë asistencën në krijimin e një sistemi të përhershëm për monitorimin e
ndotjes së tokës bujqësore.
3.2. Qëllimi projektit
Qëllimi i këtij projekti është të përkrahen institucionet qeveritare për kryerjen e studimeve të ndotjes së tokës
bujqësore, dhe për të përkrahur zbatimin e legjislacionit vendor në lidhje me mbrojtjes bujqësore dhe mjedisore.
3.3. Rezultatet
Rezultatet përfundimtare të kontributit të asistencës teknike janë dhënë në TeR dhe në Raportin Fillestar.
Megjithatë, gjatë implementimit të projektit u bë evidente se kishte disa zbrazëti të njohurive dhe janë kryer
disa aktivitete shtesë, që përfshijnë (i) një studim të konsumit të ushqimi dhe ushqimit për kafshë (SKUUK) (FFIS)
për të mbledhë informata në lidhje me ekspozimin ndaj produkteve bujqësore nga popullsia që jeton në zonën
e studimit, (ii) aplikimi dhe trajnimi në modelet e softuerit modern të teknologjisë së fundit për vlerësimin e
rreziqeve të shëndetit publik nga konsumimi i produkteve bujqësore në basë së të dhënave të SKUUK, (iii) masat
që duhet të miratohen nga autoritetet kompetente për të siguruar që produktet e ushqimit dhe ushqimit të
kafshëve në treg janë të sigurta për konsumim, (iv) ngritja e kapaciteteve për laboratorët e MMPH-së dhe
MBPZHR-së (përkatësisht IHMK-së dhe IBK-së) në procesin e akreditimit të tyre si pjesë e ‘asistencës në krijimin
e një sistemi të përhershëm për monitorimin e ndotjes së tokës bujqësore’ – një objektivë kyçe e projektit.
Rezultatet tregohen më poshtë me aktivitetet shtesë të shënjuara me shkronja të pjerrëta. Më shumë hollësi
paraqiten në Shtojcën 3.
1. Legjislacioni që mbulon fushën e mbrojtës së mjedisit është ndryshuar për të siguruar mbrojtjen e tokës
bujqësore nga ndotja. Udhëzimi administrativ për lejimin e ‘Normave të Substancave të Rrezikshme dhe
Pranisë së Dëmshme në Dhe’ (Lista e Kosovës) është rishikuar dhe ndryshuar sipas nevojës.
2. Është trajnuar stafi i MMPH-së, MBPZHR-së, AKMM-së, IBK-së dhe AUV-së në organizimin dhe
implementimin e studimit të ndotjes së tokës dhe programeve të kontrollit, duke përfshirë dizajnimin e
studimeve të ndotjes, marrjen e mostrave dhe transportit, teknikat laboratorike dhe prezantimininterpolimin e rezultateve.
3. Janë kryer studime të hollësishme për ndotjen e tokës bujqësore në 17 komuna të Kosovës dhe janë
prezantuar rezultatet.
4. Është kryer vlerësimi i hollësishëm i pranisë së metaleve të rënda në produktet bujqësore/ushqimore duke
përfshirë vlerësimin e gjasave të transmetimit të metaleve të rënda tek njerëzit nëpërmjet produkteve
bujqësore. Kjo është plotësuar me anë të studimit SKUUK për komunitetet urbane, rurale dhe bujqësore si
dhe ngritja e kapaciteteve për MMPH-në për shfrytëzimin dhe aplikimin e analizave të rrezikut duke përdorë
modelet kompjuterike me teknologji më të fundit.
5. Është përgatitur lista e hollësishme e burimeve të ndotjes dhe janë bërë propozime për veprime pasuese.
6. Janë dhënë rekomandime në lidhje me monitorimin e tokës bujqësore dhe kontrollit të fertilitetit të tokës
bujqësore.
7. Pas vlerësimit dhe analizimit të zinxhirit të ushqimit, janë dhënë rekomandime për shfrytëzimin/mos
shfrytëzimin dhe llojin e lashtave të lejuara në zonat ku janë gjetur përqendrime të metaleve të rënda mbi
limitet e lejuara. Kjo është plotësuar me zhvillimin e masave që do të miratohen nga autoritetet kompetente
për të siguruar se produktet e ushqimit dhe ushqimit të kafshëve në treg janë të sigurta për konsum njerëzor.
8. Është përgatitur dhe implementuar fushata për informim dhe edukim të publikut për mbrojtjen e mjedisit,
me vëmendje të veçantë në ndotjen e tokës.
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9. Ngritja e kapaciteteve për laboratorët e MMPH-së dhe MBPZHR-së (përkatësisht IHMK-së dhe IBK-së) për t’i
përkrahur ata në procesin e akreditimit të tyre.

Për më tepër, kurse të përkushtuara të gjuhës angleze dhe materiale trajnuese i janë ofruar stafit të MMPH-së
dhe MBPZHR-së gjatë kohëzgjatjes së projektit.
3.4.

Aktivitetet

3.4.1. Të përgjithshme
Aktivitetet përfshijnë fazën fillestare dhe gjashtë (6) detyra që përfshijnë këto tema:
Detyra 1:
Detyra 2:
Detyra 3:
Detyra 4:
Detyra 5:
Detyra 6:

Përkrahje për MMPH-në dhe MBPZHR-në në përditësimin e kornizës ligjore për
ndotjen e tokës
Studimi i hollësishëm mbi ndotjen e tokës bujqësore
Identifikimi i burimeve të ndotjes dhe propozimi i masave të përmirësimit
Vlerësimi i zinxhirit të ushqimit për sa i përket pranisë/transmetimit të metaleve të
rënda
Ngritja e kapaciteteve për palët kryesore të interesit në zbatimin e studimit të ndotjes
së tokës bujqësore
Fushata e informimit dhe edukimit të publikut

Menaxhmenti i projektit është përqendruar në ofrimin e kornizës teknike për implementimin efikas dhe efektiv
të këtyre detyrave.
3.4.2. Faza fillestare
Raporti fillestar (i miratuar nga ZBE-ja më 8 korrik 2013) duke përfshirë planin e punës së përditësuar dh orarin
e aktiviteteve. Aktivitetet e realizuara të menaxhmentit janë detajuar më poshtë:
Përshkrimi i Aktiviteteve

Niveli i arritjes

Mobilizimi i ELASH dhe ERASH në Kosovë
Koordinimi dhe mbështetja e përhershme e projektit është themeluar në GIZ IS,
Prishtinë
Krijimi i strukturave dhe procedurave të nevojshme për të siguruar koordinim dhe
komunikim të mirë me autoritetin kontraktues, përfituesit dhe palët tjera përkatëse
Themelimi dhe menaxhimi i Grupeve Punuese për Ligje, Studim, Laborator, Mbrojtje
të Mjedisit, Vlerësim të Rrezikut dhe Vetëdijesim Publik për të punuar me Grupin
Punues Ndërministror për Ndotjen e Dheut
Vazhdimi i bashkëpunimit me ministritë kryesore rajonale në lidhje me iniciativat
IMPEL, RENA dhe ECENA
Raporte të mira pune me projektet tjera që veprojnë në Kosovë dhe rajon, sidomos
me Bankën Botërore, UNDP, SIDA, GIZ dhe projektin e ri të financuar nga BE-ja për
fuqizimin e shërbimeve bujqësore

Është përfunduar
Është përfunduar
Është përfunduar
Janë krijuar grupet punuese

Bashkëpunim i mirë
Bashkëpunim i mirë

3.4.3. Aktivitetet për Detyrat 1-6
Më poshtë jepet në hollësi një përmbledhje e aktiviteteve kryesore për secilën detyrë si dhe niveli i arritjes së
tyre në raport me TeR. Aktivitetet plotësuese dhe shtesë paraqiten me shkronja të pjerrëta.
Detyra 1: Përkrahje për MMPH-në dhe MBPZHR-në në përditësimin e kornizës ligjore për ndotjen e tokës
Përshkrimi i Aktiviteteve

Vlerësimi i legjislacionit të tanishëm për mbrojtjen e mjedisit dhe ndotjen e tokës
Propozimi i dispozitave lehtësuese për minimizimin e ndotjes së tokës bujqësore
nëpërmjet vet bujqësisë dhe përshtatjen e procedurave bujqësore ndaj ndotjes
ekzistuese aty ku është e nevojshme
Ppërgatitja e Udhëzimit Administrativ për Ligjin për Mbrojtjen e Mjedisit në lidhje me
ndotjen e dheut
Studimi mbi Ndotjen e Tokës Bujqësore (SNTB) në Kosovë
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Është përfunduar
Është përfunduar

Është përfunduar
UAMTK-ja e gatshme për
miratim
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Rishikimi dhe përshtatja e Listës së Kosovës
Rishikimi dhe përshtatja e Udhëzimit Administrativ mbi përmbajtjen e përgjithshme të
elementeve të tretshme të metaleve dhe gjysme metaleve në dhe
Ofrimi i përkrahjes ligjore dhe teknike ndaj Grupit Ndërministror mbi Ndotjen e Tokës
Bujqësore (MMPH, MBPZHR, AUV, IKSHPK dhe MSH).
Raporti Teknik i Detyrës 1 është përfunduar

Është përfunduar
Është përfunduar
Është përfunduar
Raporti përfundimtare është
dorëzuar në janar 2015

Detyra 2: Studimi i hollësishëm mbi ndotjen e tokës bujqësore
Përshkrimi i Aktiviteteve
Analiza e raporteve të tanishme në lidhje me mbrojtjen e mjedisit dhe ndotjen e tokës
në mënyrë që të përgatitet një listë me ndotësit më të zakonshëm në Kosovë
Marrja e informatave mbi madhësinë e tokës bujqësore për komunë dhe përcaktimi i
shkallës tabelare për marrjen e mostrave
Përgatitja e metodologjisë së marrjes së mostrave, përcaktimi dhe lokacionet e
marrjes së mostrave për studimin e hollësishëm të ndotjes së tokës
Marrja e koordinatave të lokacioneve për marrjen e mostrave dhe paraqitja në harta.
Referime specifike do të bëhen në ‘pikat e nxehta’ tashmë të ditura
Punësimi dhe trajnimi i teknikëve të cilët do të marrin mostrat në teren
Kontraktimi i një laboratori për kryerjen e testeve të ekzaminimit
Kontraktimi i laboratorit të akredituar për të kryer analiza kimike të hollësishme për
mostrat të cilat konsiderohen si të dyshimta nga testi i ekzaminimit
Mbikëqyrja dhe kontrolli i cilësisë sipas standardeve ISO dhe praktikave më të mira të
BE-së gjatë të gjitha fazave të përgatitjes dhe implementimit të studimit
Raportimi i rezultateve të studimit dhe prezantimi i rekomandimeve për veprime
pasuese

Niveli i arritjes
Është përfunduar
Është përfunduar
Është përfunduar
Është përfunduar
Është përfunduar
Është përfunduar
Është përfunduar
Është përfunduar
Raporti Teknik i Detyrës 2
është dorëzuar në janar
2015

Detyra 3: Identifikimi i burimeve të ndotjes dhe propozimi i masave të përmirësimit
Përshkrimi i Aktiviteteve
Identifikimi dhe inventari i pikës dhe jo pikës së burimeve të ndotjes në Kosovë me
përqendrim të veçantë në metalet e rënda Cd, Cr, Ni, Pb, Zn dhe As
Ndotja e dheut, përmbajta e përgjithshme dhe në dispozicion e metaleve të rënda dhe
me elemente me potencial toksik duke përfshirë por duke mos u kufizuar në Fe, Al, As,
B, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Mo, Ni, Pb, Se, Sr, Zn, herbicide triazine dhe pesticide të
klorit organik
Zhvillimi i mëtejmë dhe ngritja e bazës së të dhënave për ndotjen e tokës bujqësore
sipas përgatitjes nga EULIP dhe i është dorëzuar MMPH-së dhe MBPZHR-së
Përcaktimi i nivelit të kontributit (shkarkimit) të secilit ndotës
Përgatitja e një raporti të hollësishëm që paraqet të dhënat e ndotjes të vijnë nga
vendndodhjet industriale, ujërat e zeza dhe kanalizimi, vërshimet, aktivitetet
bujqësore dhe burimet gjeogjenike
Përgatitja dhe prezantimi i masave për shmangien dhe kontrollin e ndotjes së tokës
bujqësore
Rekomandimet për krijimin e sistemit të monitorimit të ndotjes së tokave bujqësore
dhe kontrollit të plleshmërisë së tokës bujqësore

Niveli i arritjes
Është përfunduar
Është përfunduar
(Detyra 2)

Është përfunduar
(Detyra 2)
Është përfunduar
(Detyra 2)
Është përfunduar

Është përfunduar
Raporti Teknik i Detyrës
3 është dorëzuar në
janar 2015

Detyra 4. Vlerësimi i zinxhirit të ushqimit në për sa i përket pranisë/transmetimit të metaleve të rënda
Përshkrimi i Aktiviteteve
Lista e produkteve bujqësore (bimëve dhe me origjinë shtazore) të cilat rriten në
zonën e vëzhgimit
Skema e marrjes së mostrave është zhvilluar për të gjitha produktet e ushqimit të
dyshuara për metale të rënda
Trajnimi i plotë i personelit për protokollin e marrjes së mostrave, mbështjelljes,
ruajtjes dhe transportimit në destinacionin e caktuar
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Është përfunduar
Është përfunduar
(në Detyrën 2)
Është përfunduar
(në Detyrën 2)
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Marrja, paketimi dhe transportimi i organizuar i mostrave si dhe testimi i mostrave në
laboratorin e akredituar
Raportimi mbi rezultatet e analizave të laboratorit

Është përfunduar
(në Detyrën 2)
Është përfunduar
(në Detyrën 2)
Është përfunduar
(në Detyrën 2)

Përgatitja e hartave për zonat ku janë marrë mostrat dhe rekomandimet për
përshtatshmërinë e zënës ku janë marrë mostrat për aktivitete të prodhimeve
bujqësore/ushqimore
SKUUK për ekonomitë shtëpiake urbane, rurale dhe bujqësore
Është përfunduar
Kryerja e analizave të hollësishme mbi rrezikun e shëndetit të njeriut për transmetimin
Është përfunduar
e metaleve të rënda nëpërmjet produkteve bujqësore
Rekomandimet për masat duhet të miratohen nga autoritetet kompetente për të
Raporti Teknik i Detyrës 4
siguruar se tregu ka produkte të sigurta ushqimore dhe të ushqimit për kafshë
është dorëzuar në janar
2015

Duhet të theksohet se aktivitetet e përmendura si ‘të kryera në Detyrën 2’ janë të ndërlidhura me studimin e
hollësishëm mbi ndotjen e tokës bujqësore ku studimi i tokës është kombinuar edhe me analizat e produkteve
të ushqimit dhe të ushqimit për kafshë. Arsyeja për këtë ka qenë sepse ekipi i marrjes së mostrave tashmë ishin
trajnuar në marrjen e mostrave sipas kërkesave ISO/IEC. Përveç kësaj, manuali për procedurat e marrjes së
mostrave i përgatitur nga projekti përfshinë mostrat e ushqimit/ushqimit për kafshë. Për më tepër, laboratorët
e akredituar me ISO/IEC nga shtetet anëtare të BE-së tashmë ishin kontraktuar nga projekti për analizat e dheut
dhe mostrat e ushqimit/ushqimit për. Andaj, këto aktivitete raportohen në tërësi në Raportin Teknik të Detyrës
2.
Detyra 5: Ngritja e kapaciteteve për palët kryesore të interesit në zbatimin e studimit të ndotjes së tokës
bujqësore
Përshkrimi i Aktiviteteve
Identifikimi i akterëve kyç përkatës për detyrat që do të zbatohen nga projekti
Vlerësimi i disponueshmërisë së burimeve njerëzore dhe vlerësimit të nevojave për
trajnim (VNT) për institucionet relevante me detyrën e projektit
Vlerësimi i disponueshmërisë dhe kapaciteteve të laboratorëve që veprojnë në
Kosovë për të kryer analizat dhe testet e nevojshme laboratorike (sikurse nga Detyra
2).
Përgatitja dhe zbatimi i programit të përgatitur enkas për stafin e palëve të interesit
të identifikuara në hartimin e studimeve të ndotjes së tokës, monitorimit të
studimeve, procedimit dhe raportimit të të dhënave
Përgatitja dhe zbatimi i programit trajnues për teknikat laboratorike që ndërlidhen
me studimin
Përgatitja dhe zbatimi i programit trajnues për tekniket të cilët do të përfshihen në
procesin e marrjes së mostrave
Ngitja e kapaciteteve për Laboratorët e MMPH-së dhe MBPZHR (përkatësisht IHMK
dhe AUV) për përkrahjen e tyre në procesin e akreditimit
Ngritja e kapaciteteve për menaxhmentin e lartë të MMPH-së të përfshirë në
analizimin e rrezikut
Kurse të përkushtuara të gjuhës angleze për stafin e MMPH-së dhe MGPZHR-së gjatë
kohëzgjatjes së projektit

Niveli i arritjes
Është përfunduar
Është përfunduar VNT e
ESMMDH
Është përfunduar

Është përfunduar

Është përfunduar
Është përfunduar
Duke vazhduar
Është përfunduar
Është përfunduar

Përveç trajnimeve intensive për 58 pjesëmarrës të ESMMDH të cilët janë përfshirë si në marrjen e mostrave të
dheut dhe në marrjen e mostrave të ushqimit dhe ushqimit për kafshë në komunat jugore dhe veriore të
Kosovës, ngritja e kapaciteteve të palëve kryesore të interesit kanë përfshirë këto:
 Ngritja e kapaciteteve për menaxhmentin e lartë dhe stafin teknik të IHMK-së dhe IBK-së duke iu ndihmuar
atyre për të aplikuar dhe marrë akreditimin nga Drejtoria e Akreditimit të Kosovës (DAK);
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 Një program trajnues për IHMK-në përfshinë bashkëpunimin trans kufitar në mes të ekspertëve nga

Universiteti i Bujqësisë, Tiranë (UBT)11;
 2 ELASH të specializuar në procedurat e përcaktimit në PAH, PCB dhe AOX janë rekrutuar për të trajnuar
teknikët si të IHMK-së ashtu edhe të IBK-së për ‘praktikat më të mira laboratorike’. Ky është një element kyç
për ‘krijimin e një sistemi të përhershëm të monitorimit të dheut’ në të ardhmen, dhe ende këta përbërës
janë më të rëndësishmit për vlerësimet në bazë të rrezikut nga ‘fusha në treg’;
 Ngritja e kapaciteteve për menaxhmentin e lartë të MMPH-së të përfshirë në analizën e rrezikut duke
përfshirë një kurs 4 ditor me ELASH-in ndërkombëtar në përdorimin dhe interpolimin e modelit të softuerit
kompjuterik CLEA12;
 Kurse të dedikuara të gjuhës angleze për MMPH-në dhe MBPZHR-në. Katër (4) orë mësimore janë mbajtur
secilën javë dhe kjo ka vazhduar deri në mars të vitit 2015. Stafi i përzgjedhur i ministrive dhe numri i
pjesëmarrëse që kanë marrë pjesë ishte si në vijim::
Ministria
Elementary
MMPH
MBPZHR

36

Niveli i gjuhës angleze
Pre-intermediate
16
31

Intermediate
9

Ministritë kryesore rajonale nga Maqedonia dhe Shqipëria kanë bashkëpunuar në objektivat e projektit në lidhje
me iniciativat IMPEL, RENA dhe ECENA. Menaxhmenti i lartë i tyre gjithashtu janë ftuar në seminaret trajnuese
dhe punëtoritë për të diskutuar për mësimet e mësuara dhe të bëhet shkëmbimi i informatave në lidhje me
përvojat e tyre në menaxhimin e tokës ndotur bujqësore.

në vend
pune

Pjesëmarrësit e
punëtorisë/kursit trajnues

punëtori

Metoda e
trajnimit

formale

Tema

Kohëzgjatja

Trajnimi shtesë formal, joformal dhe në vend të punës është zhvilluar për secilën detyrë siç paraqitet:

Detyra 1: Përkrahje për MMPH-në dhe MBPZHR-në në përditësimin e kornizës ligjore që mbulon
ndotjen e tokës
Rishikimi i acquis-it relevant të BE-së me ligjin
1
MMPH+MBPZHR
●
e tanishëm të Kosovës
ditë
AUV+IKSHPK+SGJK+MSH
Parimet parandaluese, analiza e menaxhimit
1
MMPH+MBPZHR
●
●
të tokës në bazë të rrezikut, menaxhimi i ditë
AUV+IKSHPK+SGJK+MSH
krizave dhe roli i SIURR dhe SPSHUUK
Rishikimi dhe përshtatja e Listës së Kosovës
1
MMPH+MBPZHR
●
●
ditë
AUV+IKSHPK+SGJK+MSH
Roli i PMB në menaxhimin e ndotjes së tokës
1
MMPH+MBPZHR
●
bujqësore dhe mbrojtjes së dheut
ditë
KOMUNAT
Sistemet e Menaxhimit të Sigurisë së Ushqimit
1
SHËRBIMET KËSHILLUESE
●
●
dhe PKKARR
ditë
BUJQËSORE
Mbrojtja e interesave të konsumatorit në BE
½
MMPH+MBPZHR
●
dhe aplikimi i saj në Kosovë
ditë
AUV+IKSHPK+SGJK+MSH

11

Laboratorët e UBT-së i janë nënshtruar procedurave të ngjashme të ISO/IEC dhe tani janë laboratorë të akredituar (janar
2015). Me shfrytëzimin e ekspertëve të tyre teknik, mësimet e nxjerra dhe shkëmbimi i informatave kanë ofruar
mundësinë që IHMK-ja të kryej programe të ngjashme trajnimi dhe ngritjes së kapaciteteve.
12
Vlerësimi i Ekspozimit në Tokën e Kontaminuar (VETK) e zhvilluar nga DEFRA, KB
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Gjithashtu, janë mbajtur 2 punëtori ndërkombëtare. E para ka qenë në Durrës, Shqipëri nga data 14–16 dhjetor
2014. Gjatë këtyre punëtorive të fundit, UAMTB është shndërruar për të marrë parasysh legjislacionin e BE-së.
Në të vërtetë, dy (2) Udhëzime Administrative (UA) janë hartuar fillimisht: (i) për Menaxhimin e Ndotjes së
Tokave Bujqësore (UAMNTB), dhe (ii) për Mbrojtjen e Tokës Bujqësore (UAMTB). Pas disa punëtorive, është
përzgjedhur nga Grupi Punues Ndërministror për Ligje (GPL) që UAMTB-ja të miratohet menjëherë, duke e lënë
UAMNTB-në për referim në të ardhmen kur të hartohet dhe miratohet Ligji për Mbrojtjen e Tokës Bujqësore
nga ministria.

në vend pune

Pjesëmarrësit e
punëtorisë/kursit
trajnues

punëtori

Tema

Metoda e
trajnimit

formale

Kohëzgjatja

Hollësitë e pjesëmarrësve dhe agjenda e punëtorisë janë paraqitur në raportet përkatëse mujore.

Detyra 2: Studimi i hollësishëm mbi ndotjen e tokës bujqësore
Rishikimi i acquis-it
të BE-së dhe
standardeve ISO/IEC me ligjin e tanishëm
të Kosovës
Trajnimi i ESMMDH në marrjen e mostrave
të dheut, përgatitjen dhe ruajtjen sipas
ISO/IEC 10381:2220
Trajnimi i ESMMDH në marrjen e mostrave
dhe ruajtjen e ushqimit dhe ushqimit të
kafshëve sipas ISO 7002:1986 dhe
2859:1999
Trajnimi në procedurat e akreditimit
ISO/IEC 17025:2005 dhe ISO
Trajnimi në përgatitjen dhe prezantimin e
të dhënave
Trajnimi në spektroskopi XRF dhe ISO
13196:2013/E
Trajnimi në teknika të kalibrimit dhe
vërtetimit duke përdorë ICP/AES dhe
spektroskopin XRF
Trajnimi në analizat e ndotësve organik
dhe vlerësim të rezultateve

1
ditë

MBPZHR+MMPH
IHMK + IBK

●

●

10
ditë

●

●

1
ditë

MMPH+MBPZHR
IHMK, IBK
STUDENTËT, OJQ-TË
MBPZHR+MMPH
IHMK + IBK

●

●

*

IHMK + IBK

●

●

1
ditë
*

MMPH+MBPZHR
IHMK + IBK
MBPZHR+MMPH
IHMK
MBPZHR+MMPH
IHMK

●

●

●

●

●

●

IBK

●

●

5
ditë
10
ditë

●

●

●

në vend pune

Pjesëmarrësit e
punëtorisë/kursit trajnues

punëtori

Tema

Metoda e
trajnimit

formale

Kohëzgjatja

* = trajnim i vazhdueshëm nga ekspertët e projektit

Detyra 3: Identifikimi i burimeve të ndotjes dhe propozimi i masave të përmirësimit
Rishikimi i acquis-it
të BE-së dhe
standardeve ISO/IEC me ligjin e tanishëm
të Kosovës

½
ditë

MBPZHR+MMPH
IHMK + IBK
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1
ditë
1
ditë

MMPH+MBPZHR
KOMUNAT
MBPZHR+MMPH
IHMK + IBK

●
●

●

1
ditë

MBPZHR+MMPH
IBK

●

●

1 javë
4 ditë

IBK
IHMK

●
●

●

●

●
●

●

Pjesëmarrësit e
punëtorisë/kursit
trajnues

½
ditë

MBPZHR+MMPH
IHMK + IBK

●

●

1
ditë
1
ditë

MMPH+MBPZHR
KOMUNAT
MBPZHR+MMPH
IHMK + IBK

●

●

●

●

6x1
ditë *

MBPZHR+MMPH
IBK, FERMERËT

●

●

4 ditë

SHOQATAT E PRODHUESVE
KOMUNAT
MMPH

në vend pune

Metoda e
trajnimit

punëtori

Tema

●

formale

Kohëzgjatja

Roli i PMB në menaxhimin e ndotjes së
tokës bujqësore dhe mbrojtjes së dheut
Elementet
kryesore
të
masave
përmirësuese për tokën e ndotur – roli i
sektorëve publiko privat (PPP)
Rekomandimet
për
Programin
e
Monitorimit të Dheut duke përfshirë
opsionet e financimit
Analizat e ndotësve organik
PSO në procesin e akreditimit ISO

Detyra 4: Vlerësimi i zinxhirit të ushqimit
Rishikimi i acquis-it
të BE-së dhe
standardeve ISO/IEC me ligjin e tanishëm
të Kosovës
Roli i PMB në menaxhimin e ndotjes së
tokës bujqësore dhe mbrojtjes së dheut
Elementet
kryesore
të
masave
përmirësuese për tokën e ndotur – roli i
sektorëve publiko privat (PPP)
Roli i autoriteteve kompetente dhe
rekomandimet për mjetet e menaxhimit në
ushqimin dhe ushqimin e kafshëve të
sigurte
Përdorimi i VETK-së për analizimin e
rrezikut

●

●

●

●

●

N.B. Trajnimi në vend të punës përfshinë kohëzgjatjen për periudhën e implementimit të projektit
* = pjesë e vetëdijesimit publik në 6 komuna, të Prishtinës, Gjilanit, Ferizajt, Prizrenit, Mitrovicës dhe Leposaviqit

Duhet të theksohet se projekti ka prodhuar shumë materiale trajnuese dhe prezantime në ‘PowerPoint’. Këto
nuk janë shtuar si shtojcë siç është e zakonshme, por më tepër në format elektronik dhe të përfshira me
informatat tjera të hollësishme për rezultatet e analizave dhe hartave me të dhëna. Kjo është në dispozicion me
kërkesë të MMPH-së.
Detyra 6: Fushata për informim dhe edukim të publikut
Metodat e miratuara nga projekti javë varur nga natyra e çështjeve të mbrojtjes së mjedisit, për shembull,
transmetimi i metaleve të rënda, ndryshimet e prezantuara dhe propozuara në praktikat bujqësore, siguria e
ushqimit dhe informimi i përgjithshëm i publikut. Disa shembuj jepen më poshtë.
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Ngjarjet e paraqitjes
Takimet publike (FVP)

Teknikat që nuk përmbajnë takime
Televizioni dhe radio
Raportet

Takimet e shkurtra me përfituesit
Seancat për pyetje dhe përgjigje me palët e interesit
Grupet e fokusit dhe palët e treta të interesuara
Punëtoritë dhe Grupet Punuese
Anëtarët e Shoqatave të Prodhuesve

Broshurat dhe posterët
Ueb faqet
Ngjarjet (p.sh. Dita e Tokës dhe Dita e Mjedisit)
Udhëzime me OJQ
Fermerët individual

Takimet/Punëtoritë

Se cila nga këto qasje, apo ndoshta edhe tjera, ka qenë më e duhura varej nga çështja, lloji dhe natyra e grupeve
të palëve të interesit dhe kontekstit. Ngjarja e paraqitjes së parë në të cilën janë njoftuar objektivat dhe qëllimi
i projektit është mbajtur më 2 tetor 2013. Ngjarjet tjera siç janë Dita e Tokës (22 prill), Dita e Mjedisit (6 qershor)
dhe Dita Botërore e Tokës (5 dhjetor) janë përkrahur po ashtu nga projekti (shihni gjithashtu shtojcën 4 për
shembull).
Përveç kësaj, materialet për vetëdijesim (posterë, broshura) janë miratuar nga takimi 6-të i KDP-së më 11 nëntor
2014. Ato paraqiten gjithashtu edhe në shtojcës 4.
Punëtoritë për paraqitjen e rezultateve të projektit janë mbajtur në Prishtinë (11 dhjetor 2014), Drenas (29 janar
2015), Ferizaj (30 janar 2015,) Prizren (13 shkurt 2015), Mitrovica (20 shkurt 2015) dhe Leposaviq (4 mars 2015).
Pjesëmarrësit përfshirë përfituesit, fermerët dhe shoqatat e prodhuesve si dhe OJQ-të nga rajoni. Palët e
interesit nga komunat fqinjë gjithashtu janë ftuar në mënyrë që të përfshihen të gjitha zonat e përcaktuara në
TeR.

Takimet FVP janë vijuar mjaftë nga palët e interesit

Punëtoritë në të cilat u zhvilluan strategji dhe politika

Një arritje kyçe ka qenë promovimi i miratimit të ‘Praktikave të Mira Bujqësore’ (PMB) dhe roleve, përgjegjësisë
dhe përgjegjshmërisë së fermerëve, shoqatave të prodhuesve dhe operatorëve të bizneseve ushqimore (OBU)
në prodhimin dhe shitjen e ushqimit dhe ushqimit të kafshëve të sigurte në treg.
Duhet të theksohet gjithashtu se edhe pse ngjarjet formale të vetëdijesimit publik kanë qenë të kufizuara,
menaxhmenti i lartë nga të dyja ministritë janë këshilluar rregullisht për të marrë komentet dhe këshillat e tyre
për menaxhimin e projektit dhe për çështje teknike. Përfshirja dhe bashkëpunimi i tyre vlerësohet shumë lartë.
Propozimet për komunikim në të ardhmen diskutohen në pjesën 8.
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4.

Supozimet

4.1. Supozimet në nivel të ndryshëm
Projekti ishe me profil të lartë në kuptim të përfshirjes së palëve të interesit në sektorin agro-mjedisor dhe
interesimin e mediave. Faza fillestare ka zhvilluar gjashtë supozime dhe ato theksohen më poshtë së bashku me
komentet e përditësuara (janar 2015).
Supozimet e dhëna në raportin fillestar
Institucionet e përfshira kanë staf të mjaftueshëm për të qenë në gjendje të
kryejnë detyrat që kanë të bëjnë me zbatimin dhe monitorimin e ndotjes së
tokës
Përkushtim i qartë i MMPH-së, MBPZHR-së, AKMM-së dhe AUV-së për të
përkrahur implementimin e studimit të hollësishëm
Stafi i përfituesve janë në dispozicion për trajnim intensiv në lidhje me
hartimin dhe implementimin e studimit të tokës së ndotur
Stafi i IBK-së dhe IHMK-së marrin pjesë në të gjitha fazat e implementimit të
projektit
Qasje të pakufizuar në të gjitha të dhënat relevante brenda institucioneve
të përfshira
Përkrahje nga përfituesit për të marrë të dhëna relevante nga organet tjera
qeveritare të cilat nuk janë të përfshira drejtpërdrejtë në projekt.

Komentet e tanishme
Barra e përgjegjësisë i bije
prodhuesit*
Kjo ka qenë pozitive përgjatë
gjithë projektit
Kjo ka qenë pozitive përgjatë
gjithë projektit
Bashkëpunim i mirë
Bashkëpunim i mirë
Bashkëpunim i mirë

* Kur në fillim janë hartuar këto supozime, niveli ndotjes së tokës bujqësore ka qenë i panjohur. Por në bazë të
projekteve të mëparshëm (p.sh. EULIP – përkrahje e mëtejme në shfrytëzimin e tokës) është pritur që të jetë e
madhësisë së mjaftueshme për të filluar me masa të menjëhershme të përmirësimit/rehabilitimit dhe
monitorim shtesë nga autoritetet kompetente, posaçërisht nëpërmjet MMPH-së për ndotjen e tokës dhe AUVsë për ndotjen e ushqimit dhe ushqimit për kafshë. Projekti SNTB ka qenë faza e parë në këtë studim, por
asistenca në krijimin e një sistemi të përhershëm dhe të qëndrueshëm për monitorimin e tokës bujqësore në këtë
mënyrë u bë objektiva kryesore e projektit. Qëndrueshmëria është përmendur më tej si kufizim nga raporti MOR
(ref: MR-147048.01 i datës 15 qershor 2014) dhe shqetësimet e tyre janë përfshirë gjithashtu në projekt.
Për të arritur një sistem të tillë të qëndrueshëm, projekti është përqendruar në ngritjen e kapaciteteve për IHMKnë dhe IBK-së. Ata kanë qenë (dhe janë) në proces të akreditimit ISO/IEC dhe, edhe pse nuk ka qenë pjesë e TeR,
burimet e projektit janë ndryshuar për t’i ndihmuar ata në këtë proces. Spektroskopi XRF i dorës së fundit të
teknologjisë është blerë për analiza të dheut duke përfshirë edhe trajnimin në përdorimin e tij për stafin e IHMK
i cili është ofruar nga ekspertët e projektit. Kjo pajisje do t’i lihet IHMK-së kur të përfundojë projekti. Ai do tu
japë atyre kapacitet që të analizojnë një mostër të dheut për mbi 100 elemente për vetëm 60 sekonda, i cili i
përfshinë të gjitha metalet e rënda dhe ndotësit e shqetësimit publik (shih edhe Raportin Teknik të Detyrës 3
për më shumë hollësi).
Megjithatë, ekzistojnë dy pengesa të identifikuara në bazë të supozimeve të buxhetit kombëtar. E para është se
monitorimi është i kushtueshëm për autoritetet kombëtare për tu kryer në tërë Kosovën dhe fondet nuk janë
në dispozicion. Nga raporti NERP (2014) vetëm 0.1% të GDP totale i përkushtohet mbrojtjes së mjedisit dhe kjo
mezi mbulon shpenzimet e stafit ekzistues të MMPH-së dhe përkushtimet e tanishme të tyre. Fondet për
përkrahjen e monitorimit të dheut thjesht nuk janë në dispozicion. E dyta, dhe më e rëndësishmja, përkundër
propozimeve të projektit monitorimi nuk është prioritet as në nivelin qendror dhe as komunal.
Tani pasi që është përfunduar projekti SNTB, rezultatet janë të jashtëzakonshme se ndotja e tokës ekziston
vetëm në ‘pika të nxehta’ të caktuara dhe të identifikuara dhe asnjë nga ato nuk përdoren për prodhim bujqësor.
Jo vetëm kjo, por me zbatimin e analizës moderne të rrezikut duke përdorë të dhëna nga rezultatet, po as të
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rëndësishëm janë faktorët tjerë13 për llogaritjen e të ashtuquajturit Ekspozim Mesatar Ditor (EMD) Kur
krahasohen me Vlerat e Kritereve të Shëndetit (VKSH)14. Përqendrimi i ndotjes në dhe është vetëm faza e parë
e analizës së rrezikut. Me fjalë të tjera, rreziqet për shëndetin publik nga toka bujqësore e ndotur janë specifike
për vendin e caktuar dhe duhet të kryhen në bazë të specifikave të vendit. Andaj, nuk ka arsye për shëndetin
publik për të realizuar një program gjithëpërfshirës (dhe të kushtueshëm) të monitorimit të dheut në gjithë
vendin të sponsoruar nga fondet publike (të kufizuara).
Megjithatë, dheu duhet të monitorohet për ndotës kur konsiderohen rreziqe shëndetësore të personelit tek
fermerët individualë dhe familjet e tyre si dhe për sistemin e përgjithshëm të menaxhimit të sigurisë së ushqimit
dhe ushqimit të kafshëve në Kosovë. Kjo është gjithashtu pjesë e legjislacionit të UAMTB-së. Për të tejkaluar
këto vështirësi, barra e përgjegjësisë për monitorim rekomandohet të bije tek fermeri. Fermeri është përgjegjës
për të siguruar se në tokën e tij janë marrë mostra dhe ajo është monitoruar në baza të rregullta nga laboratorë
të akredituar me ISO. Me këshillë nga Shërbimet Këshilluese Bujqësore dhe të përkrahur MMPH-ja, ata mund të
marrin mostra të dheut në mënyrë të aprovuar dhe të dërgohen ato në një laborator të akredituar për analiza.
Nuk duhet që domosdoshmërish të jetë IHMK-ja apo IBK-ja nëse nuk janë në gjendje të konkurrojnë në tregun
e hapur në kryerjen e analizave të kërkuara me çmime konkurruese. Siç është shpjeguar në Detyrën 4 (vlerësimi
i zinxhirit të ushqimit), fermeri duhet t’i tregojë rezultatet e testeve të laboratorit për t’iu bashkuar shoqatës së
prodhuesve dhe po ashtu nëse vendosin që të shesin produktet e tyre te OBU-ja . Në kët mënyrë, forcat e tregut
dhe mjetet ekonomike do ta nxisin përpara sistemin e monitorimit dhe jo nga fondet e buxhetit qendror.
Kjo kërkon që Shoqata e prodhuesve dhe OBU-ja duhet të kërkojnë gjithashtu certifikatë të vlefshme të
monitorimit të dheut për të shoqëruar të gjitha produktet bujqësore që i blejnë. Kjo do të përkrahë çështje të
gjurmimit për sigurinë e ushqimit dhe ushqimit për kafshë, dhe duhet të promovohet në të gjitha nivelet e
autoriteteve relevante. Sistemi i tillë i monitorimit i përkrahur nga mjetet ekonomike do të jenë atëherë të
përhershme dhe të qëndrueshme. Këto propozime hanë rekomanduar në raportet teknike të projektit dhe në
fushatat pasuese të vetëdijesimit të publikut.
4.2.

Rreziqet dhe fleksibiliteti

Këto janë zhvilluar gjithashtu gjatë fazës fillestare. Statusi tani që është përfunduar projekti paraqitet
më poshtë.
Rreziku

Disponueshmëria dhe/ose kapaciteti i
pamjaftueshëm i palëve kryesore të
interesit
Vështirësi në koordinim me palët kryesore
të interesit
Mungesa e mbështetjes në nivelin e lartë
administrativ
Vetëm një zbatim i pjesshëm i
rekomandimeve
Mungesë e besimit në rezultatet e
analizave

Niveli i
vlerësuar i
rrezikut
i mesëm

Statusi i tanishëm dhe fleksibiliteti

I tërë stafi i nevojshëm janë vënë në dispozicion për 6
Grupet Punuese

i mesëm

Rreziku nuk është paraqitur

i mesëm

Përkrahje e plotë është ofruar nga të gjitha autoritetet
kompetente të përfshira në projekt
Përfituesit inkurajohen që të marrin pronësi mbi
rezultatet
 Të gjitha metodologjitë janë miratuar fillimisht nga
KDP-ja
 Kur janë ngritur brenda, ndaj tyre është përgjigjur
shpejtë nga ekspertët e projektit

i mesëm
i lartë

13

Siç janë karakteristikat e pranuesit (p.sh. i rritur apo fëmijë), koeficientët e ekspozimit, kontakti fizik dhe shkalla e
absorbimit
14
Raporti EMD/VKSH quhet ‘koeficienti i shëndetit’.
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Financimi në të ardhmen i testimit
laboratorik është pengesë për organizatat
publike ‘me buxhet të varfër’ dhe sektorin
privat
Legjislacioni, kodi i praktikave dhe
standardet mund të mos implementohen
në sektorin bujqësor
‘Lëvizja e vendit të synimeve’ – standardet
teknike të BE-së dhe ato ndërkombëtare
(p.sh. NDM) rregullisht përditësohen dhe
ngritën apo zvogëlohen
Duhet kujdes që të mos konkurrohet me
sektorin privat të cilët po zhvillojnë
politika të sigurisë së ushqimit dhe
ushqimit për kafshë për OBU-të.

i lartë

mesatar

mesatar

mesatar

 Janë përdorë teknologji moderne duke aplikuar
metodologjitë ISO/IEC
 Të gjitha rezultatet ‘e dyshimta’ janë kontrolluar në
laboratorë të akredituar të ISO/IEC nga 2 shtetet
anëtare të BE-së
 Të gjitha mostrat e dheut janë ruajtur në IHMK për
analiza të mëtejme nga palët e treta, nëse kjo
kërkohet
‘Supozimet’ propozojnë që sektori privat të paguaj për
analizat e tokës së tyre dhe të monitorojnë tokën e tyre,
nëse dëshirojë të shesin produktet e tyre në treg
Duhet të ofrohet vetëdijesimi për sektorin privat
nëpërmjet ‘shkopit dhe karremit’ për të siguruar që ky
rrezik nuk është serioz. Më shumë hollësi jepen në
Raportin Teknik të detyrës 4
Të gjitha propozimet (përfshirë ‘Listën e Kosovës’ të
rishikuar) janë të dukshme, transparente dhe fleksibile,
në mënyrë që ato të mund të përditësohen kur të
dhënat e reja vihen në dispozicion
Nuk ka pasur konflikt interesi dhe se kompanitë private
janë inkurajuar që të marrin pjesë në zhvillimin e
propozimeve

Rreziqet e përgjithshme të ndërlidhura me projektin SNTB mund të ndahen në 2 spektra të gjerë:
A. Aplikimi i shkencës
Projekti ka përdorur teknologjitë e nivelit më të lartë të dorës së fundit. Ekspertë botëror janë punësuar dhe
metodologjitë ISO/IEC (përkatësisht standardet ndërkombëtare) janë zbatuar përgjatë procedurave të marrjes
së mostrave dhe analizave. Këto metoda janë ndërkombëtarisht të aprovuara, si dhe të miratuara nga KDP-ja.
Rezultatet janë konfirmuar nga laboratorët e akredituar me ISO/IEC, të cilët gjithashtu janë të miratuar për të
vepruar brenda shteteve anëtare të BE-së (në rastin tonë në Itali dhe Slloveni). Përqendrimi i secilit parametër
kemikal ka qenë baza për përzgjedhjen e mostrave të dheut, ushqimi dhe ushqimit të kafshëve për analiza kimike
të mëtejme të hollësishme. Gjithashtu, sipas nevojës, dheu mund të ri-testohet ngase mostrat janë ruajtur sipas
standardeve ISO/IEC në IHMK. Për më tepër, me lejen nga përfituesit dhe klienti, në fund të projektit mund të
dorëzohen punime shkencore për publikim nga organizatat e njohura ndërkombëtare të cilat theksojnë dhe
promovojnë teknologjitë e zhvilluara nga projekti për shfrytëzim në studime të ngjashme të dheut në të
ardhmen. Projekti gjithashtu do të përmbushë ‘kriteret REEIS’ për monitorimin e orientuar në rezultate (MOR).
B. Aplikimi i metodologjive të bazuara në rrezik
Masat e rehabilitimit të zhvilluara nga shtetet anëtare të BE-së e përfaqësojnë jo vetëm shkencën (rreziqet e
shëndetit publik) por edhe politikat e motivuara politikisht. Tani nuk ekziston ndonjë Direktivë e BE-së për
mbrojtjen e dheut. Secili shtet anëtarë i BE-së i miraton masat e veta të cilat përshtaten më së miri me prioritetet
e tyre kombëtare. Me fjalë tjera, përveç çështjeve të sigurisë publike, masat e përkrahin punësimin në sektorin
e bujqësisë, operatorët biznesor të ushqimit dhe ushqimit për kafshë (OBU) dhe votimin publik. Në disa shtete
(p.sh. Francë), ata kanë standarde tjera të ndotësve të dheut (SDDH) për rajone të ndryshme dhe për produkte
të njëjta bujqësore. Siç u përmend më lartë, projekti ka zhvilluar strategji të cilat përfshijnë ‘praktikat më të
mira’. Megjithatë, vendimi dhe përcaktimi përfundimtar se cilën politikë duhet miratuar i përket KDP-së të
vendosë.
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5.

Implementimi

5.1. Mjetet fizike dhe jo fizike
Të dhënat kryesore janë prezantuar në Shtojcën 2 për Shfrytëzimin e Burimeve. Si përmbledhje, nga data 18
mars 2013 deri më 17 mars 2015 (përkatësisht deri në fund të projektit) janë shfrytëzuar këta ekspertë:
Viti 1
Angazhuar

Mars 2015

Nën-total

375

315

690

Nën-total
Ekspertë të lartë afatshkurtër (ELASH)
Nën-total
Ekspertët e rinj afatshkurtër (ERASH)
Nën-total
Të gjithë ekspertët në total

81

245

326

36

329

365

231
723

439
1 328

670
2 051

Orari i kontributeve (d/pune)
Ekspertë kyç

Viti 2
grumbulluar

Zëvendës udhëheqës i ekipit

Duhet të theksohet se tabela e mësipërme është për ekspertët bazuar në pagesa të punësuar në bazë të d/pune.
Kjo nuk ka qenë praktike për disa aktivitete dhe në këtë mënyrë hanë përdorë inpute bazuar në kontrata
(përkatësisht në kryerjen e aktiviteteve të përcaktuara) për këta:
 Staf prej 58 personave janë punësuar me kontratë për të kryer marrjen e mostrave të dheut, ushqimit dhe
ushqimit për kafshë (Ekipi i Specializuar për Marrjen e Mostrave të Dheut) në 17 komuna nga korriku 2013
deri në tetor 2014;
 10 persona të punësuar për të kryer Studimin e Konsumit të Ushqimit dhe Ushqimit për Kafshë (SKUUK) nga
gushti 2013 deri në shtator 2014 përfshirë 1 ELASH të rekrutuar për të futur meta të dhëna në formatin Excel
për interpolim të mëvonshëm nga ekipi i projektit. Disa pyetësor të studimit janë realizuar gjithashtu nga
vullnetarë pa pagesë;
 Shërbimet e kontraktuara të dy (2) laboratorëve të akredituar ISO/IEC nga Tuscia, Itali dhe Kova, Slloveni15;
 Shërbimet e kontraktuara për një ekspertë ndërkombëtar ELASH për vërtetimin dhe kalibrimin e
metodologjive XRF;
 2 ekspertë gjuhësor të cilët kanë mbajtur kurse të gjuhës angleze për stafin e MMPH-së dhe MBPZHR-së, 4
herë në javë për një periudhë prej 22 muajve;
 Kontributet e rregullta të drejtorit të projektit që ka qenë përgjegjës për kontrollin e cilësisë dhe menaxhimit
të projektit.
Inputet jo fizike përfshijnë:
 Blerja e spektroskopit XRF të dorës së fundit të teknologjisë duke përfshirë pajisje shtesë për analiza
automatike të 20 mostrave për njëherë me harduer mbështetës (2 kompjuterë + aksesorë) dhe softuer të
specializuar;
 Marrja me qira e matësve të specializuar të ekspozuesve të rrezatimit nga INKOS (Drejtoria e Radiologjisë)
për stafin që punojnë me pajisje XRF;
 Blerja e pajisjes GPS për ESMMDH për të ndihmuar ata në identifikimin e lokacioneve të mostrave të dheut;
 Pajisje të specializuara për marrjen e mostrave dhe ruajtjen e dheut në IHMK;

15

Universiteti Tuscia, Departamenti i Inovacioneve në Sistemet Biologjike, Agro-ushqimore dhe të Pylltarisë, (SBAP),
Laboratori i Agr-kimisë, Viterbo, Itali dhe Kova d.o.o., Laboratorët Agro-ushqimore, Teharska cesta 4, 3000 Celje,
Slloveni.
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 Kemikale për të përkrahur IBK-në në analizat e tyre ICP-AAS të ndotësve organik;
 Dizajnimi dhe blerja e posterëve dhe broshurave për FVP;
 Dizajnimi dhe blerja e posterëve, kapelave dhe bluzave me mëngë të shkurtra për të përkrahur Ditën e Tokës

(22 prill), Ditën e Mjedisit (6 qershor) dhe Ditën Botërore të Tokës (5 dhjetor ).
5.2. Procedurat e organizimit dhe implementimit
Konsulenti i vë theks të veçantë kontrollit të cilësisë, analizës së kornizës logjike dhe menaxhimit të ciklit të
projektit (MCP). GIZ IS ka qenë përgjegjëse për sigurimin e përgjithshëm të cilësisë së projektit, për klientin,
përfituesit dhe palët e interesit. Si i tillë, konsulenti gjithashtu që të gjitha aktivitetet e kryera ta kenë cilësinë të
vlerësuar. Sigurimi i tillë i cilësisë konsiderohet si pjesë e integruar e menaxhimit profesional të projektit, si
partner i besueshëm dhe i zbatuar në të gjitha nivelet e korporatës – nga divizionet në zyrën qendrore në
programet në vendet partnere.
Një element i vlefshëm i fazës fillestare ka qenë rishikimi kornizës logjike me përfituesit për të kontrolluar
vlefshmërinë e saj. Kjo është monitoruar me kujdes për ët vlerësuar progresin e projektit dhe ka luajtur rol të
rëndësishëm si pjesë e vlerësimit të përgjithshëm në procesin e AT-së. Pajtimi për indikatorët e matshëm është
arritur me KDP-në në fazat e hershme të implementimit të projektit (shih gjithashtu pjesën 7.1.).
Përveç kësaj, është planifikuar që arritja e objektivave kryesore të projektit do të shpinte në fuqizimin e
qëndrueshëm të institucioneve relevante të Kosovës. Trajnimi i homologëve ka qenë një komponentë kyçe në
të gjitha aktivitetet e projektit në mënyrë që ata të jenë në gjendje të vazhdojnë pa përkrahje në fund të
projektit. Në të vërtetë, është sugjeruar që ekipi i projektit të përfshijë stafin homolog dhe t’iu ofrojë atyre
trajnim në çështje të ndryshme nëpërmjet grupeve punuese. Projekti ka bërë përpjekje të madhe për të ulur
rrezikun e mos pjesëmarrjes së tyre duke ofruar përfshirje të dobishme, kuptimplotë dhe me interes dhe
mundësi të mësimit në secilën fazë.
Për më tepër, ne kemi i kemi kushtuar rëndësi nevojës për shkathtësi për menaxhim të shëndoshë të projektit,
dhe i kemi vlerësuar duke shfrytëzuar parimet e menaxhimit të ciklit të projektit dhe kornizës ligjore sipas
përcaktimit nga BE/EuropeAid dhe e përdorur gjerësisht nga shumica e agjencive financiare. Kjo qasje në
planifikimi dhe menaxhimin e projekteve është posaçërisht ‘e orientuar në objektiva’. Kjo shkon përtej
planifikimit të thjeshtë të një serie të aktiviteteve të projektit, dhe fokusimit në rezultate. Vet implementimi,
megjithatë nuk është aktivitet linear, por është proces i të mësuarit, gjithashtu duke ndjekur ciklet e vlerësimit
dhe rishikimit:

Burimi: EuropeAid: Menaxhimi i Ciklit të Projektit (2004)

Implementimi i projektit gjithashtu ka përfshirë gjithsej 44 takime të Grupit të Asistencës Teknike (GAT) që nga
fillimi i projektit. Ku në këto janë diskutuar çështjet e administrimit dhe implementimit të projektit dhe janë
marrë veprime për menaxhimin e duhur.
Për më tepër, janë mbajtur gjithsej 7 mbledhje të Komitetit Drejtues të Projektit (KDP). Në vitin 2013 përfshinë
KDP-në e parë (4 prill), KDP-në e dytë (6 qershor) dhe KDP-në e tretë (2 tetor). Në vitin 2014 është mbajtur KDPStudimi mbi Ndotjen e Tokës Bujqësore (SNTB) në Kosovë
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ja e katërt më 29 janar, e pesta më 20 qershor dhe e gjashta më 11 nëntor. Në vitin 2015, KDP-ja e shtatë do të
mbahet në mars për të finalizuar projektin.
Projekti gjithashtu ka punuar me këshilla dhe përkrahje të gjashtë (6) grupeve punuese. MMPH-ja, MBPZHR-ja
dhe AUV-ja kanë përzgjedhur stafin e lartë për të udhëhequr (si kryesues) dhe pjesëmarrje. Ku përfshihen:
 Detyra 1: e koordinuar nga Grupi Punues për Ligje (GPL) që përbëhej nga ekipi i projektit dhe stafi i deleguar
nga MMPH-ja (z. Adem Tusha), MBPZHR-ja (z. Idriz Gashi), AUV-ja (z. Kujtim Uka) dhe IHMK-ja (z. Shkumbin
Shala);
 Detyra 2: e koordinuar nga Grupi Punues për Studimin e Dheut (GPSDH) që përbëhej nga ekipi i projektit dhe
i drejtuar nga IHMK-ja (z. Shkumbin Shala) me 5 udhëheqës të grupeve: 2 teknik shtesë nga IHMK-ja, 2 nga
Instituti Bujqësor, Pejë (IBK) dhe 1 nga një OJQ, Mitrovicë. Në këtë detyrë është përfshirë edhe Grupi Punues
i Laboratorit (GPLa) që përbëhej nga ekipi i projektit dhe është udhëhequr nga ELASH-i ndërkombëtar (Prof.
Maximilliano Valentini) dhe ELASH-i vendor (z. Bujar Zanelli), Universiteti Teknik Bujqësor i Tiranës (Prof.
Odeta Tota dhe Prof. Dana Zamira), MMPH-ja (z. Adem Tusha), MBPZHR-ja (z. Idriz Gashi), AUV-ja (z. Kujtim
Uka) dhe IHMK-ja (z. Shkumbin Shala) dhe IBK-ja (z. Badhi Begoli);
 Detyra 3: e koordinuar nga Grupi Punues për Mbrojtjen e Mjedisit (GPMB) që përbëhej nga ekipi i projektit i
udhëhequr nga Drejtori për Mbrojtjen e Tokës, MMPH (z. Adem Tusha) i ndihmuar nga IHMK-ja (z. Mentor
Shala) me 5 udhëheqës të grupeve jo në GPSDH: 2 teknik shtesë nga IHMK-ja, 2 nga Instituti Bujqësor, Pejë
(IBKA) dhe 1 nga një OJQ, Mitrovicë;
 Detyra 4: e koordinuar nga Grupi Punues i Vlerësimit të Rrezikut (GPVR) i cili përbëhej nga ELASHI-i
ndërkombëtar dhe stafi i lartë i MMPH-së. GPL ajanë përfshirë gjithashtu në analizat e mostrave të ushqimit
dhe ushqimit për kafshë;
 Detyra 5: e koordinuar nga ekipi i projektit;
 Detyra 6: e koordinuar nga Grupi Punues për Vetëdijesim Publik (GPVP) i cili përbëhej nga ekipi i projektit
dhe udhëhequr nga Drejtori për Vetëdijesim, MMPH (z. Zymer Mrasori) me ndihmën e stafit tjetër të MMPHsë.
Këto grupe punuese janë takuar në baza të rregullta në Kosovë. Siç u përmend më lartë (pjesa 3.4.3. Detyra 5)
gjithashtu ka pasur punëtori për GPL në Shqipëri (24 - 26 tetor 2014) dhe Maqedoni (14–16 dhjetor 2014).
5.3. Orari
Orari i aktiviteteve është dhënë në raportin fillestar dhe në 6 raportet e përkohshme pasuese. Nuk janë bërë
ndryshime në planifikimin fillestar të projektit dhe më poshtë paraqitet një përmbledhje e tij:
ID

Rezultati

Afati kohor (nga data e fillimit të projektit)

1.

Data e fillimit

18 mars 2013

2. Faza fillestare

Raporti fillestar u miratua më 8 korrik 2013

Faza e implementimit
3.

Progresi mujor

4.

Progresi tremujor

5.

Detyra 1

Dhjetor 2014, Raporti Teknik i dorëzuar në janar 2015

6.

Detyra 2

Dhjetor 2014, Raporti Teknik i dorëzuar në janar 2015

7.

Detyra 3

Dhjetor 2014, Raporti Teknik i dorëzuar në janar 2015

8.

Detyra 4

Dhjetor 2014, Raporti Teknik i dorëzuar në janar 2015

9.

Detyra 5

Ngritja e kapaciteteve deri në mars 2015

10

Detyra 6

FVP-ja deri në mars 2015

11.

Faza përfundimtare dhe e
mbylljes

14 raporte të progresit mujor
6 raporte të përkohshme të progresit

Shkurt – mars 2015
Draft raporti përfundimtar 25 shkurt 2015
Raporti përfundimtar
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5.4. Shpenzimet dhe plani financiar
Projekti SNTB ka një çmim të caktuar global të kontraktuar dhe në këtë mënyrë nuk do të raportohet buxheti i
shpenzimeve të papritura. Megjithatë, menaxhmenti i projektit rregullisht e ka njoftuar KDP-në për numrin e
ditëve të ekspertëve (UE, ZUE, EK2, ELASH dhe ERASH) të cilët janë shfrytëzuar në raportet mujore dhe të
përkohshme.
5.5. Masat përcjellëse të ndërmarra nga qeveria
Që nga fillimi i projektit ka pasur bashkëpunim të mirë në mes të përfituesve kryesor (MMPH, MBPZHR, IHMK,
IBK dhe AUV) dhe projektit. Në këtë përkrahje përfshihet:
 Pjesëmarrja në 6 takime të Komitetit Drejtues të Projektit që nga fillimi i projektit;
 Miratimi i të gjitha metodologjive (të reja) dhe raporteve të prezantuara nga projekti;
 MMPH-ja, MBPZHR-ja dhe AUV kanë përzgjedhur stafin e lartë për të drejtuar (si kryesues) dhe për të marrë
pjesë në gjashtë (6) Grupe Punuese kryesore për Ligje, Studim të Dheut, Laborator, Mbrojtje të Mjedisit,
Vlerësim të Rrezikut dhe për Vetëdijesim të Publikut. Këto janë kryesuar nga menaxhmenti i lartë i ministrisë
dhe gjithashtu instrumentale në udhëzimin e kontributeve të projektit;
 Pjesëmarrja e stafit të lartë të IHMK-së (për akreditim) dhe e teknikëve të IBK-së (në procedurat e operimit)
si pjesë e ‘krijimit të një sistemi të përhershëm për monitorimin e ndotjes së tokës bujqësore’ – objektivë kyçe
e projektit;
 Ofrimi i zyrës për projektin nga MMPH-ja në selinë kryesore për të ndihmuar me kontaktet ditore me stafin
kryesor për implementimin e projektit;
 Ofrimi i stafit të MMPH-së për Grupin Punues për Vetëdijesim Publik (GPVP) për të hartuar dhe zhvilluar
materialet, broshurat, të cilat përmbushin udhëzimet e vizibilitetit të BE-së;
 AUV-ja me Programin për Monitorimin e Mbetjeve (PMM) e ka ndihmuar projektin për hartimin e
programeve të marrjes së mostrave dhe studimit të ushqimit dhe ushqimit të kafshëve si dhe bashkëpunimi
në testime dhe analiza;
 MBPZHR-ja duke dhënë kontribute për Praktikat e Mira Bujqësore (PMB), mjet kyç i menaxhimit për mbrojtje
të mjedisit dhe prodhim të sigurt të ushqimit.
Këto kontribute janë vlerësuar tej mase nga projekti.
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6.

Faktorët që sigurojnë qëndrueshmëri

6.1. Përkrahja e politikave
Aktivitetet e projektit përqendrohen në (i) Procesin e Ndihmës Teknike (ii) ndërlidhjen e donatorëve (iii)
rezultatet praktike efektivë.
6.1.1. Procesi i asistencës teknike
Projekti është i vetëdijshëm për rrezikun që ndihma teknike mund mundë të rezultojë në këshillimin dhe
materialet trajnuese si dhe raportet të cilat mund vetëm të pasqyrojnë vlerësimin e situatës nga eksperti. Nga
fillimi Ekipi në këtë mënyrë ndërmori konsultimet e nevojshme me klientët, përfituesit dhe palët e interesit për
të siguruar një distilim të kujdesshëm të metodave dhe zgjidhjeve që do të mund të përshtateshin në kontekstin
e Kosovës. Faza fillestare dhe pika e fillimit e kësaj njohurie ishte kritike për këtë. Përveç kësaj përvoja e ekipit
në Kosovë ishte gjithashtu e paçmueshme në këtë drejtim. Gjithashtu duhet të theksohet se janë bërë gjithashtu
referime në rekomandimet nga projektet e ngjashme në rajon (kryesisht nga Maqedonia, Shqipëria dhe Mali i
Zi) dhe po ashtu nga shtetet individuale anëtare të BE-së (Polonia, Italia, MB, Gjermania, Hungaria, Holanda,
Bulgaria dhe Sllovenia) të cilat gjithashtu përfaqësojnë ekspertizat dhe përvojat e ndryshme të Ekipit të AT-së.
Konsulenti gjithashtu është në dijeni të faktit se KE promovon integrimin e perspektives gjinore në të gjitha fazat
e proceseve politike – dizajnin, implementimin, monitorimin dhe vlerësimin – me qëllim të promovimit të
barazisë në mes të grave dhe burrave. Kjo politikë merr një qasje gjithëpërfshirëse e cila përfshinë legjislacionin,
integrimin dhe veprimet pozitive që synojnë të eliminojnë pabarazitë dhe të promovojnë barazinë gjinore në
pajtueshmëri me nenet 2,3 dhe 141 të Traktatit të KE-së.
Përveç kësaj Konsulenti miratoi një ‘orientim të fortë të klientit’. Ekipi është përpjekur për të ndërtuar një
marrëdhënie të mirë në mes të palëve të përfshira në implementimin e projektit në mënyrë që të jenë në një
lidhje me qëllimet e tyre po ashtu. Për më tepër, takimet e KDP-së ishin të dobishme në ofrimin e kornizës për
një shkëmbim të dobishëm të ideve dhe për të paraqitur zgjidhje për problemet e mundshme që ishin
identifikuar.
6.1.2. Ndërlidhja me donatorët
Siç u përmend në pjesën paraprake, janë një numër projektesh që kanë qenë apo janë duke u financuar nga
donatorë të ndryshëm në Kosovë. Jo vetëm projekti ishte në dijeni për këto projekte por ata kishin një dialog të
vazhdueshëm dhe aktiv në mes vete. Ekipi ishte në dijeni gjithashtu për rrezikun e dyfishimit të përpjekjeve që
rezultojnë në humbjen e burimeve. Pikë tjetër është se kishte disa projekte të ngjashme të identifikuara gjatë
implementimit të projektit (p.sh. nga sektori i ujit dhe mbeturinave) që ishin konsultuar për të konstatuar
gjendjen e tyre dhe si do të koordinoheshin projekt propozimet e tyre me rezultatet e tyre.
6.1.3. Rezultatet efektive dhe praktike
Në mënyrë që të sigurohen rezultatet efektive, projekti u fokusua në një qëllim praktik tërësisht dhe u
përqendrua në zhvillimin dhe implementimin e propozimeve që kishin objektiva të qarta, ishin në përputhje me
rezultatet e programeve të tjera dhe në mënyrë operative të arritshme siç parashihet në Kornizës Logjike (shih
gjithashtu Shtojcën 1).
Në të vërtetë, bazat e projekt propozimeve janë se ato duhet të jenë praktike. Sot të gjitha agjencitë e përfshira
në mbrojtjen agro-mjedisore po zhvillojnë metoda të reja dhe aplikojnë shumëllojshmëri të gjerë të sistemeve
administrative, infrastrukturave dhe qasjeve. Për ruajtjen e ushqimit dhe ushqimit për kafshë dhe besimin e
publikut, kjo është pjesë e udhëhequr nga kërkesat e konsumatorit. Derisa fokusi kryesor është në përmirësimin
e sistemit të menaxhimit për ruajtjen e ushqimit dhe ushqimit të kafshëve, gjithsesi agjencitë duhet po ashtu të
marrin në konsideratë shpenzimet-përfitimet.
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Për më tepër, mjetet e menaxhimit duhet të jenë transparente, të mund të shihen si të drejta, të jenë të hapura
në shqyrtim publik dhe të jenë praktike në sigurimin e kontrollin e duhur në vend. Nëse ato janë jopraktike
atëherë ka më shumë shanse për të qenë të anashkaluar dhe pastaj sistemi i ushqimit dhe ushqimit të kafshëve
do të jetë i kompromentuar.
6.2. Deknologjitë e përshtatshme dhe të avancuara
Projekti ka përfshirë një laramani të mjeteve teknike dhe të menaxhimit. Ai ka përfshirë (i) teknologjitë e
avancuara të dorës së fundit duke aplikuar metodologjitë e fundit shkencore sipas ISO/IEC, (ii) teknologjitë dhe
metodologjitë më të përshtatshme sipas ‘sipas praktikave të mira’ dhe ‘teknologjive më të mira në dispozicion’
dhe më shumë aplikacione tradicionale dhe mirë të vërtetuara të përdorura nga prodhuesit bujqësorë të
ushqimit dhe ushqimit të kafshëve.
6.2.1. Teknologjitë e avancuara
Testimi i mostrave të dheut të propozuara nga projekti ka qenë qoftë përdorimi i spektroskopit fluoreshentë me
rreze-X qoftë i vendosur në një pozitë apo lëvizës (FPXFS), siç është paraqitur ‘Cilësia e dheut-toka e testuar për
elementet e përzgjedhura nga spektrometri fluoreshentë me rreze-X me energji shpërndarëse duke e përdorë
instrumentin me dorezë apo lëvizës (ISO 13196:2013(E). Përdorimi i FPXFS nënkupton se shpërndarja e
elementeve të gjetura dhe sasior mund të bëhet me çfarëdo lloj të mostrave pa para-trajtim shkatërrues.
Megjithëse nuk është as i ndjeshëm sa teknikat e ‘kimisë së lëngshme’, ai ka disa përparësi duke përfshirë koston,
shpejtësinë, lehtësinë e përdorimit dhe lëvizshmërinë (US EPA, 2007). Për më tepër, duke qenë i thjeshtë me
relativisht i shpejtë në përdorim, zvogëlohen kufizimet që shoqërohen me mjedise laboratorike siç janë
dështimi i pajisjeve, gabimi njerëzor apo efikasiteti i reagjentëve.

Pajisja FPXFS e përdorur nga projekti dhe e planifikuar t’i lihet IHMK-së

Përveç metaleve të rënda projekti gjithashtu ka vendosur parametrat e fertiliteetit të tokës duke përdorur
metodologjitë ISO/IEC për Plazmën dyshe të përçueshmërisë – Spektroskopi i Emisioneve Atomike (ICP-AES) si
në vijim:
 parametrat e përgjithshme si përmbajtje me humus p.sh. Karboni i përgjithshëm organik (TOC) dhe pH;
 kemikalet inorganike siç janë kripërat (fosfori, nitrati, klori, sulfuri) p.sh përçueshmëria elektrike;
 kimikalet organike siç janë hidrokarburet e karburantit PAH dhe AOX.
Gjithashtu rrjeti i mostrave ishte kalkuluar duke përdorur ‘hartat e Google’ dhe zgjedhja e vendndodhjes së
mostrave është bërë duke përdorur pajisjet lëvizëse GPS të saktë deri në 0.5m. dhe thjeshtë për rëndësi,
prezantimi i rezultateve përfshiu rreth 62 700 ‘pika burimore’ për 17 komuna për 374 harta ndërvepruese GIS
posaçërisht të përgatitura nga projekti.
Sikurse praktikat e BE-së, analizat moderne të rrezikut në sigurinë e ushqimit dhe ushqimit për kafshë duhet të
zëvendësojnë përdorimin e një studimi gjithëpërfshirëse të rreziqeve. Kjo nënkupton se (i) menaxhimi i rrezikut,
(ii) vlerësimi i rrezikut, dhe (iii) opsionet e komunikimit të rrezikut gjithashtu duhet të forcohen. Kjo e fundit në
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veçanti është e rëndësishme për Kosovën pasi që do të ofrojë informacione dhe mendime gjatë gjithë procesit
të analizave të rrezikut dhe perceptimit të rrezikut nga publiku, industria, komuniteti akademik dhe palët e tjera
të interesuara. Për të ndihmuar në kryerjen e analizave të rrezikut, projekti ka përdorur Vlerësimin e fundit të
Ekspozimit të Tokës së Kontaminuar (VETK). Softueri është zhvilluar nga DEFRA (MB) dhe gjerësisht është
përdorur në shumicën e Shteteve Anëtare të BE-së.
6.2.2. Teknologjitë e përshtatshme
Për të ngritur sistemin e ushqimit dhe ushqimit për kafshë ndotja duhet të parandalohet nga futja e zinxhirit
ushqimor ‘në burim’. Propozimet janë zhvilluar për të aplikuar teknologjitë e duhura. Ato përfshinë aplikimin
mjeteve teknike dhe menaxhuese në tërë vendin siç janë (i) fermerët i marrin vetë mostrat e tyre të tokës,
ushqimit dhe ushqimit të kafshëve, (ii) promovimin e ‘Praktikave të Mira’ veçanërisht PMB, (ii) HSCCP e paraqitur
në të gjitha Shoqatat e Prodhuesve dhe Operatorët e Biznesit Ushqimor në tërë vendin – ky sistem duket të jetë
i komplikuar por në të vërtetë është i lehtë për përdorim dhe vetë-shpjegim, (iv) përdorimi i legjislacionit të
përgjegjësisë qytetare nga konsumatorët për të mbrojtur interesat e tyre. Më shumë detaje janë dhënë në
Raportin Teknik të Detyrës 4.
Projekti gjithashtu ka propozuar zhvillimin e të lashtave jo-ushqyese ku janë matur nivelet e ngritura të ndotjes.
Kjo është një kombinim i bujqësisë tradicionale por përdorimi i ri i varieteteve të së lashtës dhe të mbështetur
nga H&ZH në Kosovë i realizuar nga universitetet teknike.
6.3. Masat e mbrojtjes së mjedisit
Qëllimi në fund të projektit është për të lënë mbrapa rezultatet praktike (si në Kornizën Logjike) por më e
rëndësishme është që MMPH-ja dhe MBPZHR-ja të punojnë në partneritet me komunitetin bujqësorë për
mbrojtjen e mjedisit.
Kjo është zhvilluar në bashkëpunim me Grupet Punuese dhe është raportuar në Raportet Teknike të Detyrës 14. Andaj, mbrojtja e mjedisit është pjesë kyçe e projektit. Gjithashtu duhet të integrohet në sektorët dhe politikat
e tjera (p.sh. planifikimet sociale dhe ekonomike). Me implementimin praktik të acqis-it të BE-së dhe aplikimin
e ‘praktikave të mira’, nënkupton se do të ketë një menaxhim cilësor dhe të mirë-strukturuar të sektorëve të
ushqimit dhe ushqimit për kafshë në tërë zinxhirin nga ‘ferma te piruni’.
6.4. Aspektet shoqërore
Në mënyrë interesante, literatura e përgjithshme i referohet shumicës së fermave në Kosovë si të vogla nga
madhësia dhe me rendimente të ulëta. Rendimenti/ha mund të jetë i ulët krahasuar me Evropën veriore. Për
shembull, në MB në vitin 2012 rendimenti mesatar i grurit ishte 8.6 tonë/ha, elbi 6.1 tonë dhe patate 40 tonë/ha.
Kjo është krahasuar me Kosovën për vitin 2012 me grurë 3.35 tonë/ha, elb 3.18 tonë dhe patate 10.45 tonë/ha16.
Por të dhënat janë çorientuese. Krahasimi është me bujqësinë e subvencionuar dhe nivelet e larta të mekanizmit,
inputet e larta të kimikateve bujqësore duke përfshirë pesticidet, herbicidet, kërpudhë vrasësit dhe plehrat17,
monokultura me farat e specializuara nga shitësit e autorizuar, dhe shpesh kompanitë e përqendruara në të
korrura dhe marketing. Shumë pak punë fizike është përdorur dhe në MB, 1 puntor/100ha për tokë punuese
dhe 2 punëtorë/100ha të perimeve është e zakonshme18. Përveç kësaj, këto inpute të larta kanë quar në të
kaluarën në degradimin e konsiderueshëm të mjedisit, ngjeshjen e tokës dhe eutrofikimin trupor të ujit nga

16

Raporti i gjelbër, MBPZHR 2013
Nga DEFRA, MB (2012) dhe të dhënat e SKUUK, aplikimi mesatar i plehrave në MB është 285kg/ha, pothuajse 6 herë sa
niveli i fermave në Kosovë >2ha
18
Nuk është e mundshme që të jepen të dhëna të sakta për inputet e punës fizike sepse kjo varet nga të lashtat. Wilsoni
(Analiza e shfrytëzimit të punës në fermë në MB, 2009) jep të dhëna të inputeve vjetore prej 18h/ha për drithëra, 109200h/ha për patate dhe 282h/ha për perime, 42.5h/lopë qumështi dhe 11.7h/ha për gjedhe, që është një indikacion i
mekanizmit të sektorit në tërësi
17
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aplikimi i plehrave. Rendimentet kështu mund të jenë të larta por gjithashtu të kushtueshme. Dhe jo gjithsesi
produktivitet.
Në krahasim bujqësia mesatare në Kosovë ka rendimente të ulëta por gjithashtu inpute të ulta të shpenzimeve.
Nga Studimi i Konsumit të Ushqimit dhe Ushqimit të Kafshëve (SKUUK – shih gjithashtu Detyrën 3 të Raportit
Teknik) bujqësia mesatare në fushën e studimit ka 6-8 anëtarë të familjes ku të gjithë që punojnë në fermë.
Shitja e produktit në treg shpesh përfshinë më shumë anëtarë të familjes. Ata shpesh kanë një lopë dhe
prodhojnë qumështin e tyre, djathin dhe kosin. Ata mbajnë dhi dhe dele dhe pata dhe pula dhe në përmasa të
gjera perime të freskëta. Ata ushqejnë kafshët me sanën/tagjitë e tyre dhe bëjnë bukë organike prej drithërave.
Shumë kanë koshere bletësh dhe prodhojnë mjaltë. Disa bëjnë shporta nga gardhet e shelgut. Me fjalë të tjera
prodhimtaria/ha është shumë e lartë. Më e rëndësishmja, bujqësia është burim i sigurt i ushqimit për të gjithë
anëtarët e familjes (së gjerë) gjatë kohërave të vështira politike dhe ekonomike. Ndikimi mjedisor është
gjithashtu i ulët me nivele të ulëta për shekuj dhe pa subvencione nga sektori publik.
Përveç kësaj, jo vetëm fermat e vogla mund të garojnë në prodhimtari por gjithashtu në cilësi, në kujdes për
kafshët, në promovimin e GAP, në ofrimin e qasjes njerëzore dhe me kujdes ndaj mjedisit për prodhimin
bujqësor. Duke aplikuar gjerësisht kontrolle të standardizuara dhe rregullore të njohura nga vendet e tjera
përfshirë edhe Shtetet Anëtare të BE-së, prodhuesve kosovarë do tu jepet mundësia për të eksportuar produktet
e tyre të specializuara. Kjo është mënyra e mëtejme për bujqësi të qëndrueshme në të ardhmen.
6.5. Kapacitet institucionale dhe të menaxhimit (publike dhe private)
Lidhja ndërmjet sektorëve publikë dhe privatë për sektorin agro-mjedisor dhe sigurinë e ushqimit dhe ushqimit
për kafshë janë paraqitur në skemën tabelore të mëposhtme. Ajo tregon se si propozimet e projektit janë të
lidhura me MMPH-në, MBPZHR-në, AUV-në (institucionet publike) dhe fermerët, Shoqatat e Prodhuesve dhe
OBU-të. Propozimet gjithashtu përfshinë Institucionet Financiare (private). Qëllimi është që të rekomandohet
politika e sigurisë së ushqimit dhe ushqimit për kafshë e integruar në mbrojtjen mjedisore. Më shumë detaje
janë dhënë në Raportin Teknik të Detyrës 4 (vlerësimi i zinxhirit ushqimor).
6.6. Analizat ekonomike dhe financiare
Siç është përmendur më lartë (në pikën 5.4) pasi që projekti kishte çmim të caktuar global atëherë nuk ka analiza
ekonomike dhe financiare.
Gjithashtu nuk kishte aktivitet të veçantë të TeR për të mbështetur IHMK-në dhe IBK-në, megjithatë një sistem
i përhershëm dhe i qëndrueshëm i monitorimit të tokës mund të arrihet kur që të dyja MMPH-ja dhe MBPZHRja mund (i) të kenë qasje në laboratorët e pajisur mirë të cilët aplikojnë dhe përmbushin standardet evropiane,
dhe (ii) të kryejnë analizat dhe monitorimin e nevojshëm të tokës në baza të rregullta. Përveç të qenit qartë më
i besueshëm, arsyetimi kryesor është motivuar edhe nga kostoja. Për të analizuar vetëm një mostër të tokës për
22 parametra duke përdorur Plazmën Dyshe të Përçueshmërisë – Spektroskopinë e Emisioneve Atomike (PDP –
SEA) në rajon kushton 350 EURO. Për të testuar dhe analizuar tokën në nivel kombëtar, që është baza e sistemit
monitorues të tokës, është thjeshtë shumë e kushtueshme nëse kryhet nga agjencitë joqeveritare dhe/ose
laboratorët jashtë vendit.
Kostoja e rimëkëmbjes e rekomanduar nga projekti është për fermerët që të jenë përgjegjës për të pasur tokat
e tyre të analizuara para se ata te shesin produktet e tyre në treg. Pajisja FPXFS dhënë IHMK-ja në fund të
projektit në disa mënyra do të ulë këto shpenzime por prapëseprapë laboratorët duhet të jenë të akredituar
sipas ISO që rezultatet të pranohen në shkallë kombëtare dhe ndërkombëtare.
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FINANCIAL
INSTITUTIONS

FVA
- Monitoring
- Control
- Surveillance
- Residue Monitoring Programme

- Banks
- Insurance companies
- Investment Plan

FARMER

PROCESSORS
+ FBOs

CROPS

AGRICULTURAL
ADVISORY SERVICES
- Soil analysis
- GAP
- Producer Association
- Business Plan

HACCP

MARKET
MESP
- Soil Protection (AISP)
- CLEA risk analysis

Skema tabelore e politikave së sigurisë së ushqimit dhe ushqimit për kafshë e integruar me mbrojtje të mjedisit
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7.

Monitorimi dhe vlerësimi (M&V)

7.1. Përkufizimi i indikatorëve
Implementimi i projektit ka kërkuar synime të arritshme dhe proces efektiv të monitorimit. Metodologjia për
M&V i ka mundësuar ekipit të projektit të:
 zgjidhë problemet me kohë;
 ngrit efektivitetin e programeve të ngritjes së kapaciteteve;
 përmirësojë dizajnin e projektit;
 përmirësojë praktikat e punës;
 konsolidojë dhe zgjerojë partneritetin.
Ekipi i projektit në bashkëpunim me përfituesit ka zhvilluar ‘indikatorët e matshëm të arritjes së projektit’
gjatë fazës fillestare. Këta kanë ofruar kritere specifike për vlerësim si dhe masat e tyre të verifikimit dhe
janë shtuar në kornizën logjike të përditësuar (shih Shtojcën 1.) për tu vlerësuar gjatë implementimit të
projektit. Lista indikative paraqitet më poshtë:
Korniza
logjike
Objektiva e
përgjithshme

Qëllimi i
projektit

Indikatorët e matshëm nga faza fillestare

Shkalla e arritjes

 RRBET pozitiv për menaxhimin e tokave të ndotura në Kosovë
 Produktet e Kosovës janë në përputhje me legjislacionin e BE-së
 Drejtoria e Përgjithshme e KE-së për Mbrojtjen e Shëndetit &
Konsumatorit pozitive për produktet bujqësore të importuara nga
Kosova

 Me marrjen e mostrave të tokës në një
referim të shkallës prej 1/0.7km2 dhe
1/0.5km2 në ‘pikat e nxehta’, të dhënat i
plotësojnë kriteret e tanishme të RRBET
dhe mund të shtohen në rrjetin e tyre;
 Produktet tashmë janë në përputhje me
legjislacionin e BE-së;
 Komentet e fundit (dhjetor 2014) nga
DG SANCO tregojnë se standardet e
ushqimit dhe ushqimit për kafshë duhet
të fuqizohen. Megjithatë, nuk është
gjetur nivel i lartë i ndotjes në produktet
bujqësore në zonat e studimit.
 Po, përafrimi është evident, por duhet
të fuqizohet zbatimi;
 Toka aktuale e ndotur bujqësore në
zonën e studimit ka qenë e
papërfillshme dhe nuk është gjetur
ndotje e niveleve të larta të
rëndësishme;
 Ky duhet të jetë rezultati i ndërhyrjes së
projektit në periudhën afatmesme;
 Buxheti mjedisor është i kufizuar, por
toka e ndotur është gjetur vetëm në
zonat jo bujqësore, për këtë janë
identifikuar tashmë ‘pikat e nxehta’ nga
AKMM-ja;
 Kjo është tashmë evidente përgjatë 2
viteve të fundit, por kërkon përkrahje
nga qeveria.

 Legjislacioni i Kosovës për agro-mjedis i harmonizuar me standardet
e BE-së dhe ndërkombëtare
 Zbatimi dhe fuqizimi i legjislacionit
 Komente pozitive nga RRBET dhe shoqatat shkencore për reformat e
bëra në menaxhimin e tokës së ndotur
 Të ardhura të ngritura për prodhuesit dhe OBU-të që ndërlidhen me
menaxhimin më të mirë dhe qasje të përmirësuar në tregun e
produkteve pas implementimit të legjislacionit dhe rekomandimeve
të projektit
 Ngritja e hises së buxhetit shtetëror të ndarë për rehabilitimin e tokës
bujqësore të ndotur
 Hise e ngritur e sektorit bujqësor në GDP-në e përgjithshme të
Kosovës
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Rezultatet

Aktivitet

 Detyra 1
 Është përfunduar analiza e zbrazëtive dhe TeH
 Është bërë transpozimi dhe miratimi i standardeve të direktivave të
BE-së dhe atyre ndërkombëtare
 Laboratorët e njohur ndërkombëtarisht nga AE dhe BNAL
 Një numër i akteve legjislative është miratuar duke zbatuar rregullat
dhe procedurat e AE dhe BNAL
 Një numër i pjesëmarrësve në kurse trajnuese dhe punëtori +
vlerësim pozitiv
 Detyra 2
 Implementim i plotë i kërkesave të studimit të ndotjes së tokës
 Laboratorët aplikojnë seritë ISO/IEC 17000 dhe është/janë
nënshkruar kontratë(a)
 Raportet e laboratorit janë pozitive dhe rezultatet e fituara janë
brenda kufijve të sigurisë të pranuar ndërkombëtarisht
 Një numër i stafit është trajnuar me njohuri të vërtetuara në lidhje me
standardet e BE-së dhe standardet tjera të miratuara ndërkombëtare
 Një numër i punëtorëve i përdorë të dhënat e reja për ndotjen e tokës
bujqësore dhe sistemet tjera të informatave për tokën, p.sh.
aplikacionet e bazuara në GIS
 Një numër i pjesëmarrësve në kurse trajnuese dhe punëtori +
vlerësime pozitive
 Detyra 3
 Janë realizuar të gjitha aktivitetet e projektit
 Është përgatitur lista e plotë e pikave dhe jo pikave të burimeve për
ndotësit e tokës
 Janë zhvilluar rekomandimet për të shmangur dhe kontrolluar
ndotjen e tokës bujqësore
 Detyra 4
 Një numër i procedurave analitike në përputhje me kërkesat e sigurisë
së ushqimit të BE-së, një numër i rezultateve me referenca nga
ushtrimet e testimeve ndër-laboratorike
 Një numër i rregulloreve të prodhimit të zhvilluara për sektorët
relevantë
 Standardet e analizave kombëtare të harmonizuara me standardet
ndërkombëtare
 Shërbimet e zgjeruara të fermës janë zgjeruar për ët përfshirë
menaxhimin e tokës së ndotur
 IFN-të janë identifikuar për të përkrahur OBU-të në sektorin bujqësor
duke përfshirë sistemin e harmonizuar të SIURR dhe RASFF
 Një numër i pjesëmarrësve në kurse trajnuese dhe punëtori +
vlerësimi pozitiv
 Një numër i përfaqësuesve rajonal të organizatave të
konsumatorëve kanë marrë pjesë në seminare, vlerësim pozitiv nga
organizatat e konsumatorëve
 Detyra 5
 Një numër i stafit është trajnuar me njohuri të vërtetuara në lidhje me
standardet e BE-së dhe standardet tjera ndërkombëtare
 Një numër o pjesëmarrësve në kurse trajnuese
 Punëtori + vizita studimore + vlerësim pozitiv
 Detyra 6
 Është përgatitur dhe shpërndarë material edukativ dhe i vetëdijesimit
 Përgjigje pozitive nga mediet kombëtare dhe lokale
 Janë mbajtur një numër i debateve publike dhe ka pasur pjesëmarrje
dhe përgjigje të mirë
 Materialet edukative janë pranuar nga organizatat rinore dhe e kanë
miratuar atë në plan programet e tyre
 Institucioneve arsimore i është shpërndarë material i fushatës për
vetëdijesim
 Përgjigje pozitive nga grupet e synuara për materialet e vetëdijesimit
 Miratimi i raporteve
 Përfundimet dhe rekomandimet janë marrë nga MMPH-ja dhe
MBPZHR-ja për zbatimin e studimeve të tyre në të ardhmen

Detyra 1: janë përmbushur të gjithë
indikatorët me shkallë të lartë të
pjesëmarrjes në kurset trajnuese.

Detyra 2: janë përmbushur të gjithë
indikatorët, gjithashtu me shkallë të lartë
të pjesëmarrjes në kurset trajnuese.

Detyra 3: Është përfunduar dhe janë
përmbushur të gjithë indikatorët.

Detyra 4: Vlerësim pozitiv nga të
trajnuarit dhe përfaqësuesit rajonal.
 IFN-të duhet të informohen për
progresin e bërë, por po ashtu edhe me
kufizimet me të cilat ballafaqohet
sektori agro-bujqësor për planifikimin e
ndërhyrjeve të mëtejme;
 Mbrojtja e mjedisit duhet të bëhet
prioritet nga qeveria dhe donatorët;
 Rëndësia e çështjeve agro-mjedisore si
shtyllë e zhvillimit rural duhet të
promovohet.

Detyra 5: Vlerësim pozitiv.

Detyra 6: Vlerësim pozitiv, por nevojitet
më shumë vetëdijesim para se të bëhet
më pjesë e plan programit. Qeveria e ka
bërë prioritet mbrojtjen e mjedisit.

 Po

 Janë miratuar raporti fillestar, raportet
mujore (14) dhe raportet e përkohshme
(6);
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 Përgjigje pozitive nga përfituesit tjerë
 Përgjigje pozitive nga palët e interesit dhe në veçanti siguri publike në
rezultatet e projektit SNTB
 Miratimi i rekomandimeve nga komunitetet bujqësore

 Përgjigje pozitive nga përfituesit;
 Përgjigjet fillestare pozitive nga (disa)
palë të interesit, por duhet të zhvillohen
më shumë mjete ekonomike para
miratimit të rekomandimeve.

7.2. Rishikimet dhe vlerësimi
Raporti afatmesëm MOR (ref: MR-147048.01 i datës 15 qershor 2014) e ka dhënë këtë vlerësim për projektin:

Sistemi i vlerësimit për projektin nga MOR, qershor 2014

Duke qenë pozitiv ai po ashtu ka dhënë komente dhe rekomandime të vlefshme të cilat janë ndjekur nga
projekti gjatë fazës së implementimit. Brengë e posaçme në raportin MOR ka qenë qëndrueshmëria e sistemit
të monitorimit të tokës në të ardhmen. Kjo diskutohet në hollësi në pjesën 4. Si përmbledhje, qeveria e merr
rolin si ‘auditor’ për të siguruar se sistemi funksionon dhe ua lë përgjegjësinë për monitorimin e tokës
fermerëve, shoqatës së prodhuesve dhe OBU-ve. Forcat e tregut dhe mjetet ekonomike do të sigurojnë
qëndrueshmërinë e sistemit.
Gjithashtu vlen të theksohet se gjatë implementimit të projektit Grupet Punuese janë inkurajuar që të
monitorojnë dhe vlerësojnë aktivitetet e tyre përkatëse ‘në teren’. Rezultatet janë rishikuar në baza të
rregullta dhe janë raportuar në (14) raporte mujore. Pjesëmarrja e agjencive tjera kyçe dhe komunitetit
bujqësor si dhe e shoqërisë civile janë monitoruar gjithashtu. Qëllimi ka qenë që gjithnjë të zbatohen
rekomandimet nga monitorimi për të siguruar se projekti ka qenë në rrugë të duhur për të përmbushur
rezultatet e planifikuara.
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8.

Mësimet e mësuara, përfundimet dhe propozimet

8.1.

Mësimet e mësuara

8.1.1. Komentet e përgjithshme
Me siguri pjesa më e rëndësishme e secilit projekt është që të synohen rezultate të cilat e promovojnë
qëndrueshmërinë e objektivave fillestare. Ky projekt nuk ka qenë ndonjë përjashtim. Gjatë gjithë kohës e
kemi rishikuar progresin (apo ndryshe) e aktiviteteve dhe janë bërë përshtatjet e nevojshme gjatë fazës së
implementimit. Qëndrueshmëria dhe përmirësimi i zhvillimit të kapaciteteve kanë qenë synimet tona.
Koncepti i qëndrueshmërisë është rishikuar nga KE-ja përgjatë disa viteve të fundit dhe theksi kryesor sot
është që kontributet e projektit të bazohen në pronësi. Me fjalë tjera, promovimi i masave të pronësisë me
të cilat i përkushton përfituesit në përmirësimin e aktiviteteve të tyre në një sektor të caktuar. Shumë shpesh
besimi se sponsorizimi i udhëhequr nga donatori në mënyrë natyrale qon te qëndrueshmëria është
çorientuese. Ndryshimi më i rëndësishëm në politikat e BE-së sot është t’u lejohet përfituesve që të jenë
shtytës dhe udhëheqës në zhvillimin e politikave. Kjo tregohet në diagramin në vijim:
1. Limited hypothesis: focusing on donor inputs

Sustainable
capacity and
results

Donor inputs
and activities
wrongly assumed to lead to

2. Broader hypothesis: converting ownership into tangible commitments

Activities by
Beneficiaries

Sustainable
capacity and
results

Donor inputs under
beneficiary leadership
leading to

Burimi: e përshtatur nga ‘Çështjen e qëndrueshmërisë për projektet e bashkëpunimit teknik të BE-së (2009)’

Në rastin e projektit SNTB, qëllimi ka qenë që masat e menaxhimit mjedisor dhe në veçanti mbrojtja e mjedisit
të implementohen në partneritet me komunitetin bujqësor. Përveç kësaj, është zhvilluar dhe promovuar
ofrimi i shërbimeve teknike si pjesë e SMSU-së. Pas një numri të konsiderueshëm të diskutimeve të hapura
dhe të sinqerta gjatë SKUUK si dhe të FVP-së, mund të thuhet se shumica e fermerëve dhe e OBU-ve kanë
qenë të kënaqur që qeveria po reagonte për frikësimet për ushqim në disa vitet e fundit. Megjithatë, është
po ashtu e qartë se sektori privat nuk do të investojë në sektorët e tyre derisa të përcaktohen dhe
‘kurorëzohen’ shpërblimet dhe përfitimet financiare. Për këtë arsye, projekti promovoi më shumë partneritet
publiko/privat me përgjegjësi nga të dyja anët. Kjo kërkon investim të konsiderueshëm nga sektori publik në
analizimin e tokës bujqësore, monitorimin e dheut dhe mbajtjen e akreditimit me ISO/IEC të laboratorëve të
IHMK-së dhe IBK-së. Derisa këto të mos financohen si duhet atëherë pronësia do të jetë objekt i kompromisit.
Megjithatë, laboratorët privat mund të marrin iniciativën dhe të jenë më konkurrues dhe në këtë mënyrë
marrin përsipër rolin nga shteti.
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8.1.2. Komentet specifike
Mësimet specifike të mësuara në lidhje me politikat dhe kontekstin e programit kanë qenë si në vijim:
Për zhvillim të kapaciteteve: Projekti kishte për qëllim zhvillimin e kapaciteteve gjithëpërfshirëse. Kërkohej
dialog i konsiderueshëm dhe mirëkuptim i përbashkët, dhe investim të konsiderueshëm në trajnime në vend
të punës. Megjithatë, disa tema ishin shkencore dhe të ndërlikuara dhe nuk është e sigurt nëse këto mund
të përcillen për një p periudhë të shkurtër kohore.
Për politika/këshillën e ekspertit: Kjo ka qenë e një natyre teknike. Në këtë projekt, ekspertët kyç dhe
ndërkombëtar kanë qenë këshilltarët kryesor për politika, por nëse kjo e ka përforcuar qëndrueshmërinë ka
qenë sërish e debatueshme për shkak të shkencës së ndërlikuar e cila nevojitej për studime dhe analiza.
Megjithatë, inputi i të dhënave kërkonte koordinim të ngushtë me ekspertët e AKMM-së për GIS në mënyrë
që ata të jenë në gjendje të shtojnë të dhëna të reja kur të grumbullohen. Zhvillimi i SNDH-ve në masa
praktike të koduara me ngjyra që kërkon ndërhyrje në nivelet e larta (të kuqe) të përqendrimit të ndotësve,
është gjithashtu e lehtë të futen.
Për implementimin e SMSU-së: Kjo është e ndërlidhur me investimet klasike, përkatësisht përkrahja e
implementimit nëpërmjet investimit. AUV-ja ka nevojë për përkrahje të konsiderueshme nga fondet publike
dhe mund të nënkuptohet se qëndrueshmëria afatgjate mund të mos arrihet derisa kjo të mos shoqërohet
me financim adekuat dhe masa të projektimit buxhetor. Përkrahja e tërë SMSU-së do të jetë sfidë për
iniciativat e ardhshme të projektit (nga donatorët, MMPH-ja, MBPZHR-ja dhe AUV-ja) dhe duhet të vazhdohet
do të arrihet të përmbushen synimet e acquis-it të BE-së. Megjithatë, sektori privat duhet të marrë përsipër
përgjegjësitë e veta dhe të zhvillojë sistemet e veta si në kooperativat holandeze. Këto ndërmarrje multi
miliardëshe (euro) udhëheqin të gjithë sektorët e sigurisë së ushqimit nga ferma te piruni dhe të ushqimit
për kafshë dhe roli tradicional i agjencisë qeveritare si inspektor është zëvendësuar me ‘auditim’ dhe në këtë
mënyrë e kontrollon sektorin privat nëse e zbatojnë legjislacionin.
Për përgatitjen/lehtësimin e bashkëpunimit të BE-së: sërish, fillimi i iniciativave të SMSU-së dhe tërheqja e
financave shtesë nga partneritetet publiko/private do të përcaktojnë qëndrueshmërinë e këtyre aktiviteteve.
Ekipi i projektit ka luajtur një rol mbështetës me anë të dialogut dhe përkrahjes, duke u përqendruar në
kërkesë, pronësi dhe përkushtim. Përkrahja i është përshtatur kontekstit dhe kapacitetin ekzistues të
përfituesve. Janë hulumtuar të gjitha opsionet, siç janë:
 Vlerësimi i kërkesës;
 Vlerësimi i kontekstit, në veçanti i kurseve të trajnimit;
 Vlerësimi i kapaciteteve ekzistuese, duke i kushtuar vëmendje të veçantë fushëveprimit të vlerësimeve
dhe se si ato zbatohen;
 Harmonizimi i përkrahjes së AT-së me donatorët tjerë.
8.2. Përfundimet
Projekti ka arritur progres të gjerë sipas planifikimit dhe paraqitjes në hollësi në raportin fillestar, raportet
mujore (14), dhe raporte të përkohshme (6). Këto raporte gjithashtu kanë prezantuar aktivitetet e realizuara
dhe ato të planifikuara për periudhën vijuese raportuese. Gjithashtu janë mbajtur disa takime dhe diskutime
me qëllimin e prezantimit të qëllimeve dhe objektivave kryesore të projektit. Është arritur bashkëpunim i
gjerë me projekte ekzistuese të sektorit dhe duke mos harruar koordinimin ndër rajonal edhe për iniciativat
IMPEL, RENA dhe ECENA.
Dizajni fillestar i projektit siç është përcaktuar në TeR ka qenë i vlefshëm për sa i përket relevancës dhe
fizibilitetit. Metodologjia e përcaktuar në raportin fillestar po ashtu ka qenë e vlefshme. Nuk janë bërë
ndryshime, vetëm plotësime kur janë identifikuar zbrazëti të njohurive gjatë implementimit të projektit.
Ekipi i projektit, përfituesit dhe palët e interesit janë përfshirë në vendimmarrje dhe zgjidhje të problemeve
në baza ditore. Po ashtu ka pasur takime të rregullta me institucionet tjera, agjencitë dhe ministritë për të
bërë përpjekje për t’i përfshirë ato në mbrojtjen e mjedisit në veçanti në lidhje me sektorin bujqësore. Në
këtë mënyrë, shpresohet se MMPH-ja, MBPZHR-ja dhe AUV-ja mund të adresojnë çështjet e rëndësishme të
sektorit të tyre në të ardhmen.
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8.3. Propozimet
Pjesa në vijim është përmbledhje e propozimeve kryesore bazuar në diskutimet dhe vlerësimet e bëra gjatë
implementimit të projektit.
Detyra 1 (përkrahje për MMPH-në dhe MBPZHR-në në përditësimin e kornizës ligjore që e mbulon ndotjen e
tokës)
1. UAMDH-ja përfundimtare tashmë është përfunduar dhe suksesi i projektit do të jetë nëpërmjet
implementimit dhe zbatimit të këtij legjislacion. Andaj, miratimi i shpejtë është i nevojshëm.
2. Grupi Punues Ndërministror për Ligje duhet të vlerësoj ndikimin e legjislacionit në agjencitë përkatëse
dhe posaçërisht në komunitetin bujqësor në Kosovë.
3. Autoritetet e Kosovës duhet gjithashtu të konsiderojnë hartimin dhe miratimin e ligjit të dedikuar për
mbrojtjen e tokës bujqësore i cili do të ketë implikime më të fuqishme të zbatimit ligjor se sa udhëzimi
administrativ.
4. Lista e Kosovës (‘Nivelet Maksimale të Lejuara të Shkarkimit dhe Përhapjes së Ndotësve në Dhe’) është
përditësuar duke e përdorë ‘Listën Holandeze’ si udhëzim për të definuar Standardet e Ndotësve të Dheut
(SNDH)19. Në të ardhëm paraqiten analiza të reja të rrezikut, pastaj ato do të rishikohen më tej për të
siguruar implementimin praktik në nivel kombëtar. Kjo kërkon ngritje të kapaciteteve shtesë për
shërbimet e monitorimit të AKMM-së (IHMK), MBPZHR-së (IBK) dhe AUV-së.
Detyra 2 (studimi i hollësishëm mbi ndotjen e tokës bujqësore)
1. FPXFS është metodë e përzgjedhur për zbulimin dhe cilësimin e përhapjes së elementeve dhe duhet të
jetë përzgjedhje e pajisjes për monitorimin e ndotjes së tokës bujqësore në të ardhmen. Ajo mund të
përdoret në të vërtetë për secilin lloj të mostrës pa hapa pengues të para trajtimit. Për më tepër,
megjithëse jo as e ndjeshme sa teknikat e ‘kimisë së lëngshme” siç është ICP-AES, kjo ka disa përparësi
duke përfshirë shpenzimet, shpejtësinë, lehtësinë e përdorimit dhe bartjen.
2. Rezultatet e analizave të mostrave të dheut tregojnë se përqendrimet e metaleve të rënda (Zn, Cu, Cr, Ni,
Cd, Pb, Hg, Zn, Cu, As, dhe Ni) për 17 komuna janë brenda Standardeve të Ndotësit të Dheut (SNDH) të
‘Listës së Kosovës’ e përditësuar për pjesën dërrmuese të mostrave të dheut. Aty ku ka nivele të larta
(p.sh. të Cr, Ni, Pb dhe Cd), atëherë studimet teren kanë treguar se lokacionet e mostrave të marra kanë
qenë ose në zona bujqësore apo janë përdorë për qëllime jo bujqësore dhe/ose urbane.
3. Nuk është gjetur ndotje në ndonjërën nga të lashtat (perime, drithëra dhe fruta) nga mostrat e marra nga
17 komuna qoftë nga metalet e rënda (në veçanti Cr, Ni, Pb, Zn, dhe As) apo të ndotësve organik.
Megjithatë, rekomandohet që si pjesë e Sistemit të Menaxhimit të Sigurisë së Ushqimit (SMSU) të gjitha
ushqimet dhe ushqimi për kafshë të analizohet rregullisht dhe në mënyrë sistematike për të siguruar
sigurinë dhe besimin e publikut.
4. Si fermeri ashtu edhe operatori i biznesor i ushqimit (OBU) janë përgjegjës dhe të detyruar sipas ligjit për
produktet bujqësore që i shesin në treg dhe kjo nevojitet që të përcillet nëpërmjet fushatave të ndryshme
për vetëdijesim publik (shih raportin teknik të detyrës 4). Ata janë përgjegjës për monitorimin e tokës ës
tyre për sa i përket parametrave të rëndësishëm duke përfshirë ndotjen dhe fertilitetin.
5. Politikat dhe programet duhet të miratohen në mënyrë që të merren parasysh kushtet edafike lokale dhe
praktikat bujqësore. Në këtë mënyrë mund të zhvillohen masat e duhura lokale për përmirësimin e
absorbimit të metaleve të rënda nga të lashtat nëse ato prodhohen në tokën e ndotur. Këto masa duhet
të monitorohen rregullisht për të marrë parasysh faktorët siç janë akumulimi i metaleve të rënda në tokë
përgjatë kohës.
6. Pasi që nuk është gjetur ndotje e përhapur e tokës bujqësore dhe kur nivelet e larta janë gjetur ato kanë
qenë specifik për vendin, nuk ka nevojë që në këtë fazë të rekomandohen të aplikohen masa të shkallës
së gjerë të përmirësimit/rehabilitimit. Vendimi për rehabilitim të vendit (me shpenzime të larta) varet nga
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shfrytëzimi i tokës dhe kërkesës së publikut. Megjithatë, masat e thjeshta dhe me shpenzime të ulëta për
rehabilitim duhet të promovohen nëpërmjet ‘Praktikave të Mira Bujqësore’ (PMB).
7. Deri më sot, janë bërë studime në 17 komuna. Rekomandohet të vazhdohet hulumtimi i hollësishëm i
tokave të mbetura bujqësore në 21 komunat tjera në Kosovë për të pasur një inventar të plotë mbi
ndotjen e dheut. Kjo gjithashtu do t’i identifikojë burimet dhe rrugët e ndotjes dhe të përfshijë vlerësimin
e rrezikut si dhe masat e përmirësimit dhe/se rehabilitimit.
8. Në bazë të rezultateve të studimit, hapat në vijim mund të rekomandohen për menaxhim të qëndrueshëm
dhe të shëndetshëm për mjedisin të tokës bujqësore në të ardhmen:
 Përmirësimi i menaxhimit të mbeturinave në tërë Kosovën si dhe të fillohet me ndërtimin e impiantet
e trajtimit të ujërave të zeza për industri dhe ekonomi familjare;
 Kontrollimi dhe promovimi i teknologjive më të mira në dispozicion (TMD) për miniera dhe menaxhim
të ujërave të zeza si dhe kontrollimi i deponive për rrjedhje të mundshme;
 Realizimi i studimeve shtesë për të identifikuar dhe rrethuar ‘pikat e nxehta’ dhe nëse është e
nevojshme, të aplikohet rehabilitimi i duhur duke përdorë TMD-të.
Detyra 3 (identifikimi i burimeve të ndotjes dhe propozimi për masat e përmirësimit)
1. Kosova ballafaqohet me sfida jo vetëm në monitorimin e burimeve pika dhe jo pika të ndotjes, por
gjithashtu edhe të kontrollojë dhe parandalojë degradimin e mëtejmë të mjedisit. Ekzistojnë ‘pika të
nxehta’ mjedisore dhe këto tashmë janë identifikuar dhe janë paraqitur në hartë nga MMPH-ja/AKMMja. Por këto pjesë nuk përdoren për të lashta bujqësore. Përveç kësaj, ndikimi i tyre në tokat dhe dheun
bujqësor përreth në ushqimin/ushqimin për kafshë nuk është i theksueshëm.
2. Propozimet kyçe për përmirësimin e mbrojtjes mjedisore dhe bujqësore janë nëpërmjet legjislacionit,
përkrahjes dhe menaxhimit institucional.
3. Autoritetet kompetente për mbrojtjen e mjedisit dhe bujqësisë janë MMPH-ja (për ndotjen e tokës),
MBPZHR-ja (për ‘praktikat e mira’) dhe AUV (për kontrollin e ushqimit/ushqimit për kafshë).
4. Fermeri është përgjegjës (i) për ushqimin dhe ushqimin për kafshë që e prodhojnë në tokën e tyre, (ii) për
të siguruar që toka të cilën e kultivojnë analizohet për ndotës të mundshëm në baza të rregullta në një
laborator të akredituar, (iii) për të garantuar sigurinë e ushqimit dhe ushqimit për kafshë të cilin e shesin
për konsumim publik.
5. Operatori biznesor i ushqimit (OBUO) është përgjegjës sipas ligjit për sigurinë e ushqimit dhe ushqimit të
kafshëve që e shesin për konsumim publik.
6. Promovimi i PMB-së është kyçe, por vetëm njëra nga disa prej mjeteve të menaxhimit e cila nevojitet të
zhvillohet për të shmangur dhe kontrolluar ndotjen e tokës bujqësore. Andaj, nevojitet një qasje e
integruar. Megjithatë, promovimi i PMB-së, nëse implementohet plotësisht, do të zvogëlojë shpenzimet
dhe do të përmirësojë efikasitetin e mjeteve tjera. Andaj, kjo është gur-themel i masave të propozuara
për përmirësim.
7. Analizat e fizibilitetit tregojnë se produktet jo ushqimore si patate, kërp, farë drithërash, drithëra, liri,
farëra për vaj dhe peshk akuariumi/dekorativ janë tërheqëse në kuptim të vlerës së prodhimit neto
(VPN)/ha. Këto duhet të konsiderohen jo vetëm si alternativa për prodhimin e ushqimit në tokën e ndotur,
por gjithashtu edhe si mundësi për zhvillimin e tregjeve dhe ndërmarrjeve të reja.
8. Është e qartë se sistemi i përhershëm dhe i qëndrueshëm i monitorimit të tokës mund të arrihet vetëm
atëherë kur që të dyja MMPH-ja dhe MBPZHR-ja mund (i) të kenë qasje në laboratorët e pajisur mirë të
cilët zbatojnë dhe respektojnë standardet ndërkombëtare, dhe (ii) të realizojnë analizat e nevojshme të
dheut dhe monitorimin në baza të rregullta. Për të arritur këtë, rekomandohet që IHMK-ja dhe AUV-ja të
arrijnë statusin e akreditimit ISO/IEC nga Drejtoria e Akreditimit e Kosovës (DAK) sa më shpejtë që është
e mundur.
Detyra 4 (vlerësimi i zinxhirit të ushqimit)
1. Për sektorin si tërësi, mund të duket se ekziston mundësia për ngritjen e prodhimit dhe po ashtu për një
fushëveprim të konsiderueshëm në Kosovë për të zhvilluar produkte bujqësore organike dhe speciale të
cilat kanë kërkesë të lartë në rajon dhe në shtetet anëtare të BE-së.
2. Nuk është gjetur ndonjë rrezik për shëndetin publik në ndonjërin nga produktet e ushqimit dhe ushqimit
të kafshëve të analizuara nga projekti në zonën e studimit. Kjo përfshinë të korrat, produktet e kafshëve
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(mishi, shpezët, peshku, vezët dhe produktet e qumështit dhe qumështit të papërpunuar). Vlerat
maksimale të lejuara (VML) për prodhim vendor janë gjithashtu më të ulëta se limitet e përcaktuara në
legjislacion dhe kjo ka qenë e tillë në 2 vitet e fundit.
3. Disa faktorë duhet të merren parasysh kur të konsiderohen rreziqet e shëndetit publik të shoqëruara me
ushqimin dhe/ose ushqimin e kafshëve të prodhuar në tokën e ndotur. Kontaktet dhe të dhënat e
absorbuara nevojiten gjithashtu si karakteristika të pranuesit (p.sh. fëmija, i riu apo i rrituri). Të dhënat
gjithashtu nevojiten për këtë ekspozim përgjatë një periudhe kohore, bio-prania dhe bio-qasja e ndotësve
dhe kapaciteti i tyre për bio-zmadhimin teri te zinxhiri i ushqimit. Përqendrimi i tanishëm i ndotësit në
tokë është vetëm në fazën e parë të analizës bazuar në rrezik.
4. Analiza bashkëkohore e rrezikut në sigurinë e ushqimit dhe ushqimit për kafshë duhet të zëvendësojë
shfrytëzimin e studimit të përgjithshëm të rreziqeve. Kjo nënkupton se duhet të fuqizohet gjithashtu (i)
menaxhimi e rrezikut, (ii) vlerësimi i rrezikut, dhe (iii) opsionet e komunikimit të rrezikut. Kjo e fundit është
posaçërisht e rëndësishme për Kosovën pasi që do të ofrojë informata dhe opinione përgjatë procesit të
analizës së rrezikut dhe perceptimit të rrezikut për konsumatorët, industrinë, komunitetin akademik dhe
palët tjera të interesuara.
5. Për të përmirësuar sistemin e sigurisë së ushqimit dhe ushqimit për kafshë, atëherë duhet të parandalohet
që ndotja të futet në zinxhirin e ushqimit ‘në burim’. Do të thotë se duhet të hulumtohen 21 komunat e
mbetura. Kjo gjithashtu kërkon zhvillimin e mjeteve teknike dhe menaxhimin e gjithëmbarshëm shtetëror,
siç janë (i) monitorimi i rregullt dhe sistematik të dheut të fermave individuale, (ii) promovimi i ‘Praktikave
të Mira’ në veçanti PMB, (iii) përdorimi i modeleve kompjuterike për vlerësime të ekspozimit ndaj rrezikut
për të ndihmuar në vendimmarrje, (iv) përdorimin e PKKARR në të gjitha shoqatat e prodhuesve dhe
operatorët e bizneseve ushqimore në gjithë vendin, (v) zhvillimin e planeve biznesore të fermave në
bashkëpunim me shërbimet këshilluese bujqësore, (vi) zhvillimi i produkteve jo ushqimore të përkrahur
nga H&ZH në Kosovë, (vii) përdorimi i legjislacionit për përgjegjësi qytetare nga konsumatori për të
mbrojtur interesat e tyre. Këto mjete duhet të implementohen në përputhje me Ligjin për Mbrojtjen e
Mjedisit (ligji nr. 03/L-025) dhe Ligji për Tokën Bujqësore (Ligji nr. 02/L-26).
6. Autoritetet mund të konsiderojnë se duhet të veprojnë në rrethana ekstreme, kur për shembull mund të
ketë mundësi që ushqimi i ndotur të hyjë në zinxhirin e ushqimit. Dispozitat tashmë janë vendosur sipas
kompetencave të AUV-së për të kontrolluar këtë dhe nuk ka nevojë të rekomandohen mjete të reja të
menaxhimit. Në të vërtetë, ekziston legjislacion i zgjeruar i cili është miratuar që përfshinë mbrojtjen e
produkteve të kultivuara, shfrytëzimin e agro-kemikaleve, produkteve bujqësore, farërat dhe çështje të
mbrojtjes së mjedisit. Andaj, nevojitet zbatimi i legjislacionit ekzistues të përkrahur nga mjetet buxhetore
të kërkuara në nivel qendror.
7. Në ato raste kur nuk mund të identifikohet ndotësi, p.sh. nga burimet historike, shpenzimet e rehabilitimit
dhe/ose të ri-kultivimit të tokës së degraduar mund të paguhen nga qeveria. MMPH-ja mund të qaset për
të hulumtuar mundësitë e mbulimit të shpenzimeve. Ky është një shembull ku eko fondi do të ofronte
fonde në mënyrë të veçantë për çështjet e mbrojtjes së mjedisit.
8. Përgjegjësia për sigurinë e ushqimit dhe ushqimit për kafshë ndahet nga të gjithë ata që janë të përfshirë
në ushqim që nga prodhimi e deri te konsumimi. Fokusi është tek fermerët që të jenë të përgjegjshëm
dhe OBU-të përgjegjëse për produktet bujqësore të cilat i shesin në treg. Përveç kësaj, konsumatorët janë
gjithashtu përgjegjës për siguruar që produktet të cilat i blejnë ata të jenë kontrolluar nga autoritetet
kompetente. Kjo kërkon nga ata që të shikojnë etiketen në ushqimin e tyre. Kjo do të thotë se për të qenë
efikas dhe praktik sistemi i kontrollit të ushqimit dhe ushqimit për kafshë, nuk ka nevojë që autoritetet të
jenë të përfshira, përveç se në cilësinë e ‘auditimit’.
9. Theksi është për të siguruar që vetëm ushqimi i sigurtë dhe cilësor të jetë jetë në dispozicion për shitje
për publikun si dhe të zbatohet legjislacioni për të parandaluar apo eliminuar prodhimin e ushqimit në
tokën e ndotur potencialisht. Këto shihen si synime afatshkurtra për të sjellur një përmirësim të shpejtë
në situatën e tanishme.
10.Forcat e tregut duhet të jenë shtytëse të sistemit të sigurisë së ushqimit dhe ushqimit të kafshëve. Këto
do të parandalojnë në mënyrë natyrale dhe të paevitueshme ata të cilët nuk e zbatojnë legjislacionin nga
shitja e prodhimit të tyre. Kur fermerët i aplikojnë PMB dhe dëshirojnë të shesin produkte të sigurta dhe
cilësore, duhet ta bëjnë këtë me anë të etiketës ‘së sigurisë dhe cilësisë’. Fermat e vogla do të kenë nevojë
për ndihmë për të arritur këtë dhe duhet të koordinohet brenda shoqatës së prodhuesve. Lejimi i forcave
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të tregut që të mbizotërojnë dhe rritja e vlerës së produktit nëpërmjet shoqatës duken si synime
afatmesme.
11.Aplikimi i mjeteve të propozuara të menaxhimit do të rrisë të hyrat e fermës. Sektori në këtë mënyrë do
të jetë me më shanse për sukses. Zhvillimi rural si i tërë duhet të shihet si qëllim i përbashkët i shoqërisë
civile. Kjo duhet të fuqizohet nëpërmjet parasë publike nëse është e nevojshme. Ky është një synim
afatgjatë.
12.Stimulimi përbën që produktete e sigurta dhe cilësore mund të arrijnë çmim më të lartë në treg dhe në të
vërtetë konsumatori duhet t’i kërkojë ato produkte në mënyrë që prodhuesi të rrisë prodhimin dhe OBUja të ngritë shitjen. Besimi te konsumatori do të promovohet dhe shitja nëpërmjet shoqatës së
prodhuesve, me aplikimin e etiketës së sigurisë dhe cilësisë e ndërlidhur me fushata të vetëdijesimit publik
shihen si hapa të rëndësishëm në arritjen e kësaj.
13.Në të ardhmen, prodhuesit mund të binden që të adoptojnë teknologji, praktika të reja dhe të lashta të
specializuara. Sektorë të rinj mund të hapen sikurse bujqësia organike dhe përpunimi industrial jo
ushqimor. I gjithë ushqimi dhe ushqimi për kafshë për konsumim publik do të kontrollohet nga forcat e
tregut. Besimi i publikut do të rrihet. Fermat e vogla duhet të konkurrojnë me cilësi, me kujdes për kafshët
e tyre, në promovimin e PMB, dhe ofrimin e pasqyrës humane dhe me kujdes ndaj mjedisit në prodhimin
bujqësor. Duke e bërë zbatimin e gjerë të kontrolleve të standardizuara dhe rregulloreve të njohura nga
vendet tjera, duke përfshirë shtetet anëtare të BE-së, prodhuesve kosovar do t’iu jepet një stimulim për
të eksportuar produktet e tyre. Kjo është rruga drejtë bujqësisë së qëndrueshme në Kosovë.
14.Ngritja e kapaciteteve për IHMK-në dhe IBK-në janë të rëndësishme nëse do të themelohej një sistem i
përhershëm dhe i qëndrueshëm për monitorimin e ndotjes së tokës bujqësore. Megjithatë, këto janë
kufizime në buxhetin kombëtar dhe monitorimi nuk është prioritet në nivel qendror. Për të tejkaluar këto
vështirësi, barra e përgjegjësisë për monitorimin rekomandohet të bije te vet fermerët. Ata janë
përgjegjës, me këshillë nga Shërbimet Këshilluese Bujqësore dhe përkrahur nga MMPH-ja, për të siguruar
se toka e tyre monitorohet në baza të rregullta nga laboratorë të akredituar me ISO. Shoqata e prodhuesve
dhe OBU duhet të kërkojnë certifikatë të vlefshme të monitorimit të dheut për të shoqëruar të gjitha
produktet bujqësore që i blejnë. Kjo gjithashtu do të përkrahë çështje të gjurmimit për sigurinë e ushqimit
dhe ushqimit për kafshë. Në këtë mënyrë, forcat e tregut dhe mjetet ekonomike do të nxisin sistemin e
monitorimit të dheut dhe jo vetëm fonde nga buxheti qendror. Me fjalë të tjera, do të jetë i qëndrueshëm.
15.Pika përfundimtare është se projekti SNTB po bënë studim të ‘pikës së burimit’. Parametrat e dheut në
këtë mënyrë do të ndryshojnë përgjatë kohës edhe madje brenda fushës së njëjtë bujqësore. Ata madje
ndryshojnë në të lashta të ndryshme, sepse për shembull bio-prania e metaleve të caktuara do të
ndryshojë varësisht nga forma dhe kimia e dhuet. Kjo është arsyeja pse monitorimit i kohë pas kobshme i
parametrave të tokës, ushqimit dhe ushqimit për kafshë është qenësor për të siguruar zinxhirin nga ‘ferma
tek piruni’ dhe të ofrojë besim te publiku në rezultatet e fituara. Por, siç u përmend më sipër, barra e
përgjegjësisë i bie fermerit për të siguruar se toka e tyre analizohet. Ky është gjithashtu rezultat kyç i
projektit në ‘krijimin e një sistemi të përhershëm për monitorimin e ndotjes së tokës bujqësore’.
Detyra 5 (ngritja e kapaciteteve)
Ngritja e kapaciteteve është realizuar me një kombinim të teknologjive të avancuara dhe më të
përshtatshme. Këto janë paraqitur në pjesën 6.2 dhe nuk ka nevojë të përsëriten këtu. Duhet të theksohet
se kurset e gjuhës angleze janë vlerësuar nga përfituesit dhe komentet e tyre kryesore kanë qenë se ata do
të preferonin ndoshta 1 orë mësimore/ditë në vend të 2/javë për të dyja ministritë. Rekomandohet që kurse
të tilla të jenë pejsë e kontributeve të At-së në të ardhmen, ngase edhe një observues i rastit mund të vërenë
se një numër i stafit i kanë përmirësuar shkathtësitë e tyre gjuhësore dhe përfitimet janë afatgjata.
Detyra (edukimi dhe vëtëdijësimi publik)
Në përgjithësi, takimet e mëdha publike nuk janë veçënarisht efektive për vendosjen e dialogut transparent
të cilin kërkon ta arrijë komunikimi. Përfshirja e pjesëtarëve të gjerë të publikut ka qenë një nga synimet e
projektit dhe diskutimet në ‘tryeza të rrumbullakta’ dhe takimi në programe televizive dhe radio do tu
mundësonte pjesëtarët e publikut të përgjithshëm që të këmbejnë pikëpamjet dhe brengat. Gjithashtu do të
preferohej një strategji komunikimi për ët marrë informata nga ekspertët dhe vendimtarësit.
Studimi mbi Ndotjen e Tokës Bujqësore (SNTB) në Kosovë
Projekt i financuar nga BE-ja
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Shfrytëzimi i ueb faqes së internetit ka qenë e kufizuar sepse vetëm informata të kufizuara do të mund të
shtoheshin. Gjithashtu është vënë re në SKUUK se pak respondent kishin dëgjuar për projektin SNTB edhe
pse ka pasur mbulim të gjerë në ngjarjen e paraqitjes së parë (2 tetor 2013) dhe në ngjarjet tjera sikurse Dita
e Tokës (22 prill 2014) dhe Dita e Mjedisit (6 qershor 2014).
Andaj propozohet që këto strategji tradicionale të komunikimit do të mund të plotësoheshin me mbulim të
të madh nga mediat në gazeta sepse ato lexohen dhe iu referohen në mënyrë të gjerë në Kosovë.
Informatat e mësipërme plotësohen nga raportet teknike të hollësishme për detyrat 1-4. Këto janë në
dispozicion në mënyrë elektronike dhe të printuara. Për shkak të bazës së të dhënave të zhvilluar, hartat GIS
janë vetëm në format elektronik.
Projekti SNTB tanë është përfunduar. Falënderime të veçanta dhe mirënjohje jepen për të gjithë ata që
ndihmuan që projekti të jetë i suksesshëm dhe posaçërisht për menaxhmentin dhe stafin e lartë të MMPHsë, MBPZHR-së dhe AUV-së si dhe ZBE-në në Kosovë.

Studimi mbi Ndotjen e Tokës Bujqësore (SNTB) në Kosovë
Projekt i financuar nga BE-ja
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Shtojcat

Shtojca 1.

Korniza logjike e projektit

Shtojca 2.

Shfrytëzimi i burimeve

Shtojca 3.

Raporti mbi rezultatet e performancës

Shtojca 4.

Materialet e fushatës së vetëdijesimit publik (FVP)

Studimi mbi Ndotjen e Tokës Bujqësore (SNTB) në Kosovë
Projekt i financuar nga BE-ja
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Shtojca 1. Korniza logjike e projektit
Objektivat e përgjithshme

Indikatorët e verifikueshëm në mënyrë
objektive

Përkrahja e MMPH-së dhe MBPZHR-së në
përmirësimin e sistemit të menaxhimit të
tokës duke përfshirë asistencën në krijimin
e një sistemi të përhershëm për

monitorimin e ndotjes së tokës bujqësore

Qëllimi

RRBET pozitiv për menaxhimin e tokave të

ndotura në Kosovë

Produktet e Kosovës janë në përputhje me
legjislacionin e BE-së (rregulloret,

direktivat dhe vendimet) dhe standardet
ndërkombëtare



Drejtoria e Përgjithshme e KE-së për
Mbrojtjen e Shëndetit & Konsumatorit

pozitive për produktet bujqësore të
importuara nga Kosova
Indikatorët e verifikueshëm në mënyrë
objektive
Legjislacioni i Kosovës për agro-mjedisi
harmonizuar me standardet e BE-së dhe

ndërkombëtare
Zbatimi dhe fuqizimi i legjislacionit



Komente pozitive nga RRBET dhe shoqatat

shkencore për reformat e bëra në

menaxhimin e tokës së ndotur
Të ardhura të ngritura për prodhuesit dhe
OBU-të që ndërlidhen me menaxhimin më

të mirë dhe qasje të përmirësuar në

tregun e produkteve pas implementimit të
legjislacionit dhe rekomandimeve të

projektit

Përkrahja e institucioneve qeveritare në
realizimin e studimeve të ndotjes së tokës
bujqësore dhe përkrahja për zbatimin e
legjislacionit vendor për mbrojtjen e tokës
bujqësore dhe të mjedisit

Burimi i verifikimit
Raportet e RRBET dhe EIONET



Përkushtim i vazhdueshëm dhe vendosmëri e qeverisë së
Kosovës për të qenë në përputhje me standardet e acquis-it
të BE-së dhe ato ndërkombëtare



Zhvillim dhe miratim i lehtë i legjislacionit dhe zabtim i
masave të rekomanduara

Gazeta Zyrtare e KE
Raportet e BE mbi importet e vendeve të
treta

Raportet e Drejtorisë së Përgjithshme për
Mbrojtjen e Shëndetit & Konsumatorit 
Raportet SAP mbi përkushtimin e qeverisë
së Kosovës në zbatimin e rekomandimeve 
të projektit
Burimi i verifikimit

Koordinim dhe bashkëpunim i përfituesve kryesor dhe i
palëve të interesit në zbatimin e detyrave të projektit
Pranim i rekomandimeve të projektit për menaxhimin dhe
rehabilitimin e tokës së ndotur
Supozimet



Përkushtim i qartë i MMPH-së, MBPZHR-së, AKMM-së dhe
AUV-së për të përkrahur implementimin e studimit të
hollësishëm

Raportet e veta të MBPZHR-së dhe MMPH-
së

Gatishmëri për pjesëmarrje në identifikimin e reformave dhe
ndarje më të madhe të buxhetit për zbatimin dhe fuqizimin e
legjislacionit

Gazeta Zyrtare e Republikës së Koosvës
Raportet e Monitorimit & Vlerësimit të
RRBET dhe autoriteteve të Kosovës

Raportet e GJM-së nga AKMM-ja
Raportet e statistikave kombëtare
Raportet e inspektoratit shtetëror



Stafi i IBK-së dhe IHMK-së marrin pjesë në të gjitha fazat e
implementimit të projektit



Fondet janë në dispozicion për autoritetet komunale për të
rehabilituar e ‘pikave të nxehta’ dhe ose në paraqitjen e
masave për përmirësim



Fonde në dispozicion për fermerët individual dhe OBU-të për
masat e përmirësimit të aplikuara në tokën bujqësore



Ka përgjigje pozitive nga agjencitë financiare qeveritare dhe
IFN-të në aplikimin e rekomandimeve të projektit



Nëse rregulloret e BE-së konsiderohen shumë të
kushtueshme për tu zbatuar nga fermerët dhe OBU-të, ata,
ata nuk duhet që vetëm të ndërrojnë tregjet apo të ‘drejtojnë
ngarkesën’ drejt rajoneve dhe/ose shteteve më pak
problematike me mbrojtje të kufizuar të konsumatorit

Raportet e AUV-së
Raportet ad-hoc të BE-së

Ngritja e hises së buxhetit shtetëror të
ndarë për rehabilitimin e tokës bujqësore
të



Supozimet

Hise e ngritur e sektorit bujqësor në GDPnë e përgjithshme të Kosovës

Studimi mbi Ndotjen e Tokës Bujqësore (SNTB) në Kosovë
Projekt i financuar nga BE-ja
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Rezultatet e pritshme

Indikatorët e verifikueshëm në mënyrë
objektive




Detyra 1
Përkrahje për MMPH-në dhe MBPZHR-në
në përditësimin e kornizës ligjore për
ndotjen e tokës





Detyra 2
Studimi i hollësishëm mbi ndotjen e tokës
bujqësore

Analiza e zbrazëtive dhe TeH e përfunduar



Është bëtë transpozimi i direktivave të BE
së dhe standardeve ndërkombëtare dhe
janë miratuar në legjislacionin e Kosovës
dhe instrumentet administrative në lidhje
me menaxhimin e ndotjes së tokës dhe 
masave për mbrojtjen e agro-mjedisore
Laboratorët e njohur ndërkombëtarisht

nga AE dhe BNAL
Një numër i akteve legjislative është

miratuar duke zbatuar rregullat dhe
procedurat e AE dhe BNAL

Një numër i pjesëmarrësve në kurse
trajnuese dhe punëtori + vlerësim pozitiv
Implementim i plotë i kërkesave të

studimit të ndotjes së tokës (përkatësisht

kontraktimi i laboratorëve, marrëveshja
për metodologjitë

Laboratorët aplikojnë seritë ISO/IEC
17000 dhe është/janë nënshkruar
kontratë(a)

Burimi i verifikimit
Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës

Supozimet



Raportet e Monitorimit & Vlerësimit
Raportet e veta të MBPZHR-së dhe MMPH
së
Raportet e AE dhe BNAL

Përfituesit kanë staf të mjaftueshëm dhe buxhet të
nevojshëm për të implementuar rekomandimet e projektit

Dokumentacioni e autoritetit kompetent
dhe rishikimet
Manualet me shkrim që përmbajnë
procedurat standarde të operimit
Raportet e vlerësimit nga pjesëmarrësit
Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës



Raportet e Monitorimit & Vlerësimit
Raportet e veta të MBPZHR-së dhe MMPH
së
Raportet e përkohshme dhe përfundimtar

të projektit

Raportet e laboratorit janë pozitive dhe 
rezultatet e fituara janë brenda kufijve të
sigurisë të pranuar ndërkombëtarisht

Adoptimi në rrjetin e informatave të RRBET
të rezultateve të fituara nga projekti

njohuri të vërtetuara në lidhje me
standardet e BE-së dhe standardet tjera të
miratuara ndërkombëtare

Adoptimi i legjislacionit parësor dhe dytësor për të
mundësuar implementimin e masave ‘ekuivalente’ të BE-së
dhe ato ndërkombëtare

Raportet e përkohshme dhe përfundimtar
të projektit





Një numër i stafit është trajnuar me

Në rastet ku toka është përcaktuar si e ndotur, analiza
pozitive e shpenzimeve-përfitimeve apo përfitimet shtesë
për pjesëmarrjen e përfituesve duke i ndryshuar regjimet e
prodhimit të lashtave ushqimore me metoda tjera të
prodhimit

Raportet laboratorike



Materialet e përgatitura trajnuese dhe
raportet e vlerësimeve nga pjesëmarrësit 

Një numër i punëtorëve i përdorë të
dhënat e reja për ndotjen e tokës
Studimi mbi Ndotjen e Tokës Bujqësore (SNTB) në Kosovë
Projekt i financuar nga BE-ja



Qasje e pakufizuar në të gjitha të dhënat relevante nga
institucionet e përfshira dhe ato jo të përfshira
drejtpërdrejtë në projekt
Laboratorët e kontraktuar i përmbushin standardet
ndërkombëtare dhe projekti ka besim në rezultatet
Përkushtim i qartë i MMPH-së, MBPZHR-së, AKMM-së dhe
AUV-së për të përkrahur implementimin e studimit të
hollësishëm
Stafi i përfituesve në dispozicion për trajnime intensive në
lidhje me hartimin dhe zbatimin e studimit të ndotjes së
tokës
Buxhet adekuat në dispozicion nga shpenzimet e papritura
nëse kërkohet testim shtesë i ‘pikave të nxehta’ të
identifikuara rishtazi
Kontrollet e ndotjes me shpenzime të larta nuk do të
dëmtojnë prodhuesit dhe operatorët e vogël
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bujqësore dhe sistemet tjera të
informatave për tokën, p.sh. aplikacionet e
bazuara në GIS
RRBET pozitiv për metodologjinë dhe
besimin në rezultatet e studimit të ndotjes
së tokës bujqësore
Një numër i pjesëmarrësve në kurse
trajnuese dhe punëtori + vlerësime
pozitive

Përfituesit kanë staf të mjaftueshëm dhe buxhet të
nevojshëm për të zbatuar rekomandimet e projektit dhe për
aktivitetet pasuese



Qasje e pakufizuar në të gjitha të dhënat relevante nga
institucionet e përfshira dhe ato jo të përfshira
drejtpërdrejtë në projekt

Janë realizuar të gjitha aktivitetet e
projektit

Raportet e Monitorimit & Vlerësimit

Është përgatitur lista e plotë e pikave dhe

jo pikave të burimeve për ndotësit e tokës

Raportet e përkohshme dhe përfundimtar

të projektit



Detyra 3
Identifikimi i burimeve të ndotjes dhe
propozimi i masave të përmirësimit





Janë zhvilluar rekomandimet për të

shmangur dhe kontrolluar ndotjen e tokës
bujqësore


Raportet e MBPZHR-së dhe MMPH-së

Raportet e AUV-së
Procesverbalet e Grupeve Punuese



Stafi i përfituesve dhe palëve të interesit, inspektoratit,
komunave dhe OBU-ve kanë njohuri bazike të nevojshme
për trajnim të mëtejmë
Buxhet adekuat në dispozicion për të zbatuar rekomandimet

Materialet trajnuese të përgatitura dhe
shpërndara nga projekti

Studimi mbi Ndotjen e Tokës Bujqësore (SNTB) në Kosovë
Projekt i financuar nga BE-ja
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Detyra 4
Vlerësimi i zinxhirit të ushqimit për sa i
përket pranisë/transmetimit të metaleve të
rënda





Një numër i procedurave analitike në 
përputhje me kërkesat e sigurisë së

ushqimit të BE-së, një numër i rezultateve
me referenca nga ushtrimet e testimeve
ndër-laboratorike

Një numër i rregulloreve të prodhimit të
zhvilluara për sektorët relevantë

Standardet e analizave kombëtare të
harmonizuara me standardet
ndërkombëtare
Shërbimet e zgjeruara të fermës janë
zgjeruar për ët përfshirë menaxhimin e
tokës së ndotur




IFN-të janë identifikuar për të përkrahur
OBU-të në sektorin bujqësor duke
përfshirë sistemin duke përfshirë vendet e
trajtimit dhe ruajtjes me shërbimet e tyre

ndihmëse të shpërndarjes.
Sistem i harmonizuar i SIURR dhe RASFF



Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës

Raportet mbi misionin e projektit
(Shërbimet Këshilluese Bujqësore), raporte
të përkohshme dhe raporti përfundimtar
Procesverbali i Grupit Punues
Manualet dhe doracakët e cilësisë që
adoptojnë procedurat e rekomanduara
(p.sh. për HACCP)
Raportet e AUV-së

MBPZHR-ja dhe MMPH-ja të gatshme të adoptojnë
rekomandimet dhe vlerësimet e prezantuara nga projekti
OBU-të duhet të ofrojnë staf adekuat, infrastrukturë dhe
shpenzimet operuese dhe ndërmarrjet duhet të
funksionojnë në nivelin e duhur të prodhimit.



Kapitali në dispozicion/i mundshëm për ndërmarrjet për
përmirësimin e impiantit dhe pajisjeve për të përmbushur
kërkesat ndërkombëtare të shëndetit.



Nëse rregulloret e BE-së konsiderohen shumë të
kushtueshme për tu zbatuar nga fermerët dhe OBU-të, ata,
ata nuk duhet që vetëm të ndërrojnë tregjet apo të ‘drejtojnë
ngarkesën’ drejt rajoneve dhe/ose shteteve më pak
problematike me mbrojtje të kufizuar të konsumatorit

Certifikata, dokumenti apo etiketa e
lëshuar nga prodhuesit dhe/ose organizatat
bujqësore në Kosovë do të pranohej dhe
njihej nga agjencitë ndërkombëtare si
përputhje me standardet ndërkombëtare 
që aplikojnë procedurat e SMSU-së të
njohura ndërkombëtarisht.

Raportet pozitive të INF për investim në të
ardhmen në industrinë bujqësore

Një numër i pjesëmarrësve në kurse
trajnuese dhe punëtori + vlerësimi pozitiv

Përgjigje pozitive nga IFN-të dhe përfitime të qarta në
ofrimin e asistencës për OBU-të.
Në rastet ku toka është përcaktuar si e ndotur, analiza
pozitive e shpenzimeve-përfitimeve apo përfitimet shtesë
për pjesëmarrjen e përfituesve duke i ndryshuar regjimet e
prodhimit të lashtave ushqimore me metoda tjera të
prodhimit, p.sh. të lashta jo ushqimore dhe biokarburanteve.

Një numër i përfaqësuesve rajonal të
organizatave të konsumatorëve kanë
marrë pjesë në seminare, vlerësim pozitiv
nga organizatat e konsumatorëve


Detyra 5
Ngritja e kapaciteteve për palët kryesore të
interesit në zbatimin e studimit të ndotjes
së tokës bujqësore



Detyra 6



Një numër i stafit është trajnuar me

njohuri të vërtetuara në lidhje me
standardet e BE-së dhe standardet tjera 
ndërkombëtare
Një numër o pjesëmarrësve në kurse
trajnuese, punëtori, dhe vizita studimore
me vlerësime pozitive

Materialet trajnuese për secilin grup të
synuar

Është përgatitur dhe shpërndarë material
edukativ dhe i vetëdijesimit

Raportet e medieve





Përkrahje për palët kryesore të interesit
për vazhdimin e implementimit të studimit
të ndotjes, që nënkupton qëndrueshmërinë
e veprimeve

Stafi i përfituesve dhe palëve të interesit, inspektoratit,
komunave dhe OBU-ve kanë njohuri bazike të nevojshme
për trajnim të mëtejmë
Të gjitha raportet janë në dispozicion në bazë të kërkesës

Raportet e misionit të projektit, raportet e
përkohshme dhe ai përfundimtar,
procesverbalet e KDP-së

Studimi mbi Ndotjen e Tokës Bujqësore (SNTB) në Kosovë
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Përfituesit kanë staf të mjaftueshëm dhe buxhet të nevojshëm
për të zbatuar rekomandimet e projektit
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Fushata e informimit dhe edukimit të
publikut





Përgjigje pozitive nga mediet kombëtare 
dhe lokale
Janë mbajtur një numër i debateve publike

dhe ka pasur pjesëmarrje dhe përgjigje të
mirë
Materialet edukative janë pranuar nga
organizatat rinore dhe e kanë miratuar atë
në plan programet e tyre



Institucioneve arsimore i është
shpërndarë material i fushatës për
vetëdijesim



Përgjigje pozitive nga grupet e synuara
për materialet e vetëdijesimit

Përmbledhje e detyrave

Kontributi










Faza 1: Mobilizimi dhe fillimi (1 muaj)
Faza 2: Implementimi (23 muaj)

Përgjigja e pjesëmarrësve në debatet
publike



Raportet e institucioneve arsimore



Burimi i verifikimit

Udhëheqësi i ekipi
= 440 d/p
Zëvendës UE
= 326 d/p
Eksperti kyç 2
= 250 d/p
Ekipi i ELASH-ve
=
365 d/p

Ekipi i ERASH-ve
=
670 d/p

Menaxheri i projektit - GIZ= sipas
nevojës





KONTRIBUTI TOTAL =





- 58 ERASH për ESMMDH





- 1 ELASH ndërkombëtar për kalibrim

2 051 d/p

Buxhet adekuat në dispozicion nga shpenzimet e papritura në
rast se nevojiten aktivitete shtesë për vetëdijesim gjatë
implementimit të projektit, p.sh., analiza e bazuar në rrezik
mund të tregojë se duhet të përfshihen grupet e synuara
shtesë.

1 raport fillestar
14 raporte mujore
6 raporte të përkohshme
4 raporte teknike të detyrave
1 draft raport përfundimtar
1 raport përfundimtar

Plus ekspertët e kontaktuar (në bazë të
detyrave) për:

Supozimet



Përfituesit kanë staf të mjaftueshëm dhe buxhet të nevojshëm
për të zbatuar rekomandimet e projektit



Buxhet adekuat në dispozicion nga shpenzimet e papritura në
rast se identifikohen (i) ‘pika të nxehta’ shtesë nga burimet
historike, (ii)më shumë komuna mund të kërkojnë masa të
rehabilitimit dhe ndërhyrjes, (iii) aktivitete të shtuara për
vetëdijesim nevojiten gjatë implementimit të projektit, p.sh. sa
më shumë ‘pika të nxehta’ që mund të identifikohen atëherë
analiza e bazuar në rrezik mund të tregojë se duhet të
përfshihen grupe të synuara shtesë

- 10 ERASH për SKUUSH
- 1 ELASH për futjen e të dhënave në
formatin Excel
- 2 ERASH për kurse të gjuhës angleze
- 2 laboratorë të akredituar me ISO/IEC të
kontraktuar nga Italia dhe Sllovenia)
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Detyrat e hollësishme
Faza fillestare

Rezultatet


Faza e implementimit

Detyra 1 (përkrahja e MMPH-së dhe
MBPZHR-së në përditësimin e kornizës
ligjore që mbulon ndotjen e tokës)
Detyra 2 (studim i hollësishëm mbi ndotjen
e tokës bujqësore)



Janë kryer studime të hollësishme për ndotjen e tokës bujqësore në shtatëmbëdhjetë komuna të Kosovës dhe janë
prezantuar rezultatet



Është kryer vlerësimi i hollësishëm i pranisë së metaleve të rënda në produktet bujqësore/ushqimore duke përfshirë
vlerësimin e gjasave të transmetimit të metaleve të rënda tek njerëzit nëpërmjet produkteve bujqësore. Kjo është plotësuar
me anë të studimit SKUUK për komunitetet urbane, rurale dhe bujqësore si dhe ngritja e kapaciteteve për MMPH-në për
shfrytëzimin dhe aplikimin e analizave të rrezikut duke përdorë modelet kompjuterike me teknologji më të fundit.



Është përgatitur lista e hollësishme e burimeve të ndotjes dhe janë bërë propozime për veprime pasuese.



Janë dhënë rekomandime në lidhje me monitorimin e tokës bujqësore dhe kontrollit të fertilitetit të tokës bujqësore.



Pas vlerësimit dhe analizimit të zinxhirit të ushqimit, janë dhënë rekomandime për shfrytëzimin/mos shfrytëzimin dhe llojin
e lashtave të lejuara në zonat ku janë gjetur përqendrime të metaleve të rënda mbi limitet e lejuara. Kjo është plotësuar
me zhvillimin e masave që do të miratohen nga autoritetet kompetente për të siguruar se produktet e ushqimit dhe ushqimit
të kafshëve në treg janë të sigurta për konsum njerëzor.



Është përgatitur dhe implementuar fushata për informim dhe edukim të publikut për mbrojtjen e mjedisit, me vëmendje
të veçantë në ndotjen e tokës.



Ngritja e kapaciteteve për laboratorët e MMPH-së dhe MBPZHR-së (përkatësisht IHMK-së dhe IBK-së) për t’i përkrahur ata në
procesin e akreditimit të tyre.

Detyra 3(identifikimi i burimeve të ndotjes
dhe propozimi për masat e përmirësimit)
Detyra 4(vlerësimi i zinxhirit të ushqimit),
Detyra 5 (ngritja e kapaciteteve)

Legjislacioni që mbulon fushën e mbrojtës së mjedisit është ndryshuar për të siguruar mbrojtjen e tokës bujqësore nga
ndotja. Udhëzimi administrativ për lejimin e ‘Normave të Substancave të Rrezikshme dhe Pranisë së Dëmshme në Dhe’ është
rishikuar dhe ndryshuar sipas nevojës
Është trajnuar stafi i MMPH-së, MBPZHR-së, AKMM-së, IBK-së dhe AUV-së në organizimin dhe implementimin e studimit të
ndotjes së tokës dhe programeve të kontrollit, duke përfshirë dizajnimin e studimeve të ndotjes, marrjen e mostrave dhe
transportit, teknikat laboratorike dhe prezantimin-interpolimin e rezultateve

Detyra 6 (edukimi dhe vetëdijesimi publik)

N.B. Pjesët e shënjuara me të kuqe janë aktivitetet shtesë përveç atyre të paraqitura në TeR.
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Shtojca 2. Raporti i shfrytëzimit të burimeve
A. Raporti 1
Titulli i projektit:
Studimi mbi Ndotjen e Tokës
Bujqësore (SNTB) në Kosovë
Periudha e planifikimit:
18 mars 2013 – 17 mars 2015
Nr

AKTIVITETET E
IMPLEMENTUARA

Nr i kontratës:
Nr i CRIS: 2013/313-408

Shteti:
Kosovë

Përgatitur më:
17 mars 2015

Kontraktori:
GIZ IS (DE) dhe NIRAS (PL)

KORNIZA KOHORE

PERSONELI
NDËRKOMBËTAR

Faqe:
1/2

PERSONELI LOKAL

PAJISJET +
MATERIALI

TË TJERA

Të planifikuar Të shfrytëzuar* Të planifikuar Të shfrytëzuar* Të planifikuar Të shfrytëzuar

1. Faza fillestare (mars – qershor 2013)

33

2. Faza e Implementimit (korrik 2013 – mars 2015)

33

0

995
75

230

Detyra 2

150

360

Detyra 3

120

350

Detyra 4

120

240

Detyra 5

147

240

Detyra 6

455

200

TOTALI

657

995

0
1 056

Detyra 1

1 620

Të planifikuar Të shfrytëzuar

Shih pjesën
5.1

Laboratorë të 2 laboratërë
akredituar të akredituar
me ISO/IEC të me ISO/IEC
nga Italia
kontraktuar
dhe
Shih pjesën
Sllovenia

5.1

Shih pjesën
5.1

Shih pjesën
5.1

1 056

Pothuajse 51% më shumë ELASH ndërkombëtarë janë shfrytëzuar se sa që është planifikuar për shkak të natyrës shkencore të projektit dhe shfrytëzimit të teknologjive të
avancuara.
* Janë planifikuar gjithsej 2 310 inpute të ekspertëve dhe janë shfrytëzuar 2 051. Megjithatë, kjo nuk i përfshinë ekspertët e kontraktuar (inputet në bazë të detyrave dhe dhe jo
në bazë të kohës) për (i) 58 ERASH-e për ESMMDH me inpute për periudhën 14 mujore për marrjen e mostrave të dheut, ushqimit dhe ushqimit për kafshë, (ii) 10 ELASH-e për
SKUUK-së me inpute për 6 muaj, (iii) 1 ELASH për futjen e të dhënave në formatin Excel, (iv) 1 ELASH ndërkombëtar për kalibrimin e pajisjes XRF equipment + trajnimi, (v) 2 ERASH
për kurset e gjuhës angleze me inpute prej mbi 20 muajve
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B. Raporti 2
Titulli i projektit:
Studimi mbi Ndotjen e Tokës Bujqësore
(SNTB) në Kosovë
Periudha e planifikimit:
18 mars 2013 – 17 mars 2015
BURIMET/KONTRIBUTET

TOTALI I PLANIFIKUAR

Nr i kontratës:
Nr i CRIS: 2013/313-408

Shteti:
Kosovë

Përgatitur më:
17 mars 2015

Kontraktori:
GIZ IS (DE) dhe NIRAS (PL)

PERIUDHA E PLANIFIKUAR
PERIUDHA E REALIZIMIT

Faqe:
2/2

TOTALI I REALIZUAR

PERSONELI

Kontributet në bazë të
kontratës

Ekspertët kyç

690

690
18 mars 2013 – 17 mars 2015

Zëvendës udhëheqësi
i ekipit

440

326

ELASH

520

365

ERASH

660

670

2 310

2 051

Nën-totali
PAJISJET,
MATERIALET,
KONTRIBUTET TJERA

TOTALI

Pjesa e mbetur në dispozicion









Spektroskopi XRF + analiza automatike + hardueri + aksesorët + softueri;
Matësit e ekspozuesve me rrezatim;
Pajisjet GPS;
Pajisjet për marrjen dhe ruajtjen e mostrave;
Kemikalet për të përkrahur IBK-në ne analizat e tyre ICP-AAS të ndotësve organik;
Posterë, broshura dhe bluza me mëngë të shkurtra për të përkrahur VP-në
Kontraktimi i 2 laboratorëve të akredituar me ISO/IEC nga Italia dhe Sllovenia.
2 310
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2 051

 58 ERASH për ESMMDH me
inpute për 14 muaj për
marrjen e mostrave të dheut,
ushqimit dhe ushqimit për
kafshë
 10 ELASH për SKUUK për
inpute gjatë 6 muajve
 1 ELASH për futjen e të
dhënave në formatin Excel
 1 ELASH për kalibrimin e
pajisjes XRF+trajnimi
 2 ERASH për kurse të gjuhës
angleze me kontribut mbi 20
muaj

Kontributet
muajve

përgjatë

24
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Shtojca 3. Raporti mbi rezultatet e performancës
Titulli i projektit:
Studimi mbi Ndotjen e Tokës Bujqësore (SNTB) në Kosovë
Periudha e planifikimit:
18 mars 2013 – 17 mars 2015

Nr i kontratës:
Nr i CRIS: 2013/313-408

Shteti:
Kosovë
Përgatitur më:
17 mars 2015

Faqe:
1/1

Rezultatet

Devijmi nga plani fillestar
(+ or -%)

Arsyet për devijim

Komentet për kufizimet & dhe
supozimet

Legjislacioni që mbulon fushën e mbrojtës së mjedisit është ndryshuar për të siguruar mbrojtjen
e tokës bujqësore nga ndotja. Udhëzimi administrativ përkatës është rishikuar dhe ndryshuar
sipas nevojës
Është trajnuar stafi i MMPH-së, MBPZHR-së, AKMM-së, IBK-së dhe AUV-së në organizimin dhe
implementimin e studimit të ndotjes së tokës dhe programeve të kontrollit

0%

-

Shih pjesën 4 për hollësi

0%

-

“

0%

-

“

0%

-

“

0%

-

“

100% kontribut ekstra

Zbrazëtia e njohurive e
identifikuar

“

0%

-

“

Pas vlerësimit dhe analizimit të zinxhirit të ushqimit, janë dhënë rekomandime për
shfrytëzimin/mos shfrytëzimin dhe llojin e lashtave të lejuara në zonat ku janë gjetur
përqendrime të metaleve të rënda mbi limitet e lejuara.

0%

-

“

Zhvillimi i masave që do të miratohen nga autoritetet kompetente për të siguruar se
produktet e ushqimit dhe ushqimit të kafshëve në treg janë të sigurta për konsum
njerëzor.

100% kontribut ekstra

Zbrazëtia e njohurive e
identifikuar

“

0%

-

“

100% kontribut ekstra

Të krijohet një sistem i
qëndrueshëm i monitorimit
në të ardhmen

Duhet të ndahet buxheti për
akreditim

Janë kryer studime të hollësishme për ndotjen e tokës bujqësore në shtatëmbëdhjetë
komuna të Kosovës dhe janë prezantuar rezultatet
Është kryer vlerësimi i hollësishëm i pranisë së metaleve të rënda në produktet
bujqësore/ushqimore duke përfshirë praninë/transmetimin e metaleve të rënda
Është përgatitur lista e hollësishme e burimeve të ndotjes dhe janë bërë propozime
për veprime pasuese.
Kjo është plotësuar me anë të studimit SKUUK për komunitetet urbane, rurale dhe bujqësore si
dhe ngritja e kapaciteteve për MMPH-në për shfrytëzimin dhe aplikimin e analizave të rrezikut
duke përdorë modelet kompjuterike me teknologji më të fundit.
Janë dhënë rekomandime në lidhje me monitorimin e tokës bujqësore dhe kontrollit
të fertilitetit të tokës bujqësore.

Është përgatitur dhe implementuar fushata për informim dhe edukim të publikut për
mbrojtjen e mjedisit, me vëmendje të veçantë në ndotjen e tokës.
Ngritja e kapaciteteve për laboratorët e MMPH-së dhe MBPZHR-së (përkatësisht IHMK-së dhe
IBK-së) për t’i përkrahur ata në procesin e akreditimit të tyre me ISO/IEC.
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Shtojca 4. Materialet e Fushatës së Vetëdijesimit Publik (FVP)
A. Posteri për FVP
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B. Broshura për FVP
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C. Posteri për ‘Ditën e Tokës’
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D. Broshura për ‘Ditën e Tokës’
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