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1. Hyrje
NO kuadOr tO aktiviteteve pOr marrjen e POiqimit Mjedisor pOrndOrtimin e Parkut to
EnergjisO Diellore -50MW nO Junik(Zona A), kompania “HELlOS POWER” Sh.p.k.
nO programin inventiv ka paraparO, hartimin e Raportit pOr VierOsimin e Ndikimit
ne Mjedis pOrndOrtimin e Parkut tO EnergjisO Diellore -50MW

no Junik.

Raporti I VNM-sO paraqet njO dokument to rOndOsishOm dhe tO domosdoshOm pOr
marrjen e pOlqimit mjedisor.
Raporti I VNM-s hartohet me qOllim që tO identifikohen dhe analizohen ndikimet
nO mjedis to tOre veprimtarisO

to Parkut të EnergjisO Diellore

-

50MW duke i

parashtruar dhe ndOrmarr masat e domosdoshme pOr mbrojtjen e mjedisit no
lokacionin ku planifikohet to ndOrtohet parku I energjisO diellore.
Ne raportin e VNM-s duhet analizuar karakteristikat e gjendjes ekzistuese tO
mjedisit no lokalitetin e Parkut to EnergjisO Diellore

-

50MW si dhe karakteristikat

e potencialeve perkatOse, nga njOra anO, dhe karakteristikat inzhinjeroko- teknike
tO punOve

to cilat zhvillohen nO bazO tO projektit, nga ana tjetOr, shtrohet nevoja

per hartimin e Raportit ku do tO pOrkufizohen tO gjitha ndikimet relevante qO mund
tO paraqiten nO relacionin Parku I EnergjisO Diellore

-

50MW

dhe mjedisi, duke

mos anashkaluar edhe ndikimet kumulative nO regjionin mO tO gjerO.
Duke u nisur nga qOllimi paraprak dhe nO metodologjinO e hartimit te vierOsimit to
ndikimit nO mjedis, ky Raport bOhet me qOllim tO

pOrkufizimit tO ndikimeve

potenciale dhe caktimin e masave tO cilat do tO jenO tO nevojshme pOr tu marr per
mbrojtjen e mjedisit nga ndikimet negative.
Me rastin e hartimit

to Raportit tO VlerOsimit tO Ndikimit nO Mjedis do tO merret pOr

bazO identifikimi I ndikimeve

negative no mjedis dhe aplikimi i masave per

zvogOlimin e ndikimeve gjatO fazOs so ndOrtimit to Parkut tO EnergjisO Diellore
50MW
Diellore

,

-

gjatO fazes so kryerjes aktiviteteve prodhuese në Parkun e EnergjisO
50MW

dhe pas fazes to pOrfundimit to aktiviteteve prodhuese no

Parkun e EnergjisO Diellore 50MW nO lokalitetin që I pOrket Z.K. to Junikut.
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2. Baza per Hartimin e Raportit
Raporti I VNM-së përfshin Identifikimin

e masave mbrojtese per mjedisin me

rastin e ndonjë aksidenti ambientai gjate realizimit te ndertimit dhe funksionimit te
Parkut te Energjisë Dieliore 50MW dhe ate:
-

Identifikimin e burimit që rrezikon mjedisin

-

vleresimin e ndikimit né mjedis

-

propozimin e masave themelore per minimizimin apo zvogehmin gjer në
kufijtë e lejuar.

2.1. Rregullativa Iigjore
a) Dokumentacioni normativ
Per hartimin e raportit per vlerësimin e ndikimit ne mjedis

—

VNM, është aprovuar

dhe funksionon Ligji per Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis Nr. 03/L-214 i ciii
përcakton te gjitha procedurat per përgatitjen dhe paraqitjen per miratim te VNM.
Ligji per Vierësimin e Ndikimit në Mjedis Nr. 03/L-214 ka per qeilim përte siguruar
mundesimin e një vleresimi te përgjithshem me ndërthurje te ndikimeve mjedisore
te projekteve apo veprimtarive qe do te realizohen me qelilm qe te parandalojne
dhe te zvogelojnë apo mënjanojne efektet negative ne mjedis ne kohen e duhur.
Ligjet me te rendesishme te aplikuara per hartimin e VNM-së per projektin per
ndertimin e Parkut të Energjise Diellore jane si me poshte:
-

Ligji per Mbrojtjen e Mjedisit Nr. 03/L-025

-

Ligji per VNM Nr. 03/L-214

-

Ligji per Energjine Nr. 05/L-081

-

Ligji per Rregullatorin e Energjise ë Nr. 05/L-084

-

Ligji per Energjine Elektrike Nr. 05/L-085

-

Ligji per planifikim hapesinor Nr. 04/L-174

-

Ligji per ndertim Nr. 04/L-110

-

Ligji per token bujqesore Nr. 02/L- 26

-

Ligji Per parandalimin dhe kontrollin e integruar te ndotjes Nr .03/ L-043

-

Ligji per Mbeturina Nr. 04/L-060

-

Ligji per Kimikate Nr. 04/L-197

-

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

-

Ligji per mbrojtjen e ajrit nga ndotja Nr. 03/L-160

-

Ligji per mbrojtjen e natyrës Nr. 03/L-233
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-

Ligji per mbrojtjen nga Zhurma Nr. 02/L-102

-

Ligji per mbrojtjen nga zjarri Nr. 04/L-012

-

Udhëzimi administrativ per menaxhimin e mbeturinave

nga ambalazhet

dhe paketimet( 27/2014).
-

UdhOzimi administrativ per menaxhimin e deponive to mbeturinave
(08/2017).

-

UdhOzimi administrativ mbi rregullat dhe normat e shkarkimeve ne ajër nga
burimet e IevizOshme to ndotjes (08/2016).

-

UdhOzimi administrativ pOr vierat kufitare tO emisioneve tO materieve
ndotëse nOtokO (11/2018).

-

UdhOzimi Administrativ Nr. 30/2014 per kushtet, mOnyrat

parametrat

dhe vierat kufizuese tO shkarkimit tO ujOrave to ndotura nO rrjetin

e

kanaiizimit pubhk dhe nO trupin ujor.
b) dokumentacioni teknik
•

Projekti ideor pOr ndOrtimin e Parkut tO EnergjisO Diellore 50MW

•

certifikata e biznesit,

•

certifikatat mbi tO drejtat e pronOs so paluajtshme,

•

Kopja e planit tO ngastrave,

•

Kontrata mbi marrjen e pronOs nO shfrytOzim

Krahas parashikimeve themelore nga regullativat Iigjore tO cekura mO lartO pOr
nevoja tO hartimit tO raportit tO VNM-s Jane shfrytOzuar edhe regullativa tjera
Iigjore, duke pOrfshirO Iigjet aplikative to cHat tani janO nO fuqi.
Duke marrO parasysh faktin so njO pjesO e madhe e specifikave mjedisore nuk
janO pOrfshirO nO kuadOr tO rregullativOs sO sipOrshOnuar pOr nevojat e hartimit tO
kOtij raporti OshtO shfrytOzuar edhe rregullativa relevante ndOrkombOtare si dhe
direktivat pOrkatOse pOr mjedis si që OshtO direktiva e VNM-s.
2.2. Metodologjia e punës
Metodologjia

e punOs me tO cilat bOhet vierOsimi i ndikimit nO mjedis

per

ndOrtimin e Parkut to EnergjisO diellore bOhet nO disa faza edhe atO:
a) Informatat themelore qO nOnkupton identifikimet si qO Jane:
•

burimet themelore tO ndikimeve nO mjedis.

•

popullata ekzistuese me karakteristikat demografike.
7

•

karakteristikat e dheut

topografia dhe peizazhi ne lokacionin ku eshtë

pianifikuar te ndertohetparku i energjisë diellore.
•

klima e lokacionit me të dhenat meteorologjike.

•

kualiteti I ajrit dhe ujit në lokacionin me

•

bota bimore dhe shtazore në terrenin e analizuar.

te gjerë.

b) Vierésimi I ndikimeve sipas këtyre kualifikimeve
•

madhësia dhe Iloji I ndotjes

•

karakteristikat dhe dominimi I materialit ndotës

•

gjendja e mjedisit né terrenin e analizuar

•

vlerësimi i shperndarjes ne hapösirë i materies ndotëse

c)Percaktimi I masave mbrojtëse sipas rezultateve të arritura mbi vlerësimin e
ndikimit në mjedis në lokacionin ku është planifikuar të ndertohet parku I energjisO
diellore 50MW.
Pjesa me e rOndOsishme e analizOs sO ketij raporti I kushtohet vierOsimit tO
gjendjes ekzistuese.Hulumtimi karakterizohet me faktin se kern] të bejmO rne
vendin qO ka

te bejO me potencial të shprehur ekologjik

Rezultati i kOtyre

.

analizave paraqet njO deshmi mbi gjendjen aktuale tO mjedisit nO kOtO lokacion.
3. Përshkrimi I Lokacionit dhe Mjedisit
Karakteristikat themelore tO gjendjes ekzistuese tO lokacionit Jane bazO thernelore
per hartimin e Raportit. Hulumtimi dhe vleresimi I gjendjes ekzistuese Oshte bOrO
duke i shfrytOzuar hulumtirnet studimore tO bOra në kOtO teren
gjendJa ekzistuese nO mënyrO
pOr hulumtim tO ndikimeve

.

POr tO u definuar

to kOnaqshrne dhe per to u krijuar njO bazO reale

to mundshrne, nO kuadOr tO gjendjes ekzistuese jane

prezantuar edhe tO dhOnat relevante qO kanO tO bOjnO rne tO dhOnat ekzistuese
morfologjike, gJeoiogjike, hidrologjike, hidrografike dhe meteorologjike.
3.1. Potencialet ekzistuese
NjOri nga elementet kyçO te hulumtimi I gjendjes ekzistuese tO mjedisit OshtO
hulumtimi I potencialit ekzistues, e qO konsiston ne analizOn e mirefilite tO terOsisO
hapOsinore ne zonOn

me tO gjer tO lokacionit ku OshtO planifikuar tO

ndOrtohetparku I energjisO dielIoreSOMW

me qOllim qO ne baze tO pasojave tO

njohura tO vleresohen mundesit e rrezikut ekologJik dhe ne bazO te tyre tO
rekomandohen masat per zvogOlimin ose edhe elirninirnin e tyre.
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Karakteristikat e potencialit ekologjik përbëhen nga kombinimi i ndikimeve të
ndërsjella të faktorëve natyror si që Jane toka, uji, ajri, reliefi, flora dhe fauna.
FAKTORET
NATYROR

POTENCIALET
POTENCIALET
E TOKES

POTENCIALET
PitRBANIM
PUSHIM
DHE
REKREACION

FAUNA

Fig.1. Raportetthemelore ndërmjet faktorOvenatyrore dhe potencialeve ekoiogjike
cdonjori nga potencialet ekologjike ne kOtO mënyrO posedon funksione tO
caktuara, qO ne esencO kanO rOndOsi tO dorOs se pare analizOn e problematikOs
sO tOresishme tO mbroJtjes so mjedisit.Ndikimi I ndOrsJelIO i faktorOve to veçanet si
dhe ndikimi i tyre ne formimin e potencialit ekologjik dhe i funksioneve to tyre
themelore me interes per analizOn ne fjalO,

sO bashku me kompleksin e

marrOdhOnieve to mundshme OshtO paraqitur ne figurOn nr.1.Ne bazO tO raporteve
tO paraqitura ne figurOn 1. OshtO e qartO qO faktorOt natyror formoJne disa
potenciale natyrore karakteristikat funksionale tO tO cilave duhen marrë parasysh
gjatO valorizimit to ndikimit nO mjedis tOparkut tO energjisë dielloretO planifikuar tO
ndOrtohet ne hapOsirOn konkrete.
3.2. Pozita gjeografike e lokacionit
Parku I energjisO diellore me panele solare fotovoltaike per fuqinO 50MW

,

OshtO

planifkuar tO ndOrtohet nO zonOn kadastrale tO Junikut.
Parku i EnergjisO Diellore, OshtO planifkuar të ndOrtohetnO pjesOt e ngastrave
kadastrale Nr. 5371-1 me S= 550100 m2 pjesa e lokalizuar si zona Juniku-A,
ngastra kadastrale ështO pasuri e evidentuar ne amer t~ MyrtO (Muhamet) Shala
me qera marrje ~‘per 99 vita,)

komuna Junik, tO chat pOrfaqsuesi i kompanise
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“HELlOS POWER” SH.P.K. Deçan, e ka marrur me qera që déshmohet me anë
tëkontratës së noterizuar mes pakëve.
Sipërfacija prej 550100 m2 e ngastrës kadastrale nr. 573-1

në té cilén

planifikohet të ndërtohet Parku I Energjisë Diellore 50MW, i përket Z.K. të Junikut
zona (A), dhe ka koordinatat si flë vijim.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

7445445.55
7445355.06
7445237.83
7445207.88
7445104.81
7445129.19
7445151.03
7445200.00
7445215.82
7445259.59
7445269.80
7445Z82.10
7445293.56
7445311.07
7445312.12
7445302.74
7445296.07
7445282.93
7445270.42
7445259.83
7445251.92
7445244.85
7445231.73
7445181.53
7445161.51
7445156.64
7445141.32
7445135.90
7445135.45
7445127.97
7445101.09
7445079.72
7445066.20
7445048.17
7445008.38
7444950.71
7444928.62

4700931.49
4701312.98
4701429.51
4701475.80
4701427.17
4701398.28
4701383.16
4701326.91
4701301.56
4701194.26
4701154.70
4701112.04
4701096.04
4701059.53
4701043.56
4701012.68
4701006.01
4701001.83
4701008.93
4701040.36
4701075.97
4701110.54
4701133.70
4701173.92
4701200.74
4701194.64
4701184.52
4701174.71
4701137.42
4701128.47
4701121.38
4701124.67
4701136.22
4701149.78
4701163.16
4701163.41
4701171.55
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38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

7444916.55
7444904.87
7444891.94
7444886.16
7444891.12
7444901.12
7444915.29
7444931.99
7444938.55
7444940.52
7444937.71
7444909.73
7444897.88
7444890.28
7444887.53
7444867.25
7444818.64
7444816.11
7444794.95
7444760.24
7444747.48
7444729.67
7444713.41
7444706.79
7444698.15
7444803.69
7444820.34
7444828.23
7444835.45
7444829.95
7444817.71
7444820.74
7444815.16
7444828.23
7444836.71
7444843.83
7444849.70
7444859.90
7444880.74
7444896.62
7444906.95
7444922.83
7444930.98

4701191.85
4701249.00
4701282.14
4701311.33
4701328.17
4701344.40
4701350.44
4701346.23
4701351.10
4701361.08
4701378.37
4701430.55
4701452.86
4701468.37
4701473.81
4701463.81
4701578.48
4701576.09
4701565.80
4701531.64
4701523.31
4701007.88
4701486.90
4701473.60
4701455.87
4701443.60
4701431.22
4701414.64
4701388.48
4701356.72
4701316.42
4701236.62
4701189.52
4701145.20
4701108.47
4701101.57
4701102.37
4701108.80
4701112.29
4701106.62
4701098.39
4701074.55
4701071.60
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81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123

7444943.71
7444960.80
7444968.57
7444986.42
7445002.57
7445031.13
7445045.36
7445088.33
7445105.69
7445103.58
7445087.27
7445051.04
7445049.00
7445053.62
7445156.15
7445175.98
7445194.59
7445210.81
7445227.85
7445245.10
7445249.50
7445246.98
7445235.43
7445213.01
7445170.57
7445159.86
7445135.95
7445099.85
7445064.18
7445045.65
7445054.14
7445093.13
7444947.51
7444957.54
7444961.59
7444973.00
7444992.79
7445019.00
7445042.15
7445066.54
7445111.00
7445147.49
7445155.31

4701072.88
4701079.95
4701084.24
4701082.40
4701075.21
4701053.42
4701041.92
4701004.86
4700985.99
4700969.63
4700956.00
4700934.12
4700925.77
4700913.25
4700843.75
4700835.54
4700834.11
4700825.64
4700812.75
4700787.47
4700768.28
4700756.11
4700739.15
4700732.09
4700739.22
4700735.08
4700719.83
4700708.87
4700699.35
4700692.56
4700676.86
4700576.96
4700516.81
4700478.94
4700469.49
4700441.67
4700402.00
4700372.97
4700391.89
4700411.50
4700446.25
4700474.73
4700480.84
12

124
125

126
127
128
129
130
131
132

7445261.04
7445269.23
7445356.57
7445433.33
7445460.20
7445469.18
7445504.85
7445528.97
7445503.99

4700563.30
4700569.77
4700637.95
4700702.50
4700721.51
4700727.86
4700706.81
4700745.69
4700862.80

Ne kete lokadon ne afersi

te

drejt per drejt nuk ekzistojnë obJekte të

banimit,objektet e banimit me të aferta gjenden ne Iargësi mbi 800m. Ne baze
rezervave

te

te gurit gelqeror (

ne fushen e shfrytëzimit Jo large nga lokacioni ku do

vendoset gurethyesi) me

planifikuar

te

te

te

cHat disponon kompania,Lokacioni ku është

ndertohet Parku i EnergJisë Diellore, shihet ne pjeset e hartave

me poshtme.
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3.3. Popullata dhe Vendbanimet
Komuna e Junikut ndodhet ne veri-perendim të Kosoves. Ne jug komuna kufizohet
me Gjakoven dhe ne jug-perendim me Shqipërinë. Ne total ka 3 fshatra në
komune. Zona e komunës ka nje siperfaqe prej 78 km2. Se bashku me komunat e
Gjakoves, Rahovecit dhe Decanit, formon Rajonin e Giakoves Regjistrimi i vitit
2011 tregoi se Juniku kishte një popullsi prej 6,084 banorësh, nga të cilet 6,069
ishin shqiptare.
.

Regjistrimi 1948 1953 1961 1971 1981 1991 2O11~
Banorët 2832 2995 3252 3857 5063 6102 6084

Ne afërsi të lokacionit ku është planifikuar të ndërtohetparku i energjise diellorenë
mënyrë

te drejtperdrejtë nuk atakohen objekte tO banimit (shtepi banimi). Objektet

e banimit me popullatë gjenden Iarg lokacionit mbi 1300m.
3.4. Lidhjet e Komunikacionit
Ne telekomunikacion juniku ka bere perparime te medha pozitive. Tash Juniku ka
asfaltuar rrugen junik-dobrosh-rrac-pac-sheremet-gjakove rrugen Junik-botushe
ponashec-gjakove rrugen Junik-voksh-sllup-dranoc-carrabreg si dhe ka asfaltuar
pjeserisht

rrugen junik-rastavic.

Keto

rruge

dukshem

kane

ndikuar ne

permiresimin e infrastruktures si dhe ne zhvillimin ekonomik.

3.5. Kushtet klimatike
Juniku, shtrihet nO bregun e majte tO lumit Erenik, dhe nO tO djathtO tO lumit Trava,
me lartOsi mesatare detare prej 367-500 metrash. Juniku gjendet mes gjOrsise
gjeografike 42,22 shkallO dhe gjatsisO gjeografike prej 20,26 shakallë. NO drejtim
tO kOtij fshati gravitojnO fshatrat e Vokshit dhe tO RekOs sO Kege, duke u shtri
rrenze Alpeve Shgiptare. Mu tO burimi i lumit Erenik, ngritet maja me e IartO e
Alpeve

Shqiptare Gieravica.

Juniku

karakterizohOt me

Mime

tO

mesme

kontinenatale tO modifikuar me komponente tO klimOs mesdhetare. Vera OshtO e
nxehtO dhe e thatO. Temperatura mesatare e muajt korrik OshtO 21 C, kurse gjatO
dimrit janar OshtO minus 11 C Shuma e pOrgjithshme e reshjeve sillet nga 574
-

.

mm den ne 755 mm (per vitet e hulumtuara). Vlera mesatare vjetore e IagOshtirOs
relative OshtO 76.8%. Muaji me i thatO OshtO gushti 66.2%, kurse me me lagOshti
janO nOntori dhe dhjetori 84.2%. NO lokacionin ku do tO behet eksploatimi i gurit
gOlqeror me sO shumti Jane t~ pOrfaqOsuara erOrat perendimore. Me intensitet me
tO madhe tO shpejtesisO paraqiten erOrat veriore, yen perOndimore si dhe erOrat
perendimore, kurse ato jugore janO me intensitet mO tO vogel. NO komunen e

te rrallat janO ato
Jug perOndimore me 27%~, kurse shpejtesia mesatare me e madhe e erOs OshtO
Lipjanit erOrat mO tO shpeshta Jane ato veniore me 26%~ dhe me
—

3.2 mlsek.

3.6. ErOrat
NO lokacionin ku OshtO planifikuar tO ndOrtohetparku I energjisO dielloremO sO
shumti jane tO pOrfaqOsuara ererat veriore. Me intensitet me t~ madh

to
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shpejtësisë paraqiten erërat veriore, von perendimore si dhe erérat perendimore,
kurse ato jugore jane me intensitet mO tO vogOl. NO komunën e Junikut erOrat mO
tO shpeshta jane ato veriore me 226%~ dhe me t~ rraliat janO ato jug

—

perOndimore me 27%~, kurse shpejtesia mesatare me e madhe e erOs OshtO 3.2
m/sek.
3.7. Gjendja Hidrologjike
Burimet e ujrave qO vine nga kurorat e maleve nga gropa e Erenikut dhe nga Alpet
Shqiptare, formojne rrjedhat sipOrfaqsore to ujOrave nO fshatin Junik. TO gjithe
prronjet e ketij teritori derdhen nO lumin Erenik, i ciii derdhet nO Dri afOr UrOs
sO FsheitO. Ereniku buron nga Bjeshket e Junikut (iiqejt e gjeravices),ne lartOsi
afOr njOmi metra, kalon nOpOr bjeshkOt e Erenikut (Junikut)

Maim

,

e madhO.

Lipovicat, ne anOn e djathtO tO lagjOs Gacafer, rrOnze bregut Moronica, nO mesin e
IagjOs BerishO dhe kalon tOrO fshatrat e rekOs, dhe nO daije të GjakovOs derdhet
nO Dri tO BardhO. Ereniku me kapacitetin e ujit, ujite fushOn e Junikut, qO OshtO
shumO pjeilore, rrafshinat e tyre kane rOndOsi tO madhe ekonomike dhe
antropogjeografike.
3.8. Natyra dhe biodiversiteti
NO bazO tO tO dhenave zyrtare tO Institutit per mbrojtjen e Natyres nuk ekzistojnO
,

tO dhena se nO kOtO teren kemi tO bOjmO me ndonjO hapOsirO tO mbrojtur me Iigj,
nO drejtim tO biodiversitetit dhe natyrOs nO pOrgjithOsi, par as qO OshtO ndonjO
zonO/teritor qO OshtO potencial tO futet nOn mbrojtje.

3.9. Bimësia dhe vegjetacioni
NO bazO tO shqyrtimeve vizuale nO rrethinO to zones ku OshtO planifikuar tO
ndOrtohet parku i energjisO

diellore kemi hasur nO bimOsi qO karakterizohet

kryesisht nga bimet e ulta barishtore, kuiturat bujqOsore si misOr, grur, tOrshOr,
tOrfoj etj., kurse ne lokacionin mO to gjer bimesi drusore si qarri, bungu, kaça,
murrizi, mana, manaferra, kurse ngastratku OshtO pianifikuar to ndOrtohetparku i
energjisO

dielloreme herOt kanO

qenO te

mbjeilura me tO iashta periodike

bujqOsore,kOto ngastra kanO qen pronOsi e kombinatit bujqOsor dhe tani janO
djerrin, jane to mbuluara me bimOsi qO karakterizohet kryesisht nga bimOt e ulta
barishtore me ban tO egOr to mbir vetO, si dhe me manaferra

,

shkurre etj., qO

shihet nO fotot në vijim:
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3.10. Bota shtazore fauna
Bazuar ne floren ekzistuese dhe kushtet klimatike te rajonit
—

baze edhe te dhenat nga vendasit
shtepiake jetojnë gjitarët

,

e duke marrë per

ne kete zone përpos kafshve dhe shpezve

zvarraniket

brejtesit

insektet e ndryshme

lepuri I

egër, dhelpra ujku derri I egër etj.
Prej brejtesve jetojnë- mijtë prej zvarranikeve- gjarpri I zakonshëm

,

tokës zhapini i gjelber etj, ndersa prej shpezeve jane karakteristike
thelleneza e fushes sorrat shqiponja,etj.
,

,

breshkat e
bilbilat

3.11. Peizazhi
Karakteristikat e peizazhit té tërësise së analizuar hapësinore paraqesin njërin
nga elementet per té perceptuar marrëdhëniet e tërësishme në relacioninParku i
Energjise Diellore —mjedisi.
Me kOtë rast gjithsesi duhet marrO parasysh se bOhet fjaiO per njO kategori
psikologjike afektive e cila manifestohet pOrmes veprimit tO tOrOsishOm sinergjik
tO rrethinOs nO shikuesin, ku medoemos jane to pranishme implikimet
kulturologjike, sociologjike dhe subjektive.
Efektet vizuale (peizazhet) janO kriteriume me rOndOsi nO ruajtjen e mjedisit dhe
nOse nuk zgjidhen drejt konsiderohen si degradim I mjedisit.
Projekti I lartO shOnuar parku I energjisO dieliore nuk ka ndonjO ndikim negativ nO
prishjen e peizazhit ne lokacionin e analizuar.
3.13. Ajri
Vegjetacioni I mire, prania e madhe e liojeve tO ndryshme tO faunOs janO
treguesitkryesor pOr pastOrtinO e ajrit.
Kjo OshtO zonO kryesisht bujqOsore, nO afOrsi nuk ka ndonje uzinO ose
aktivitettjetOr prodhues që do tO ndikonte nO ndotjen e ajrit.
Mund tO konkludojmO se pastOrtia e ajrit nO kOtO regjion OshtO nO nivel tO mirO
3.14. Uji
Juniku, shtrihet nO bregun e majte to lumit Erenik, dhe nO tO djathtO to lumit Trava,
me lartOsi mesatare detare prej 367-500 metrash. Juniku gjendet mes gjOrsisO
gjeografike 42,22 shkallO dhe gjatsisO gjeografike prej 20,26 shakallO. Ne drejtim

to kOtij fshati gravitojnO fshatrat e Vokshit dhe tO RekOs so Kege, duke u shtri
rrenze Alpeve Shciiptare. Mu tO burimi i lumit Erenik, ngritet maja me e adO e
Alpeve Shqiptare Gieravica.
4. POrshkrimi I Parkut tO EnergjisO Diellore
Parkut iEnergjisO DielIore -50 MW i ciii pianifikohet tO ndOrtohet nO Bec dhe
Vraniq, komuna e GjakovOs nga kompania “HELlOS POWER” Deçan,me
kapacitet tO instaluar 50MW.
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AE SOLAR

alternative energy•

Modulet fotovoltaike AE Solar karakterizohen nga materiale me cilësi të
lartë, mjeshtëri me te mire, zhvillim dhe menaxhim gjerman.
Ne parkun e energjisë diellore Jane paraparë të instalohen panele dielloreme
dimensione 2008x1002x40 mm (gjatesia x gjeresia x trashesia)prodhime të reja
nga prodhuesi Gjerman AE SOLAR, modeli AE HM6-72 370...370-400 Wp
Per prodhimin e 1 MWh energji solare nevojiten 2500 panele me dimenzione
2008x1002x40 mm, ateher per prodhimin e 5OMWh (50x 2500= 250000) nevojitën
afersisht 250000

,

gjegjsisht panele. Prandaj ne kete projekt Jane paraparë të

instalohen250000panele diellore. Pas matjeve te rrezatimit te diellit me anë të
programit PV-GYS eshtë bërë simulimi I prodhimit vJetor nga softveri PV-SYS 6.0
me te cilin garantohet një matje +1- 5% e tolerances.
Pördorimi i pajisjeve
Pajisjet e planifikuara që do të perdoren ne centralin (parkun) e prodhimit te
rrymës nga dielli në Komunen e GJakovës do te prodhohen enkas per ketë projekt
me standarde dhe norma te Bashkimit Evropian. Panelet diellore (solare)
fotovoltaike (PV-Photo voltaic), do të prodhohen nga prodhuesi Jinko Solar nga
Shangaji, modeli JKM400M-72H.
Sistemi I telekomunikimit do té instalohet tipi I dli mundëson menaxhimin e
prishjeve dhe mirëmbajtjen e sistemit On-Line i kyçur në Internet.
Te gjitha pajisJet që do të perdoren ne kete projekt do të Jene produkte të cilesise
se larte dhe teknologjia me e avancuar në prodhimin e energjisë diellore.
Ne vijim do te jepen karakteristikat teknike të paneleve

që do të e perbejn

gjegJsisht do te ndertohen ne Parkun eEnergjisë Diellore.
•

PMAX Prodhimi I energjise e 400 Wp

•

Rryma ISC me qark te shkurtër 10.36 A

•

Rryma e IMPP në PMPP 9.6 A

• Tensioni me qark të hapur VOC 49.8 V
• Tensioni VMPP ne PMPP 41.7 V
‘9

•

qMOD Efikasiteti I Modulit 19.88%

•

MadhOsia -dimenzionet e paneleve jane 2008x1002x40, pesha 22.5 kg.

NO parkun per prodhimin e energjisO diellorepOr vendosjen e paneleve nuk do tO
pOrdoret struktur statikepor do tO pOrdoret struktur lOvizOse, shtyil lOvizOse nga
qeliku I galvanizuar, i ciii me anO tO motorit do tO IOvizë. pOr sjlijen e paneleve

-

moduleve diellore sipas drejtimit te diellit.
Ka shum modele nO dispozicion per vendosjen e paneleve por nO kOte projekOt
Jane zgjedhur dy modele per vendosJen e paneleve tO cilOt do tO shOnohen no
vijim:
I. NjO (1) rreshtO (rend) me 27 paneie me gjatOsi 28.229m dhe gJersi 2.002rn
Ii. NjO (1) rreshtO (rend) me 54 panele me gJatOsi 55.553m dhe gjersi 2.002m
GJatOsia dhe numri i rreshtave

( rendeve) nukO mund tO pOrcaktohen saksisht

tani ne ketO faze pasi qe kjo mvarret nga forma

-

konfiguracioni I tokOs, prandaj

gjatOsia dhe numri i rreshtave ( rendeve) mund to ndryshoJn.
•

NO modelin e par do tI kern (2S000paneIe : 27)

=

9259 rreshta (rende ) me

nga 27 panele me gjatOsi 28.229rn dhe gJersi 2.002m
•

NO modelin e dytO do ti kem (2S000paneIe : 54)

4630 rreshta (rende

=

me nga 54 panele me gjatOsi 55.553m dhe gjerOsi 2.002m
•

NOse ne nJO rresht (rend) bashkohen 8 rende me nga 27 panele ( dmth njO
rend 8 x27= 2l6panele) atOher do tO kemi(9859 :8

=

1157) nO total 1157

rende me nga 2l6panele me gjatOsi 225.832m dhe gjerOsi 2.002m
•

NOse nO njO rresht (rend) bashkohen 8 rende me nga 54 panele( dmth njO
rend 8 x54= 432panele)atOher do tO kemi(4630 :8

=

579) nO total 579

rende me nga 432 panelerne gjatësi 444.424rn dhe gjersi 2.002m
•

NO modelin e par gjithsej dote vendosen 1157 rende me nga 216 panele

•

NO modelin e dytO gjithsej do te vendosen 579 rende me nga 432 panele

•

Distanca (hapOsira) e lire nO mes tO rendeve, do te jetO 5 metra

•

NJO (1) rreshto (rend) me 27 panele do tO vendosen 5 shtylia, gjithOseJt
9259x5= 46295 shtylia

•

NJO (1) rreshtO (rend) me 54 panele do tO vendosen 9 shtyiia, gjithOsejt
4630 x9= 41670 shtylia

NO fotot nO vijirn shifen modelet e ngJashme me dy rende tO cHat do tO vendosen
në parkun e enrgjis diellore
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Vendosja e paneleve ne rende

Perforcuesit e paneleve

Sistemet Solare PV(fotovoitaike) jane semikonvertor te cilet e konvertojn energjin
e diellit drejt perse drejti no energji elektrike. Ato fuknsionojn ne formé statike dhe
nuk gjenerojnë gazéra apo ndotje te ambientit dhe nuk prodhojn zhurmë. Ato
instalohen no struktura te ndryshme mvarsisht nga vendi dhe pozita. Prodhimi i
energjisë

e

elektrike nga sisteme PV diellore ,mvaret nga pozita e tyre,

temperaturat, ndriqimi I diellit si dhe Iloji I PV moduleve. Per konvertimin e
energjisë

nga DC ne AC perdoren konvertor te Ilojeve te ndryshem dhe

madhesive te ndrysheme.
Liojin e struktures per flksimin e PV moduleve dhe materialet e nevojeshme qe do
to perdoren ne Parkun e Energjise Diellore Jane prodhime me standard Evropiane.
Ne vijim p0 i paraqesim specifikimet strukturore dhe mekanike

~1
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900
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Struktur Lëvizëse me një boshte të vetëm horizontal me arkitekture qendrore
drejtuese në radhë te dyfishte
Kandi rrotullues +1- 60o
Gama e fünksionimit Maksimumi 52.5 ° ne Lindje den 52.5 ° Perëndim.
Standarde±45 °/+50
Motor DC
Motore per MWp (module prej 390 Wp)
Raporti i mbulimit tokësor 30-50%, në varësi të konfigurimit
Modulet e mbeshtetura Te gjitha modulet në dispozicion të tregut.
Tolerancat e shpatit N-S: den në 14%, E-W: e pakufizuar
Mateniale strukturore çeliku i galvanizuar me zhytje të nxehte per ASTM
A123 ose Iso 1461
Ngarkesa e lejueshme e erës e pershtatur me kushte specifike të zones den në
120 mph! 193 kph
Sistemi i tokëzimit Vete-i bazuar përmes pajisjeve fiksuese te dhëmbëzuara
Alarmi i stuhisë per erërat e medha, pozicioni i ruajtjes den në 5 minuta
Sensoret e shpejtësise se erës Anemometri tejzanor
Metoda diellore e percjelljes Algoritmi astronomik me hyrje GPS
Elektronikë kontrolluese, NjOsia qendrore e kontrollit menaxhon den nO 200
gjurmues pOrmes serialit (rs485) ose komunikimit pa tel
Nderfacija SCADA Modus TCP
Trajnimi dhe komisionimi nO vend, i pOrfshirO nO fi.irnizimin me gjurmues
Garancite standarde Struktura: 10 vjet. Komponentet elektromekanike: 5 vjet
Certifikime UL3703, IEC 62817
POrshtatja strukturore me kodet vendore,
NO foton e mO poshtme paraqiten detajet e strukturOs
Inventoret.Te gjitha specifikimet e invertoreve jane

marO parasysh gjatO

projektimit tO Parkut te EnergjisO 0 DielIore dhe caktimit tO numrit tO moduleve nO
sen (fiksimi i vierOs sO tensionit) dhe numri i telave

-

kabilove paralelisht (fuqia

fikse). NjO tjetOr fakt i rOndOsishOm nO invertor ështO fuqia e tij nominate (fuqia
AC). Sa mO afOr që funksionon me kOtO vlerO, aq mO mirO do tO performojO.
InvertorOt e zgjedhurjanO njO reference e tregut qO pOrmbush tO gjitha standardet
e cilOsisO që kOrkohen pOr kOtO IIoj instalimesh, nO Iidhje me mbrojtjet,
pajtueshmOrine elektromagnetike, etj.
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SE PANELEVE SOLARE

SKEMA TEKNOLOGJIKE E VENDOSJES
FOTOVOLTAI IKE

in senor

OClo DC
proposed
controller

Solar Pvponel

AC grid

P,+JQ,.

Ne Parkun e Energjisë

e

Diellore, bazuar ne kapacitetin e Parkut te Energjisë

Diellore dhe parametrat teknik që I posedojn do

te instalohen 28 invertorë te tipit

ABB PVS98O-58-5000 ose ekuivalente.
Me Invertoret do

te instalohen edhe

transformatoret 33KV SMVA.

Konvertori qe perdoret per konvertimin e energjisë DC ne energji AC te cilen e
transmetojm ne rrjet. Ky IIoj konvertori eshte i prodhuar per gjenerimin e
kapaciteteve te medha te prodhimit te energjisë Dielloredhe dhe e ka avantazhin
e vet per monitorim dhe mirëmbajteje.
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Ne vijim do të shënohen karakteristikat kryesore të invertorëve.
Parametrat elektrik
PNOM (AC) Fuqia nominale 5000kVA
Tensioni VAC AC 690V
f Frekuenca e Rrjetit 50 / 60Hz
Rryma maksimale e hyrjes5700A
VMPP MPP-Gama e tensionit 978-1350V
Tensioni maksimal I hyrjes VDC 1000V
Efikasiteti q MAX 98.8%
Parametrat e përgjithëshme
Dimensionet Gj x Gj x L5600 x 2200 x 1600 mm
Pesha 6000 kg

NeJiguren në vUim sh~fet invertorii tip it ABB FVS98O

Lidhja energjetike e e paneleve diellore me nënstacionin
Kanali i kabliove fillon

-

shkon nga panelet dietlore dhe lidhet me iventoret dhe

pastaj me nënstacionin .Gjatë vijes së kanalit kemi edhe pusetat kontrolluese të
vendosura né çdo 50 m te chat Jane ne pozita shumë té përshtatshme per
kontrolla të vazhdueshme .Panelet diellore do té hdhen me kabflo qe jane të
vendosura ne siperfaqen nëntokësore ne një thellësi 1.5 m te punuar mire te
shtruar me rëre, kanalet te cHat do te punohen nga invertoret shkojne ne drejtim to
ndërtesës to grumbullimit energjetik no nënstacionin

to konstruktuar per

grumbullimin e energjisë nga panelet dieliore ne një vend qendror. Kanalet Jane të
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konstruktuara ne ate mënyrë qe te shfrytëzohet mundësia ku teknikisht ështe e
mundur te inkorporohen disa kabilo me një kanal dhe te liferohen gjere ne qender
per te shfrytëzuar mundësin e mosdemtimit té sipërfaqes tokësore dhe çështjes se
shpenzimeve ekonomike per kanal.
Objekti I nénstacionit do të vendoset në hapesiren e caktuar e cila OshtO afOr
IartOpOrquesit. Energjia elektrike e prodhuar do te transferohet nepermjet linjes
mbitokOsore te transmetimit 400 kV PrishtinO-Tiranë pOrmes nOnstacionit tO vet.
Energjia elektrike do te transportohet ne Gjermani duke e shfrytOzuar rrjetin e
Energjise Elektrike te Malit te ZI, Italise dhe AustrisO.
Sistemi SCADA I paneleve diellore OshtO thelbOsor per monitorimin e paneleve.
POrparOsia e saj kryesore OshtO pOrmirOsimi i efikasitetit tO sistemit

te

moduleve

Pv.
NJO sistem SCADA konsiston nO marrjen e tO dhOnave nga disa pajisje tO
moduleve PV dhe krijon njO bazO tO dhOnash. Sistemi SCADA gjithashtu do tO
pOrishijO njO kontrollues tO termocentraleve, sipas kerkesave tO operatorit dhe do
tO lidhet me qendrOn e monitorimit dhe kontrollit tO operatorit.
Operacionet dhe Mirëmbajtja
PV Modulet kane njOjetegjatesi prej 25 viteve te garantuar. lnvrertoret nga 10 den
ne 20 vite garancion te prodhimit. KabBot, konektoret dhe pajisjet tjera te
telekomunikimit kan garancione superiore mbi 25 vite. Krejt kjo ndikon ne nje
kosto shum te ulet te mirmbajtjes.
Nga keto studime del se lokacioni I perzgjedhur eshte i pershtateshem per
instalimin e centralit solar prej 50MW dhe se nuk shihet ndonje penges teknike
apo funkcionale.
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Pareqitja skematike

&

H

Rrezet e diellit

pro cesit
Panelet

Invertoret, transformatoret

Sistemi I kabliove

Nénstacioni .-trafostacioni

Larteperquesi

Pronari I kompanis” HELlOS POWER” DE~AN në Parkun e energjisë diellore
“

pérpos prodhimit té energjise elektrike, planifikon

qé të nderthur teknologjine

moderne me blegtorinë tradicionale ne Kosovë. Kjo do te thotë qe siperfaaja e
takes e cila do to perdoret per instalimin e ketij sistemi diellor do to shfrytezohet no
te njejten kohë edhe per blegtori. Përfaqesuesit e kompanise planifikojne qe ne
két take tëmbajn- zhvillojnë blegtorin dhe ate një numer proj 600 krersh fillimisht,
Dele dhe Dhi, dhe me vane to arrijnë den no 2000 krerë blegtori. Qumështi do të
perpunohet në specialitete té djathit të bute nga një Fabriké Djathi vendase e
Kosoves dhe do të i shitet distributorit

te

një kompanie ne Gjermani, Par vetëm

prodhimi I energjisë diellore është subjekt i VNM-s
Përbërsit kryesor të projktit do të shënohen ne vijim, pozita hapësinore e tyre
është paraqitur në skemën që do té i bashkangjitet Raportit te VNM-s.
1. Panelet diellore
2. Përcjellësit

—

struktura

3. 28x stacione inverter (përfshire transformatoret)
4. Rrugët e brendshme
5. Portat
6. Nenstacioni
7. Hapësira e Monitorimit
8. Hapësira e Sigurisë
9. Hapésira e depos

28

5. Vlerësimi dhe përshkrimi I ndikimeve në mjedis nga realizimi I
projektit
Analiza e vlerësimit të gjendjes ekzistuese te mjedisit si dhe vleresimi I ndikimeve
té mundshme të cilat Jane si pasoj e aktiviteteve te ndërtimit dhe funksionimit të
Parkut tO EnergJisO Diellore -50MW riO Junik, tO kompanisO”HELIOS POWER”
Deçan,tregojnO se den te kualifikimi I tO dhOnave mund tO vihet sipas njO analize
gjithOpOrfshirese.
TO gjitha ndikimet e mundshme nuk JanO tO vierave tO njOjta qO tO bOhet edhe
kiasifikimi

I tyre

Ndikimet ne mjedis mund IaJmOrohen ne tO gjitha fazat e

zhvillimit to proJektit, prandaj to gjitha ndikimet e mundshme negative ne mjedis I
klasifikoJmO ne tn penioda themelore dhe ate:
VierOsimi dhe pOrshkrimi I ndikimeve ne mjedis duhet to bOhet pOr fazOn e
ndOntimit to Parkut tO EnergjisO Dielfore pOr fazOn e funksionimit tO Parkut tO
EnergJisO Diellore gjithashtu duhet parapa ndikimet e mundshme ne mjedis pas
pOrfundimit to funksionimit to Parkut tO EnergjisO Diellore.
5.1.Ndikimet nO Tokë
GJatO fazOs so ndOrtimit to parkut tO energjisO

diellore kryhen aktivitetet pOr

hapJen e trases dhe shtrimin e rrugOve pOr çasje tO automjeteve transportuese
pOr bartJen e pajisjeve instaluese dhe atyre ndihmOse, mihjen e kanaleve nO tokO
(0,7

—

1,0 m thellOsi) per vendosjene kabilove elektrike, vendosjen e mbaJtesve tO

panellave Diellore bazamentet e inventoreve, trafostacionit. Si rezultat I kOtyre
aktiviteteve do tO shtohet edhe IOvizJa e mjeteve tO ndryshme transportuese dhe
pOrdorimi I makinerive tO ndryshme pOr ndOrtimin e strukturave të ndryshme nO
zonOn e ndOrtimit, te cilat do te ken ndikime nO tokO.
Sipas modelit to pOrzgjedhur pOr vendosjen e paneleve diellore, ndikimet në tokO
do tO jenO tO vogla, pasiqO mbajtOsit e kornizave te paneleve janO nO formO to
spirateve dhe do tO futOn no thellOsi den 1.40 m. MbajtOset e paneleve JanO nga
qeliku i zinguar me mundOsi korrozioni zero.
Ndikim negativ nO tokO paraqitet nga deponimi i dheut tO gOrmuar pOr bazamente
dhe hapJes sO kaneleve pOr vendosjene kabilove elektrike, si ndikime kemi edhe
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mbeturinat e ngurta të chat krijohen nga materialet ndërtimore gjatë fazes sé
ndërtimit, mbeturinat e ngurta organike te cHat i krijojne punëtoret, ndikimet nga
mbeturinat e ambalazhimeve të ndryshme.
Nga pluhurat që lirohen nga sipërfaqet punuese. Ndikimet nga mbeturinat e
Iëngeta të chat shkaktohen nga derdhja (aksidentale) e vajrave dhe derivateve të
ndryshëm nga mjetet mihëse(eskavatoret) e ngarkuese qé nevojiten pOr gOrmimin
e bazamenteve dhe hapjen e kaneleve per
mjeteve

vendosjene kabilove elektrike dhe

transportuese qO transportojnO materialin ndOrtimor dhe pajisjet

instaluese.Dheu I clii do tO largohet ne njO anO gjatOhapjes sO kaneleve dhe
vendosjes so kabilove elektrike dhe pOrcjelljen e tyre den tek invertoret dhe
transformatoret e pastaj gjer te nenstacioni- trafostacioni, do tO kthehet prapO nO
vendin ku ka qenO.
Pra gjatO fazes so vendosjes tO mbajtOsOve dhe vendosjes sO paneleve Diellore
ndikimet nO kualitetin e tokOs do tO jenO minimale.
Sasia e dheut tO gërmuar nga punimet e lartOcekura duhet tO sigurohet qO pas
vendosjes sO shtyllave tO korrnizave

( rameve) per vendosjen panelleve dhe

mbylljen e kaneleve pas vendosjes so kabliove elektrike, tO mbulohet sipOrfaaja
e degraduar per kthimin e tokOs nO gjendjen e mOparshme.
Sasia e dheut tO mbetur tO vendoset nO ato lokacione qO vlerOsohet se nuk ka
ndikime negative nO mjedis dhe no marrOveshje me strukturat udhOheqOse lokale.
Ndikimet nO tokO gjatO fazOs so operimit janO nga veto prezenca e pajisjeve, si
rezultat I ndOrtimit tO bazamenteve tO pajisjeve, shtrimit tO rrugOve, etj. vierOsohet
se sipOrfaaja e ngjeshur dhe e mbuluar e tokOs nuk kalon 5% tO sipOrfaqes se
pOrgjithshme të zone nga paneletdiellore.
NO rastin kur si bazament pOr panella Diellore pOrdoren shtylla (kuja) te ngulitur ne
tokO, siq OshtO rasti i kOtij projekti, atOher kjo sipOrfaqe nuk kalon 2%.
SipOrfaqja e tokOs e mbuluar nga panellat Diellore me pOrjashtim tO njO sipOnfaqe
qO nuk kalon 30-50%, nO pOrgjithesi pOrfshihen nga rrezatimi I diellit.
SipOrfacija pra qO mund tO mbetet no mOnyre tO vazhdueshme nën hije, dhe qO
OshtO prapO në varshmOri tO IartOsis sO panellave, Oshtë shumO e vogOl. NOn
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skajet e panellave, si rezultat i të reshurave, mund të krijohen kanale të vogla dhe
të paraqesin mundësi erozioni të tokés.
Kjo varet shumë nga rënja e terrenit dhe lioji I tokes. Ne rastin konkret, kur
sipOrfaoja OshtO relativisht e rrafshët me pjerrtOsi

to IehtO varsisht prej

pozicionit to

lokacionit dhe toka ka pOrbOrje te konsiderueshme tO fortO.
5.2. Ndikimet në Ajër
NO fazOn e ndOrtimit tO parkut tO energjisO diellore, den te ndikimet nO ajOr mundO
tO vjen si pasojO e IOshuarjes sO materieve tO ndotura

—

gazrave nO ajOr nga

automjetet automjetet transportuese, qO nevojitOn pOr transportimin e pajisjeve pOr
prodhiminn e energjisO nga dielii dhe mekanizmat ndOrtimor
NO hapOsirat pOr rreth lokacionit si ndikim nO ajOr konsiderohet edhe pluhuni i ciii
ngritOt gjatO

punOve ndOrtimore, pastrimeve, hapjen e kanaleve, hapjen e

bazamenteve, shtruarjet me dhe

to

piatove, rrugOve etj, pastaj iOvizja e

automjeteve dhe mekanizmave gjatO punOs.
Ndikimet e emisionit tO piuhurit jane

to

kufizuara dhe vlerOsohen pa pasoja

afatgjate nO kuahtetin e ajrit.
5.3. Ndikimet në Ujë
GjatO fazOsO so ndOrtimit tO Parkut

to

EnergjisO Dieflore ndikime negative no ujO

shkaktohen nga derivatet dhe vajrat e ndryshme tO chat aksidentalisht mundO tO
derdhen nO tokO nga makinat. KOto raste ndikojnO no ndotjen e ujOrave
sipOrfaqOsore me rastin e tO reshurave atmosferike, ndotja e ujOrave ndodh me
iarjen pajimeve tO punës gjatO fazes so ndOrtimit.
SipOrfaqja ku do tO ndOrtohet parku I energjisO diellore kanje pjerntOsi e vogOl qO
ka njO porozitet tO theksuar dhe

nO rastet e reshjeve atmosferike

ndotjeve(aksidentale), nga kjo sipOrfaqe mundO

te

bartet no ujOrat sipOrfaqOsore

to shkaktojO aksident ekoiogjik.
GjatO ndOrtimit to Parkut to EnergjisO Dieilore, nevojitet tO pOrgatitet një

dhe non tokosore

prania e

dhe

sipOnfaqe

nO formO platoje ku do tO vendoset makineria punuese me të gjithO mekanizmat
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përcjellës në mënyrë që të pengohet ndonjë sasi e derdhjeve të vajrave apo
karburanteve dhe

te arrijë në rrjedhjet nën tokësore té ujërave.

Ndikimet në ujëra mund të ndodhin nga ujrat e zeza të cilat derdhen në recipient.
5.4. Nciikimet në popuiiatë
Té vetëdijshëm se ciii eshtë rroli i energjisë dhe ndikimi në mjedis ,njerëzimi ne
trendet bashkohore orientohet né përkrahjen e ngritjes se kapaciteteve energjetike
dhe një zhvillimi të qëndrueshem duke I shfrytëzua burimet e ripërtritshme té
energjisë .Gjithashtu per fazen e ndërtimit dhe

per t~ zhviHuar aktivitetet per

prodhimin e energjisO elektrike nga dielli nO parkun e energjisO diellore nevojitOn
tO punOsohen njO numOr i konsideruar i punOtorOve.
Nga kjo qO u tha me lade parku i energjisO diellore pOr pos ndikimeve pozitive qe
do te ketO per sigurimin e energjise elektrike nga burimi i ripOrtritshOm, do të ketO
edhe ndikime pozitive nO aspektin e punOsimit.
5.5. Ndikimet nga Zhurma
Ndikimet negative nga zhurma do tO ketO vetOm gjatO fazes së ndOrtimit tO Parkut

to EnergjisO DieNore

qO vie den te ngritja e pOrkohshme e zhurmOs nga

funksionimi i automjeteve transportuese dhe mekanizmave ndOrtimor.
Si pasojO e lOvizjes sO automjetve tO rOnda ndOrtimore nO fazen e ndOrtimit munde
tO vie ded te ngritja e zhurmOs e cila nO lokacionet e punOs gjatO orarit tO punës
(8-18) mundO tO jetO prej 55- 65 dB, nO pajtueshmOri me Ligjin per mbrojtjen nga
Zhurma Nr. 02/L-102 per emisionin e zhurmOs nga pajisjet e ndryshme qO
pOrdoren jashtO objekteve.
Sipas analizave tO rezuitateve tO liogaritura tregon se niveli i zhurmës qO

to paneieve dieNore, OshtO e
papërfillshme dhe shumO mO e ulOt sO format maximaie to iejuara per intervalet e
iajmorohet nO rrethinO si pasojO e funksionimit
punës gjatO ditOs (55 dB) dhe natOs (40 dB).
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5.6. Ndikimet në botOn bimore dhe shtazore
GjatO fazOs sO ndOrtimit tO Parkut

to

EnergjisO Diellore mundO tO vie den te

ndikimet nO batOn bimore dhe shtazore nga funksionimi i mekanizmave tO rOndO,
punOve të dheut bota bimore do tO shkatrrohet e cila do tO mbillet pas pOrfundimit
tO fazes së ndOrtimit

.

Ndikimet negative janO mjaft tO shprehura no ato Hoje tO

faunOs qO jetojnO nO tokO, sepse me ndOrtimin e rrugOve tO kalueshme dhe
sipOrfaqeve pOr parkim dhe servisim tO automjeteve dhe deponim

to

materialeve

drejtpOrdrejt ndikon nO zvogOlimin e banimit to tyre.
Fauna

do tO largohen no periferi tO lokacionit dhe pas pOrfundimit tO punimeve

njO pjesO e tyre gjatO kOrkimit tO ushqimit apo IOvizjeve

to

tyre persOn do tO

kthehet nO kOtO lokacion.
Pas fazes sO ndOrtimit nuk do te ketO rrethoja (pengesa) nO punishte ashtu qO

to

gjitha rrugët e migracionit tO faunOs nOpOr lokacionin e Parkut tO EnergjisO Diellore
do tO jenO tO lira.
GjatO fazes sO shfrytOzimit tO paneleve diellore, sipOrfaqet no hapOsirOn ku do tO
ndOrtohen panelet diellore, mundO tO shfrytOzohen pOr kullosa sepse panelet
Dieiloredo tO vendosen no shtylla dhe nuk pengon blegtorinO gjatO kullotjes.
GjatO fazes sO shfrytOzimit ndikimi i paneleve diellore ne botOn shtazore OshtO
relativisht i vogel pOr arsye se sipOrfaqet do të jen
pOr pos ku janO tO vendosura shtyllat, prandaj no

to lira dhe tO mbjellura me barO
kOto sipOrfaqe te lira, mund to

zhvillohet bota shtazore, ndikime negative nga panelet diellore, mund tO ketO ne
shpezOt, mirOpo me kalimin e kohOs edhe shpezOt do tO i përshtatOn punOs

so

paneleve diellore.
Ndikimi i paneleve dieliore, ne shpezOt mund tO konsiderohet si ndikim direkt
rreziku nga ndeshja e tyre ne panelet diellore dhe si ndikim indirekt nga ndikimet e
zhurmOs dhe ato vizuale, qO mund tO ndikoj ne ndOrrimin e lokacionit. NO
hapOsirOn e paneleve diellore ndikimi do tO jetO shumO i vogOl nOse pOrfshihen
kOto kritere, tO cHat do Vu përmbahet kompania.
Kriteret janO :Lidhja e kabilove non tokO OshtO mO I dobishOm sepse shpezOt nuk
mund tO pOrdorin si vend pushim gjatO fluturimit,si nO rastin nOse kabliot do tO
ishin tO vendosura me shtylla dhe shpezOt mund ta shfrytOzonin si vendpushim.
33

Ndikim tjetër ne botën e shpezëve do

te ishte

nëse panelet diellore ndërtohen ne

vend shtegtimin e shpezëve.
Mirëpo sa

i përket shpezëve shtegtar ato fluturojnë mbi lartësitë e paneleve

d el lore.
Sa i përket ndikimeve në botën shtazore nga prezenca e paneleve Diellore, nuk ka
studime të hollésishme. Ekzistojnë vierésime se ndikimet mund të jenë pozitive
apo negative, në varshmëri të liojeve të shtazëve.
Edhe pse projektet e ndërtimit gjithmonë shkaktojnë shqetesim

te

flores dhe

faunes ekzistuese, me parqe Diellore, ështe shansa per të përmirsuar qualitetin e
habitatit per Iloje të ndryshme té shtazëve dhe bimëve, apo edhe duke krijuar
habitate të reja. Nga ana tjetër, sipërfaqet e tokave té punuara njihen me një
biodiversitet shumé me té ulët se sa sipërfaqet tjera natyrore, përjashtuar ketu
vendet e thata.
5. 7. Peizazhi
Gjatë fazes së ndërtimit të Parkut të Energjisë Diellore, peizazhi do të pësoj një
degradim i dli me masat té cilat duhet marr pas ndërtimit

te

Parkut

te

Energjisë

Dielloredhe do të merren ne mbarim té jetë gjatësisë së projektit, peizazhit do ti
kthehet pamja né harmoni me gjendjen e përafërt té mjedisit rrethues. Kéto masa
do të arrihen me aplikimin e rikultivimit.
Lokacioni ku planifikohet té ndertohet Parkut të Energjise Diellore, është lokacion
me një pejsazh heterogjen ne cHin

nuk ka vegjetacion

te

larte që mundë të

pranojë një përbamje té re me ndertimin e Parkut të Energjisë Diellore, pa
nderrime té theksuara. Ne fokus do të jetë mjafte atraktive ndërtimi I centralit

te

:energjisë diellore mbi vegjetacionin e pjeses hapsinore. Sipas të gjitha
vlerësimeve paraprake që i përkasin ndikimeve vizuele jane pozitive per lokacionin
ku planifikohet të ndërtohet Parkut
me panele Diellore do

te

Energjise Diellore, nje improvizim i terenit

te duket si ne fotot me

art.

Edhe pse panelet diellore per dashamiré te natyres mund te paraqesin nje prishje
të kulitetit estetik, megjithate den me tani nuk njihen konflikte te theksuara në
aspektin e prishjes se balancit natyror. Per shumicen e banoreve te fshatit, fale
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pozicionit to lokacionit dhe madhOsis so paneleve kOto panela do të jenO pak te
ekspozuara ndaj tyre. Ato do te jen tO ekspozuara vetOm pOr ata tO cilOt kanO
pamje nga distanca.
5. 8.Refletkimi I drites
Parqet e EnergjisO Diellore, pOrdorin rrezatimin e diellit pOr prodhimin e energjisO,
pOr kOtO asrsye transmisioni dhe absorbimi i rrezeve tO diellit nga aspekti teknik
OshtO duke u forcuar dhe rrezatimi duke u reduktuar.
Kjo arrihet duke instaluar shtresa antirefleksuese no qelulat Diellore dhe duke
vendosur qeiqa ballorO special.
MegjithkOtO, viersohet se den nO 5% e drites mund te reflektohet. POr shkak tO
kOtij refletkimi, modulet Diellore nO njO mes natyror me vegjetacion, paraqiten si
objekte me te ndriquara. GjatO rOnjes so thellO to diellit (kOndi I rOnjes nOn 400),
paraqiten refleksionet nO mOnyrO tO shtuar, mirOpo ky reflektim kryesisht
shpOrndahet me ndihmOn e qeiqeve ballore. NO kOtO rast reflektimet paraqiten no
pjesOn perendimore dhe lindore tO panelave.
Mirepo ky refleksion I shpOrdarO vlerOsohet tO humb efektin vetOm nO disa dm
distance nga panellat, dhe mO kOtO nuk paraqet ndonjO ndikim no mirOqenjen e
njerOzve (no kOtO rast banuesve mO tO afOrt).
5. 9.Pasqyrimi
SipOrfaqet pasqyruese reflektojnO objektet (fotografinO) pOrreth. Strukturat e
habitateve to reflektuara mund te mashtrojnO shpezOt (p.sh. zogjët) duke ju krijuar
imazhet e hapOsirave jetOsore dhe nO kOtO mOnyrO duke joshur dhe paraqitur
rrezik pOr ato. Kjo para so, gjithash mund tO ndodhO nO lokacionet me prezencO
dhe mundosi to reflektimit tO drunjOve.
MirOpo ekzistojnO edhe studime tO cilat tregojno se per njO grup zogjësh panellat
diellore mund to ndikojnO pozitivisht, duke ju ofruar strehim dhe biotope ushqimi
kryesisht nO sezonen e dimrit.
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5. 1O.Fushat elektrike dhe magnetike
Si prodhues té mundshOm to rrezatimeve mund tO v~n no pyetje panellat Diellore
sistemi I kabliove, Invertoret dhe transformatoret.
Fusha magnetike e krijuar nga rryma njekahore

( e prodhuar nga qelulat solare),

jane aq tO ulta sa nO njO distancO prej vetOm 50 cm nga panellat jane to barabarta
me fushen magnetike natyrore. Po ashtu edhe kabilot prodhojne fusha magnetike
dhe elektrike tO niveleve shumO tO ulta dhe vetOm nO zonOn e ngushtO mes
kabliove dhe qO vlerOsohen si Jo problematike.
lnvertoret prodhojnO fusha alternative magnetike dhe forca e rrezatimit OshtO nO
varshmOri tO rrezatimit diellor.
Zakonisht invertoret ndOrtohen nO shtOpiza metali, tO eN at ofrojnO njO barrier to
konsiderueshme to rrezatimit.
PasiqO edhe ashtu vetOm fusha alternative magnetike to vogla krijohen dhe p0
ashtu nuk paraqet njO vend me nevojen per to qOndruar gjatO afOr, ateher edhe
nuk liogaritet si me ndikim mjedisor.
Kabllot nO mes Invertorit dhe stacionit to kycjes nO rrjet, Ilogariten si kabllo to
rrymes sO njO shporeti elektrik apo ndonjO Ilavatriqeje.
Dergimi i rrymes elektrike no rrjet kalon pOrmes njO transformatori, I cili
transformon rrymen e njO tensioni tO ultO nO atO to mesOm.
Fushat maksimale të prodhuara nga kOta transformator arrijnO pas pak metra
vierat e kufizuara. NO 10 m distancO nga kOto transformator arrihen vlerat edhe
me to vogla se ato to shkatuara nga pajisjet elektrike shtepiake.
5.11. Ndikimet nO raste tO aksidenteve mjedisore
POr arsye tO natyrOs sO aktiviteteve no parkun e energjisO diellore

,

aksidente

mjedisore to mOdha nuk mund to ndodhin. Aksidentet tO cilat mund to ndodhin,
mund tO jenO tO natyrOs so ndryshme dhe mund to ndodhin nO çdo kohO.
Aksidentet mund tO ndodhin ne fazOn e ndërtimit, lOndimet e punOtorOve gjatO
kryerjes to aktiviteteve ndOrtuese, nga rrjedhjet e ndryshme tO lOndOve djegOse
dhe lubrifikuese nga mekanizmi punues mundOsia e pOlcitjes sO gypave hidraulik,
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nga aksidentet e mundshme ne komunikacion gjatë transportit te pajisjve per
ndertimin e parkut to snergjisë diellore, etj.
5. 12. Ndikimet nO mjedis pas ndOrprerjes së shfrytOzimit tO paneleve diellore
Ndikimet e mundshme pas ndOrprerjes so shfrytOzimit (mbi 25 vjet) to paneleve
diellore, veprimi i çmontimit dhe largimit to pjesOve to çmontuara OshtO reiativisht i
thjesht dhe lokacioni mundO tO sanohet.
NO ato raste kur duhet to largohen panelet diellore nevojitet tO pOrgatitet raporti i
VierOsimit tO Ndikimit nO Mjedis pOr mes tO cult definohen ndikimet e mundshme
nO mjedis dhe masat e nevojshme qO duhet to ndermirOn gjatO demontimit apo
largimit tO paneleve diellore.
6. Marrja e Masave per Parandalimin dhe Zvogëlimin e Ndikimeve
POr to parandaluar dhe zvogOluar sasinO e ndikimeve negative ne mjedis dhe ate
ne tokO, ajrO, ujO, ne ruajtjen e peizazhit, si dhe ne ruajtjen e shOndetit tO njeriut,
gjatO fazOs sO ndOrtimit tO Parkut tO EnergjisO Dieliore, gjatO fazes sO funksionimit

to Parkut tO EnergjisO Diellore, gjithashtu dhe pas pOrfundimit to funksionimit to
Parkut te Energjise Diellore, duhet tO merren masat qO do tO shkruhen ne vijim:
6.1. Masat pOr mbrojtjen e takes
Per to parandaluar dhe zvogOluar sasinO e ndikimeve negative no tokO gjatO fazOs

so ndOrtimit tO Parkut tO EnergjisO Dieliore duhet tO merren kOto
Dheu i deponuar duhet tO shfrytOzohet pOr rrafshimin, pianifikimin e terenit to
degraduar i ciii duhet to mbWlet me bar dhe drunj

,

pjesa tjetOr e dheut duhet tO

pOrdoret pOr mbushjen e 1erenit- pOr rreguNimin e rrugOve, pjesa tjetOr e dheut
nOse mbetet pa u shfrytozuar duhet tO dOrgohet ne deponin regjionale, to gjitha
sipOrfaqet qO janO shfrytOzuar pOr nevojat e ndOrtimit duhet to sanohen dhe to
kthehen nO gjendjen e mO parshme.
Duhet to behët kontrollimi i rregullt teknik i makinave ngarkuese dhe transportuese
qO konsumojnO lOndO to IOngeta djegOse me qëlhm qO mos

tO ketO derdhje

eventuale tO derivateve dhe vajrave gjatO punOs sO tyre.
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Servisimi I mekanizmave nuk guxon té bëhet né punishte apo në sipërfaqet
shërbyese por duhet të bëhet në serviset e autorizuara per mekanizma.
Vaji I makinave ngarkuese dhe transportuese duhet të ndërrohet né vende të
caktuara dhe të izoluara per mos depërtimin e tyre në toke, ne lokacionin ku do të
ndertohet Parku iEnergjise Diellore nuk do të bëhet furnizimi me derivate dhe
nderrimi i vajrave të makinave ngarkuese dhe transportuese.
Nëse detyrimisht duhet të behet ndërrimi I vajit gjate ndërtimit të Parkut të
Energjisë Diellore per shkak te avarive ne makinat ngarkuese dhe transportuese,
atOherO duhet siguruar enOt adekuate per mbajtjen e vajit dhe duhet siguruar njO
pjesO nga materiali Jo lOshues I vajrave dhe tO vendoset nOn makinOn qO riparohet,
vajrat duhet to deponohen nO enO to posaçme,

dhe pastaj to u dorOzohen

ndOrmarrjeve tO licencuara per grumbullimin e vaJrave tO pOrdorura.
NO punishte duhet tO ketO material (pluhur druri) qO nO raste tO derdhjeve to
vajrave tO ndryshme to intervenohet me njOherO pOr pastrim.
RezervarOt ose fuqit ku mbahen karburantet pOr automjetet dhe mekanizmat
ndertimor punues duhet tO jenO te sigurta ose tO vendosen nOrezervar me mure
tO dyfishta ashtu qO nO asnjO mOnyrO tO mos vie den derdhja e derivateve nO tokO
Magazina ku vendosen denivatet, vajrat dhe lubnifikantet e ndryshme si dhe vajrat
e pOrdoruar tO thurret me mur statik si dhe platoja ( dyshemeja) tO betonohet.
TO gjitha mbetuninat e rigurta tO cilat krijohen nga materialet ndOrtimore duhet to
kiasifikohen sipas pOrbOrjes dhe Ilojit to tyre, dhe tO deponohen nO vende tO
posaçme, ato tO chat nuk pOrdoren dhe shitOn pOr nevoja komerciale duhet to
dOrgohen ne deponin regjionale.
Mbeturinat komunale dhe ambalazhuese tO grumbullohen, kiasifikohen dhe tO
vendosen nO kontejnerO tO posaçOm.tO pajisur me kapak pOr mbulim, kontejnerOt
duhet to sigurohen pOr deponimin e tO gjitha Ilojeve to mbeturinave to klasifikuara
ne bazO te rregullave dhe kushteve tO pOrcaktuara me Ligj to mbeturinave Nr.

041L-060, dhe udhOzimeve administrative relevante tO nxjerrura bazuar nO ligj tO
mbetuninave

,

pas mbushjes sO kontejnerOve përmeS ndOrmarrjeve pOr

menaxhimin e mbeturinave, kOto mbetunina tO dOrgohen nO deponin regJionale.

-3

Nése vjen den te nevoja per servisimin e paneleve diellore atOherO ajo duhet to
bOhet nO sipOrfaqet shOrbyese pOr servisim.
TO gjitha mbeturinat e krijuara gjatO servisimit pas pOrfundimit tO punOve duhet tO
largohen, mbeturinat nuk guxojnO to mbesin nO lokacionin e paneleve solare.
Mbeturinat duhet to barten nO lokacionet e parapara apo to lejuara nO nivel komune
apo ne deponin regjionale.
Investitori obhgohet qe mbetjet dhe pjeset e ndrruara to kthehen pOr riciklim.
6.2. Masat per mbrojtjen e ajrit
Per tO parandaluar dhe zvogOluar sasinO e ndikimeve negative nO ajOr gjatO fazes
so ndOrlimit tO Parkut to EnergjisO Diellore duhet tO merren kOto masa:
GjatO punës me makina ngarkuese dhe transportuese me qOllim to zvoglim
ndikimeve negative nga lirimi i pluhurit tO gjitha sipOrfaqet manipuluese tO stOrpikOn
me ujO posaçOrisht no kohra me erOra dhe temperatura tO aria.
Duhet to behOt kontrollimi I rregullt teknik i makinave grryese, ngarkuese dhe
transportuese qO konsumojnO IëndO tO lOngOta djegOse me qOllim qO lirimi i gazrave
nga automjetet e punOs tO jetO sa me kualitativ.
6.3. Masat per mbrojtjen e ujit
Per tO parandaluar dhe zvogeluar sasinO e ndikimeve negative nO tokO gjatO fazOs
sO ndOrtimit to Parkut tO EnergjisO Diellore duhet to merren kOto masa: Duhet tO
bOhet pengimi i mundOsisO pOr derdhjen e denivateve dhe vajrave nga makinat
ngarkuese dhe transportuese, duhet tO pengohet Iarja e pajimeve tO punOs ne afOrsi
tO ujOrrjedhave dhe ne to.
Me rastin e pastrimit eventual tO panellave diellore, edhe pse supozohet se ato
mund tO jenO to rralla nO rastet kur nuk mungojnO to reshurat e shiut, duhet pasur
kujdes qO tO shfrytOzohet vetOm uji pa ndonjO agjentO shtesO.
6.4. Masat pOr mbrojtjen e bogs bimore dhe shtazore
TO bahet rehabilitimi i siperfaqeve tO degraduara dhe sipOrfaqete rehabilituara të
mbilien me bare duke iu pOrshtatur mjedisit rrethues.
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Pas fazes sO ndOrtimit nuk do tO ketO rrethoja (pengesa) nO punishte ashtu qO tO
gjitha rrugOt e migracionit të faunOs nOpOr lokacionin e Parkut tO EnergjisO Diellore
do tO jenO tO Bra. NdOrtimi i Parkut tO EnergjisO Diellore nO hapsirat pOrreth nuk ka
ndikim nO florO dhe faunO sepse kemi to bOjmO me njO energji tO pastOrt me zero
emisione operacionale dhe me ndikime minimale nO mjedis, pra panelet diellore
sjellin vetOm dobi per mjedisin.Sipas Ligjit per Mbrojtjen e NatyrOs Nr.03/L-233 nO
territorin ku planifikohet

te

ndOrtohetParku I EnergjisO Diellore nuk kemi ndonjO

vierO natyrore qO duhet tO I kushtohet rOndOsi gjatO fazOs so ndOrtimit.
GjatO fazes së shfrytOzimit tO Parkut EnergjisO Diellore sipOrfaqet nO hapOsirOn ku
jane të ndOrtuara panellet

diellore mundO tO shfrytOzohen per kullosa sepse

panellet diellore do tO vendosen no shtylla dhe nuk e pengon blegtorinO gjatO
kullotjes .GjatO fazOs sO shfrytOzimit ndikimi I Parkut tO EnergjisO Diellore

ne

botOn shtazore OshtO relativisht i vogel pOr arsye se sipOrfaqet do tO jen tO lira dhe

to

mbjellura me barO, prandaj pOrfaqOsuesuesit e kompanisO kanO pianifikuar qe

ne kOt tokO tOkulujtivojn dhe zhvillojn blegtorinO dhe ate no sasi prej 600 krerO
filllmisht, Dele dhe Dhi, dhe me vonO te arrijnO den ne 2000 krerO.
Edhe pse panelet diellore nuk do tO kenO ndikime negative në zogj sepse nuk do

to ndOrtohen nO nalOsi

to

mOdha dhe zogjet do tO lOvizin mbi panelet diellore

mirpo prap se prap urdhOrohet investitori që tO respekton DirektivOn pOr ruajtjen
e zogjve tO egOr 79/4091EC tO datOs 2 Prill 1979, QOIIimi i kOsaj Direktive OshtO qO
tO sigurohet mbrojtje, menaxhim, dhe kontrollimin e zogjve tO egOr dhe foleve dhe
vendbanimeve tO tyre brenda Unionit Evropian.
Kjo shOrben si sigurim qO tO gjithO zogjtO e egOr to pranojnO mbrojtje tO nevojshme
nga asgjOsimi i tyre; gjithashtu vendbanimet e tyre tO mbrohen, nO veçanti tO
sigurohet per ata

to cenuar dhe migrim to zogjv.e;

Gjithashtu ndalimin e mjeteve nO shkallO tO lartO dhe atyre jo-selektive si dhe
eksploatimin komercial tO shumicOs sO zogjve duhet

to

parandalohet.Lidhur me

Traktatin, Kosova duhet tO implementojO Nenin 4 (2) kur traktati hynO nO fuqi. Ky
nen paraqet si nO vijim:
Neni 4
1. Speciet tO pOrmendura nO ShtojcOn I do tO jene subjekt i masave per rruajtjen
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speciale lidhur me miedisin në mënyre që té sigurohet per të mbijetuarit e tyre dhe
reproduksionin ne pjesët e tyre të shpërndarjes
Lidhur me kété, duhet të merret parasysh:
(a) speciet nO rrezik nga zhdukja;
(b) speciet tO cenuar nga ndryshimet specifike nO vendbanimet e tyret
(c) speciet konsiderohen tO rraIIO pOr shkak tO numrit tO vogOl tO popullatOs
apo shpOrndaries lokale ristriktO;
(d) species tjera kOrkojnO vOmendje tO posaçme pOr arsye tO natyrOs
specifike to mjedisit apo vendbanimit to tyre.
Rezultatet e monitorimit nga fillimi I funksionimit tO paneleve diellore na paraqesin
njO bazO themelore se

a do tO ketO nevojO tO ndOrmerren masa shtesO pOr

mbrojtje no formO to instalimit tO ndonjO pajisje tO caktuar.
6.5. Masat per mbrojtjen nga rreziqet aksidenciale
Per tO parandaluar dhe zvogOluar rreziqet e mundshme duhet ndermarr kOto
masa:TO mirOn tO gjitha masat pOr evitimin e derdhjes so derivateve tO naftOs dhe
vajit nga makinat transportuese dhe

to udhOtarOve.

TO merOn tO gjitha masat e sigurisO konform Iigjit pOr siguri nO punO, mbrojtje

to

shOndetit të punOsuarve dhe mjedisit tO punOs.
TO hartohet rreguilorja ku do tO definohen procedurat pOr rastet aksidentale, të
bOhet aftOsimi I tO punOsuarve

dhe tO caktohen obligimet e tyre nO situata

aksidentale.
6.6. Masat per ndikimet në peizazh
POr zvogOlimin e ndikimitnO peizazh, investitorLdo tO bOj mbjelUen e drunjve ne
hapOsirat per rreth fushes së paneleve diellore. Kjo do tO ndikonte pozitivisht ne
pengimin e ekspozimit pOr banorOt e fshatrave ne rrethinO.
6.7. Masat e mbrojtjes sO mjedisit pas ndOrprerjes së projektit
Projekti ështO planifikuar tO prodhojO energji pOr nje afat kohor prej 25 Viteve. Kjo
nOnkupton se shumica e pajisjeve kryesore që pOrdoren në kOtO projekt kanO
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garancion të prodhimit 25 Vite. Pas kësaj periudhe varet nga investitori se a do të
të vazhdohet me prodhimin e energjisë diellore duke bërë zëvendësimin me
panele diellore të rinj apo panelet dielloredo te largohen. Ne rastet kur béhet
largimi i paneleve dielfore ,veprimi I çmontimit dhe largimit të pjesëve té çmontuara
është relativisht i thjeshtë dhe lokacioni mundé të sanohet. Largimi i paneleve
diellore duhet tO bOhet ne mOnyrO qe tO çmontohen tO gjitha pajisjet mekanike
dhe elektrike dhe varOsisht prej gjendjes so tyre tO dOrgohen per riciklim ne
qendrat e licencuara per riciklim to metaleve apo tO ripërdoren, kabilot eiektrike do
tO nxirren nga toka dhe pastaj do tO bahet rrafshimi I hapOsirave tO degraduara
dhe bahet mbjellja me bar apo kulturO tjetOr ne varshmOri nga gjendja nO teren.
Pas largimit tO paneleve diellore siperfaqet e degraduara duhet tO rrafshohen dhe
mbulohen me njO shtresO to dheut dhe to bahet mbjellja me bar e këtyre
hapOsirave dhe hapOsirave tjera tO degraduara, rikultivimi I tokave duhet tO bOhet
duke i pOrshtatur gjendjes sO mjedisit rrethues.
7. Përfundim
Realizimi I projektit per ndOrtimin e Parkut to EnergjisO Diellore
prodhimin e energjisO elektrike nga rrezet e diellit

,

-

100MW per

nuk do tO shkaktojO ndikime

negative nO mjedis dhe nuk rrezikon shOndetin e njeriut nOse zbatohen to gjitha
masat e rekomanduara per fazen e ndOrtimit, shfrytOzimit dhe pas ndOrprerjes sO
aktivitetit to funksionimit to Parkut tO EnergjisO Diellore

-

5OMW,realizimi I kOtij

projekti do tO ndikoj ne mOnyrO pozitive ne pOrmirOsimin e gjendjes jetOsore to
njeriut sepse do tO ndikoj ne furnizimin mO to mirO me energji elektrike.
Ndryshimet nO pOrbOrjen e tokOs no kuptimin e ndotjOve nuk do tO ketO pasiqO tO
tOrO panelet diellore do tW ~‘endosen në ~korrnizatO chat mbahen me shtylla
tOvendosura ne tokO.
Ndikime to theksuara ne floren dhe vegjetacionin nuk do tO kete, e me kOtO nuk
pritet tO ketO ndikime të theksuara edhe nO faunOn e lokacionit dhe mO gjOrO.
Parku I energjis diellore

—

Centrali fotovoltaik OshtO njO

pastra, pOr tO mos thOnO qO OshtOe vetmja industri e

nga industritO mO tO
pastOr nO prodhimin e

energjisO elektrike.POrveç kontributit nO pOrmirOsimin e furnizimit me energji, ky
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projekt kontribuon dhe me ané té aspekteve mjedisore

krahasuar me burime

te

tjera të prodhimittë energjisë dhe ate në pakesimine ndryshimeve klimatike,
IGWh energji e prodhuar nga burimet e ripërtritshme evitonshkarkimet e
480 ton C02.
Mendojmë se kéto té dhëna Jane të mJaftueshme dhe I mundesojne komunës që
té ndihmoj kompanisë per konvertimin e tokés per ndertimin e Parkut të Energjisë
Diellore

-

100MW per prodhimin e energjisë elektrike nga dielli, ne lokalitetin e

Junikut, sipas kerkeses

se Shaban Cacaj pronar I kompanisë~” HELlOS POWER”

DE~AN SH.P.K.
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CERTIFIKATE B REGJISTRJMIT
CERTIFIKAT 0 REGISTRACIJI
CERTIFICATE OF REGISTRATION

I

811858234
Numri Unik Identifikues /Jedinstveni Mati~ni Broj I Unique Identification Number

Hellos Power SH.P.K.
Emri biznesit I Naziv biznisa / Name of business

I

III
Emri tregtar /Trgova~ko ime / Commercial name

LIoji biznesit:
Poslovni tip:
Business type:

Shoqëri me përgjegjësi të kufizuara
Dru~tvo sa ograniEenom odgovorno~u
United Liabilities Companies

Adresa:
Adresa:
Address:

Rruga Luan Haradinaj,;
Deçan

Data e regjistriniit:
Datum registracije:
Date of registration:

07109/2021

07/09/2021
Data / Date / Datum

vi

‘

~è~imi / Signature / Potpis
PJ1J9J1J1J1JU1JII1JnJPJ~r1J1JOOLRJ~JThJH~J1J~

AGJENSIONI I REI3JISTRIMIT T~ BIZNESEVE Nr K0SOV~
KOSOVSKA AGENCIJA ZA REGISTRACIJE BIZNISA
KOSOVA BUSINESS REGISTRATION AGENCY
Informata

mbi biznesin

Information about business

Informacija o biznisu
Numri Unik Identifikues / Jedinstveni Mati~ni Bro]
811858234

I Unique Identification

Aplikacioni / Application I Aplikacija
Subjekti I regjistrimit:
Registration subject:
Subjekt registracije:
Data e plotdsimit:
Filling date:
Datum:

01/09/2021

Data e pranimit:
Reception date:
Datum primijenje:

01/09/2021

Numri I protokollit:
Protocol number:
Broj protokola:

01010771421

Bianesi

I Business! Biznis

Tipi i biznesit
Business Type
Tip biznisa

Shoqéri me pergjegjësi té kufizuara
Limited Liabilities Companies
Druftvo sa ograni~enom odgovorno~ãtI

Emri i biznesit:
Business name:
Naziv biznisa:

Helios Power SH.P.K.

Emri tregtar:
Trgova&O ime:
commercial name:
Adresa
Address
Aciresa

Rruga Luan Haradinaj,;
Deçan

Data e themelimit:
Date of establishment:
Datum osnivanja:

07/09/2021

Kapitali I pergjithshëm:
Total Capital:
Totaini kapital:

€ 100,000.00

Numri I punetorëve:
Number of employees:
Broj radnika:

1

Number

AGJENSIONI I REGJISTRIMITT~ BIZNESEVE N~ KOSOV~
KOSOVSKA AGENCIJA ZA REGISTRACIJE BIZNISA
KOSOVA BUSINESS REGISTRATION AGENCY
Informata mM biznesin

about business
Informacija o biznisu

Information

Numri Unik Identifikues I Jedinstveni Mati~ni Broj / Unique Identification Number
811858234
Shënim me rändesi / Important Note / Vazan podatak

Informata piotësuese I Additional Information Note i’ Dodatna informacija

AGJENSIONI REGJISTRIM1T T~ BIZNESEVE N~ KOSOV~
KOSOVSKA AGENCIJA ZA RI-GiSTRACIJE BJZNISA
KOSOVA BUSINESS REGISTRATION AGENCY

Informata mbi biznesin
Information about business
lnformacüa o biznisu
Numri Unik Identifikues

I Jedinstueni Mati~ni Broj / Unique Identification Number
811858234

I Activities! Delatnosti

Veprimtaritë

Aktiviteti
kryesor
biznesit

3511

-

6209

Aktiviteti
sekondar

6312

Aktivitetet
tjera

6419

Aktivitetet
tjera

Prodhimi i energjisë elektrike
Production of electricity
Proizvodnja elektri~ne energije
Teknologjia tjetër informative dhe aktivitetet sherbyese kompjuterike
Other information technology and computer service activities
Ostale usluThe delatnosti u vezi s nformacijskom tehnologijomi ra~unarima
Web portalet
Web portals
lnternetski portali
Ndërmjetësimet e tjera monetare
Other monetary intermediation
Ostalo nov~ano (monetarno) posredovanje
Aktivitet e tjera ndihmëse per sherbimet financiare, përvec financimit të sigurimit dhe

6619

Aktivitetet
tjera

fondeVe pensionale
Other activities auxiliary to financial services, except insurance and pension funding
Ostale pomocne delatnosti kod financijskih usluga, osim osiguranja i penzijskih fondova

6810

•
Aktivitetet
tera

Blerja dhe shitja e patundshmCrisë personale
B~’i~~ and selling of own real estate
Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina

6820

Aktivitetet
~ jera

6832

Aktivitetet
tjera

7111

Aktivitetet
tjera

7711

Aktivitetet
tjera
-

Uiradhenia dhe menaxhimi i patundshmerisë personale ose të marra me qira
Rental
and operating
of own or leased real estate
lznajmljivanje
i upravljanje vlastitim nekretninama Ii nekretninama uzetim u zakup (leasing)
Manaxhimi i patundshmërisë në haze të

pagesës ose kontratés

Management of real estate on a fee or contract basis
Upravljanje nekretninama uz naplatu ili na osnovi ugovora
Aktivitetet e arkitekturës
Architectural activities
Arhitektonske delatnosti
Ma~~ja dhe dhënia me qira (lizingu) I veturave dhe automjeteve të lehta motorike
Rental and leasing of cars and light motor vehicles
iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) automobila i motornih vozila lake kategorije
Dhënia me qira (lizingu) e pronës intelektuale dhe e produkteve té ngjashme, përveç
:punimeve mete drejtë të autorit

7740

AktMtetet
a

osim radova koji su za~ti~eni autorskim pravima

-

8292

Leasing
property
similar products,
except copyrighted
worksproizvoda,
Davanje of
u intellectual
zakup (leasing)
prava and
na upotrebu
intelektualnogvlasni~va
i sliEnih

Aktivitetet
tjera
-

Aktivitetet e paketimit (ambalazhimit)
•

Packaging
Delatnosti activities
pakiranja

AGJENSIONI I REG)ISTRTM1TTE BIZNESEVE N~ KOSOVE
KOSOVSKA AGENCIJA ZA REGISTRACIJE BIZN1SA
KOSOVA BUSINESS REGISTRATION AGENCY

mbi biznesin
Information about business
Informata

Informacija o biznisu

8299

0812

Aktivitetet

Aktivitetet e tjera sherbyese né mbeshtetje të bizneseve p.k.t.

Aktivitetet
tjera

Nxjerrja e zhavorrit dhe rërës, nxjerrja eargjiles dhe kaoiinit
Operation of gravel and sand pits; mining of clays and kaolin
Delatnosti ~ljun~ara pjesèara vadenje gline I kaolina

tjera

-

0899

0990

Aktivitetet
~.

Aktivitetet
tjera

Other business support service activities n.e.c.
Ostale poslovne pomoãne usluThe delatnosti, d. n.

-

-

Aktivitetet e tjera nxjerrëse dhe gurethyese p.k.t.
Other mining and quarrying n.e.c.
Vadenje ostalih ruda i kamena, d. n.

~tj~’jtetet mbeshtetëse per nxjerrjen e produkteve të tjera nga nëntoka
Support activities for other mining and quarrying

Pornoãneclelatnosti za ostalo rudarstvo i vadenje
2016

2222

Aktivitetet
tera

Prodhimi i plastikës neformë primare
Manufacture of plastics in primary forms
Proizvodnja plastike u primarnim oblicima

Aktivitetet

Prodhimi i artikujve te piastikës per paketim

tera

Manufacture of plastic packing goods
Proizvodnja ambalafr od plastike

2229

2351

Aktivitetet

jera
Aktivitetet
tjera

Prodhimi i produkteve të tjera té plastikës
Manufacture of other plastic products

Proizvodnja ostalib proizvoda od plastike
Prodhimi I çimentos
Manufacture of cement
Proizvodnja cementa

Aktivitetet
tjera

Prodhimi i produkteve prej betonit per qellime ndertimi
Manufacture of concrete products for construction purposes
Proizvodnja proizvoda od betona za gradevinarstVo

2363

Aktivitetet
tjera

Prodhimi i betonit të përzier, i gatshëm per perdorim
Manufacture
of ready-mixed concrete
Proizvodnja Thuke

2369

Akt ~ ~
e e
tjera

Prodhimi I artikujve te tjerë prej betonit, llaçit dhe çimentos
Manufacture of other articles of concrete, plaster and cement
Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, cementa i gipsa

2370

Aktivitetet
jera

0125

Aktivitetet
tjera

0129

Aktivitetet
jera

2361

.

.

.

-

--

-

Thyerja e gurit, formésimi dhe dhenia e formes perfundimtare
.

.

Cutting,
and finishing
of stone
Rezanje, shaping
oblikovanje
i obrada kamena

-

Kultivirni i frutave të tjera pemore, shkurreve dhe arrave
Growing
of other tree
and bush
fruits voãa
and nuts
Uzgoj bobiëastog,
ora~astog
i ostalog
Kultivimi i bimëve té tjera shumevjecare
Growing of other perennial crops
Uzgoj ostalih jednogodRnjih useva

-

-

AGiENSiONI I REGJISTRIMIT T~ BIZNESEVE N~ KoSOV~
KOSOVSKA AGENCIJA ZA REGISTRACIJE BIZNISA
ICOSOVA BUSINESS REGIStRATION AGENCY

Informata mbi biznesin
Information about business
InformaciJa o biznisu
0130

Aktivitetet
tjera

Shumimi I bimeve
Plant propagation
Uzgoj sadnog materijala I ukrasnog bilja

6201

Aktivitetet
tjera

Aktivitetet e programimit kompjuterik
Computer
RaEunalno programming
programiranjeactivities

6203

Aktivitetet
tjera

Aktivitete té menaxhimit të instalimeve kompjuterike
Computer facilities management activities

-

-Upravljanje ra~unarskom opremom i sistemom

- -

3512

Aktivitetet
jera

Transmetimi i energjisë elektrike
Transmission of electricity
Distribucija elektri~ne energije

3513

Aktivitetet
tjera

Shperndarja e energjisë elektrike
Distribution of electricity
Prenos elektricne energije

3514

Aktivitetet
tjera

Tregtia e energjisë elektrike
Trade of electricity
Trgovina elektricnom energijom

3522

Aktivitetet
tjera

Shperndarja e lendeve djegëse të gazta nëpërmjet tubacioneve
Distribution of gaseous fuels through mains
Distribucija plinovitih goriva distribucijskom mre~om

3811

Aktivitetet
tjera

3831

Aktivitetet
tjera

.

•

4110

.

Aktivitetet

Grumbullimi I mbeturinave Jo të rrezikshme
Collection of non-hazardous waste
Skupljanje neopasnog otpada
çmontimi i mbeturinave metalike
Dismantling of wrecks
Rastavljanie olupina
-Zhvillimi i projekteve té ndertimit
Development of building projects
Organizacija razrade projekata za zgrade
Ndertimi i objekteve banesore dhe jobanesore

4120

Aktivitetet
jera

4212

Aktivitetet
jera

Construction
of railways
andi underground
railways
lzgradnja ~eljezni~kih
pruga
podzemnih ~eljeznica

4291

Aktivitetet
jera

Construction
of water
projects
::lzgradnja
vodnih
gradevina

4322

Aktivitetet
jera
.

.

Construction
of residential
and non-residential
buildings
lzgradnja stambenih
i nestambenih
zgrada
Ndertimi i hekurudhave mbi dhe nentokesore

Ndertimi i projekteve të ujit

Punime hidraulike, instalime té ngrohjes dhe kondicionimit të ajrit
.

Plumbing, heat and air-conditioning installation
Uvodenje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina I instalacija za greanje I klimatizacliu

AGJENS1ONI REGJISTRIM1TTE BIZNESEVE N~ KO5OV~
KOSOVSKA AGENCIJA ZA REGISTRACIJE BIZNISA
KOSOVA BUSINE5S REGISTRATION AGENCY

lnformata mbi biznesin
Information about business
Informacija o biznisu

4329

Aktivitetet
jera

4331

Aktivitetet
tera

Aktivitetet
tera
Aktivitetet
jera
-

4511

Aktivitetet
~
jera
•

4519

.

Aktivitetet

tjera

Instalime të tjera ndërtimore
.

-

Other Construction installation
Ostali gradevinski instalacijski radovi
Punime suvatimi

Plastering
Fasadni i ftukaturski radovi malterisanje
Perfundimi dhe finalizimi I punëve të tjera të ndertesave
.

.

Other building completion and finishing
Ostali zavr~ni gradevinski radovi
Aktivitetet e tjera te specializuara ndërtimi p.k.t.
Other specialised Construction activities n.e.c.
Ostale specijalizirane gradevinske delatnosti, d. n.
.

Tregtia e veturave dhe automjeteve me fuqi motorike
Sale of cars and light motor vehicles

te vogel

Trgovina automobilima I motornim vozilima lake kategorije
e automjeteve të tjera
Sale of other motorvehicles
Trgovina ostalim motornim vozilima
-

Aktivitetet e ndërmjetësimit per shitjen e karburantit, mineraleve, metaleve dhe kimikateve
4612

Aktivitetet
tjera

industriale
Agents
involved in the sale of fuels, ores, metals and industrial chemicals
Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima I industrijskim hemijskim proizvodima

4617

Aktivitet ~
jera e

Aktivitetet e ndërmjetësimit per shitjen e malirave ushqimore, pijeve dhe duhanit
Agents
involved
in the sale
of food,
beverages
and tobacco
Posredovanje
u trgovini
hranom,
piãima
i duhanom
Aktivitetet e ndermjetesimit të specializuar per shitjen e produkteve té veçanta
Agents specialised in the sale of other particular products

4618

Aktivitetet
tjera

4619

Aktivitetet
t ra

4646

Aktivitetet
tjera

4649

Aktivitetet
jera

4652

Aktvitetet
~era

.

Posredovanie u trgovini specijaliziranoi za odredene proizvode

Aktivitetet e ndermjetesimit per shitjen e një shumeiloishmérie mallrash
Agents
involved
in the sale
of a varietyproizvodima
of goods
Posredovanje
u trgovini
raznovrsnim
Tregtia me shumicë e artikujve farmaceutikë

Wholesale
pharmaceutical
goodsproizvodima
Trgovina naofveliko
farmaceutskim
Tregtia me shumicë e artikujve të tjerë shtepiakë
Wholesalenaofveliko
otherostalim
household
goods za doma~instvo
Trgovina
proizvodima

Tregtia me shumicé e pajisjeve elektronike dhe te telekomunikimit, si dhe pjesëve të tyre
Wholesale of electronic and telecommunications equipment and parts
Trgovina na veliko elektroni&im i telekomunikaCiiskim delovima I opremom

AGJENSIONI I REGJISTRIMIT T~ BIZNESEVE N~ KO5OV~
KOSOV5KA AGENCIJA ZA REGISTRACIJE B1ZN1SA
KOSOVA BUSINESS REGISTRATION AGENCY

Informata mbi biznesin
Information about business
Informacija o biznisu
Tregtia me shunlicé e mobilieve të zyrave
Wholesale of office furniture
Trgovina na veliko kancelarijskim name~tajem

4665

Aktivitetet
jera

4666

Aktivitetet
tera

Tregtia me shumicé e makinerive dhe pajisjeve të tjera të zyrave
Wholesale of other office machinery and equipment
Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma~inama i opremom

•
Aktivltetet
jera

Tregtia me shumice e metaleve dhe mineraleve
Wholesale of metals and metal ores
Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama

•
tera

Tregtia me shumice e drurit, materialeve te ndertimit dhe pajisjeve hidrosanitare
Wholesale of wood, construction materials and sanitary equipment

4672
-

4673

Aktivitetet

Trgovina na veliko drvom, gradevinskim materijalom i sanitarnom opremom
~#-..-----—---~-~.4——

-.----—.--—-——--—

~

Tregtia me shumicë e pjesëve elektronike, pajisjeve hidraulike dhe té ngrohjes, Si dhe

•

4674

pjesëve té furnizimit

.

Aktivitetet
tjera

Wholesale of hardware, plumbing and heating equipment and supplies
Trgovina na veliko ~eljeznom robom, instalacijskim materijalom i opremom za vodovod i
grejanje

4676

Aktivitetet
tjera

me shumicë e produkteve té tjera té ndermjetme
Wholesale of other intermediate products
Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima

4677

Aktivitetet
jera

Tregtia me shumice e mbeturinave dhe hekurishteve
Wholesale
wasteostacirnaiotpacima
and scrap
Trgovina naofveliko

4730

Aktivitetet
tjera

•

•

~•

-

•

4941

5020

5210

•

.

Tregtia me pakice e karburantit per automjete tie dyqane të specializuar
Retail sale of automotive fuel in specialised stores
Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima uspecijaliziranim prodavnicama
Transporti rrugor i mallrave

Aktivitetet
tjera

Freight transport
by road
.Drumski
prevoz robe

•
Aktivitetet

Transporti detar dhe bregdetar i mallrave
Sea and coastal freight water transport
Pomorski i obalni prevoz robe

tjera
Aktivitetet
tjera

Magazinimi dhe ruajtja

Warehousing and storage
skladi~tenje robe

-

--

Restorantet dhe aktivitetet sherbyese levizëse té ushqimit
5610

Aktivitetet
tjera

Restaurants and mobile food service activities
Delatnosti restorana i ostalih objekata za priprernui usiufivanje hrane
Furnizirni me ushqim me porosi per raste

5621

Aktivitetet
tjera

Event catering activities
I~elatnostiketei1nga

—--—--—-------—---. -,

Aktivitetet e tjera sherbyese të ushqimit

5629

~tiytetet

Other food service activities
Ostale delatnosti pripremei usIu~ivanja hrane

~.

AGJENSIONI I REG)ISTRIMITTg BIZNESEVE N~ KOSOV~
KOSOVSICA AGENCIJA ZA REGISTRACIJE BIZNISA
KOSOVA BUSINESS REGISTRATION AGENCY

Informata mbi biznesin
Information about business
informacija o biznisu
5630

~

~

~•

Aktivitetet
tjera
.

Aktivitetet sherbyese te pijeve
Beverage serving activities
Delatnosti pripreme i usluzivanja pica
.

/ Branches! Jedince
Bordi drejtorëve / Board of Directors! Upravni odbor
Filialet

Pronarët I Owners

/ Viasnici

Person fizik
Emri:
Name:

Cacaj

Ime:

ID Personale:
Personal ID:
Licni ID:

1176005196

Adresa:
Address:
Adresa:

Deçan
Deçan, Kosova

Përgjegjësia:
Liability:
Odgovornost:
Pjesa né prone:
Owned part:
Deo o vlasnistvu:

100,000.00€

Data:
Date:
Datum;

14/04/1991

Personat e autorizuar I Authorized participants
Emri:
Name:
I me:

Shaban Cacaj

ID Personale:
Personal ID:
LicniID:

1176005196

Pozita e punës:
Job position:
Radno mesto:

Drejtor menaxhues

Adresa:
• Address:
Adresa:

Deçan
Deçan, Kosova

Autorizimet:
Authorizations:
Autorizacije:

Sipas Iigjit dhe statutit.

/ Oviascene lice

REPUOLIiCA C KOSOV~S/REpU9tJK4 KO$OVA
RtPUDLIC OF KOSOVA
t:or ‘f;’
O2fNr.
fir faq.
Data

-

S5ijto~t

≥iJ fo

2—

R~o9_j_~~~

-

E.EflJBtIICA.. E ECOSOVES
REPUBLIC OF KOSOVA

ECOMIJI%TA.

-

E

MUNICIPALITY OF JUNIK

REPUBLIKA KOSOVA
JT.JNTXJCTJ’T
-

OP~TINA JUNIK

Komuna e Junikut,
Drejtoria per Urbanizem, Kadaster dhe Mjedis,
Numër: 6-351-8971/1,
Date: 04.10.2021.
Ne baze te nenit 21 te Ligjit per Planifikim Hapsinor nr. 0%/L-174 të dates 31.07.2013, si dhe nenit
90 te Jigjit per Procedure te Pergjithshme AdminisfraUve duke u mbeshtetur në FZHK te komunes se
Junikut Drejtoria per Urbanizem Kadaster dhe Mjedis leshon kete:

NJOFTIM
(Pershkrimi i destinimit të parceles kadastrale)
Drejtoria per Urbanizem, Kadaster dhe Mjedis duke vendosur sipas kerkeses se
“HELlOS POWER”- Sh.P.K e perfaqesuar nga Shaban Cacaj me numër 6-351-8971 të dates
01.10.2021, me te cilen ka kerkuar pershkrim të parceles kadastrale sa i perket destinimit
te paraparë me Planin Zhvillimor Komunal 2011-2023
Ne baze të materialit te ofruar me kerkese eshte konstatuar se:
Ne kuader të PZHK-se Parcela kadastrale me iw. P-73105038-05173-1, dhe sipas
certifikates së pronësisë nr. 6-94W3-8998 të leshuar me daten 04.10.2021 gjendet jasht
Zones Urbane dmth në zonen fushe me shfrytezim atual te parceles are dhe toke pyjore.

Ky pershkrim leshohet me kerkese të pales dhe sherben si deshmi per rregullimin e
dokumentacionit per aplikim në ministrine e mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor dhe
Infrastruktures.

Per informata shtese ju lutem na kontaktoni përmes numrit te telefonit: 049 760 252 ose
postës elektronike: hasan.krasniqi@rks-gov.net.

Adresa:
Tel. & Fax.: +381 (0) 390 370 410

http://rks-gov.net/junik

Njoftimi t’iu dergohet:
1. aplikuesit,
2. sherbimit perkates, dhe
3. arkivit të komunes

Hasan

K

Adresa:
Tel. & Fax.: +381 (0) 390 370 410
http://rks-gov.net/junik

._7~
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REPUBLIKA E KOSO YES
NOTER
HAXHIt J QORRAJ
DE~AN

LRP.NR. 135 /2021
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KONTRATE MBI SHJTBLERJEN-TRANSFERIN/BARTJEN F TE DREJT~S

QIRAMBAJTJES (99 vjet)

sE~--4-i--.4

~

Sot me date 01.10.2021 (nje tetor dymije e njëzet e n3e) dité e Premte; ora),5~i0tqara meje
Haxhé J Qorraj Noter me seli ne Deçan Rr. Sali çelcu p.n u paraqiten pal4~ ktf:ntraktuese si
vijon:
-

1. Myrt (Muhamet) Shala lindur me date 11.12.1979 (nJethbedJ~j5te dhjetor njemije e
nenteqind e shtatedhjete e nente) ne Junik ku dhe banon, s4t~tas.i,.Repubhkes se Kosoves,
i ciii identifikohet me letërnjoftim me numër personal 1O307~2~,9S të leshuar nga MPB-RKS
me date 14.03.2013 me afat vlefshmërie dhjetë viecar;Ine zotési të ve.primit tekstin vijues
ne cilësirië e Shitesit
2. Hellos. Power SH.P.K. me numër unik id~!tifldi&s 8±1858234 me sell në Déçan,
Rruga Luan Haradiuaj, te nien e perfaqesoi4itnari Shaban(Enver~ Cacaj lmdur me
date 14.04.199]jkatermbedhjetë priH nje Je~j~henteqind e nentedhjetë e një) në Decan
ku dhe banon, shtetas i Republilce~ s~vKgsp~es, i ciii identffikohet me Letërnjoftim me
numer 1176005196 te leshuar nga$IPE-RKS me date 20022020 me afat vlefshmerae
dhjete vieçar, me zotësi të veprirnit ~1t~k~tinvijues ne cilesine.e BLERESI

Qellimi i paleve Palet kontçaktyese deklarojne se qelhmi i kesaj kontrate eshte qe shitesi
te shes ndersa bleresi të blej~tpronen objekt i kesaj kontrate, me te gjitha té drejtat dhe
-

detyrimet te cilat rrj~:h1W~ii~a shitblerja e pasurisë se palujtshtshme, sipas kushteve
përcaktuara me ijete I{~’hprate.

te

me qeIJimitp/4~frqvdesJziren e JigJshme të palëve, pus shikitnit të dokumentacionit të
paraq(t~tngd*a1et1 I njoftoi të njëJtat, me fuqine dhe pasojat juridike të dliënies se
deklaratajf$të tyre, per përgjegjëslne dvile dhe penale në rust se deldaratat Jane ñë
kun%~rskt1m me Jig pn, me rendin juridik dhe moralin shoqeror Palet is dekiaruan se
janeiplotesisht te vetëdijsliëm dhè të pergjegjshme per té ájitha dekiarimet e tyre, duke
kerkiIar nga noted që tie prani té tyre dhe sipas deklaratàve të tyre, të Jidhet kjo:
K0NTRATg MBI SHITBLERJEN-TRANSFEfflN/BARTJEN F TE OREfitS SJ~ QIRAMBAJTJFS (99 vjet)

I. OBJFKTI I SHITBLERJES
1.1. Ne bazë të Certifikatës, me nr. të lendes 6-942/3-8674, e dates 24.092021 ora
-

10:44, leshuar nga Zyra Kadastrale eKomunale Junik dhe Certifikates, me nr. tëlëndes 6942/3-8850, e dates 29.09.2021 ora 10:36, ieshuar nga Zyra Kadastrale e Komunale

Junik e cila i bashkengjitet

Si

aneks shkr

-

(~/~/2

ye të lendes, pas .lconsultave paraprake me

LRP.NR. 135/2021
REF.NR. 85/202 1
palét, rezulton se objekt I shitjes ështe ngastra kadastrale me nr. të njësisë:
1.2. P-73105038051734, Zona Kadastrale Junik; Lioji I njësisë: Parcelë; Vendi i
quajtur: Arat e Erenikit-Mali here; me Siperf4qe 550100 m2; 1/1 pjesë të pronës do
te bartët tek blerësi Hellos Power SH.P.K. 1/1 pjçsë të pronës.
1.3. P-73105038-04169-10, Zona Kadastrale Junik; Lioji I njesisë: Parcelë; Vendi I
quajtur: Mali Hereqit; me Siperfaqe 29384 mZ; 1/1 pjesë të pronës do të bartet tek
blerësi Hellos Power SH.P.K. 1/1 pjesë të pronës.
1.4. P-73105038-04169-11, Zona Kadastrale Junik; Lioji 1 njësisë: Parceh;>Vcndi I
quajtur: Mali Hereqit; me Siperfaqe 5938 m2; 1/1 pjese te pronës do të~$~jjet tek
bleresi Hellos Power SH.P.K. 1/1 pjesë të pronës.

I

~

1.5. P-73105038-04169-12, Zona Kadastrale Junik; Lloji i njesi~e: Pm4elë; Vendi I
qua;tur Mali Hereqit, me Siperfaqe 912 m2, 1/1 pjese te piynè~iIo te bartet tek
bleresi Helios Power SH P K 1/1 p;ese te prones
1 6 P 73105038 05036-0, Zona Kadastrale Jurnk, Lloji\f-iij~sise Parcele, Vendi i
quajtur Arat e Eremkit Mali Here , me Siperfaqe 540 m2~ 1/1 rnese te prones do te
bartet tek bleresi Helios Power SH P K 1/1 pjese te pI’ones
1.7. p-73105038-05052-0, Zona Kadastrale Jiuiilc;’~LIoji I njësisë: Parcelé; Vendi i
quajtur Mat e Erernk’t Mali Here, me si~eEtaqe 320 m2, 1/1 pjese te prones do te
bartet tek bleresi Helios Power SH P K iftjge~e te prones
18 P 73105038-05053 3, Zona Kadastrale Junik, Lloji i njesise Parcele, Vendi i
quajtur Arat e Erenikit-Mali Here,niè Siperfaqe 32381 m2, 1/1 p;ese te prones dote
bartet tek bleresi Helms PoweçSH P K 1/1 p;ese te prones
~_1

1 9 P 73105038-050531, ~oña Kadastrale Junik, Mop I njesise Parcele, Vendi 1
qua)tur Arat e EremkttthlMj Here, me Siperfaqe 100084 m2, 1/1 pjese te prones do te

$

bartët tek bleresi Helib~fower SH.P.K. 1/1 pjesë té pronës.
1 10 P-73105038-d5173-6, Zona Kadastrale Jumk, Lloji 1 njesise Parcele, Vendi i
qua;tur Arat EErenikit-Mali Here, me Siperfaqe 134103 m2, 1/1 piese te prones do te
bartet tel-~blètcs1 Helios Power SH P K 1/1 pjese te prones
/t’.

1 11 ~g.7~1O5038-0S173-7, Zona Kadastrale Jun;k, Mop I n;esise Parcele, Vend; 1
quajpfriArat e Erenikit-Mali Here; me Sif,erfaqe 30100 m2; 1/1 pjesë të pronës do te
bartettek blerési Hellos Power SH.P.K. 1/1 pjesë të pronës.
—

1.12. P-73105038-05173-8, Zona Kadástrale Junik; Lloji I njesise: Parcelë; Vendi i
quajtur: Arat e Erenikit-Mali Here; me Siperfaqe 148829 m2; 1/1.pjesë të pronës do të

~
j

1.3. Ngarkesat--H
Sipas certifikatës né njesisë kadastrale objekt I shifles, rezulton se objekti I shitjes nuk eshte ~
e ngarkuar me hipoteke, po ashtu shitesi d iron se nuk ka pretendime nga pala e tretë.--- 7
-

/

H
ki,

1

1

//
/2
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Shitësi deklaron se blerësi (Hellos Power SH.P.K ) perkatesisht perfaqësuesi ape i
autoriZuari I tij ne ineityre permaneute mund të perfaqësoje pranë gjitha
institucioneve kompetente tie Republikën e Kosovës duke pasur të drejte te aplikoje
dhe terheq çdo dokumentacion I dli nevojitet per aplikim dhe marrjen e licencés nga
ana e bleresit per prodhimin e energjise elektrike.

shitësi deklaron se jep pelqimin qe bleresi (Hellos Power SH.P.K.) U layeje te gjitha
procedurat permarrjen e licences se lartecekur dhe shendrrimin e tokës bujqësore
ne toke udertlmore edhe pa e bartur pronen ne emer te iii.
Palet deklarojnë se edhe nese nuk merret licenca dhe shkeputet kjo kontrktgr~iitesi
nuk do ta kete asnje detyrim ndaj blaesit (Hellos Power SH.P.K.) per~I~nj~ nga
procedurat e zhvllluara den tie kohen e shkeputjes së Kontratës.
4~.

:zz:zz:zzz;Zi:z:zz

Paluajtshmeria objekt i kesaj kontrate eshte pasuri e veçante e fituarn~j~ze kontrates LRP
560/17 dhe REF 132/17 e ala gjendet ne arhiven e noterit
-----

1 5 Noteri i ka njoftua palet qe, qe nga data e leshimit te C~rtifik~iiave se pronesise den me
datën e perpilimit të ketij akti noterial, është e nevojsh•rn~ qé tê’bëhet shikimi ne shenimet
kadastrale, per mundësine e ndryshimeve, Si ne aspeldIn~ titullarit, ashtu edhe në aspektin
e prones Pas kesaj, palet deklarojne se e kane kuptuárpifgjerimin e noterit, dhe se nuk ka
nevojé që të behet shikirni i serishem né regjistrat Va~dàstra1 nga anâ e noterit, sepse ketë
rrethane e kane veriflküa vetë dhe se i marrin
litha përgjegjësit lidhur me kete
1 6 Noteri i njofton bleresin (Helios Pp*er~SH P K) se shitesi gezon te drejte e
qirambajtjes per 99 vite tie haze te cêrtlfikates se prones, 1 njejti deklaron qe eshte 1
njoftuar per të gjitha te drejta dhe14êt~rHm per pronën e cila do të bartet ne emrin
tim
-
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2.1. Palet kontralc ue,~ 2th.~.&rojnë se çmimi I pergjithshëm i shitjes per të gjitha njësite e

0

cekura
tie objektin
e kethaj kontrate
1,548,600.00
€ (nje milion
e peseqind
e dyzet
e tete mije
e gjaS}iteqinil
euro), eeshte
cila pagese
do te kryhet
30 (tridhjete
) dite
pasi
bleresi ta merr lid~ncen prane organit kompétent të Repuhilkes së Kosovës per
prodhim1n e,eiiergjise elektrike
~

Palet kontraktuese deklarojne qe nese bleresi (Helms Power SH P K) nuk mund te
hcemcohetnga orgam kompetent 1 Repubhkes se Kosoves per marr;en e licences per
prodhijifin e energjiseTelektrike me uje anekstë veçantë do te bejmeihkeputjen e
kesaj;kontrate me marreveshje të perbashkët.
—
Noteri ua perkujton ilhe ua shpjegon paleve ligjin nr.03/L-196 per parandaliniin e
shpelarjes se parave dhe pengimin e veprave: kundër terrorizmit, perderisa palet
dekorohen se ne marredhën let e tyre kontraktUale kane hyrë në harinoni me ligjin dhe
transaksioni neffalé eshtë plotesisht transparent dlze legaL
2.6. Garancionet
H
Shitesi garantonblerësin se objekti i shitjes nukka mungesa materiale, të meta fizike dhe
juridike. Gjithashtu, shitësi garanton bleresin per rregullsinë e gjithe dokumentacionit të
Prones objekt I kësaj parákontrate.
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Nese blerësi ka pengesa eventuale në shfrytezim të pronës së përshkruar me lart, atehere
shitési detyrohet që pengesat t’i eliminoje me shpenzime té tij Si dhe bieresit t’ia
kompensojë demin eventual të shkaktuar.
Noteri I paralajmftron palet se ështe pa efekt juridik çdo kufiziin apo përjashtlm I
pergjegjësisë tie mes paleve per të metat materlale apo juridike tëfshehura qelllmIsht2.7. Tërheqja C autorizimeve të meparshme
Shitësi deklarone se asnjehere nuk ka léshuar autorizim per shitjen e të njejtes
paluajtshmeri, me askend nuk ka lidhur, kontrate apo marreveshje tjetër per objektin e
kesaj kontrate në té kunderten dekiaron se per çfaredo pasoje eventuale të shfaqur, me té
mien do te mund te perballet bleresi, pergjegjesine per elimimmin e te njejte~ dhe
kompensimin eventual të dëmeve e barté shitesi
2.8. Dorézimi ne ~osedim
Palet kontraktuese dekiarojne se Paluajtshmeria e shitur do ti dorezohet n&-pôsedim pas
nenshkrimitte kesaj kontrate bleresit (Helios Power SH.P.K.]
2.9. Fitimet dhe rreziqet
Fitimet dhe rreziqet kalojne nga Shitési tek bieresit (Helios Power SH.IJ uiga dita e lidhjes,
nenshkrimit, dhe vertetimit te kesaj kontrate
i----,

.

2.10. Peiqimi per regjistrim
Shitesi jep pelqimrn e plate qe Paluajtshmeria e shitur, te regpsfrohet ne Zyren Kadastrale
Komunale ne emer te bleresit (Helios Power SH P K], uc~te gjitha te drejtat dhe detynmet
qe rrjedhrn nga e drejta ne pronesine e paluajtshme pa ~~eses te çmimit te kontraktuar ne
kete kontrate.
2 11 Vuilneti dhe iniciativa e lire e paIeve~2~~r~
Palet deklarohen se kete kontrate e lcip~ojui~ii lcëmbim i vulineteve të lira dhe reciproke
pei shitjen dhe blerjen e Paluajtshmeris~’~’
2.12. Per të gjitha çësh~et ligjo~é~nuk jane perfshire në këtë kontrate, zbatohen
dispozitat perkatese ligjore té L%fl ñ~bthiarredheniet e detyrimeve
2.13.Në përputhje me nenin~5Q~t& LNK, palet deklarojne nén betim se asgjë nuk kane
fshehur dhe se jane pergpgju&me sinqeritet te gjitha pye~eve te hera nga noten per sa 1
përkét kesaj cesh~eje~Nosejl~jia ka tërhequr vërejtjen se per deklarata të pavërteta mund të
pergjigjenpenalishtsipas~KPK
2.14. Shpenzimet~
Noteii i udhëzon pal,et se per ~hpenzimet lidhur me pëi~i1imin e aktit noterial sipas UA
02/2 012 mbL earifat, palet pergjigjen ne menyre solidare, par te njejtit deklarojne se
tarifen notettai~4aguan bleresi,
IIL-NJCFI4tET
3.UEfektifIermbarimor i këtij Aicti
3.2. ‘~≥~Bferi I ka njoftuar palet per efektin juridik te ketij akti noterial, ndersà palët
kane~delcIaruar me përgjegjesi të plote se nuk ekziston ndonje akt dokument zyrtar
ose ,ldhe asnjë kontrate mes paleve ose dhe palëve; të treta që pamundesoh ose
ndryshon pengon shitjen e pronës se pershkruar ~ne kete akt noterial nga ana e
shitësit në favor të bleresit dhe tie rast të ekzistimit té një ndalese të tille palet
pranojnë pergjegjesit dhe veprimet juridike rrjedhes
3.3.Sijlas LNK, ky akt ka fuqihë provuese dhe ekzekijtuese dhe konform Ligjit per
Proceduren Përmbarimore, botuar né Gazetén Zyrtare t~ Republikes se Kosoves; ky akt
noterial paraqet titull e1~ekutiv dhe se Gjykata dhe ose. organet ~era kompetente bejne
përmbarimin e tij vetëm ne haze ;fletij titulli ekzekutiv, pa iu nënshtruar ndonje
procedure ~etër
s_eTh
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3.4. Shitési zhvishet nga e drejta e metejme e pronësisë mbi objektin e kesaj kontrate, dhe
pronar i vetëm I ligjshëm behet bleresi pasi nenshkrimit të kesaj kontrate.
3.2. Anekset Dokumentet që i bashkëngjiten dosjes se origjinalit
Certifikata e njësisë kadastrale 6-942/3-8674, e dates 24.09.2021 ora 10:44, 6-942/38850, e dates 29.09.2021 ora 10:36, Kopjet e dokumenteve identifikuese te paleve, të
nenshkruara prej tyre dhe noterit,
VI.PERMBLEDI-IJA
1. Gjatë perpilimit të ketij akti dëshmojë se jane respektuar te gjitha dispozitat e
zbatueshme té LNK.
2 KonstatoJ se ne te gjitha fazat e ketij procesi ne mes paleve nuk ka pasur konfuzion,
paqartësi apo dyshim në mes tyre.
3. Palet koritraktuese deklarojnë sé I~b kontrate lidhet në haze të shprehjes se~j~1$etit te
lire dhe ne pajtueshmeri të plote, duke perjashtuar mashtrimin, presionin ffgg~jashte app
Iajthitja.
4. Palét e Iãrt shenuara pajtohen qé mie noteri té përmirësoj gabimet~v~tua1e telmike
gjate perpilimit te aktit noterial, pa pramne e lyre
5 Vertetoje se palet kane konfirmuar kapacitetin juridiko-civil te vullnetshem juridik,
qellimin e mire dhe zotesine e veprimit
6. Deshmoj se dokumentet që i bashkengjitën origjinalit të~k’e~ifàkti, gjate tërë kohes kane
qene ne disponim te paleve te cilat e nenshkruajne nga dora tyrI’
7 Shpenzimet jane paguar nga pala ne shumen prej 1000 € pIus 18% TVSH ne perputhje
me tarifat e percaktuara nga Udhezimi Administratjç~me nr 02/2012 te Ministnse se
Drejtësisë bázë të nenit 21.1,40.3,41.6 dhe nenitS teiJA me nuther 11/2019.
8. Konflrmdj se dokumenti bashkë meaktin jaii~1iWur në prani ~ë paleve.
9 Palet deklarojne se Icy akt eshte shprehje~be~nfke dhe pasqynmi me i sakte ivuilnetit te
lyre kontraktual
:;-~&
10 Ne zbatim te Ligjit Per mbrojtjen e te dhenave Personale une Noteri delclaroj se do te
ruaj dhe përpunoj të dhënat person ~Eubje1cteve të Icesaj Konfrate, në mënyrë të drejtë
dhe te Iigjshme me pelqimm paleve telarte cekura
11. Vertetoj se origjinali i ketij aktiIr{betet tek noteri, ndersa palet sipas ligjit marrin nga një
ekstrakt, te barasvlershem me ongjinahn
12 Nje ekstrakt i dorezoiiqt~yres Kadastrale Komunale ne Junik per permbarim
13. Konstatoj se ky akt ijote_rial eshte hartuar/redaktuar/sipas ligjit ne katër faqe dhe
kater fleté, pand~pserete zyren e noterit, e cila u ështC lexuar paleve dhe eshtë
nenshkruar, ~ot me 2làte: 01.10.2021 (rjje tetor dymijé e njëzet e ~je)
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REPUBLIKA E KOSOYtS I REMJBUM KOSOVA! REPUBLiC OF KOSOVO
QEVERIA E KOSOVES I VLADA KOSOVAIGOVERNMENT OF KOSOVA
MINISWIAE MJEOISIT, PU1IWIIVhIU HAPSSINQR DIE WRASTRUKI1JRSS
IMTVOITVOTNE$PaW4E PROSTORNOG P(MIRI?4JA I INFR4SWUKTURE
MflSTRV OF ENQ~Oea4en, SPATIAL PlANNING MO INFRASTRUCTURE
~JENCIA KADAS1RIkLE

E KOSOVtSi KATASLMSKA AGENCIJA KOSOVN KOSOVA CADASTRAL AGENCY
KOPJA E PLANET I KOPIJA PLANA I COPY PLAN

Zyra KedaStrale KOmUnaIeI O$tinska Katastarska Kancelanja IMunidpal Cadastral Office: JUNIK
Zona Kadasnie I Katasjarska Zona / Cadastral Zone:
Junhlc

I

I

- I4esia/Jedkikalunft
jP-73105038.05173.1

TipLIvrsta/Type
~Parcale/parcebIparcej

‘74

Sipeitaqj&Povt~ia/Area m’
550100

—

03I
0504

N

‘.4

~~1
314

03

.330

0.

lb

34,
?-0

Oj0.IA-4

0038-3

on’s.,

•0
00~s&.0

I,

‘I

74,
74,

051:
mM’,
7

00
.40761.00
.4

X’fl4

00(39

00d43
36.0

~

~

Shkaffa/Razmeraj$ca)e

~(A4j.O

1:945a

DaW OaW/Dat.: 24.09.2021
Koha/Wema/Thn,: 1ft4$:55
-

(Al
~0

M~?,I

_

~

N4nd*iimVPoIpis/$ig nature:

REPUBLIM.E KOSOVtSIREpUaLIKAKOSOVA/REPUBUC0F KOSOVO
QEVERL4 E KOSOV~S I~tADA KOSOVA IGOVERNMENT OF KOSOVA
MINISTRIA E MJEDISIT. PLANIFIKIMIT HAPESINOR DHE INFRISTRUKTURES
MINISTARSTVQ 21V0ThE SREDINE, PROSTORNOG PLANIRAJ’IJA I INFRASTRUKTURE
MINISTRY OF ENVIRONMENT. SPATIAL PLANNING AND INFRASTRUCTURE
AGJENCLk K%DASTRALE E KoSovSs/ KATASTAPSkAAGENCIJA KOSOVN KOSOVA CADASTRAL AGENCY

Raport I njêsise kadastrale
3138119171
3138119170
3138119169
3138119168
3138.
119167
3138119166
3138119165
3138119164
3138119163
3138119162
3138119161
3138148321
3138148320
3138148319
3138148318
3138148317
3138148316
3138148315
3138148314
3138119156
3138148313
3138148312

Krijuar nga
Pozita
Emri

Flu rije

Mbiemri

Shehu

Emri i shfrytezuesit
(kodi)
Data

Flurije Shehu
24.09,2021

Koha

10.13:25

Nenshknmi

I

7444843482

4700971 901

7444833733

4700992310

7444828433

4701012 709

7444822173

4701022949

7444811 744

4701037 689

7444803484

4701050398

7444772 165

4701121 946

7444762586

4701146.465

7444750.886

4701171 135

7444735.207

4701206 034

7444724 928

4701225 293

7444724670

4701225.720

7444727510

4701227270

7444710060

4701253260

7444690 020

4701284 170

7444683360

4701294440

7444682010

4701365220

7444680540

4701411 480

7444694 780

4701448 100

7444698 147

4701455865

7444706 790

4701473600

7444713410

4701486 900

1

a

Republika e Kosoves
Republika Kosova-Republic of Kosovo
Qevefla - I~7ada - Government

Afi,,inria a Mjedisit, Planijikitnit llap&vinor disc Infras(rnk(uth /ftfinis(arMw, 2ivotne Sredine, Prostornog Planiranja I lnfrasfruktnre/
ftfinisrryofEnrironn,cn,, Spaffal Planning and liafrasiracagre
AGJENCIA KADASTRALE E KOSOVES / KATASTARSKA AGENCIJA KOSOVA! KOSO VO CADASTRAL AGENCY

CERTIFJK1kTi~ / CERTIFIKAT / CERTIFICATE
P—73105038-05173--1

NJI~SIA KADASTRALE I KATASTARSKA JEDINICA I CADASTI{AL UNIT:
Numri I IOndës I Broj Predmet / Case Refercut Number:
Data disc koha e lislilmit / Datum I creme izdavanja / Date and time of subnaission:
Komuna / Opitina / Municipality:
Zona kadastrale I Katastarska Zona / Cadastral Zone:
Zyra Kadastraic Komunale / Op~Einska Katastarska Kancelarija / Municipal Cadastral Office:
A.

6942/3-8674
24.09.2021 - 10:44
.JUNJK/ JIJNIK / JUNIK
Junik / Junik / Junik
JUNIK / JUNIK / JUNIK

rE OHENAT I’ER NJESINE KADASTRALE / PODACI 0 KATASTARSK0J JEDINICI / CADASTRAL UNIT DATA
Numri i njisisi kadaslrale
Uroj kataatarakeJecljnice
Cad. Unit. No.

P-73105038-05173-j

L.Ioji i njiaiai
\‘rsla .Jedinice
Unit Type

Lloji I pronia
Vrsta imovine
Property Typo

PARCELE / PARCELA Proni slioqirore /
/ PARCF.1.
Oruslilvona
ln,ovina /
Socially owned
Land

7.ona
U/k
C/S
U/U

Sipirlaqja
Povr,mna
Area
(rntm)

Rural

550100

—

I’irshkrim

Dpi,

Description
nlodiliiurn-midarjc. Ndarjc c parceles 4164-I. Madifikim - 6-041f1-I535/l.
Ndarje a paNdas 4161

Krijuar mi
damon
Uradjeno isa
dan
Created On
20.09.2021

~hur~1
Ajurirano I
Updated

A.J ADRESA E NJESISE KADASTRALE / ADRESA KATASTARSKE JEDINICE /CADASTRAL UNIT ADDRESS
Vendbaninil. adresa
PreI,i,’aIlsie — adresa
Resident - address
ARAT fl ERIiNIKIT-MAI.I IIRRE/ARArI, EREN(KrF-MALI
IIPRE/ARAI L I3RENIKrF-MALI 11131W

_______

i’riniuar rigs OiJ~iamnpani eel / Printed br ilurije Sliclin J P7305038.05173.1

KodI Postal
l’okanski Rod
Postal Code

IlisIlislIe c adreai,
L’ojedlnoscj adrose
Address Delails
ARAT I! ERI3NIKIT-MALI 1113R13.

Krljuar nsi damOn
Uradjeno ia dan
Created On

I

Zvrtari pirpjegjes / Odgovorno lice / Official person

1/2
11314

A.2 LLO.H I SHFRYflZIMIT I VRSTA KORISCENJA I TYPE OF USE
LiojI I slifrytèzimit ti parcel~s
Yrsta koriscenja parcele
Parcel Type oruse

sIlrI)teZin,l aktual I parcelis
Trenulno koriscenje parcele
Parve! Current Use

Pyjor/Surussko/Foressuy

B. ~
TC drejai
rrsva
Rights
Qlea.nbajl;c 99 VIle / Pod
Zskupnpnons 99 ~odunc /
Leasehold 99 years

VLASNIICJDRZALAC
Emri
hue
Name

SHALA MYRT
(MUFTAMET)
QIRAMBAJTJE PER 99

WET

I’ruuuu,il tugs

-

-

1030772195

Oulsuattspsiuu unit Printed by I i’’r’je Sluclutu I l’—7310503H.t)SIILI

I

Sipir!aqja (tn9
Povr~i,sa (m’)
Area
(in’)

Arat/Njive Amble

Are E l(lasës 5Njivs 3 Klasc,Slh Class Amble

236597

Fokal l’yjore/~uanako zemlj RIe/Foress

Mall Klass2s 2/Sums 2 Klasc/2nd Class Forest

313503

OWNERIPOSSESSOR

Nr. persons!
I.ieni broj
Ill. No.

-

Kusifteel I kisses
Kvalitee kiase
Quality Class

Vendbsninai
Prebis’alisle
Resident
JUNIKfJUNIKIJI1NIK/

Kodl postal
Poiianski kod
Postal code

liolICaitCe adresis
Pojedinusti adrese
Address details

l’jesa e pronCs
Den irnoylne
Share quota

Pershkrimi
Opts
Description

Azhurusr
Aiurirano
Upds(ed

I/I

Nc base cc kousarsacs mba ndnrjcn
pasurise St pravahIzuar also
nsjcce so porbashkela
linalseuarc/lnnsrennba~on e to
drejcs se qumnsbajjes~99
VI[e)LRP.NR 560/Il,
RRRNR 132’ lIe dales
7 10.2017 Noleria se Deçan si
dim Akuvend,mu, nr 6-941/I.

23.09.202!

Lyrist-i pCrgjogj~s / Oelgovorno lice / OfficIal person

Description:

C Juniki A

55 ha

PROud NAME.

Parcels situation

Municipality of Junik

Nac .rR
Th
Oak

05000

SaspatheuOuI

NrOI

vv

