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Ligji Nr. 02/L-79
PËR VEPRIMTARITË HIDROMETEOROLOGJIKE
Kuvendi i Kosovës,
Në bazë të Kreut 5.1 (f) dhe 9.1 26 (a) të Kornizës Kushtetuese për vetëqeverisje të
përkohshme në Kosovë (Rregullorja e UNMIK-ut 2001/9 e datës 15 maj 2001),
me qëllim të administrimit të mirë të veprimtarisë hidrometeorologjike të Kosovës, si dhe
definimin e kësaj veprimtarie, harmonizimin e politikave dhe standardeve me
Organizatën Botërore Meteorologjike (WMO) dhe të Bashkimit Evropian:
Miraton:
LIGJIN PËR VEPRIMTARITË HIDROMETEOROLOGJIKE
Neni 1
Qëllimi
Me këtë ligj rregullohen punët hidrometeorologjike dhe mënyra e kryerjes së tyre.

Neni 2
Përkufizimet
Moti - paraqet gjendjen fizike të atmosferës në një territor të caktuar, në kohën e dhënë e
karakterizuar nga një kombinacion i caktuar i elementeve meteorologjike
Klima - karakterizohet nga një regjim shumë vjeçar i motit me të cilin nënkuptohen jo
vetëm kushtet mbisunduese po edhe ata të mundshmet e motit për një vend të dhënë ose
më mirë me thënë në përgjithësi klima përcaktohet si rezultat i të gjithë dukurive
meteorologjike që karakterizojnë gjendjen mesatare të atmosferës me një pikë të caktuar
të rruzullit tokësor. Klima paraqet një renditje të ligjshme të proceseve atmosferike që
krijohen në një vend të dhënë, si rezultat i bashkëveprimit kompleks të rrezatimit diellor,
qarkullimit diellor, qarkullimit të atmosferës dhe sipërfaqes aktive shtresore,
bashkëveprim i cili përcakton regjimin karakteristik të motit për një vend.
Burimi i parë- është zona e ujërave të nëntokës në zonën e ngopur dhe me kontakt të
drejtpërdrejt me sipërfaqe të tokës.

IHMK - Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës.
MMPH - Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinorë.
Dukurit Meteorologjike janë: Bryma, Retë, Reshjet, Ngricat etj.
Elementet Meteorologjike janë: Temperatura, Era, Lagështia relative dhe absolute,
Diellzimi , Shtypja Atmosferike, etj.

Neni 3
Punë hidrometeorologjike në vështrim të këtij ligji, konsiderohen të gjitha llojet e
matjeve e të vrojtimeve të elementeve dhe dukurive meteorologjike,hidrologjike,
biometeorologjike, hidrobiologjike, përpunimi dhe shpallja e rezultateve të mbledhura të
këtyre matjeve dhe vrojtimeve, shpallja e informatave të rregullta dhe të kohë pas
kohshme për motin, gjendja e ujërave sipërfaqësore dhe të nëntokës, përcjellja dhe
hulumtimi i ndryshimeve dhe dukurive në atmosferën e hidrosferës me rëndësi për
ekonominë e Kosovës dhe studimi e vlerësimi i ndikimeve të tyre në mjedis.

Neni 4
Punët hidrometeorologjike i kryen Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës.

Neni 5
Punët hidrometeorologjike me interes për Kosovën janë:
1. Ndërtimi dhe mirëmbajtja e rrjetit themelor të stacioneve hidrologjike dhe meteorologjike,
2. Matjet dhe vrojtimet e elementeve dhe dukurive: hidrologjike, meteorologjike,
biometeorologjke dhe hidrobiologjike,
3. Matjet dhe vrojtimet speciale në lëmin e rrezatimit, radioaktivitetit në pajtim me ligjin
në fuqi,
4. Matjet dhe vrojtimet e elektricitetit atmosferik dhe ndotjes së ajrit, ujit, të reshurave
sipas programit dhe metodologjisë unike që vlen për stacionet e rrjetit themelor,
5.

Studimi, përpunimi, ruajtja, këmbimi dhe shpallja e të dhënave dhe rezultateve
hidrometeorologjike dhe rezultateve të hulumtimeve në rrjetin e monitorimit,

6. Organizmi, mirëmbajtja dhe zhvillimi i sistemit llogaritës, vrojtues të bazës së të
dhënave e të prognozimit për kryerjen e punëve hidrometeorologjike,
7. Mirëmbajtja dhe kalibrimi i instrumenteve të rrjetit themelor të stacioneve,
8. Institucionet simotra që merren me sistemin e monitorimit janë të obligueshme që ti
referohen (për bazën e të dhënave) IHMK-së,
9. Kryerja e matjeve, vrojtimeve meteorologjike me radar,
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10. Kryerja e matjeve dhe vrojtimeve hidrometeorologjike sistematike në ujërrjedhat e
lumenjve në rastet e zakonshme dhe në rastet e çrregullimeve të gjendjes së ujërave të
nëntokës në zonën e ngopur dhe në kontakt të drejtpërdrejt me tokën dhe nëntokën
(në tekstin e mëtutjeshëm burimi i parë),
11. Ndjekja sistematike dhe konstatimi i ndotjes së ajrit, të reshurave atmosferike, ujërave
sipërfaqësore dhe ujërave të nëntokës të burimit të parë dhe tokës, si dhe studimi dhe
prognozimi i kushteve hidrometeorologjike të ndotjes së mjedisit,
12. Publikimi i analizave hidrologjike, meteorologjike dhe saktësimit afat shkurt: të
motit, ujit, akullit në lumenj dhe ndikimi i motit në kulturat bujqësore,
13. Paralajmërimi i paraqitjes së fatkeqësive elementare hidrometeorologjike,
14. Dhënia e raporteve, parashikimeve dhe paralajmërimeve të organeve kompetente
qendrore dhe lokale mbi dukuritë hidrometeorologjike me rëndësi për mbrojtjen nga
përmbytjet, akulli, ndryshimet e cilësisë së ujërave si dhe paralajmërimeve lidhur me
havaritë dhe ndotjet e tjera të paraqitura të ujit,
15. Studimi i motit, klimës, ujërave sipërfaqësore dhe të nëntokës, si dhe ndikimit të tyre
në biosferë,
16. Hulumtimi i ndryshimeve të motit, klimës, ujërave të shkaktuara nga ndikimi artificial
si dhe studimi i metodave të veprimeve artificiale mbi motin, klimën dhe ujërat,
17. Përgatitjet për kryerjen e punëve hidrometeorologjike dhe përfshirjen e shërbimit
hidrometeorologjik për mbrojtje nga përmbytjet,
18. Punët e tjera hidrometeorologjike për të cilat me ligj janë përcaktuar se janë me
interes për Kosovën.

Neni 6
6.1. Financimi i punëve hidrometeorologjike nga neni 5 i këtij ligji sigurohen nga buxheti
i konsoliduar i Kosovës.
6.2. Mjetet nga paragrafi 1 i këtij neni përcaktohen në bazë të programit vjetor të punëve
dhe parallogarisë për realizimin e tyre të cilin IHMK-ja e nxjerrë deri më 30 shtator të
vitit pasues kalendarik,
6.3. Për programin vjetor të punëve dhe parallogarinë e realizimit të tyre, pëlqimin e jep
Qeveria e Kosovës.

Neni 7
7.1. Rrjetin themelor të stacioneve hidrometeorologjike e përcakton me Udhëzim
Administrativ Qeveria e Kosovës.
7.2. Propozimin e rrjetit themelor të stacioneve hidrometeorologjike e përgatit IHMK-ja pasi
të ketë marrë mendimin e Ministrive kompetente për administrimin e resurseve natyrore.
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Neni 8
8.1. Punët hidrometeorologjike për nevojat e veta mund t’i kryejnë edhe personat juridik
dhe fizik, me përjashtim të parashikimit të motit.
8.2. Subjektet nga paragrafi 1 i këtij neni kanë për detyrë që për kryerjen e punëve
hidrometeorologjike nga neni 5 i këtij ligji për nevojat e veta, të marrin pëlqimin nga
MMPH-IHMK-ja.
8.3. Personat juridik dhe fizik nga paragrafi 1 i këtij neni, rezultatet e fituara nga
monitorimi detyrohen që në afat prej 30 ditësh t`ia dorëzojnë IHMK-sё.

Neni 9
Rezultatet e hulumtimit, të njoftimit dhe të dhënat që merren me kryerjen e punëve nga
neni 4 dhe 5 i këtij ligji janë të dhëna publike përveç rasteve tjera të parapara me ligj.

Neni 10
10.1. IHMK-ja për nevojat e personave fizik dhe juridik mund të kryej punët nga neni 5 i
këtij ligji.
10.2. Mjetet financiare të realizuara nga kryerja e punëve për persona juridik ose fizik
janë të hyra të Buxhetit të Konsoliduar tё Kosovës.

Neni 11
11.1. Ndërtimi, rikonstruimi i objekteve hidrometeorologjike ose kryerja e punëve të tjera
në objektet dhe në tokën në distancën që kushtëzon ndryshimin e regjimit natyror ose
ekzistues të elementeve që monitorohen në stacionet meteorologjike, hidrologjike,
stacioneve për monitorimin e cilësisë së ujërave, ajrit dhe dheut të rrjetit themelor mund
të bëhen në bazë të pëlqimit të organit kompetent të Kosovës dhe Administratës
kompetente për punët e Ekonomisë ujore.
11.2. Bashkë me kërkesën për dhënien e pëlqimit nga paragrafi 1 i këtij neni investuesi ka
për detyrë të paraqes mendimin e IHMK-së.

Neni 12
12.1. Pronarët, gjegjësisht shfrytëzuesit e tokës janë të obliguar tu lejojnë kalimin nëpër
tokë personave të autorizuar për punët hidrometeorologjike në pajtim me ligjin në fuqi.
12.2. Pronarët përkatësisht shfrytëzuesit e tokës nga paragrafi 1 i këtij neni kanë të drejtë
për kompensimin e dëmit të shkaktuar me kryerjen e punëve hidrometeorologjike sipas
ligjeve në fuqi.
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Neni 13
13.1. Të gjithë personat të cilët veprojnë në kundërshtim me dispozitat e këtij ligji do të
konsiderohen se bëjnë kundërvajtje.
i. Personat juridik do të gjobiten në shumë prej 3.000-30.000 euro
ii. Personat fizik do të gjobiten në shumë prej 2.000-5.000 euro.
13.2. Nëse fillon ndërtimi përkatësisht rikonstruimi i objekteve ose kryerja e punëve të
tjera në objektet dhe tokën në distancën që kushtëzon ndryshimin e regjimit natyror ose
ekzistues, neni 11. Për kundërvajtjet nga paragrafi 1 i këtij neni do të gjobitet edhe
personi përgjegjës fizik dhe juridik, prej 2.000 deri në 5.000 euro .

Neni 14
Hyrja në fuqi
14.1. Për zbatimin e këtij ligji do të nxjerrën aktet nënligjore, në afat prej një viti.
14.2. Të gjitha aktet ligjore dhe nën ligjore si dhe ato që janë në kundërshtim me këtë ligj
pushojnë së vepruari nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.
14.3. Ky ligj hyn në fuqi pas miratimit nga ana e Kuvendit të Kosovës dhe shpalljes nga
Pёrfaqёsuesi Special i Sekretarit tё Pёrgjithshёm.

Ligji Nr. 02/L-79
15 qershor 2006

Kryetari i Kuvendit të Kosovës,
_____________________
Kolё Berisha
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