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1. Hyrje
Ne kuader të aktiviteteve per funksionimin e mirëfilltë té kompanisë dhe obligimeve Iigjore
per bazén per prodhimin e betonit nga ana e kompanise” BETON-AG” shpk K.Ferizaj ne
lokacionin e quajtur ,,Livadhet”,ngastra kadastrale nr.681-0 zk. Babush I Muhaxherëve
Lipjan, me siperfaqe S=1359.00m2, kompaniaa dota shfrytezoj per vendosjen e makinerisë
per prodhimin e betonit te freskët. Kjo kompani është ndermarrje private e specializuar per
prodhimin e betonit te fresket e cila tani ma ka nje tradite disa vjeçare në prodhimin dhe
plasimin ne treg te betonit per ndOrtim.
Lokacioni ku do tO vendoset baza per prodhimin e betonit dhe produkteve nga betoni
shtrihet fare prane rruges magjistrale Ferizaj PrishtinO, ne parcelen Nr. (681-0; S=1359 m2,
njesia kadastrale Babush i MuhaxherOve me nje largOsi afer 100 m prej rrugOs magjistrale.
Ne afOrsi te lokacionit nuk ka shtOpi banimi te paktOn 250 m. Qasja ne rrugOn magjistrale
Ferizaj- PrishtinO nuk ka ndikim aspak nO pengimin e komunikacionit, per arsye se kOndi I
dukshmerisO OshtO shume i madhe. Lokacioni ka njO pozite te pOrshtatshme gjeografike
dhe vlerO te madhe në aspektin ekonomik. Tereni nO të cilin eshte planifikuar vendosja e
bazes per prodhimin e betonit OshtO e rrafshet dhe i plotëson kushtet per vendosjen e
impiantit. Baza per prodhimin e betonit, dote prodhon beton tO fresket dhe OshtO pjesa e
procesit teknologjik. Prodhimi i betonit te freskOt perfshin proceset teknologjike dhe
Iogjistiken, operacionet rrjedhin si ne vazhdim: Deponimi I fraksioneve tO gurit (agregatit),
çimentos, ujit dhe shtesat tjera (aditivot),
1.

Transporti teknologjik prodhuese I pOrbOrOseve brenda stabilimentit,
-

2. MundOsia e ftohjes ose ngrohjes se fraksioneve te gurit ose prodhimit me qellim te
pOrzierjes qe eshtO e kushtOzuar me rrethanat e realizimit te puneve me beton,
3.

Matjet (peshoret, “dozimet”) e përbereseve,

4.

Perzierja e perbereseve, dhe

5.

Mundesia e deponimit to perkohshem te përzierjes se freskOt te betonit.

2. Baza Ligjore per hartimin e raportit
Legjislacioni nO Iidhje me ruajtjen e mjedisit Oshte nO pOrputhje me normativat evropiane

to

mbrojtjes sO tij, ndonOse cilesia mjedisore ështO ende ne parametra mjaft to ulet. Ligji i pare
per mbrojtjen e mjedisit daton ne vitin 2003, tani I harluar Ligji i ri per Mbrojtjen e Mjedisit
Nr. 03/L-025, ne to cilin pos tjerash potencohet se të gjitha veprimtarite e personave fizik
dhe Iigjor, vendas apo te huaj, qO ushtrojne veprimtari te reja dhe

kane ndikime te
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theksuara negative në mjedis, do

te jenë temë e vlerësimit të ndikimit në mjedis.

me vleresimin e ndikimit në mjedis

—

Ne Iidhje

VNM është aprovuar dhe funksionon Ligji per

Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis Nr. 03/L-214 I cib përcakton te gjitha procedurat per
përgatitjen dhe paraqitjen per miratim të VNM. Ligji per Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis Nr.
03/L-214 ka per qeIIim per
nderthurje

te

te

siguruar mundesimin e një vleresimi

te

pergjithshem me

ndikimeve mjedisore të projekteve apo veprimtarive qe do të realizohen me

qeltim té parandalimit dhe zvogelimit apo mënjanimit të efekteve negative neë mjedis né
kohen e duhur.
Ligjet me

te rendesishme te aplikuara per hartimin e VNM-së per projektin

per prodhimin e

betonit jane si me poshte:
• Ligji per Mbrojtjen e Mjedisit Nr. 03/L-025
• Ligji per VNM Nr. 03/L-214
• Ligji per minierat dhe mineralet Nr. 03/L-163
• Ligji per mbrojtjen e ajrit nga ndotja

Nr. 03/L-160

• Ligji per ujërat e Kosoves Nr. 04/L-147
• Ligji per Mbeturina

Nr. 04/L-060

• Ligji per mbrojtjen e natyrës 031L-233
• Ligji per token bujqesore Nr. 021L- 26
• Ligji per mbrojtjen nga Zhurma Nr. 02/L-102
• Ligji per mbrojtjen nga zjarri Nr. 02/L-41
Gjate hartimit

te

raportit per vleresimin e ndikimit në mjedis perpos vizites që I

eshte

bere

lokalitetit, konsultimeve me pronarin dhe ekspertet që udheheqin procesin per prodhimin
e betonitt, jane shfrytezuar edhe:
• Projekti Teknologjik i bazes se betonitt
• çertifikata e regjistrimit
• cer-tifikata mbi

te biznesit

te drejtat e prones se paluajtshme

• Plani i situacionit
• Kopja e planit te ngastres
• Harta e rajonit te gjerë
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Krahas parashikimeve themelore nga reguliativat Iigjore to cekura me ladO per nevoja tO
hartimit tO raportit tO VNM-s jane shfrytOzuar edhe reguliativa tjera Iigjore, duke pOrfshirO
Iigjet aplikative tO cHat tani Jane nO fuqi. Duke marrO parasysh faktin se nje pjesO e madhe
e specifikave mjedisore nuk janO pOrfshirO në kuadOr tO rreguliativOs so sipershOnuar, pOr
nevojat e hartimit tO kOtiJ raporti

OshtO shfrytOzuar edhe rregullativa relevante

ndOrkombOtare si dhe direktivat pOrkatOse pOr mjedis si qe OshtO direktiva e VNM-s
(85/337/EEC).

2. Baza Ligjore per hartimin e raportit
Legjislacioni nO Iidhje me ruajtJen e mjedisit OshtO nO pOrputhje me normativat evropiane tO
mbrojtjes sO tij, ndonOse cilOsia mjedisore OshtO ende nO parametra mjaft tO ulOt. Ligji i parO
per mbrojtjen e mjedisit daton ne vitin 2003, tani i hartuar Ligji i ri pOr Mbrojtjen e Mjedisit
Nr. 03/L-025, nO tO dim

~OS

tjerash potencohet se tO gjitha veprimtaritO e personave fizik

dhe iigjor, vendas apo tO huaj, që ushtrojnO veprimtari tO reja dhe

kanO ndikime tO

theksuara negative nO mjedis, do tO jenO temO e vierOsimit tO ndikimit në mjedis. NO iidhje
me vlerOsimin e ndikimit nO mjedis

—

VNM OshtO aprovuar dhe funksionon Ligji per

VierOsimin e Ndikimit nO Mjedis Nr. 03/L-214 i ciii pOrcakton te gjitha procedurat pOr
pOrgatitjen dhe paraqitjen per miratim
03/L-214 ka per qOllim per

to

te VNM.

Ligji per VierOsimin e Ndikimit no Mjedis Nr.

siguruar mundOsimin e njO vierOsimi tO pOrgjithshOm me

ndOrthurje tO ndikimeve mjedisore tO projekteve apo veprimtarive që do to realizohen me
qOllim tO parandalimit dhe zvogOlimit apo mOnjanimit to efekteve negative neO mjedis nO
kohOn e duhur.
Ligjet mete rOndesishme tO aplikuara per hartimin e VNM-se per projektin pOr prodhimin e
betonit jane si mO poshtO:
• Ligji pOr Mbrojtjen e Mjedisit Nr. 031L-025
• Ligji per VNM Nr. 03/L-214
• Ligji pOr minierat dhe mineralet Nr. 03/L-163
• Ligji per mbrojtjen e ajrit nga ndotja

Nr. 03/L-160

• Ligji pOr ujOrat e KosovOs Nr. 04/L-147
• Ligji per Mbeturina

Nr. 04/L-060

• Ligji per mbrojtjen e natyrOs 03/L-233
• Ligji per token bujqOsore Nr. 021- 26
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• Ligji per mbrojtjen nga Zhurma Nr. 02/L-102
• Ligji per mbrojtjen nga zjarri Nr. 02/L-41
Gjatë hartimit të raportit per vleresimin e ndikimit në mjedis përpos vizités qé i është bërë
lokalitetit, konsultimeve me pronarin dhe ekspertOt qO udhëheqin procesin per prodhimin
e betonitt, Jano shfrytOzuar edhe:
• Projekti Teknologjik I bazOs se betonitt
• cer-tifikata e regjistrimit to biznesit
• cealfikata mbi

to drejtat e pronOs sO paluajtshme

• Plani i situacionit
• Kopja e planit tO ngastrOs
• Harta e rajonit tO gjOrO
Krahas parashikimeve themelore nga regullativat IigJore
hartimit

to cekura me lartO pOr nevoja tO

to raportit tO VNM-s janO shfrytOzuar edhe regullativa tjera Iigjore, duke pOrfshirO

Iigjet apilkative tO chat tani janO no fuqi. Duke marrO parasysh faktin se njO pjesO e madhe
e specifikave mjedisore nuk Jane pOrishirO no kuadOr te rregullativOs so sipOrshOnuar, pOr
nevojat e hartimit tO kOtiJ raporti OshtO shfrytOzuar edhe rregullativa relevante

ndOrkombOtare si dhe direktivat pOrkatOse per mJedis si qO OshtO direktiva e VNM-s
(85/337/EEC).
3.PERSHKRIMI I LOKALITETIT DHE MJEDISIT
3.1. Pozita gjeografike e lokalitetit
Zona kadastrale Babush i Muhaxherëve, komuna e Lipjanit, pJesa e ngastrOs nO fjaIO
OshtO pasuri private e marrur me qera. Baza per prodhimin e betonit ndodhet no lokalitetin
e quajtur “Livadhet”
SipOrfaqja e ngastrOs (681-O)=1 359 m~
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Karakteristikat themelore te gjendjes ekzistuese të lokalitetit Jane bazë themelore per
hartimin e raportit. Hulumtimi dhe vlerësimi eshtë bërë duke i shfrytëzuar hulumtimet
studimore té bera ne këtë teren. Per tu definuar gjendja ekzistuese ne mënyrë të
kënaqshme dhe per tu krijuar bazë reale per hulumtim të ndikimeve të mundshme në
kuadër te gJendjes, jane prezantuar edhe te dhenat relevante që kane
dhenat

ekzistuese

morIologjike,

gJeologjike,

hidrogjeologjike,

te

bejne me të

hidrografike

cihe

meteorologjike. Bazuar ne te dhënat e mësipërme, del se impianti I bazes se betonitt
gjendet në lokalitetin “Livadhet” né Babush i Muhaxhereve- Lipjan dhe ate në anën
e djathte të rrugës Prishtine- Feriza Prej lokalitetit ku ështe e vendosur baza e den te rruga
Ferizaj

—

Prishtine ka rreth

100 metra te cilën rrugë e ka meremetuar Kompania. “BETON

AG” per nevojat e zhvillimit te aktivitetit punues te impiantit të lartecekur. Ky implant bazuar
në
vrojtimet e terrenit del se posedon kushte optimale ekologjike,gjeologjike, hidrografike per
zhvillimin e veprimtarisë së Iarteshënuar per prodhimin e betonit.
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Pozita gjeografike e lokalitetit (pjesa e digjitalizuar)
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Kjo harte e rajonit te gjërë tregon lokalitetin e ngastrës per te cilen kompania “SETON
AG” kërkon pëlqimin mjedisor.
Siq shihet në oslo foto

ky lokalitet Ashte i zhveshur me një bimeai të ulët.Ne kopjen e

planit që do tia bashkangjesim këtijë raporti do ti shënojmë edhe koordinatat e pikave
kuflzuese.Ne ketë lokalitet eshte e rregulluar infrastruktura rrugore të cilën do ta
shfrytezoje kompania “BETON-AG”.

3.2 Popullata dhe Vendbanime

NO komunOn e Ferizajit jetojnO rreth 58214 banorO me rreth 40 fshatra. NO afOrsi tO
drejtpOrdrejte tO lokalitetit ku investitori mendon me e prodhuar betonitn nuk ka shtOpi
banimi. ShtOpitO e banimit (Babush I Muhaxherëve) gjenden nO distancO mbi 300 m
nga lokaliteti ku planifikohet tO prodhohet betonit..
kOshtu qO nO pikOpamje mjedisore prodhimi i betonit nO kOtO lokalitet nuk do to ketO ndikim

to papranushOm per operatorOt tjerO ekonomik to kOtijO lokaliteti.
Por shpresojmO se prodhimi I betonit do tO jet i njO rOndOsije to veçant sepse do tO ndikojO
nO punOsimin e njO numri tO punOtorOve nga ky lokalitet.
3.3 Lidhjet dhe komunikacioni
RrugOt nO komunOn e FerizajitjanO nga të mirat. Rruga kryesore eshtO riparuar por brengO
kryesore e popullatOs so kOtushme mbetet qOshtja e rrugOve to mbrendshme no qytet dhe
shumica e rrugOve nOpOr fshatra.GjatO sezonOs sO tO reshurave nO disa fshatra OshtO
vOshtirO to kalohet pOr shkak tO rrugOve tO kOq~a. NO tOrO komunOn e Ferizajit sistemi I
kanalizimit, OshtO riparuar. Kjo rrugO lidhO lokalitetin e bazOs sO betonitt me rrjetin rrugor
nO tOrO KosovOn
3.4 Relievi
Shiquar no aspektin morfologjik, rajoni I gjOrO rreth bazOs pOr prodhimin e betonit OshtO
pothuajse i rrafshOt me njO ngritje tO butO relievit nga ana jugore, me lartOsi mbidetare rreth

500 m. GjatO kryerjes so punOve ndOrtimore pOr vendosjen e bazOs sO betonit OshtO
vOrejtur se no aspekti gjeologjik kemi to bOjmO me njO tokO humusore to zezO den no
thellOsinO 2 m ,pastaj qfaqet njO shtresO toke me pOrbOrje fosilesh e cila shtresO nuk OshtO
depërtuar duke pasur parasysh se edhe vOllimi i punOve nuk ka qenO aq I madh no mOnyrO
qO bOhet ndonjO studim gjeologjik me i hollOsishOm. Vendbanimet janO to rralla dhe nO
largOsi tO mOdha.

A
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3.5. Kushtet klimatike
Kilma e kësaj treve sipas pozitës sO saj gjeografike, lartOsisO mbidetare dhe sipas
hulumtimeve meteorologjike sic jane: reshjet dhe temperaturat mesatare mujore dhe
vjetore, eshte klimO kontinentale.
Sa i pOrket reshjeve dhe temperaturave, pranvera dhe vjeshta karakterizohen pOrafOrsisht
me klimOtO njOjtO. TO reshuratjanOtO formOs riguese ose me karakterlokal. Temperatura
mesatare sillet prej 10~11°C e si mesatare e kOtyre merret temperatura prej 10,5°C.
Temperaturat mO to lana janO nO muajin qershor 35,6°C, ndOrsa nO korrik 32,4°C dhe riO
gusht 31,1°C. Temperaturat maksimale mesatare vJetore JanO 22,5°C, ndOrsa temperaturat
mesatare minimale sillen prej (-1 ,7)-(-3,4°C).
Regjimi I reshjeve nO komunOn e Ferizajit ka karakterin e klimOs kontinentale.. Shuma e
pOrgjithshme e reshjeve sillet nga 497 mm den ne 675 mm. Viera mesatare vjetore e
lagOshtisO relative OshtO 76.8%. Muaji me i thatO OshtO gushti 66.2%, kurse mO me IagOshti
jane nOntori dhe dhjetori 84.2

%.

NO lokalitetin ku planifikohet to prodhohet betonit mO sO shumti janO tO pOrfaqOsuara erOrat
veriore. Me intensitet mO to madh tO shpejtOsisO paraqiten erOrat veriore, yen perOndimore
si dhe erOrat perOndimore, kurse ato jugore jane me intensitet mO tO vogOl. NO komunOn
e Ferizajit erOrat mO tO shpeshta jane ato veriore me 26%~ dhe me to rrallat Jane ato jug

—

perOndimore me 27%~, kurse shpejtOsia mesatare mO e madhe e eros Oshte 2.2 m/sek.
3.6. Hidrogjeologjia
Karakteristikat hidrogjeologjike janO tO thjeshta

.

Morfologjia, ndOrtimi gjeologjik dhe

tektonika janO faktorO dominant tO cilOt definojnO IOvizJen e uJrave sipOrfaqOsorO dhe atyre
nOntokOsorO. NO afOrsi to bazOs sO betonit nuk ekzistojnO burime to ujit.. UjOrat
siperfaqOsore paraqiten vetOn nO sezonOn e reshjeve atmosferike tO cilat drenohen nO
kanalet natyrale. ThellOsia e nivelitte ujrave nOntokOsore eshtO e rreth 12 m nO sezonOn
e verOs kurse nO dimOr ai nivel ngritet nO 3m non sipOrfaqe. Ky ndryshim I nivelit to ujrave
nO OshtO konstatuar nga shpuarja e njO pusi me diameter el6omm ,thellOsi 50m pOr
nevojat e kompanise.
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3.7 Pedologjia
No aspektin pedoIogjik ,nO vendin ku ndodhet baza per prodhimin e betonitnuk vOrehen
toka

to kuitivuara me to Iashta bujqOsore pasi që nO vendin ku OshtO I vendosur impianti

relievi OshtO kodrinorO i zhveshur por ka edhe formacione tO pyiiOzuara. Gjithashtu

no

afOrsi tO impiantit shihet njO bimOsi jo mire e zhviiluar pOrshkak se mungon uji I nevojshOm
i ciii OshtO me mungesO no kOtO lokacion. NO iokahtetin ku Oshte vendosO baza

per

to hapur, iagOshtinO e merr
nga to reshurat atmosferike. Siq u cekO mO lart tokat kan ngjyrO to zezO (smonica). Tokat
prodhimin e betonit toka ka ngjyrO zezO tO mbyliOt e aty kOtu

me ngjyrO zezO biologjikisht janO aktive dhe kryesisht pOrdoren si toka bujqesore edhe
,

pse janO toka pjellore janO tO vOshtira per punO.

3.8 Natyra dhe biodiversiteti

to dhOnave zyrtare tO Institutit per mbrojtjen e natyrOs, nuk ekzistojnO tO dhOna
se nO kOt terren kemi tO bOjmO me ndonjO hapOsirO tO mbrojtur me Iigj, nO drejtim to
NO bazO të

biodiversitetit dhe natyrOs nO pOrgjithOsi, por a~ qO OshtO ndonjO zonO apo teritor e qO Oshte
potencial tO futet nOn mbrojtje.
3.9. Bimësia dhe Vegjetacioni
NO iokahtetin ku ndodhet baza e betonit, sipOrfaqja OshtO e mbuIuar pjesOrisht nga ban i ciii
ka mbirO vet edhe ate nO njO masO tO vogOl sepse pjesa mO e madhe e kOtijO lokaliteti OshtO
e zbuiuar qO Jane karakteristikO e kOtijO tereni.

to bejmO me njO bimOsi si tO cilat I pOrshtaten kushteve tO jetOs no kOtO
Iokahtet.Lokahteti pOrbOhet nga njO terren kodrinor ku sipOrfaqja brenda konturave to
ngastrOs ka njO ramje to bute den no t~ rrafshOt, kurse jashtO kufinjOve to ngastrOs
konfiguracioni i terenit ndryshon dhe merr njO pjerrtOsi me to butO poashtu edhe
vegjetacioni fiKion tO jetO me i dendur pOrhskak to tokave to punuara.
Me njO fjalO ngastra ku duhet tO shfrytOzohet rndë tO paraqet nje iokacion me vierO to
Kemi

theksuar ekonomike pOr tu pOrdorur si tokO bujqOsore. Poashtu ka vierO edhe si kullosO
pOr bagOtinO.
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3.10 Bota shtazore-Fauna
Problematika e gjendjes egzistuese të Ilojeve shtazore nuk është e studjuar ne masë
mjaftueshme per të sjeIIë pérfundime meritore né këtë domen.
Bazuar në florën ekzistuese dhe kushtet klimatike të rajonit tO Ferizajit, e duke marrO per
bazO edhe të dhOnat nga vendasit, nO kOtO zonO jetoJnO gjitarOt, zvarranikOt, brejtOsit,
insektet e ndryshme, lepuri I egOr,

,

iriqi etj. NdOrsa prej shpezOve jane karakteristike:

bilbilat,thOllOnza e fushOs, sorrat etj.
3.11. Peisazhi
Karakteristikat e peizazhit tO tOrOsisO so analizuar hapOsinore paraqesin njOrin nga
elemeritet per t~ perceptuar marredhOniet e tOrOsishme nO relacionin prodhim I betonit
mjed isi.
Me kOtO rest gjithsesi duhet marrO parasysh se bOhet tjalO pOr njO kategori psikologjike
—

afektive e ciia manifestohet pOrmes veprimit tO tOrOsishOm tO rrethinOs nO shikuesin, ku
medoemos Jane të pranishme implikimet kulturologjike, sociologjike dhe subjektive.
Efektet vizuale (peizazhet) Jane kriteriume me rOndOsi nO ruajtJen e mjedisit dhe nOse nuk
zgjidhen drejt konsiderohen si degradim I mjedisit.
Projekti I lartO shenuar I bazOs sO betonit nuk ka ndonjO ndikim negativ to theksuar nO
prishJen e peisazhit në lokalitetin e analizuar pasi qO kriteret e ndOrtimit tO bazOs sO betonit
kanO kuptim inxhinjerik, dhe vetO baza I plotOson ISO standardet.

3.12. DukshmOria
Shikuar nga relievi ku kryhen punOt e eksploatimit, dukshmOria OshtO mjaftO e lartO e
posaqOrishtO kah ana pOrOndimore e cila mundO tO mbOrrijO gjer nO 7 km, sidomos nga
vendi ku ndodhet baza e betonit.
Ky rajon OshtO I mbuluar pjesërisht nga mjegullatvetOm nO sezonën e pranverOs dhe nO
vjeshtO.
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3.1 3.Ajri
Nga vet konfiguracioni I terrenit tipi fushorO dhe prezenca e florOs, mund tO konkludojmO
se pastOrtia e ajrit nO kOtO rajon OshtO nO nivel tO lakmueshOm. Dhe nuk ka ndonjO shkak
qO do tO ndikonte no ndotjen e ajrit.
3.14. Uji
NO kOtO lokalitet, respektivisht ngastren ku do to bOhet prodhimi I betonit, nuk ka burim tO
ujOrave sipOrfaqOsore. KOtu ujOrat paraqiten vetOm kur kemi tO reshura atmosferike.
Ndotje tO ujit kemi vetOm pOrshkak to trafikut pOrgjatO rrugOs PrishtinO-Ferizaj nga
shpOrlarja e trasOs gjatO tO reshurave atmosferike.

4.0 POrshkrimi I proçesit teknologjik
4.1. Pjesa e përgjithshme
Duke u bazuar nO kOrkesat aktuale tO ndOrtimtarisO Kosovare, paraqitret si nevojO e kohOs
qO prodhimi I betonit si material ndOrtimor mjaft I rOndOsishOm ti kushtohet rOndOsi mjaftO
e madhenO ruajtjen e vetive fizike dhe kimike no procesin e prodhimit dhe gjatO procesit tO
aplikimit nO ndOrtimtari. Betoni OshtO material qO fitohet nga pOrzierja e çimentos,
agregateve tO ranOs dhe ujit ku si pas procesit tO pOrzierjes formohet masa nO formO paste
e cila pordoret nO ndOrtimtari. Duke u bazuar no vetit e betonit dhe mOnyron e pOrdorimit,
dallojmo kOto Iloje tO betonit:
1. Betoni i bartur-i prodhuarjashtO vendittO punos

Ne bazo tO masos vOllimore betonet ndahen:

1. Beton me masO normale
Oshte beton me masO vOllimore 2000kg/m3 dhe nuk e
kalon mason mbi 2800kg1m3
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2. Beton me masë të iehtë---- është beton i ciii pas tharjes nuk e kalon masën mbi
2000kg/rn3.
3. Beton me masé të rëndë---- eshtë beton i ciii pas tharjes kalon peshen mbi
2800kg/rn3

Materialet per prodhimin e betonit Jane:
1. ~IMENTOJA
2. AGREGATET
3. UJI
4. ADITIVET
Bazuar nO procesin e prodhimit të betonit, agregatet qO hyJnO nO procesin e prodhimit,
granulacionet e tyre duhet ti kenO keto dimensione si ne tabeien e me poshtme.
mm

mm

mm

mrn

0-4mm

4-8mm

8-16mm

16-32mm

Frakcionet e tilla sNIlen nO vendin e prodhimit tO betonit dhe vendosen nO deponino e
caktuar to ndare sipas dirnensioneve tO kokrrizave. Frakcionet duhet tO JenO tO kualitetit tO
lartO me qëflirn tO pOrfitimit tO prodhimit cilOsore.
“BETON-AG”Sh.P.K OshtO kompani e speciahuzuar per prodhimin e materialit ndOrtimore
(betonit). Kjo kornpani disponon me njO UnJO to paisjeve teknologjike automatike
bashkOkohore, gjithashtu kompania synon qO nO nJO tO ardhme tO afOrt tO kompietohet edhe
me laborator pOr kontroilimin e cilOsisO so prodhimeve tO veta sipas standardeve
bashkOkohore.
4.2.

Linja teknoiogjike per procesin e prodhimit

Linja teknoiogjike “CIFA” e prodhimit Italian OshtO njO hnjO gJysOm mobile, pronO e
kompnisO” BETON-AG”Sh.P.K pOrbëhet nga kOto operacione teknologJike:
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1. Deponia e agregateve sipas granulometrise
2. Silos (rezervoar) uji me kapacitet 50,000 litra
3. Shiriti pör furnizimin me agregate
4. Bunkeri (fortina) e ndarë sipas liojit të agregateve
5. Transporteri per furnizimin e përziersit me agregate.
6. Shtëpia komanduese
7. Transportuesi kërmillorë i çimentos
8. Silosi per deponimin e çimentos
9. Hapsirat per zyrat e kompanisë.

Té gjitha këto të dhëna Jane paraqitur në skemën teknologjike.

Kapaciteti i prodhimit të kësaj linje është përafërsisht 80m3/h, shtypja punuese
është 2.5 bar kurse presioni pneumatik eshtë 6-8 bar.

4/
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Kapaciteti per prodhimin e betonit në bazén e betonit “BETON-AG”Sh.P.K te tipit CIFA
është afro 80m3 beton i thate i ciii den të shkon në destinacionin e caktuar përzihet në
mikser. Procesi fillon me përgatitjen e materialeve përberes si rera cimentoja dhe uji.
Operacioni fillon me mbushjen e fortines me rërë sipas granulacioneve të përcaktuar ne
recepturen dhe né varshmeri me marken e kerkuar te betonit. Ky operacion vazhdon me
mbushjen e silosit me çimento nga kamionët cisternë me ndihmën e pompave pneumatike,
dhe furnizimi me ujë pérmes pompave elektrike automatike te cilat sjellin sasinë e ujit te
nevojshem per prodhimin e betonit.
Hapja e portave të fortinës per furnizim me agregate, bëhet né mënyrë automatike dhe té
programuar sipas kërkesave që parashef marka e betonit të kërkuar nga klientët potenciai.
Ky proces teknologjik i prodhimit menaxhohet nga tabela komanduse e ciia është e
automatizuar. Pas përzirjes së agrgateve me çimento dhe aditivë të mundshem, kesaje
përzije i shtohet sasia e ujit né automikser gjithmone duke u respektuar raporti ujë- çimento
I përcaktuar me recepturë.
-
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4.4.

Të dhOnat teknike të pajimeve në linjOn teknologjike

NO pozicionin nr. 2 OshtO paraqitur cisternO e cila shOrben si deponi e ujit me kapacitet
rreth 30000 I. Kjo rezervO e ujit do tO shOrbej per pOrgatitjen e betonit pa ndonjO pengesO,
duke pasur parasysh se pusi i ciii OshtO shpuar (rreth 137m) dhe ka sasi tO bol Ishme per
nevojat e kompanisO. Fig (3)
Fig (3)

Kompania “BETON-AG”Sh.P.K
KEDS-it.

si burim energjie shfrytOzon rrjetin elektroenergjetik to

fig (4)
NO pzicionin nr. 4 Oshtë paraqitur shiriti transportues i agregateve (frakcioneve ) tO rOrOs
den te transportuesi.
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Fig(6)

No pozicionin nr. 5 është paraqitur bunkeri (fortina) me 5 ndarje té veçanta per té gjitha
Ilojet e frakcioneve té reres të nevojshme per prodhimin e betonit. Fig(6)

Pozicioni nr.8 shtëpia komanduese nga e cila behet dirigjimi I gjith procesit që nga fillimi
den nO prodhimin final to betonit, pOrfshirO këtu edhe zbrazjen e betonit tO gatshOm nOpOr
kamionOt cisternO p0 transpotimin e tijO nO destinacionet e caktuara.

Pozicioni nr. 10. Transportuesi kOrmillorO, bOne furnizimin e pOrziersit me cement duke
transportuar cementOn nga silosi i cementos (1 cope x 70 t) tO paraqitur nO pozicionin nr.
11. Fig(7)
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Fig(7)

Ne pozicionin nr.12 Jane paraqitur hapOsirat e zyrave dhe objektevetjera pOrcjeliese pOr
administraten e nevoJshme té kompanisO, poashtu fig (7). AfOr shtOpisë komanduese OshtO
vendosur edhe sistemi pneumatik i ciii furnizon me ajOr procesin teknologJik dhe ka kOto tO
dhOna:

Fuqia e elektromotorit 10 kw
Presioni I kOrkuar

10 bar

Presioni max

15 bar

Kapaciteti

I 2001/mm
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Të dhënate e shpenzuesve të Instaluar në Objektin Industrial
Zona II industriale, fsh. Babush i Serbëve-Ferizaj

Kuad
ri
Shpe
rndar
es
Elekt
rik
kom
andi
mit

NR
1
2

6

Emri I shpenzuesit
Pompa e Ujit
Kompresori
Motori i bunkerit

Fuqia kW
1.1
5.5
7.5

Motori transp. kermilior
Motori i shiritit kryesor
Depoja

2.2
7.5
18.81

tota 42.61 kW

5.Vlerësimi dhe përshkrimi I ndikimeve të mundshme në mjedis

5.1 Ndikimi në Ajër
Gjatë prodhimit të betonit, ndikimi negativ në mjedis shprehet edhe në ajër. Ne zonën
e shtrirjes të bazës se betonit ajri Oshtë i pastOr.
Den te ndotja vie per shkak tO punOve dhe aktivitetit nO prodhimin e betonit, ngarkimit
dhe transportit. NdotOsit janO kryesisht pluhuri qO barten me anO to erOs. Por duke iu
falOnderuar formOs sO rehevit dhe konfiguracionit to terrenit bartja e pluhurit me anO to
erOs nuk arrinO den te vendbanimet e banuara me t~ afOrta, pasi ato Jane larg nga
lokaliteti ku do tO prodhohet betoni.
Ndotja e ajrit vjen edhe gjatO lirimit to gazrave nga pOrdorimi i pOrbOrsve per prodhimin
e betonitt dhe nga automjetet e ngarkimit dhe transportit tO chat si lOndO djegese
pOrdorin denivatet e naftOs.
Teknologjia e vendosur pOr prodhimin e betonit OshtO me standarde tO cilat mundOsojnO
qO prodhimi mos to ndikojO apo qO mund to rrezikon shOndetin e njeriut.
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5.2 Ndikimet në tokë
Ndikim negativ mund të kenë mbeturinat e ngurta té cHat krijohen gJatë mirëmbajtJes se
makinerise dhe mJeteve

te

transportit si dhe mbeturinat e ndryshme organike dhe Jo

organike që shkaktohen nga vet njeriu.
Ndikim të madh negativ mund të kenë edhe derdhja e vajrave lybrifikues të cilat nëse
bien në take Jane të dëmshme per natyrën pasi që edhe koha e dekompozimit té tyre
është e macthe. Si ndikime kemi edhe mbeturinat e ngurta të cHat krijohen gjatë procesit
të mirembajtJes dhe riparimeve të mekanizmit punues, mbeturinat e ndryshme organike
dhe Jo organike té cilat i krijoJne punötorët. Ndikimet nga mbeturinat e Iëngëta
shkaktohen nga derdhja e vaJrave dhe derivateve

te

ndryshme si dhe nga mJetet

punuese gJate furnizimit dhe punés sé tyre.

5.3 Ndikimet në Ujë
Ndikime negative në uJe shkaktohen nga derivatet dhe vaJrat e ndryshme të cilat derdhen
né toke nga makinat të cekura me lartë të chat me derdhjen e tyre në take ndikoJne në
ndotJen e uJërave sipërfaqësore,

te

reshurat atmosferike si dhe nga ndotJa e ujérave

nëntokesore.
GJithashtu në ndotJen e uJërave ndikon piuhuri i ciii bartet me anë te uJerave sipërfaqesor.
Ndikimet tJera negative Jane edhe derdhJa e uJerave

te zeza,

mbeturinat e ndryshme, etj.

5.4.Ndikimi në Peisazh
Lokaliteti ku planifikohet tO prodhohet betonit, ka marrO dhe do tO merr pamJen e nje
vendi industrial.
GJate fazes sO prodhimit, peizazhi do tO pOson degradim i ciii me masat tO cilat do të
merren nO mbarim tO punOve prodhuese, ketiJ lokaliteti do ti kthehet pamJa nO harmoni
me gjendJen e pOrafOrt tO rrethinOs. KOto masa do tO arrihen me aphkimin e rikultivimit
si masO per kompensim tO shfrytOzimit tO pasurive- resurseve natyrore
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5,5, Ndikimi në florë dhe faunë
GjatO fazes sé pOrgatitjes per vendosjen e bazOs sO betonitt nO kOtO lokalitet si dhe
gjatO kohOs sO prodhimit tO betonitt, nga proçeset teknologjike që do tO zhvillohen, per
pasojO do tO kemi dOmtimin e florOs, por e cila duhet tO rikultivohet pas mbylljes so
punOve podhuese tO betonitt. Fauna nuk do tO dOmtohet fizikisht per arsye se do tO
largohen nga rajoni I veprimtarisO prodhuese dhe do të zhvillohet nO terrenin e pOrafOrt
qO I pOrshtatet faunOs.
5.6 Ndikimet në vendbanime dhe popullatë
NO afOrsi to lokalitetit ku do tO zhvillohen punimet pOr prodhimin e betonitt nuk ka ndonjO
objekt banimi prandaj nO ket lokalitet nuk do tO ket zhvendosje to popullatës.
Operatori per prodhimin e betonit no kOtO lokalitet do tO ketO nevojO per fuqi punOtore
shtesO, prandaj do tO jet i detyruar qO numrin e punOtorOve ta plotOsojO nga popullata
vendOse.
Sipas analizave kimike si dhe sistemet e filtrimit që do to pOrdoren gjatO prodhimit, nuk
ka rrezik nga materje to dOmshme pOr shëndetin e njeriut, pasi që sasia e gazrave tO
cilat do tO lirohen nO kOtë lokalitet OshtO gati e papOrfilishme.

5.7. Zhurma
Zhurma e shkaktuar gjatO operacionit tO prodhimit nga pajimet teknologjike to
agazhuara nO impiant OshtO e karakterit lokal dhe nuk mundO tO ket ndonjë ndikim nO
zonat e banuara.
Zhurma shkaktohet gjatO kryerjes sO aktiviteteve prodhuese,nga makinat qO e
ngarkojnO lOndOn, kamionOt transportues etj.
ShfrytOzimi I pajimeve bashkohore per kryerjen e punOve operacionale mundOson qO
zhurma no në hapsirOn ku OshtO vendosur baza pOr prodhimin e betonitnuk do tO jetO
24

me e madhe se 90dB (duke patur parasysh distancOn e lokaliteteve të banuara rreth 3
km

).

Sa me e madhe të jet distanca edhe zhurma do tO jet me e vogel.

Do ta japim nO formO tabelare nivelin e zhurmOs ne raport me distancen
Zhurma

9OdB-niveli

Distanca(m)

10

50

100

500

59

45

39

25

POr paisje moderne

5.8. Ndikimet ne raste tO aksidenteve mjedisore
Aktiviteti I bazos sO betonitt dhe mekanizmi punues do tO jet i mirOmbajtur si dhe non
mbikqyerjen e stafit profesional qO punon nO kuader to kOsaj kompanie. Pasi nO
lokalitetin ku prodhohet betonit nuk kemi to bOjme me materie to rrezikshme pOr
mjedisin, atOhere rreziqet e mundshme qO mund tO ndodhin nO vend pune mund tO
jenO to natyrOs sO ndryshme gjatO proçeseve teknologjike si:
+ GjatO proçesit to mbushjes so rezervoarit me cement.
+ GjatO proçesit tO mbushjes so cisternOs me ujO rezervO.
• GjatO proçeseve tjera teknologjike nO prodhimin e betonit.
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6. Ndërmarrrja e masave parandaluese në zvoglimin e ndikimeve
6.1 Masat e ndërmarra per mbrojtjen e ajrit
Per të parandaluar dhe zvogöluar sasin e ndikimeve në ajër të krijuar gjate realizimit té
punëve pofesionale,nga mekanizmi per barijen e Iëndes,prodhimit, ngarkimit etj duhet té
ndërmerren keto masa:
• Me rastin e mbushjes së rezervoarve me cement duhet pasur kujdes që të
mos ketë ndonjë shkaktar zjarri den sa behet zbrazja e çimentos nga
cisternat transportuese né rezervoarët e fiksuar në lokalitetin e Kompanisë.
+ Duhet që në të gjitha pikat kyqe dhe me rrezik të vendosen aparatet kundér
zjarrit.
+ Duhet të bëhet sperkatja me uje e

te gjitha siprfaqeve operacionale

rrugëve

të pa asfaltuara nëpër té chat behet edhe transporti I Tëndës së prodhuar.
+ Duhet të bëhet kontrollimi i rregullt teknik I paisjeve teknologjike né mënyrë
qé gazrat që lirohen nga kéto makina të jenë sa me pak të ndotura.
+ Kamionet e transportit te lendés duhet té mbulohen gjat trnsportit të Iëndës.
+ Kompania duhet që çdo here ta ketë cisternen e mbushur me ujë dhe të
gatshme per punë.

6.2 Masat e ndërmarra per mbrojtjen e tokës
Per

te

parandaluar dhe zvogëluar sasinë e ndikimeve në tokë gjat kryerjes se

punëve operacionale, në kompani duhet të ndërmerren kéto masa:
+ Masa bimore e larguar duhet te deponohet në vende të caktuara qe
lejohet kaibja e tyre ne mënyrë që ato

te mos

te mund të perdoren me vonë..

+ Per ti parandaluar pasojat e erozionit duhet të bejme rikultivimin biologjik né
ato pjesë ku eshte e mundur.
+ Duhet ndërmarre masa qe vajrat e makinave dhe te pajimeve tjera të mos
derdhen në tokë.
+ Nese per shkak të ndonjë avarie në fazen e prodhimit duhet bërë largimi I
vajit nga ndonjë makine, atehere duhet patur kujdes që vaji të derdhet në
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ndonjë enë Jo ujelëshuese e cila duhet të vendoset nen makinën e cila
riparohet.
+ TO gjitha mbeturinat e ngurta qO krijohen nO iokalitet gjatO proçesit tO

to kiasifikohen sipas Ilojit: si p.sh. ato
metalike tO grumbullohen nO vende to posaçme e me pastaj ti shiten
prodhimit duhet tO grumbullohen dhe

kompanive tO licencuara pOr ripOrpunimin e tyre kurse ato qO mbeten per
nevojat e KompanisO tO vendosen nOpOr kontenjer tO veçant no mOnyrO qO
tO mos jenë shkaktar tO ndotjes sO ambientit.
+ Mbeturinat e lOngOta qO krijohen me rastin e ndrrimit tO vaJrave nOpOr makina
duhet to vendosen nOpOr kontejner tO veçant e mO pas tu Jepen kmpanive to
iicencuara tO cilat merren me riciklimin e tyre.
6.3. Masat e ndOrmarra pOr mbrojtjen e ujit
MbroJtja e lokalitetit ku prodhohet, nga ndotOsit siq OshtO lymi i ciii shkaktohet me
rastin e tO reshurave atmosferike bOhet nO atO mOnyrO qO rreth e pOrqark hapsirOs
ku prodhohet hapen kanale, tO cilOt pOrveq se do ta mbrojnO bazOn e betonitt nga
vOrshimet, do ti mbrojnO edhe ujOrat nga ndotOsit eventual siq Jane vaJrat e
ndryshOm qO kane mund me rrjedhO nga makinat transportuese.
Prandaj per pastrimin e ujOrave gJatO

to reshurave duhet tO krijohen puset

sedimentuese tO cilOt do tO shOrbenin per sedimentimin e materialeve të ngurta si
dhe seperatori per pastrimin e ujit

to ndotur nga rrjedhja eventuaie e vajrave

motorike. Pastaj uJrat e pastra lOshohen në risipient.

to pastrohen rregulhsht,
poashtu nO mihjen sipOrfaqOsore duhet to ket rregullisht absorbues to vaJrave
Duhet patur kujdes qO puset sedimentuese dhe seperatori
motprike dhe karburanteve.
UjOrat e zeza duhet sOpari tO trajtohen nO gropOn septike ku bOhet neutrahzimi

to ndërtohet no raport me numrin e punOtorve qO punojnO
nO kompani. Ajo kohO pas kohe pastrohet nga kompani to hcencuara per ti ikur
ndotOsve. Gropa duhet

tejmbushjes.
TO gjitha kOto qO u cekOn rreth pastrimit të ujOrave do ti paraqesim

no mOnyrO

skematike.
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Skema teknologjike per trajtimin e ujërve
Ujërat e reshjeve atmosferike
Ujërat e zeza

•

Pusk
sedimentue
S

Pusi
sedimentue

*

S

Pusi
sedimentue
*

S

~~-opa~
septike

*

UJI i pastërt

6.4.Masat e ndërmarra per mbrojtje nga zhurma
Duhet te behen matjet e zhurmës né përputhje me ligjet dhe rregullat mbi mbrojtjen nga
zhurma.Për analizat dhe vlerësimin e rezultateve të fituara nga matJet duhet ti
krahasoJmO me ligJet dhe nivelet e lejuara pOr vendet ku punojnO dhe jetojnO njerOzit.
NO rast se zhurma e mesit ku punohet i tejkalon kufijt normal atOher duhet te merren tO
gjitha masat e duhura qO niveli i zhurmës tO bie në kufiJt normal sipas rregullave nO
fuqi.Të punOsuarit nO kompani, varOsisht nga vendi I punës duhet të perdorin edhe
mjetet mbrojtOse nga zhurma.
6.5 Masat e marrura pOr mbrojtjen e botës bimore dhe shtazore
Masat e mbrojtjes so botës bimore lidhen ngusht me ruaJtjen e tokave nO pjesët e
ngastrave to shfrytOzueshme, kOto toka duhet tO ruhen nga erozioni i mundshOm.
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Kompania duhet qO

to

ket kujdes gjatO deponimit

to

mbeturinave qO ato

to deponohen

to caktuara.
NO rast të IajmOrimit to zjarrit duhet to merren masa pOr neutralizimin e tijO, kurse paisjet
kundOr zjarrit duhet to kontrollohen rregullisht dhe të ruhen no mOnyrO to veçant.
nO vende

Kurse sa I pOrket botOs bimore kompania duhet patur kujdesO që ti kufizoj IOvizjet e
puntorve sa

to jet e mundur jashta

kufinjOve fushOs operacionale, poashtu tO kontrolloj

zhurmOn e shkaktuar si dhe ti kushtoj kujdes ndotjes sO ajrit.
6.6 Mast e marrura per mbrojtjen nga rreziqet aksidenciale
Per evitimin e rreziqeve nga aksidentet gjat prodhimit tO betonitt duhet:
+ Duhet to bOhet plani i intervenimit no raste tO aksidenteve ekologjike.
+ Duhet patur kemikate qO neutralizojnO derivatet dhe vajrat lybrifikues.
+ Duhet tO bOhet plani i mbrojtjes nga zjarri.
+ Duhet qO lokaliteti I fabrikOs tO jet i thurur.
+ TO merren tO gjitha masat e sigurisO nO pOrputhje me Iigjin pOr siguri no punO,
mbrojtjO

to shOndetit to punOtorOve dhe mjedisit no punO.

7. Programi I monitorimit
Per monitorimin e ndikimeve direkte tO aktiviteteve prodhuese, tO proqeseve teknologjike,
duke u bazuar no vierOsimet e ndikimit nO mjedis tO cilat janO ndikimi no tokO, nO ajOr dhe
ujO

to cilat do tO ishin minimale pas marrjes sO masve per zvogOlimin e kOtyre ndikimeve.

Per kOtO arsye parashihet njO program monitorues per prodhimin e betonitt. Monitorimi I
ajrit, ujit dhe zhurmOs duhet to bOhet me marrjen mostrave dhe kryerjen e analizave nO
institute adekuate dhe tO raportohen nO ministri

to mjedisit dhe planifikimit hapsinorO sipas

kOrkesOs so tyre.
8 Raportimi
Do tO kryhet nga udhOheaja dhe ekspertOt e Kompanise sO bashku nO fundO tO qdo viti
kalendarik, ku do tO paraqiten tO dhOnat relevante nga tO gjitha monitorimet e bOra brenda
vitit,

to chat do to raportohen te autoritetet pOrkatOse nO

Ministri tO Mjedisit dhe Pianifikimit

Hapsinore dhe komunitetin lokal tO komunOs.
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9. Ndërmarrja e masave rehabilituese pas përfundimit të aktiviteteve prodhuese
9.1. Objektivat e rikultivimit
Rikultivimi i hapësires ku është prodhuar betoni duhet të trajtohet në perputhje me kërkesat
bashkohore të mbrojtjes dhe rikultivimit të mjedisit, té dim duhet pa si riJe prioritet të
rëndesishëm edhe ne këtë lokalitet ku zhviliohet aktiviteti prodhues. Nga proqeset
teknoiogjike per prodhimmn e betonitt do të krijohen substrate që I takojnë kategorisë se
tokave të dëmtuara d.m.th substrate té pa përshtatshme per rikuitivim. Substratet me
përbërës të gëiqerorit, që pa tjeter duhet ti nenshtrohen rehabilitimit gjerë në masen e
përmiresimit të pjesërishemte vetive të tyre dhe krijimit ose zëvendësimit të tijë me ate të
rrethines ashtu që të krijohet një substrat produktiv I përshtatshem per rikultivimmn bujqesore
dhe ate maloré. Rikultivimi I kétyre sipërfaqeve të demtuara përfshine revitallzimmn né tërsi
të hapésirave te shfrytëzuara dhe demtuara nga punimet prodhuese.
Zgjedhja e modelit të rikultivimit varet nga:
QOilimi i rikultivimit- i ciii ndikon qO pas pOrfundimit të punimeve operacionalesipOrfaqeve
tO degraduara prapO tu kthehet funksioni I tyre primar (prodhimi i biomasOs), dhe kOshtu
zvoglohet ndikimi negativ i kotijO projekti nO ekosistem.Pianifikimi i shfrytOzimit to tokOs
pianifikohet qO toka riO lokalitetet e betonjeres tO rikultivohet duke iu pOrshtatur gjendjes
sO pOrafOrt me ate to rrethit.
Rikuitivimi OshtO I lidhur me aktivitetet prodhuese, përkatOsisht pOrfundimin e punOve dhe
shpalljen e aktivitetit prodhues tO betonit, tO mbyilur..
TO gjitha aktivitetet e lartOshOnuara synojnO objektivat e rikuitivimit qO kane kOto qOlhme:
+ Prodhimin e biomasOs
+ RehabWitimin e peisazhit dhe kthimin e pamjes vizueie nO harmoni me formOn
relefore tO terenit.
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+ Kthimin e profilit pedologjik

to tokOs so degraduar me rastin e punimeve

operacionale.
+ ZgJOrimi I kapacitetit filtrues natyror to aJrit.
+ Mveshja i sipOrfaqeve gjveshura si pasojO e punimeve operacionale.
+ Krijimin e njO pejsazhi tO bukur, tO pOrafOrt me ate tO natyrOs pOr rreth.
9.2 Struktura pOrfundimtare e sipërfaqeve
Struktura pOrfundimtare e sipOrfaqes per rikultivim OshtO e paraqitur nO planin e rikultivimit.

to kr~ohet rijO profil i ri I
tokOs i sill munde to pOrdoret edhe pOr nevoja tJera. Propozohet që rikultivimi to bOhet me
mJeIlJen e barit dhe bimOve tjera to ndryshme dekorative pOrfshirO kOtu edhe drunjO to
ndryshOm dekorativ nO ngastrOn ku bOhet prodhimi. Per to qenO rikultivimi sa mO I
suksesshOm duhet to kryhen kOto faza tO procesit to rikultivimit. Rikuitivimi teknik,
Pas pOrfundimit tO punimeve operacionale, me rikultivim teknik do

Rikuitivimi agroteknik dhe rikultivimi biologjik.

9.3. Rikultivimi Teknik

to mjedisit çdo toke e dOmtuar si shkas i aktiviteteve
prodhuese, pas skadimit to afatit tO shfrytOzimit ekonomik to sipërfaqes, investitori OshtO I
qO tokOs ti ktheJ pamjen e mO parshme.NO bazO tO punimeve to kryera hartografike
NO bazO tO ligjeve relevante

pedologjike no lokalitetine fabrikOs duhet konstatuar se chat pjesO iu Jan nOnshtruar
dOmtimeve nga aktivitetet prodhuese, pOr kOtO arsye duhet studluar lioJet e dOmtimeve si
dhe intenzitetin dhe ndikimin e tyre nO botOn bimore e pastaJ

to shqyrtohen mundOsit e

sanimit tO efekteve tO pa volitshme si dhe rikultivimin e kësaj pjese. GJat rikultivimit teknik
duhet tO pOrvetOsohet teknologjia e tillO qO rikultivimi

te kryhet nJëkohOsisht gJat punimeve

nO betonjere pra me teknologji transporto- palos. Me kriJimin e sipOrfaqes sO lire nga
sheshet punuese duhet

to fillohet me dizajnimin teknik te hapsirOssO lire duke bërO

pregatitjen e terenit per rikultivim. Pas pOrfundimit tO aktiviteteve punuese hapsira do tO
merr formOn e degraduar dhe ndryshuar me peisazhin ekzistues, e cila me rastin e
rikultivimit zonOs i jep një pamje natyrale. Pas pOrfundimit tO punOve prodhuese

to betonit
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fillon rikultivimi teknik I sipOrfaqeve tokOsore tO degraduara. Degradimi I sipOrfaqeve gJate
punimeve prodhuese shkon den nO atO masO sa bOhet zhdukja fizike e profilit pedologjik tO
takes, prandaj nO kOtO fazO tO nikultivimit propozoJmO krijimin e profilit pedologJik tO tokOs
nO sipOrfaqet e dOrntuara. POr formimin e shtresOs sO sipOrme sipOrfaqesore produktive tO
tokOs parashihet rnihja selektive e humusit dhe vendosJa direkte nO sipOrfaqet punuese ku
Jan krye punirnet d.rn. th. Duhet tO pOrvetOsohet teknologJia e tillOqO rikultivimi teknik
kryhet njOkohOsisht gJat zhvillimit

to

to punimeve nO betonJere. Pra me pOrfundimin e

shfrytOzimit tO lokalitetit nga punimet operacionale fillon shtresimi I dheut dhe humusit nO
kOto hapsira. Nose konstatoJmO se shterpa nuk I plotOson kOrkesat kualitative pOr rikultivim
kern cekO edhe mO pare, duhet tO konsultohen ekspertOt profesional tO lOmisO sO
agronornisO dhe tO sillet sasia e dheut nga nJe vend tJetOr rne qOllim

to suksesit tO

rikultivirnit.
9.4. Rikultivimi agroteknik
Pas fazOs sO rikultivirnit teknik fiflion faza e rikultivimit agoteknik e cBs faze starton rne
analizimin e substratit tO krijuar, per
bazO to analizave

to pOrcaktuar vetite agrokimike dhe pedologJike. NO

to propozohen masat meliorative dhe agroteknike qO do tO aplikohen no

kOte tokO to re.
Toka OshtO nJOri prej elementeve tO kOtijO mjedisi tO cilOs përveq qO I ndOrrohet destinimi
primar, pOson degradim

to rOndO, den no zhdukjen e profilit pedologJik tO saje. KJo paraqet

formOn mOte rOndO tO dOrntimit tO tokave. NO rastin konkret kerni tO bOJmO me njO masiv tO
fortO e cila OshtO e rnbuluar rne tokO tO cektO.
POr

to liogaritur numrin e fidaneve per tOrO sipOrfaqen qO do tO nikultivohet duhet tO

kalkulohet rne distancOn nO mes tO rendeve dhe distancOn nO rend.
Nf SIaxb
S- paraqet sipOrfaqen, a- distanca nO rnes rendeve b- distanca no mes fidaneve.
NO rastin tone propozojrnO qOtO dy kOto distanca tOjenO nga 2rn. NO pjesët ku dote bëhet
mbjellja e birnOve duhet tO vendoset njO shtresO e humusit prej

0.5 m trashOsi to anahzuar

nga aspekti agrokirnik, pastaJ duhet tO bOhet ngjeshja e ketiJO substratE me qëllim qO tO jetO
shtresO me kompakte.
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Pas ketUe operacioni duhet të bëhet vrima në mënyrë të mekanizuar. Thellesia e gropes
duhet të jet sa është I gjate habitusi qendrore i sistemit rrënjorë të bimës, ndersa gjërsia
duhet të jet e atilië që rrënjës ti siguroje shtrirje sa me të lire. NOpOr kOto gropa duhet tO
hedhet l5Ogr pieh të djegur tO shtallës e pastaj rreth bimOs hidhet shtresa e dheut e cila
duhet to jet e ngjeshur sa me mirO.TO gjitha kOto bimO duhet to kontroliohen me kujdesO
per gjendjen shOndetesore tO fidaneve. Fidanet duhet tO shoqOrohen me ambaiazhO
pOrkatOse nO momentine blerjes. Nga sistemi rrOnjorO hiqen tO gjitha pjesOt e dOmtuara.
Para se tO mbiilen fidanet duhet tO zhyten nO njO solucion to pregaditur me pare i ciii do ti
shOrbej bimOs si ushqim fillestar. Pas mbjelljes sO kulturave pronari duhet tO kujdeset pOr
zhviliimin e tyre.
9.5. Rikultivimi BioIogjik
QOllimi afatgjatO I rikultivimit biologjik OshtO qO tO krijojmO ekosistem to ri nO hapOsirat e
shfrytOzuara dhe tO dOmtuara nO tO cilOn do tO krijohet baraspeshe relative e tO gjitha
elementeve tO ekosistemit siqO jane : Toka, flora e fauna dhe efekti ekonomik nO
prodhimtarin bujqOsore, blegtorale etj. Rikultivimi bioiogjik OshtO faza pOrfundimtare me to
cilOn arrihet edhe qOllimi I rikultivimit. BimOt tO ciiat i kemi propozuar nO kOtO proiekt
(kryesisht ban i parkut dhe bimO tjera dekorative), duhet tu pOrshtaten kushteve klimatike
dhe se me zhvillimin e tyre I japin njO pamje to bukur peisazhit. KOto bimO adaptohen IehtO
dhe jane rezistuese ndaj dOmtuesve biologjik.

10. Monitorimi pas shfrytëzimit

Pas pOrfundimit tO punimeve no prodhimin e betonitt, pushon edhe elementi i pluhurit
dhe i ndikimeve tjera no mjedis. Prandaj nuk paraqitet nevoja per monitorimin e kOtyre
ndikimeve.
For kompania “BETON-AG”Sh.P.K ka per detyrO to bOjO monitorimin e sipërfaqeve to
rikultivuara pOr njO kohë to caktuar.
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11. konkluzion
Prodhimi i betonitt ne këte bazë nuk e tejkalon nivelin e vierave të rekomanduara nga Iigji
per mbrojtjen në mjedis, Iigjet dhe aktet tjera nënligjore per mjedis.
Ndikimet nO tokO, ujO, ajOr duhet qO rregullisht

to kontrollohen. KOto ndikime do tO

to raportohen nO fund to çdo viti kalendarik.
Pas punimit to ketijO raporti, mundO to konkludohet se prodhimi i betonit në kOtO lokacion
nuk ka potencial tO rrezikimit tO shOndetit to njerzve, gjithashtu ndikimet nO tokO,ujO ajOr
monitorohen dhe do

,peisazh dhe pamje vizuele. Pas identifikimit dhe zbatimit t~t Ot gjitha masave mbrojtOse
tO rekomanduara nO kOtO raport konstatojmO se mundO

to minimizohet ne nivel tO

IakmueshOm, ose edhe tO eleminohen no fazon e rehabWitimittO hasirave tO degraduara
gjat prodhimit

to betonit. Gjithashtu OshtO e paraparO qO paralel me prodhimin e betonit,

to bOhet to bOhet edhe rikuitivimi i sipOrfaqeve tO shfrytOzuara aty ku iejojno mundOsit e
operacioneve teknologjike to prodhimit tO betonit. MendojmO se kOto tO dhOna janO to
mjaftueshme dhe I mundOsojnO MinistrisO sO Mjedisit dhe Planifikimit HapsinorO dhOnien
e mendimit pOr pOiqimin MjedisorO sipas kOrkesos sO Faik flazi pronar i KompanisO
“BETON-AcB”Sh.P.K Babush I Muhaxherove- Lipjan.

34

—a—

Republika e Kosoves
Republika Kosova Republic of Kosovo
-

Qeveria — Viada - Government
Ministria e Tregtise dhe Industrise - Minstarstvo Trgovine i Industrije
Ministry of Trade and Industry
* *

ARBK~
AOJEI1C[A E REG$LSTRJMU T~ BØIESEVE N~ KOSOv~
KOSOVSK~ AGflICUA ZA REGFSYPACUE BIZNJSA

cERTItF~fl~flsTRIMIT
CERTIFIKAT 0 REGISTRACIJI
CERTIFICATE OF REGISTRATION

~

~S1OO91728’

Numri Unik Identifikues / Jedinstveni Mati~ni Broj

/ Unique Identification Number

Emri biznesit I Naziv biznisa I Name of business

III
Emri tregtar / Trgova&o ime / Commercial name

Lioji biznesit:
Poslovni tip:
Business type:

Shoqéri me përgjegjësi tê kufizuara
Druftvo sa ograniëenom odgovorno~u
Limited Liabilities Companies

Adresa:
Adresa:
Address:

Magj. Ferizaj- Prishtine
Ferizaj

Data e regjistrimit:
Datum registracije:
Date of registration:

02/02/2018

.

11/07/2019
Nenshkrirni Signature / Potpis

!~Dat~Datu1~1

Nr. ser.

/ Ser.

br.

/ Ser.

No.:

10040989

AGJENSIONJ I REGJISTRIMIT TE BIZNEVE NE KOSOVE
KOSOVSKA AGENCIJA ZA REGISTRACIJE BIZNISA
KOSOVA BUSINESS REGISTRATION AGENC~
Informata

mbi biznesjn

Information about business
Informacija o

biznisu

Numri Unik Identifikues / Jedinstveni MatiEni Broj I Unique Identification Number
810091728
Aplikacioni

/ Application / Aplikacija

Subjekti i regjistrimit:
Registration subject:
Subjekt registracije:
Data e plotesimit:
Filling date:
Datum:

02/02/2018

Data e pranimit:
Reception date:
Datum primljenje:

02/02/2018

Numri i protokollit:
Protocol number:
Broj protokola:

25A0001443

Biznesi I Business! Biznis
Tipi i biznesit
Business Type
Tip biznisa

Shoqeri me përgjegjësi te kufizuara
Limited Liabilities Companies
Dru~tvo sa ogranifenom odgovorno~ëu

Emri i biznesit:
Business name:
Naziv biznisa:

BET0N- AC SH.P.I(

Emri tregtar:
TrgovaEko ime:
Commercial name:

/1/

Adresa
Address
Adresa

Magj. Ferizaj- Prishtine
Ferizaj

Data e themelimit:
Date of establishment:
Datum osnivanja:

02/02/2018

Kapitali i përgjithshem:
Total Capital:
Totaini kapital:

€0

Numri i punëtorëve:
Number of employees:
Broj radnika:

3

Rr. “Muharrem Fejza” pn, Lagjja e Spitalit, Prishtine
Data / Date / Datum: 16/03/2021 14:08

Tell: 038 200 36 562
Te12: 038 200 36573

Faqe 1 nga 4

AGJENSIONI I REGJISTRIMITTE BIZNEVE N~ KOSOVE
KOSOVSKA AGENCIJA ZA REGISTRACIJE BIZNISA
KOSOVA BUSINESS REGISTRATION AGENC\
informata

mbi biznesin

Information about business
Informacija o biznisu

Numri Unik Identifikues / iedinstveni Mati~ni Broj
810091728

/ Unique identification Number

Shenim me rendesi / Important Note / Vazan podatak

Informata plotesuese I Additional Information Note I Dodatna informacija

Rr. “Muharrem Fejza” p.n, Lagjja e Spitalit, Prishtine
Data / Date / Datum: 16/03/2021 14:08

Tell: 038 200 36 562
Te12: 03820036573

Faqe 2 nga 4

V

AGJEN5IONI I REGJISTRIMITT~ BIZNEVE NE KOSOVE
KOSOVSKA AGENCIJA ZA REGISTRACIJE BIZNIS~
KOSOVA BUSINESS REGISTRATION AGENC~
Informata mbi biznesin
Information about business
Informacija 0 biznisu

Numri Unik Identifikues / Jedinstveni Mati~ni Broj / Unique Identification Number
810091728
Veprimtaritë I Activities / Delatnosti
~
2361
•
2363

Aktiviteti
kryesor
biznesit

Prodhirni I produkteve prej betonit per qellime ndërtimi
Manufacture of concrete products for construction purposes
~,J proizvoda od betona za gradevinarstvo

Ak itt
tiv e I
sekondar

]Prodhimi i betonit të përzier, i gatshem per perdorim
Manufacture of ready-mixed concrete
-

Proizvodnja zbuke

Filialet I Branches! Jedince
Bordi drejtoreve I Board of DIrectors / Upravni odbor
Pronarët I Owners! Vlasnici
Person fizik
Emri:
Name:
I me:

Fajik Ilazi

ID Personale:
Personal ID:
Licni ID:

1003791196

Adresa:
Address:
Adresa:

Magj. Ferizaj- Prishtine
Ferizaj, Kosova

Përgjegjësia:
Liability:
Odgovornost:
Pjesa në prone:
Owned part:
Deo o vlasnistvu:
Data Iindjes:
Birthdate:
Datum rodenja:

17/09/1957

Rr. Muharrem Fejza” p.n, Lagjja e Spitalit, Prishtine
Data / Date / Datum: 16/03/2021 14:08

Tell: 03820036562
Tel2: 038 20036 573

Faqe 3 nga 4

p

1,

AGJENSIONI I REGJISTRIMITTE BIZNEVE NE KOSOVE
KOSOVSKA AGENCIJA ZA REGISTRACIJE BIZNISA
KOSOVA BUSINESS REGISTRATION AGENC~

Informata mbi biznesin
Information about business
Informacija o biznisu
Personat e autorizuar I Authorized participants I Oviascene lice
Emri:
Name:

Fajik Ilazi

I me:
ID Personale:
Personal ID:
Licni ID:

1003791196

Pozita e punës:
Job position:
Radno mesto:

Drejtor dhe Agj. i Regj.

Adresa:
Address:
Adresa:

Magj. Ferizaj- Prishtinë
Ferizaj, Kosova

Autorizimet:
Authorizations:
Autorizacije:

Rr. ‘Muharreni Fejza” p.n, Lagjja e Spitalit, Prishtine
Data! Date / Datum: 16/03/2021 14:08

Tell: 038 200 36 562
Te12: 038 200 36 573

Faqe 4 nga 4

\O
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REPUBLIKA F KOSOVES
REPUBLIC OF KOSOVJ
REPUBLI KAKOSOVA

KOMUNA F LIPJAN
MUNICIPALITY OF LIPJAN
SKUP~TINA LIPLJAN

Data: 18.08.2021

Numri i vrojtimit: 8-351-40637
Ne haze të Ligjit per Proceduren Administrative Nr.05 L-031 si dhe aplikacionit dhe dokumenteve të prezentuara,
Drejtoria per Planifikim, Urbanizern dhe Mbrojtje te Mjedisit lëshon kete:
INFORMAC1ON URBAN
Ky Informacion i Iëshohet:
Emri dhe mbjemri
“Beton AG” SRPK me NR.Biz. 810091728
Adresa
Ferizaj, Magj. Ferizaj- Prishtine
Per Informacione nga Planet Urbane në vijim;
Adresa:
Rr. “Hasan Prishtina”, Babush I Muhagjereve
Zona kadastrale:
Babush i Muhagjereve
Parcela kadastrale:

P-71409059-006810

Përshkrjm:
Drejtorati per Planifikim, Urbanizern dhe Mbrojtje të Mjedisit duke shqyrtuar kërkeses e “Beton AG” SBPK
me NR.Biz. 810091728 e cila merret me prodhimin e produkteve nga betoni me pronare Fajik ilazi,
nr.ID. 1003791196, per lnfonnacjone urbane në Iokacioriin që perfshine parcela kadastrale P-71409059-0068 1-0
me siperfaqe të përgjithshme 1359,00 m2 e reglistruar në certifikaten Nr.863/2021, Zona Kadastrale Babush i
Muhagjereve, nC emër të Hajdin Ralkocerit, bazuar ne te dhenat nga Plani Zhvillimor Komunal te miratuar me
Vendimin e Kuvendil Komunal per plotesimin dhe ndryshimin e PZHK-se I 5Nr. 12514 dt.23.08.201 3 ju
njoflojme si vijon:
,

Parcela kadastrale P-71409059_00681_o per të cilën Iëshohet ky Informacion gjendet në zonën mjedis
agrar Zone me destim Ara, livadhe dhe kopshte si në extraktin e PZHK-se.
-

-

-

Pasi që lokacioni eshte I koncentruar në zone per të cilen nuk jane hartuar Planet rregulluese Urbane,
përkatesisht Harta Zonale e Komunes, Informacionet e ofruara bazohen në Planin ZhvilIimor Komunal ië
miratuar me Vendjmjn e Kuvendit të Komunes l5Nr.12514 dt23.O8.2013
Gjithashtuju informojme se Komuna e Lipjanit ështe në proces të hartimit te Hartes Zonale të Komunës si
dokument planor né haze të të cilit do të definohen kushtet e përglitshme dhe specifike të ndertimit per
secilen zone, në kuader te procesit dote njofIohenj me kohe per konsullimet dhe debatet te chat jane pjesë e
procesit.
Ky Akt I Ieshohet parashtruesit te kërkeses si informacion rreth planeve komunale per kete zone, si dhe per
per rregullimjn e dokumentacionit pranë MMPHI dhe KPMM per nevojat koinpanise, ndërsa procedural
tjera rreth lejes ndertimore do te zhvillohen sipas kushieve te përcaktuara nga rregullatjva ligjore nga fusha
e planifikimit dhe ndertimit si dhe planet urbane ne nivel komunal.

Shtojce:
Skicat grafike pjese nga PZHK.
Ekstrakti nga PZHK- së Lipjan.
—

Ky Inlormadon I dorezohei
Parashii-uesjt të kerkeses
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REPUBLIKA E KOSOVES
ODA E NOTEREVE TE REPUBLIKES SE KOSOVES
NOTER SELATIN D. SHAHINI
FERIZAJ
LRP. Nr. 5189/2021
Sot me date pesembedhjete mars dymijë e njëzet e një (15.03.2021), para meje Noter Selatin D.
Shahini, me adrese te zyrës noteriale në Ferizaj, rruga “Reçakut”, me kerkese që në baze të
shprehjes se vulinetit te tij, t’i përpiloj aktin noterial Autorizim Gjeneral, eshte paraqitw:
“BETON

—

AG” SH.P.K., me numër të biznesit 810091728, me sell në Magjistrale Ferizaj

—

Prishtinë në Ferizaj, me pronar z. Fajik Ilazi, l/e lindur me date 17.09.1957, ne Prelez I
Jerlive, me zotësi të plotë të veprimit, me vendbanim në fshatin Prelez I Jerlive, Komuna
Ferlzaj, shtetasle l/e Republikës së Kosovës, l/e identifikuar permes Ietërnjoftimit me
numër personal 1003791196, lëshuar nga MPB-RKS, me vlefshmëri den me datën
07.02.2029, në rolin: autorizuesi.
AUTORIZIM GJENERAL
AutorIzoj: z. Menderes Halabaku, lie lindur me date 15 tetor 1962, në Pozharan, shtetas/e I e
Republikes së Kosoves, bartesle i e letemjoftimit numër personal 1013216513, të leshuar nga
MPB

RKS, që në emër te subjektit ekonomik

“BETON

—

AG” SH.P.K.,te ndermarre

veprimet në territorin e Republikes së Kosoves si në vijim:
Të me perfaqësojë në të gjitha procedurat juridike dhe administrative në institucionet e
Republikës së Kosoves, në të gjitha Komuna e Kosoves,

Ministrinë e Tregtisë dhe

Industrisë, Ministrinë e Ambietit, Komisionin e pavarur per Miniera dhe Minierale,
Agjensioni Pyjor I Kosovës dhe në të gjitha Ministritë e Republikës së Kosovës dhe në çdo
institucion tjetër administrativ, në proceduren e aplikimit, nënshkrimit dhe tërheqjes së
çdo IIoj dokumenti duke përfshire edhe licencat dhe lejet e ndryshme dhe pagesën e çdo lloj
takse që ka të bëjë me ushtrimin e veprimtarive të subjektit ekonomik “BETON

—

AG”

SH.P.K.,
Ky autorizim është i pakufizuar në kohë ndërsa per nevoja tjera nuk mund te

rdoret.

Përmbyllja
Konstatoj se tek pala nuk ka konfuzion apo dyshime rreth ketij akti dhe efe
rreth perpilimit të dokumentit.

—

v te tij juridike,

LRP. Nr. 5189/2021
Vertetoj se pala ka kon±irmuar kapacitetin e plow juridik, vuilnetin dhe se permbajtja e ketij
dokumenti eshte ne pajtim në çdo aspekt me qellimet e tij.
Pasojat ligjore të ketij autorizimi i jane shpjeguar pales nga noteri dhe I njëjti i pranon me te
gjitha pergjegjesite ligjore.

—

Dokumentet që i bashkengjiten dosjes se origjinalit jane: kopjet e dokumenteve identifikuese te
autorizuesit, te autorizuarës dhe informatat e biznesit.

—

Ky akt noterial eshte perpiluar në I ekzemplar origjinal te cilin e merr dhenesi i autorizimit,
ndersa I (nje) kopje mbetet në dosjen noteriale se bashku me dokumentet e bashkangjitura.
Noteri ia lexon kete akt pales që eshte paraqitur para tij, i ciii dekiaron se akti eshte shprehje
besnike e vulinetit të tij, pastaj noteri e nenshkruan ate së bashku me palen.
Shpenzimet jane percaktuar tie viere prej 10.00 €, ne baze te nenit 21 paragrafi 8 dhe neni 41
pika 5 + TVSH-ja prej 18°o, te caktuara në baze të Udhezimit Administrativ nr. 02 2012, per
Tarifat e Perkohshnie Noteriaie.

—

—

Pala e paraqitur desbmoi identitetin e tij ashtu sic eshte shenuar, ai ka zotesi te plow të veprimit.
Veprimi I noterizimit eshte bere pa nderpreije ne Ferizaj, në zyrën e noterit, sot me date
pesembedhjete mars dymije e njëzet e një (15.03.2021), në ora 15:53. Ky akt leshohet sipas
nenit neni 3, te Ligjit numër 061L-010, per Noterine dhe perbehet prej një flew dhe dy faqeve,
nga të cilat vetëm dy faqe jane te shkruara.

AUTORIZUESI:
“BETON

—

4,ç.

/

AG” SH.P.K., me pronar z. Fajik Ilazi
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Ministria e Mjedisit, Planifilcimit Hapésinor dhe Infrastruktures /Ministarstvo 2ivotne Sredine, Prostornog Planiranja I Infrastrukiure /
Ministry ofEnvironment, Spatial Planning and Infrastructure
AGJENCIA KADASTRALE E KOSOVES / KATASTARSKA AGENCIJA KOSOVA / KOSOVO CADASTRAL AGENCY
CERTIFIKATE

NJESIA KADASTRALE /

I CERTIFIKAT / CERTIFICATE

KATASTARSKA JEDINICA / CADASTRAL UNIT:

P-71409059-00681-O

Numri I Iëndës I Broj Predmet / Case Referent Number:

3785/2021

Data dhe koha e lèshimit Datum i vreme izdavanja I Date and time of submission:
Komuna / Op~tina / Municipality:
Zona kadastrale / Katastarska Zona / Cadastral Zone:
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TE DHENAT PER NJESINE KADASTRALE / PODACI 0 KATASTARSKOJ JEDINICI / CADASTRAL UNIT DATA
Numri I njCsisC kadastrale
Broj katastarskejedinice
Cad. Unit. No.

P-71409059-00681-Q

Lioji I njCsisC
Vrsta Jedinice
Unit Type

Lioji i pronës
Vrsta imovine
Property Type

PARCElS PARCELA Prone pdvate
I PARCEL
Privatnn Imovina
Privatelly owned

Zona
U/R
G/S
U/R

Sipërfaaja
Povriina
Area
(m’)

Përshkrim
Opis
Description

Krijuar me
datën
Uradjeno an
dan
Created On

Azhuruar
Afurirano
Updated

1359

Land

Al ADRESA E NJESISE KADASTRALE I ADRESA KATASTARSKE JEDINICE /CADASTRAL UNIT ADDRESS
Vendbanimi - adresa
Prebivaliste - adresa
Resident - address

Kodi Postal
Pohanski Kod
Postal Code

LIVADHET E THATAILIVADHET E THATA/LIVADHET E THATA

Hollësitë e adreses
Pojedinosti adrese
Address Details

Krljuar me daten
Uradjeno na dan
Created On

Azhuruar
Afurirano
Updated

LIVADHET E THATA

)
Printuar rip Oditampani od Printed by: 1-laxhereRecica P-7l409059-0068l-O

Zyrtari pergjegjes I Odgovorno lice I Official person
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A.2 L~-OJ1 1 SHFRYTEZIMIT / VRSTA KORISCENJA / TYPE OF USE
Numri
Broj
Number

Uloji I shfrytCzimit tC parceks
Vrsta koriscenja parcele
Parcel Type 01 Usc

I

Shlrytëzlmi aktual I parceles
Trenutno koriscenje parcele
Parcel Current Use

Bujqesorc/T’oljoprivredno. Agri

Ant/N we Arabic

~

Kualiteti I klasês,~.”
Kvalitet kiase
Quality Clas~
Are E Kiasës 4/Njiva

Siperfaqja (m’)
4, Q’~J’oviiina (mZ)
Vi
4rea
(m2)

Kiase!4th Class Amble

1359

Land

B. PRONARI/POSEDUESI
Të drejtat
Prava
Rights
Posed~ni individual /
Individualna Drzavrna
Single possessor

-

VLASNIK/DR~ALAC
Emri
lmc
Name

RATKOCERI HAJOIN
(SHEMSI)

-

OWNER)POSSESSOR

Nr. personal
L.icnl broj
ID. No.
1012398928

Printuar nga Odilampani od Printed by: Haxhere.Recica P-7i409059-0068i-0

Vendbanimi
Prebivaliste
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Kodi postal
Poltanskl kod
Postal code
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Pojediaosti adrese
Address details

FERJZAJ URO~EVAC

FERIZAJ

Zyrtari pergjegjes I

Pjesa e pronës
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Share quota

Pershkrimi
Opis
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Alurlrano
Updated

1/1

alc.l576 2019
kont.shitbirp.7914/20l9
ref.2818/2019 n.f.tashoili.

27.12.2019

Odgovorno lice/Official person
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REPUBLIKA E KOSOVES
NOTER
Fatmir Tasholli
LIPJAN
LRP.nr.526212020
Ref.nr.1 95212020

KONTRATE PER SHITBLERJEN E PALUAJTSHMERISE
Me daten shtatembedhjet shtator dy mijë e rijëzet (1 7.09.2020), para meje FatmirTasholli, noter, me sell
té zyrês noteriale ne Lipjan,rruga “Gjergj Fishta, pa.nr. Jane paraqitur:-------------------—-----------------—
1.Hajdin Ratkoceri, I lindur me 10 mars 1943 ne fshatin Llugaxhi,me banim në Ferizaj, i ciii posedon
Let.nr ‘D 0164509, me nr.pers.1012398928 ,valid den me 20 gusht 2024,shtetas i R.Kosoves, me kapacitet te
plotejurdik per té vepruarte cilin në baze té autorizimit me nr.LRP.nr.4118/2018 I vertetuarte t1fl~ 51 noter,e
perfaqson djali I tij Avni Ratkoceri, I lindur me 23 mars 1970 ne fshatin Llugaxhi,me banim ne Ferizaj, i ciii
posedon Ieternjoftimin me nr.personal 1005588754 Ieshuar nga MPB ,(ne njêren ané si shitesi )dhe
2.Fajik Ilazi i lindur me 17 shtator 1957 ne fshatin Preiez I Jerlive K.Ferizaj, ku e ka edhe
~endbanimin,identitetin e te cult e konstatova ne baze te leternjoftimit me numrin personal 1003791196, I
eshuar nga MPB, R.Kosoves, shtetas i Kosoves, me kapacitet te piotô jurdik per te vepruar (ne tekstin e
rnetejmë bleresi).
EKSPOZE
Shitesi eshte pronaré I paluajtshmeris se me poshte shenuar dhe se me një marveshje paraprake Ia
ka shitur blersit ndersa sot deshirojne qe ta zyrtarizojnë me kontrate shitblerjen e kesaj
paluajtshmerie ku Jan pajtuar me te gJitha kushtet dhe qmimin kontraktues si me poshte.Noteri e
udhezoj palen shitese dhe blerse per prezentimin bashkeshortve té tyre me rastin e nenshkrimit te
kesaJ kontrat ku shitesi I autorizuar deklaron dhe garanton noterin se né asnje forme nuk do te kete
contest juridik nga bashkeshortja e shitesit sa I perket kerkeses juridike per zgjidhjen e kontrates dhe
asnjë baze tjeter juridike né té kunderten pala shitese merr obligim Iigjore ta kompenzoj palen blerse
dhe notenin me dim do Iloj demi te shkaktuar,ndersa pala blerse ka sjelle bashkeshorten e tij e cila do
te jep pelqimin qe kjo paluajtshmeri te regjistrohet vetem ne emer te bashkeshortit të saj pa iu
mohuar e drejta e garantuar Iigjore per pronsi të perbashket. Sipas çertifikates per person, parcela
kadastrale nuk eshte e ngarkuar me hipoteke apo barre tjetër sendore.
Palet Jane pajtuar qe deklarojne se me qellim té shitbierjes së paluajtshmerise, kane vendosur te
hyjne ne marredhenie kontraktuale te shitjes dhe blerjes, duke kerkuar nga noteri që te perpiloj aktmn
noterial me kushtetdhe mënyren si n~ vijim:—
KONTRATE PER SHITBLERJEN E PALUAJTSHMERISE
1.Objekti
—---

—

—

—

..

—

Shitesi është pronaré, Ill e ngas.kad.nr.P-71409059-00881-0 në vendin e quajtur”livadhet e thata”
me kuituré are e klasit te 4,ne siperfaqe prej 1359m2, Z.K.Babush I Muhaxherve, e pershkruar ne
qertJikaten per pronsi të dates 16 shtator 2020 me nr4SOO/2020, ku ket paluajtshmeri ia ka shitur
bleresit, ndersa ky I fundit e ka blere per çmimin kont1~Rtues si né nenin 2 te kesaj kontrate.

2.cmimiishitjesPale deklaroJne se Jane dakorduar qe çmimi kontraktues i pergJitshem arrin vieren ne shumen prej
40,000.oo € (katerdhJet mije euro ),çmim ky i ciii sipas deklaratave te paleve kontaktuese eshte i
perputheshem me çmimet e tregut ne ate zone.
Paleve u eshte terehequr vërejtja nga ana e noterit per pasojat penale dhe civile tie rast te paraqitJes
se vieres jo reaie te paiuajtshmerise, mirepo palet persëriten edhe nJe here se kJo eshte viera reale e
saj dhe se eliminojn ne te ardhmen kerkesen juridike per demtim per tej mase.---———Palet e njoftojne noterin se çmimi I shitblerjes do te paguhet permes transferit bankare ne Ilogarin
bankare te shitësit respektivisht pronarit te paluaJtshmeris,me nr.1504001002703817 në Raiffeisen
Bank, me keste në menyren si vijon:shuma prej 10,000€ do të paguhen mbrenda muajit tetor
2020,shuma prej 10,000 € do te paguhet mbrenda muajit dhjetor 2020,ndersa kësti I fundit ne viere
prej 20,000 € do te paguhen me se larti den me 15 korrik 2021 ku te gjitha pa esat do të
argumento en me fa ura percjelise te transferit bankare.
3. Garancionet dhe Hipotekat
Bleresi e ka vizituar objektin e kontrates, duke i shiquar ne vend paluajtshmerine, duke i perkufizuar
mexhden, numrin e ngastraes, liojin e kultures, bonitetin e tokes, si dhe siperfaqen e pergjithshme.------------Shitesi e garanton bleresin se eshte pronare ekskluziv I paluajtshmenise i specifikuar si me siper si
dhe garanton se prona shitet e lire nga barra e çfaredo lloj natyre, detyrim flskai, barre hipotekare,
servitute, masa te pekohshme sigunuese, te drejta apo pretendime të te treteve apo kufizime te
tjera.Palet jan dakorduar se me rastin e caktimit te çmimit kontraktues kan eliminuar edhe kerkesen
juridike per zgjidhJen e kontrates per shkak te demtimit per tej mase.
4.Dorezimi no posedim
Palet e njoftojne noterin se dorezimi ne posedim te blersi do te behet sot me rastin e nenshkrimit te
kesaj kontrate ku blersi nga dita e sotme eshte i hr ne posedim te kesaj paluajthsmerie I cili do ta
shfrytezoj per nevojat e veta,ndersa pala blerse nuk mund te regjistrohet si pronar i kesaj
paluajtshmeri den sa nuk permbushet borgji ne tersi
5.Shpenzimet
—

~—‘=~—---------------------

—

.

—

—

Shpenzimet e kesaj kontrate te shitjes, qoftë taksat, sherbimet dhe harxhimet e zyres se noterit,
taksat e regjistrit te patundshmerive, jane ne ngarkesë te bleresit.Shpenzimet e noterit né shume prej
81 € +18% TVSH sipas UA per Tarifa Nr.02/2012 neni 21 shtojca 1 dhe nenit 41,6, do te paguhen
sipas marveshjes se paleve kontraktuese nga ana blersit.
6.interpretimi I kontrates
,

Mosmarreveshjet eventuaie qe paraqiten rreth interpretimit te dispozitave te kesaj kontrate, palët do ti
t’i zgjedhin me marreveshje.E gjith ajo qe nuk eshte e precizuar në ket kontrat,per interpretim vlejn
dispoziatate LMD-se
7.Efekti permbarimor i ketij akti
—

Ky akt ka fuqine provuese dhe ekzekutuese. Shitesi zhvishet nga e drejta e metejme e pronesisé mbi
objektin e kesaj kontrate dhe pronar i vetem dhe i ligjshem eshte bleresi me te gjitha te drejtat dhe

F

C—

detyrimet që rrjedhin nga e drejta e pronësisë. Me këtë akt béhet ndryshimi i titullaréve të pronës né
Zyren Kadastrale Komunale né Lipjan.
8.Dokumentet që i bashkangjiten cfosjes
1.ceitifikata e pronsis dhe kopja e planit e K.K Lipjan.
2.Kopjet e eternjoftimeve te paleve kontraktuese dhe nenshkruese.
3.Fatura e pagesés sipas UA per tarifat e perkohshme noteriale.
Permbyllja
Gjate perpilimit te ketij akti, deshmoj se jane rrespektuar te gjitha dispozitat Iigjore te LNK-se nga neni
40 dhe 43.Konstatoj se tek palet nuk ka konfuzion apo dyshime rreth ketij akti dhe efekteve te tij juridike, rreth
perpilimitteaktit
Konstatoj se palet kane deshmuar identitetin e tyre dhe se ata a kane fuqine e plote te veprimit.
Noteri ua lexon paleve aktin, te cilet deklarojne se akti eshte shprehje e vulinetit te tyre dhe ne pajtim
me qellimet e tyre, pastaj e nenshkruajne ate se bashku me noterin
Vertetoj se orgjinali I ketij akti mbetet tek noteri ndersa palet sipas Iigjit marrin nga nje kopje te
vertetur, të vlefshme njesoj si orgjinali.
Nje kopje i derzohet Zyres Kadastrale ne Lipjan per permbarim.
Veprimi i noterizimit u zhvillua sipas Iigjit, pa nderprerje nê zyren e noterit dhe né prani te paleve
kontraktuese,me shtatembëdhjet shtator dy mijë e njezet (1 7.09.2020)
Kyakteshtê hartuarnetrifaqedhe netriflete
Paletkontraktuese
SHITESI

BLERESI

Ayfiiatkoceri

4)~/

Fajik Ilazi
~ 7/ ~

-

/ /‘/ Z’

I âutorizuar
Ilmije Ilazi
Bashkëshortja e blersit
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REPUBLIKA E KOSOVES
NOTER
Fatmir Tasholli
LIPJAN
EKSTRAKT
LRP.nr.5262/2020
REF.nr.1952/2020
Bazuar tie Ligjin e Noterisë Nr.O6-L/O1 0 I hyre tie fuqi me date I I~YF2QT9~~piñi 58 par I,
origjinali i aktit noterial ruhet tek noteri, ndersa paleve u leshohen ~kstrakte te vertetuara nga
origjinaii i aktit bashke me njoftimin per dokumentin e poterIiu~4o~~gJ1nãI Ky akt noterial
titullohet”KONTRATE PER SHITBLERJEN £ PALUAJTSHMERISE “me gjenerale te
pershkruara ne kete akt noterial
Nje kopje e vertetuar dorezohet nga pala tie Zyren Ko~unaIc~1SadastraIe Kompetente dhe
organin tjeter ~ompetent
Ne Lipjan me daten shtatembedhjetë shtator te5’Itit dy thijë e njëzet.
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