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1.0. HYRJE
Raporti i Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis është hartuar në kuadër të
aktiviteteve për marrjen e Pëlqimit Mjedisor, për ndërtimin e objektit me
infrastrukturë përcjellëse, respektivisht Nënstacioni 110/35/1O (20) kV –
Ferizaj 3, në Komunën e Ferizajit.
Ndërmarrja KOSST Sh.A, në programin investiv ka paraparë hartimin e këtij
Raportit për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis për projektin në fjalë, si kusht i
domosdoshëm për marrjen e pëlqimit mjedisor, e më pastaj, marrjen e lejes
ndërtimore. Në lidhje me këtë ka angazhuar subjektin e licencuar
“GEOENVIRONMENT CONSULTING LLC”, për hartimin e Raportit të VNM.
KOSTT SH.A. është Operatori i Sistemit, Transmisionit dhe Tregut të energjisë
elektrike të Kosovës, kompani publike me 100 % të aksioneve shtetërore.
Sipas Ligjit për energjinë elektrike nr.05/L-085 të miratuar në vitin 2016, të
drejtat e aksionarit ushtrohen përmes Kuvendit të Republikës së Kosovës.
KOSTT SH.A menaxhon Sistemin e Transmetimit të Republikës së Kosovës
duke operuar me nivele të tensionit të lartë 400 kV, 220 kV dhe 110 kV.
Sistemit të transmetimit i përkasin edhe transformatorët e ndërlidhur me
rrjetin e shpërndarjes: 220/ 35/10 kV dhe 110/35/10(20) kV. Përgjegjësi e
KOSTT SH.A. është që në mënyrë të sigurt dhe të besueshme të transmetojë
energjinë elektrike nga njësitë e gjenerimit deri te sistemi i shpërndarjes, 24
orë në ditë, 365 ditë në vit.
KOSTT SH.A është kompani publike me 100 % të aksioneve shtetërore. Sipas
Ligjit për energjinë elektrike Nr. 05/L-085 të miratuar në vitin 2016, të drejtat
e aksionarit ushtrohen përmes Kuvendit të Republikës së Kosovës.
KOSTT sh.a funksionon në bazë të dy licencave të lëshuara nga Zyra e
Rregullatorit të Energjisë. Sipas Licencës për Operatorin e Sistemit të
Transmisionit dhe Licencës për Operatorin e Tregut të Energjisë Elektrike,
KOSTT është përgjegjës për:
planifikimin, operimin, mirëmbajtjen dhe zhvillimin e Sistemit të
Transmisionit të energjisë elektrike në Kosovë.
operimin efikas, ekonomik dhe të koordinuar të sistemit të
transmisionit, përfshirë rrjedhat ndërkufitare.
balancimin e sistemit.
sigurimin e qasjes jo-diskriminuese për shfrytëzuesit e sistemit të
transmisionit.
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nxitjen e konkurrencës efektive për prodhim dhe furnizim me energji
elektrike.
nxitjen e efikasitetit ekonomik në zbatimin e Rregullave të Tregut si dhe
kryen aktivitetet në përputhje me Rregullat e Tregut.
administrimin e tregut të centralizuar të energjisë elektrike në Kosovë.
menaxhimin e procesit të barazimit përfundimtarë.
KOSTT menaxhon Sistemin e Transmisionit të Republikës së Kosovës duke
operuar me nivele të tensionit të lartë 400 kV, 220 kV dhe 110 kV. Sistemit të
transmisionit i përkasin edhe transformatorët e ndërlidhur me rrjetin e
shpërndarjes: 220/ 35/10 kV dhe 110/35/10(20) kV.
Përgjegjësi e KOSTT është që në mënyrë të sigurt dhe të besueshme të
transmetojë energjinë elektrike nga njësitë e gjenerimit deri te sistemi i
shpërndarjes, 24 orë në ditë, 365 ditë në vit.
Aktualisht, rrjeti i transmisionit të Kosovës lidhet me shtetet fqinje përmes
shtatë linjave ndërkufitare. Në dhjetor 2015 ka përfunduar edhe ndërtimi i
linjës së tetë ndërkufitare e cila pritet të hyjë në operim.
Falë pozitës qendrore gjeografike që ka shteti ynë, sistemi i transmisionit me
të cilin operon KOSTT, edhe pse i vogël, paraqet një nyje shumë të
rëndësishme të transmisionit në Evropën Juglindore.
Raporti i VNM-s hartohet me qëllim që të identifikohen të gjitha ndikimet e
projektit në mjedis, e më pastaj të analizohen këto ndikime. Pas identifikimit
dhe analizimit parashtrohen edhe ndërmarrja e masave të domosdoshme për
mbrojtjen e mjedisit në lokacionin, ku planifikohet të ndërtohet nënstacioni.
Në raportin e VNM-s është analizuar gjendja ekzistuese e mjedisit me të gjitha
karakteristikat ekzistuese mjedisore në lokalitetin ku planifikohet të
ndërtohet nënstacioni si dhe karakteristikat inxhinieriko- teknike të punëve,
të cilat zhvillohen në bazë të projektit. Me rastin e hartimit të Raportit të
Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis janë marrë për bazë ndikimet në mjedis dhe
aplikimi i masave për zvogëlimin e ndikimeve negative gjatë fazës së
ndërtimit.
Duke u nisur nga qëllimi paraprak dhe në metodologjinë e hartimit të
vlerësimit të ndikimit në mjedis, ky Raport i Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis
bëhet me qëllim të përkufizimit të ndikimeve potenciale dhe caktimin e
masave të cilat do të jenë të nevojshme për tu marr për mbrojtjen e mjedisit
nga ndikimet negative.
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2.0. BAZA LIGJORE PËR HARTIMIN E RAPORTIT
2.1. Rregullativa Ligjore
Procesi i Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis është i rregulluar me Ligjin për
Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis Nr. 03/L-214 i cili përcakton te gjitha
procedurat për përgatitjen dhe paraqitjen për miratim të Raportit të VNM-së.
Ligji për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis Nr. 03/L-214 ka për qëllim të siguroj
një vlerësim të përgjithshëm të ndikimeve mjedisore të projekteve apo
veprimtarive që do të realizohen, me qëllim që të parandalohen dhe te
zvogëlohen apo mënjanohen efektet negative në mjedis në kohën e duhur.
Gjatë hartimit të këtij Raporti janë marrë në konsideratë edhe Ligjet më të
rëndësishme të aplikuara për hartimin e VNM-së për ndërtimin objektit me
infrastrukturë përcjellëse, respektivisht Nënstacioni 110/35/1O (20) kV –
Ferizaj 3, në Komunën e Ferizajt, që janë si me poshtë:
Ligjet më të rëndësishme të aplikuara për hartimin e VNM për projektin e
lartpërmendur janë si më poshtë:
➢ Ligji për mbrojtjen e mjedisit Nr. 03 / L-025;
➢ Ligji për VNM Nr. 03 / L-214;
➢ Ligji për Planifikimin Hapësinor Nr. 04 / L-174;
➢ Ligji për Ndërtimin Nr. 04 / L-110;
➢ Ligji për mbeturinat Nr. 04 / L-060;
➢ Ligji për Kimikatet Nr. 04 / L-197;
➢ Ligji për ujërat e Kosovës Nr. 04 / L-147;
➢ Ligji për mbrojtjen e ajrit nga ndotja Nr. 03 / L-160;
➢ Ligji për mbrojtjen e natyrës Nr. 03 / L-233;
➢ Ligji për mbrojtjen nga zhurma Nr. 02 / L-102;
➢ Ligji për mbrojtjen nga zjarri Nr. 04 / L-012.
Dokumentacioni teknik
Gjatë hartimit të Raportit për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis, përpos
eksperiencës profesionale dhe konsultimeve që janë bërë me ekspertët që do
të udhëheqin procesin, për ndërtimin e objektit me infrastrukturë përcjellëse,
respektivisht Nënstacioni 110/35/1O (20) kV – Ferizaj 3, në Komunën e
Ferizajit, janë shfrytëzuar materialet dhe dokumentet si në vijim:
• Raporti teknik;
• Plani Zhvillimor i Komunës së Ferizajt;
• Certifikata e regjistrimit të biznesit;
• Certifikatat mbi të drejtat e pronës së paluajtshme;
7

•

Kopja e planit të ngastrës kadastrale.

2.2. Metodologjia e punës
Metodologjia e punës me të cilat bëhet vlerësimi i ndikimit në mjedis për
ndërtimin e objektit me infrastrukturë përcjellëse, respektivisht Nënstacioni
110/35/1O (20) kV – Ferizaj 3, në Ferizaj, bëhet në disa faza edhe atë:
a) Informatat themelore që nënkupton identifikimet si që janë :
•
burimet themelore të ndikimeve në mjedis;
•
popullata ekzistuese;
•
klima e lokacionit me të dhënat meteorologjike;
•
kualiteti i ajrit dhe ujit në lokacionin më të gjerë;
•
bota bimore dhe shtazore në terrenin e analizuar.
b) Vlerësimi i ndikimeve gjatë fazës së ndërtimit dhe operimit sipas këtyre
kualifikimeve
•
•
•
•

madhësia dhe lloji i ndotjes;
karakteristikat dhe dominimi i materialit ndotës;
gjendja e mjedisit në terrenin e analizuar;
vlerësimi i shpërndarjes në hapësirë i materies ndotëse.

Përcaktimi i masave mbrojtëse gjatë fazës së ndërtimit dhe fazës së operimit
sipas rezultateve të arritura mbi vlerësimin e ndikimit në mjedis në lokacionin
ku është planifikuar të ndërtohet objektit me infrastrukturë përcjellëse Nënstacioni 110/35/1O (20) kV – Ferizaj 3.
Rezultati i këtyre analizave paraqet një dëshmi mbi gjendjen aktuale të
mjedisit në këtë lokacion.
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3.0. PËRSHKRIMI I LOKACIONIT DHE MJEDISIT
Ndërtimi i objektit me infrastrukturë përcjellëse - Nënstacioni 110/35/1O
(20) kV – Ferizaj 3, është planifikuar të ndërtohet në Ferizaj nga investitori
“KOSST” SH.A. Nënstacioni do të ndërtohet pranë zonën industriale në Ferizaj.
Karakteristikat themelore të gjendjes ekzistuese të lokacionit janë bazë
themelore për hartimin e Raportit të VNM-s. Hulumtimi dhe vlerësimi i
gjendjes ekzistuese është bërë duke i shfrytëzuar hulumtimet studimore të
bëra në këtë teren. Për të u definuar gjendja ekzistuese në mënyrë të
kënaqshme dhe për të u krijuar një bazë reale për hulumtim të ndikimeve të
mundshme, në kuadër të gjendjes ekzistuese janë prezantuar edhe të dhënat
relevante që kanë të bëjnë me të dhënat ekzistuese morfologjike, gjeologjike,
hidrologjike, hidrografike dhe meteorologjike.
Karakteristikat e potencialit ekologjik përbëhen nga kombinimi i ndikimeve të
ndërsjella të faktorëve natyror si që janë toka, uji, ajri, reliefi, flora dhe fauna.
3.1.

Pozita gjeografike e makro lokacionit
Lokacioni ku është planifikuar të ndërtohet Nënstacioni 110/35/1O (20) kV –
Ferizaj 3, shtrihet në qytetin e Ferizajt në qendrën industriale. (Harta Nr. 1).
Ferizaj shtrihet në jug të pjesës qendrore të Kosovës. Paraqet një udhëkryq të
rëndësishëm, sepse nëpër Ferizaj kalojnë të gjitha rrugët e rëndësishme që e
përshkojnë Kosovën nga veriu në jug dhe nga lindja në perëndim. Këto rrugë
pastaj vazhdojnë edhe në shtetet fqinje dhe në rajon.
Komuna e Ferizajt ka pozitë të përshtatshme gjeografike për zhvillim
ekonomik dhe në lindje kufizohet me komunën e Gjilanit dhe të Vitisë, nga të
cilat qendra ka distancën rrugore prej 32, përkatësisht 21 km. Në jug
kufizohet me komunën e Kaçanikut (16 km), në jugperëndim me Shtërpcën
(32 km), në perëndim me Prizrenin (60 km) e Therandën (42 km) dhe në veri
me Shtimen (13 km) e Lipjanin(17 km). Distanca e Ferizajt nga kryeqendra e
Kosovës, Prishtina, është 36 km, kurse nga Shkupi 48 km. Lidhjet ajrore për
Ferizajn realizohen përmes aeroportit të Prishtinës që është në largësi prej 33
km. Distanca rrugore Ferizaj- Tiranë është 350 km, kurse me portin e Durrësit
384 km.
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Harta Nr. 1. Harta e Kosovës dhe pozita gjeografike e Komunës së Ferizajt

3.2. Mikrolokacioni
Projekti i ndërtimit të objektit me infrastrukturë përcjellëse - Nënstacioni
110/35/1O (20) kV – Ferizaj 3 do të implementohet në qytetin e Ferizajt ,
pranë parkut industrial, respektivisht në parcelën kadastrale P-7221709203273-0, ZK. Ferizaj, me sipërfaqe prej 1172 m2, pronë shoqërore e
evidentuar në emër të KK. Ferizaj, e destinuar për KOSST, me vendimin e
Kryetarit të Komunës.
Zona e projektit është e lokalizuar brenda zonës industriale, me koordinata si
më poshtë:
Latitude:
42.3705
Longitude:
21.15528
Plani i situacionit ku do të bëhet ndërtimi i objektit me infrastrukturën
përcjellëse, nënstacioni110/35/10(20) kV-Ferizaj 3, Komuna e Ferizajt, shihet
në foton në vijim.
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Lokcioni ku planifikohet të ndërtohet objektit me infrastrukturë përcjellëse - Nënstacioni 110/35/1O (20) kV – Ferizaj 3 është
i paraqitur në pamjen si në vijim:
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3.3. Popullata dhe Vendbanimet
Një nga karakteristikat thelbësore të hapësirës së analizuar, në kuptimin e
përcaktimit të ndikimeve të mundshme në mjedis, paraqet popullsinë dhe
demografinë e tij. Këto fakte kanë kuptimin e tyre të plotë në hetimin e
hollësishëm të ndikimeve të mundshme negative të banorëve që jetojnë në
hapësirën e hulumtuar.
Komuna e Ferizajt ka 344.64 km2, ka gjithsejtë 44 fshatra, në të cilat jetojnë
gjysma e popullatës së kësaj komune. Komuna e Ferizajt sipas regjistrimit të
fundit të popullsisë ka 108 610 banorë 1. Gjersa sipas vjetarit të fundit 2016,
në Komunë aktualisht jetojnë 101,174 banorë, prej tyre gjysma jetojnë në
qytet dhe gjysma në fshatra2.
Në hapësirat e afërta të parcelës së planifikuar për ndërtimin e objektit me
infrastrukturë përcjellëse - Nënstacioni 110/35/1O (20) kV – Ferizaj 3, nuk
kemi shtëpi banimi.
3.4. Gjeologjia dhe tokat
Morfologjinë e relievit të hapësirës së Ferizajt si dhe Kosovës e kanë
përcaktuar fuqitë e brendshme dhe të jashtme gjatë një kohe të gjatë
gjeologjike. Krijimi i hapësirës së Ferizajt nuk mund të shikohet si hapësirë e
ndarë nga ai i Kosovës.Territori i Kosovës i takon sistemit orogjenik të Tetisit i
rrudhosur në depozitimet e formuara gjatë mesozoikut dhe pjesërisht
kenozoikut. Ndërtimi gjeologjik i Ferizajt përbëhet kryesisht prej:
Serpentinite; Ranor, marlstone; Ranor, lymore, marlstone, rere me olistoliths
(flishit rërë); Gur ranor, mudstone, siltstone; Ranor, marlstone, rëre; Ranor,
konglomerat, mudstone, lymore; Tarraca lumore; Rife gëlqeror, gur gëlqeror
rudist; Rife gëlqeror; Rreshpe kuarc kuarcite; kuarcite metakuarcsandstone,
konglomerat; Proluvium; Paraschist (phyllite, sericite schist, quartz schist,
metasandstone); Rreshpe orto (epidote, aktinolite dhe rreshpe klorite); Orto
rreshpe (epidote rreshpe, rreshpe chlorite, intercalations pjesërisht diabaz);
Orto rreshpe (epidote rreshpe, actinolite rreshpe chlorite, intercalations
pjesërisht diabaz); Quartzite mikë, metasandstone, metamudstone;
Metaquartz poroze; Metadiabaz, metaspilit; Përzierje me olistolits; Mermer,
gëlqeror në rikristalizim; Mermeri kuarcite, rreshpe sericite; Mermer, cherty
reshpe gelqerore, partly black recrystallised limestone; Mermer, rreshpe
gëlqeror; Mermer; Limestone, marlstone, siltstone, sandstone (calcareous
flysch); Guri gëlqeror me qert; Sediment lumor dhe liqenor; Diabaz, spilite,
basalt; Konglomeratit brecia, ranore, gur gëlqeror; Argjilë, rërë, zhavorr,
Agjencia e Statistikave të Kosovës, Popullsia Sipas Gjinisë, Etnicitetit Dhe Vendbanimit, Prishtinë,
2013
2 Agjencia e Statistikave të Kosovës, Vjetari Statistikor i Republikës së Kosovës, Prishtinë, 2016
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mergelore, pjesërisht linjitit; Breccias and blocks; Biotite, muskovite, reshpe;
Amfibolite, amfibole, reshpe; Alluvium. Përbërja gjeologjike e dheut në
Komunën e Ferizajt ofron kushte të përshtatshme për zhvillimin e bujqësisë.
Përbërja gjeologjike është si vijon:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Tokë e kuqërremtë-kafe e lesivuar mbi sediment të kuqërremtë.... 22 %
Tokë e kuqërremtë – kafe ranore deltinore .............................................. 20 %
Smonicë e pa karbonizuar ................................................................................ 10 %
Smonicë në proces të kafenizimit .................................................................... 7 %
Smonicë e kafenizuar.............................................................................................. 5 %
Smonicë e lesivuar me pseudoglej.................................................................... 8 %
Tokë livadh – argjilore ............................................................................................5 %
Tokë podzollake – pseudoglej ..........................................................................10 %
Tokë e kafenjtë e cektë dhe mesatarisht e thellë ........................................7 %
Tokë aluviale ranore, deltinore dhe e kafenizuar .......................................5 %
Tokë e aglejuar mineralo – moçalike ...............................................................1 %

Në të dy anët e lumit Neredime mbi rrafshinat aluviale janë të përhapura
sendimentet liqenore të pliocenit. Ato janë të përfaqësuar me argjila ranore
dhe mergele. Si një rezultat i një ndërtimi gjeologjik të llojllojshëm kemi një
larmi të mineraleve të metaleve.
3.5. Kushtet klimatike
Në saje të të dhënave të elementeve dhe dukurive meteorologjike të
elaboruara në Komunën e Ferizajt në periudhën 50 vjeçare ka ndryshime në
klimën e rajonit të Ferizajt në kufijtë e ndryshimeve në rajon ku temperatura
minimale dhe ajo maksimale është në rritje në kufijtë 02 deri në 04 gradë
celsius.
Temperatura mesatare vjetore në Komuna e Ferizajt është 10 gradë celsius,
dhe dominon klima kontinentale, gjersa që në viset malore, janë në 9 gradë
celsius. Muajt më të nxehtë janë Korriku dhe Gushti më temperaturë mesatare
20,6 dhe 20,5 gradë celsius, ndërsa më i ftohti është Janari më –1,4 gradë
celsius.
Maksimumi absolut i temperaturës së ajrit është në gusht 37,3 gradë celsius,
ndërsa minimumi –26,0 gradë celsius. Sipas të dhënave të IHMK, në vitin 1963
në Ferizaj është regjistruar temperatura maksimale ekstreme -34.0 gradë
celsius.
Territori i Komunës së Ferizajt gjendet në lartësinë mbidetare mbi 500m ose
43.0 % të sipërfaqeve (bruto) gjinden në pjesën e rrafshët do të thotë gjer në
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600 m të lartësisë mbidetare të cilat janë edhe më të përshtatshme për
prodhimtarinë bimore. Kështu që në kuadër të këtyre sipërfaqeve gjendet
numri më i madh i vendbanimeve, rrugëve, objekteve ekonomike dhe
objekteve të tjera si dhe lumenjve me degët e tyre të cilat përfshijnë rreth 6 %
të territorit të përgjithshëm të Komunës. Komuna paraqitet në ndarje të
tërthortë në Rrafshin e Kosovës e rrafshnaltat e Jezercit, Neredimes në
perëndim dhe rrafshnalta e fshatrave Zllatar, Rahavicë etj. në juglindje. Lugina
e Moravës. Kjo zonë ka lidhje më të afërt hapësinore me Lipjanin dhe me
Kaçanikun. Qyteti i Ferizaj shtrihet në mes të Rrafshit të Kosovës dhe luginës
së Moravës. Majat më të larta në lindje dhe perëndim së bashku arrijnë mbi
1000m. Pjesët më të larta janë kryesisht të mbuluara me pyje, një zonë e
madhe pyjore e mbrojtur shtrihet në male në veriperëndim. Pas luftës 1990
është bërë një vend i rëndësishëm për rekreacion. Nga të dhënat e
përgjithshme të Komunës të relievit të territorit të Komunës së Ferizajt sipas
të cilave:
pjesa më e madhe e sipërfaqeve janë rrafshina me 44.53 %;
nga ana jugperëndimore 10.98 %;
të lindjes 4.03 %;
pjesa veriore si më negative është kryesisht në terrenet e larta rreth
5.78 %;
verilindore 7.96%; dhe
veriperëndimore 6.71%
Lagështia relative e ajrit
Lagështia relative e ajrit ka vlerë mesatare vjetore 74,7% më muajin gusht më
të thatë (63%) dhe me muajin më lagështi më të madhe janarin (86,1%). Sipas
të dhënave të IHMK. Lagështia më e lartë mesatare sillet prej 85.0 % deri 87.0
%,në muajt Dhjetor dhe Janar, ndërsa ajo më e ultë në muajt Prill dhe Maj, e
cila sillet prej 68.2 % deri 68.4 %. Kohë me vranësi më të lartë ka janari me
7.3/10, ndërsa vranësi më të ultë ka gushti me 3.8/10.
Vrantësimi dhe diellorja
Në ketë regjion vrantësimi mesatar vjetor është 57% gjatë së cilës frekuenca e
ditëve të kthjellëta është 57,9 (15,9% nga viti), sipas të dhënave të IHMK.
Insolimi mesatar vjetor në Ferizaj është 2 034 orë me diell. Muaji me më
shumë orë me diell është gushti me 264.6 orë, ndërsa dhjetori karakterizohet
me kohën më të shkurtër të insolimit, mesatarisht 63.8 orë.
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Të reshurat
Sasitë e të reshurave në këtë rajon janë të shpërndara në mënyrë jo të
barabartë. Sasitë mesatare vjetore sillën rreth 673,3 mm në Ferizaj, sipas të
dhënave të IHMK. Muaji me më së shumti të reshura është maji, me 105.6 mm,
ndërsa me më së paku gushti, me 42.2 mm. Mesatarisht toka e Ferizajt është
51.8 ditë e mbuluar me borë. Në janar ka më së shumti borë (17.0 ditë),
ndërsa më së paku borë ka prilli(1.0 ditë).
Era
Frekuencën më të madhe vjetore në rajonin e Ferizajt e kanë erërat
verilindore (NE) me 226 0/00, ndërsa më të voglën ato lindore (E) me
gjithsejtë 36 0/00. Shpejtësia mesatare është më e madhja të era
jugperëndimore (SW) 4,0m/sek, sipas të dhënave të IHMK.

Trëndafili i erës në Komunën e Ferizajt
Shtypja atmosferike
Sipas pozitës gjeografike të Ferizajt, ndryshimet e elementeve dhe dukurive
atmosferike janë në konditat normale të ndryshimit të shtypjes atmosferike
për këtë rajon
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Tabela Nr. 2 Të dhënat mesatare klimaterike 1949 deri 2007
T° max
T° min
T° mes
Lag. rel %
Sht.atm
Precipitimi (mm)

I
14.8
-27.2
-1.2
89.1
941.2
38.7

II
18.2
-25.2
0.9
80.2
943.2
36.7

III
28.5
-16.6
5.7
75.9
940.9
36.1

IV
29.8
-5.3
9.9
71.0
939.7
48.5

V
32.3
-2.4
14.6
71.5
946.9
69.3

VI
36.3
0.5
17.9
69.5
948.7
60.1

VII
39.3
3.9
19.9
65.0
946.7
47.2

VIII
37.7
3.0
19.8
63.0
941.3
44.3

IX
34.4
-4.0
16.0
66.2
947.8
44.9

X
29.3
-5.6
10.5
78.1
948.6
51.3

XI
22.0
-17.6
5.3
84.5
948.3
66.2

XII
19.4
-12.4
0.9
85.5
949.9
52.1

3.6. Hidrogjeologjia
Rajoni përreth Ferizajt merret si mbarimi i Rrafshit të Kosovës dhe lidhja e saj
hapësinore me Anamoravën. Ky rajon kufizohet me Malin e Sharrit në
jugperëndim, me Karadakun dhe Anamoravën në lindje, dhe me Malet e
Drenicës në veriperëndim. Nëpër territorin e Komunës rrjedhin lumenj dhe
përrenj të shumtë. Lumi kryesor është ai i Neredimes, i cili kalon edhe nëpër
qytetin e Ferizajt. Ky lum është i mbuluar brenda qytetit. Hidrografinë e këtij
lumi e përbëjnë 13 përrenj. Lartësia mbidetare e lumit në Ferizaj është 580m.
Komuna e Ferizajt ka ujëra sipërfaqësore dhe nëntokësore.
Ujërat Sipërfaqësore
Ujërat sipërfaqësore rrjedhin përgjatë lumit Neredime, i cila është degë e
rëndësishme e Lumit Lepenc. Lumi Neredime përbëhet prej dy lumenjve,
Lumi i Madh dhe Lumi i Vogël, që burojnë në rrëzën jugore të malit të
Neredimës, në lartësi mbidetare prej 1200m është 0.9m³/sec. Gjatësia e
rrjedhës së lumit Neredime është 29 km, sipërfaqja e pellgut 255km2, ndërsa
sasia mesatare. Lumi Neredime është rrjedhë e dobët për shkak të bigëzimit –
bifurkimit, fenomen i rëndësishëm gjeografik, i njohur edhe në botën e
jashtme. Bifurkacioni gjendet 1 km në veri-perëndim të Ferizajt, mbi dhe nën
vendin e quajtur te Mulliri i Nikës. Si fenomen natyror është i njohur që nga
viti 1321. Ujërat tjerë sipërfaqësor në territorin e Komunës së Ferizajt, janë në
shfrytëzim për ujitjen e tokës, lumi i Pleshinës dhe i Gremës, që bashkohen me
lumin Neredime të fshati Gurëz (dega e lumit Neredime që derdhet në lumin
Lepenc). Sipas disa matjeve që janë bërë në maj të vitit 2007 nga një Institut i
Londrës, kapaciteti prurës i lumit Neredime është 848 l/sec. Mirëpo ky
kapacitet në shfrytëzim, në korrik-gusht bie në 30 l/sec.
Ujërat nëntokësore
Rezervat e ujërave nëntokësore të hulumtuara janë përgjatë degës së dytë në
veri-lindje të Neredimës. Shpimet që janë bërë më herët në oborrin e fabrikës
së gypave, kanë prurje prej 70 l/sec. Disa shpime që janë bërë në disa fshatra,
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Vjetore
28.5
-7.2
10.0
74.7
945
595.4

së fundi, nga Komuna, nga Elektrovati dhe BP, rezultojnë se sasia e ujërave
nëntokësore sillet prej 7- 15 l/sec.
3.7. Flora dhe fauna
Zhvillimi i biosferës në komunën e Ferizajt është i lidhur ngushtë me
evolucionin gjeografik të korës së tokës që nga etapa abiogjene e deri te etapa
biogjene. Biogjeografinë e komunës së Ferizajt në varësi nga mjedisi
gjeografik mund ta ndajmë në fitogjeografi dhe zoogjeografi. Fitogjeografi apo
fitocenozat e Ferizajt: për shkak se faktori antropogjen mund të prek gati
secilën pjesë të territorit të Ferizajt, fitocenozat e këtij rajoni janë mjaft të
dëmtuara. Në këtë rajon hasim fitocenozën e Fitocenoza e qarrit (Quercetum
cerris), Fitocenoza e Ahut malor (Fagus moesiacae), Fitocenoza e verrit të zi
(Alnetum glutinosae) përgjatë rrjedhës së lumit Neredime, Fitocenozat e
algave, myshqeve, likeneve, fiernave. Fitocenoza e bimëve barishtore,
shkurreve me vlera mjekësore dhe ushqyese, Fitocenoza e Lajthisë
(Coryletum avellanae).
Komuna e Ferizajt, karakterizohet me prezencën e shpendëve shtegtar
(fshatrat Greme, Surqinë dhe lugina e Neredimes etj.). Pyjet e larta dhe
ekosistemet e Kosovës, në veçanti malet e Sharrit, ofrojnë kushte për jetesën e
gjitarëve të mëdhenj, si: Ariu i Murmë (UrsusArktus), Rrëqebulli (lynx –lynx),
Kaprolli (kapreolus-kapreolus), Dhia e egër (Rupicapra-Rupicapra), pastaj të
shumë llojeve të shpendëve grabitqarë dhe këngëtarë, mjaft të rëndësishëm
për Ornitofaunën e Kosovës dhe më gjerë, siç janë: Shqiponja e maleve (Aquila
chrysaetos), Faikoi thonjë bardhë (Falco Naummani), pula e egër (Tetrao
urogallus), janë disa nga llojet më reprezantive të vendit të cilat kanë status të
mbrojtur kombëtar dhe ndërkombëtar. Gjendja e florës dhe faunës nuk është
e kënaqshme, shkaktarë të kësaj gjendje janë: gjuetia e paligjshme dhe pa
kriter, përndjekja dhe kapja e kafshëve me qëllim tregtie, shqetësimi i
vazhdueshëm nga ana e 69 njeriut, peshkimi i paligjshëm, prerja, djegia dhe
dëmtimi i pyjeve, shkatërrimi i habitateve natyrore, ndikimi i urbanizmit,
transportit dhe turizmit, grumbullimi pa kriter i bimëve mjekuese dhe
kërpudhave etj.
Zhvillimi veprimtarive të shumta dhe të ndryshme në natyrë, siç janë:
ndërtimi i vendbanimeve, zhvillimi i turizmit malorë, prerja e pyjeve,
gurthyesit etj., shpeshherë janë bërë pa një kriter të qëndrueshëm për ruajtjen
e natyrës. Ky shfrytëzim i natyrës dhe i vlerave të saja ka atakuar ekosistemet
dhe diversitetin biologjik në masë të konsiderueshme. Nga kjo nuk janë
kursyer as zonat e mbrojtura me vlera të veçanta të trashëgimisë natyrore si:
Bifurkacioni i lumit Neredime, ndërtimet e shtëpive, ndërhyrjet (ngushtimet)
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në shtretërit e dy degëve të lumit, derdhja e ujërave të ndotura etj.
Bifurkacioni i lumit Neredime nga Mulliri i Nikës, dega që derdhet në drejtim
të lumit Sitnicë, nuk funksionon fare si pasojë e faktorit njeri. Menaxhimi i
zonave të mbrojtura të natyrës bëhet për qëllim të kërkimeve shkencore të
mbrojtjes së llojeve të egra, habitateve dhe ekosistemeve,të ruajtjes së
diversitetit gjenetik dhe të llojeve të përkujdesjes së shërbimeve mjedisore të
mbrojtjes së veçorive specifike të trashëgimisë natyrore dhe kulturore të
turizmit dhe rekreacionit etj. Statusi i zonave të mbrojtura të natyrës do të
definohet me aktet nënligjore, në pajtim me ligjin, të cilat do të përcaktojnë
shkallën e mbrojtjes dhe parimet e menaxhimit sipas secilës kategori. Për çdo
zonë të mbrojtur të natyrës përcaktohet shkalla e I, II dhe III e mbrojtjes. Akti
për shpalljen e zonës së mbrojtur të natyrës do të përcaktojë qëllimet e
menaxhimit dhe masat e veçanta për mbrojtjen e natyrës dhe teknikat të cilat
do të aplikohen në zonën e mbrojtur të natyrës. Pas nxjerrjes së aktit për
shpalljen e zonës së mbrojtur të natyrës nxirret plani i menaxhimit nga organi
që e venë nën mbrojtje (komuna) dhe i cili miratohet nga Ministria e Mjedisit
dhe Planifikimit Hapësinor (MMPH).
Projekti i lartë shënuar, nuk ka ndonjë ndikim negativ në florë dhe faunë.
3.8. Ajri
Sa i përket çështjes së ajrit, për shkak të mungesës së monitorimit, mund të
konstatojmë se mesatarja e ndotjes së ajrit është përafërsisht e ngjashme me
ndotjen në komunat tjera të territorit të Kosovës.
Prania e komunikacionit hekurudhor e autostradës “Arbën Xhaferi” dhe
magjistraleve Prishtinë – Shkup, Gjilan – Ferizaj dhe Ferizaj – Shtime në këtë
komunë është një element që tregon se ka shkarkim të konsiderueshëm të
gazrave në atmosferë, si dhe lirim të zhurmave të ndryshme që vijnë nga
komunikacioni.
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4.0. PËRSHKRIMI I PROJEKTIT
Projekti do të përfshijë ndërtimin e nënstacionit të ri 110/35/10 (20) kV
përfshirë stabilimentin shpërndarës të izoluar me gaz të jashtëm (GIS), zbarrë
të dyfishtë me gjashtë (6) përfshirë zonën e njehsimit, sistemin e kontrollit të
stacionit, sistemet AC/DC, trafokthinat 35kV dhe 10(20) kV dhe
transformatorin 40 MVA YNyn 0D5.
Hapësira e ofruar e disponueshme është rreth 25mx50m, për të instaluar
stabilimentin shpërndarës të jashtëm GIS, një transformator të energjisë
elektrike 40 MVA përfshirë themelin dhe për transformatorin e dytë dhe një
ndërtesë kontrolli.
Ndërtimi i objektit me infrastrukturën përcjellëse nënstacioni110/35/10(20)
kV- Ferizaj 3, Komuna e Ferizajt do të përbëhet nga ndërtesa kryesore me
infrastrukturën ndihmëse, si më poshtë:
❖
Ndërtesa, e cila do të përmbajë:
➢ Dhomën e kontrollit, përfshirë sistemin e alarmit kundër zjarreve;
➢ Dhomën sociale - duke përfshirë karrige, frigorifer, lavaman, 2
shtretër;
➢ Sanitaria - WC, dush me ujë të ngrohët;
➢ Magazina
Ndërtesa e re e kontrollit/GIS do të ketë një kat ose dy kate (varësisht nga
hapësira) me bodrum për kabllo, në të cilën do të vendoset kontrolli dhe
mbrojtja, sistemi AC/DC 10kV dhe stabilimenti shpërndarës 35kV dhe
transformatorët ndihmës, depo, kuzhinë.
Ndërtesa e re e kontrollit duhet të përmbushë standardet e performancës
energjetike të përcaktuara në Ligjin e Performancës së Energjisë mbi
Ndërtesat, dhe masat e tjera të efikasitetit të energjisë.
Nënstacioni 110/35/10 (20) kV - Ferizaj 3 duhet të ndërtohet afër KEDS NS
35/0.4kV ekzistuese.
Nënstacioni i ri NS do të lidhet në linjën ekzistuese 110 kV NS Theranda NS
Ferizaj1, linjë me qark të dyfishtë prej afro 3,5 km, tip ASCR 240/40 mm² dhe
afërsisht 500m kabllo të dyfishtë nëntokësore (2x3x1x1000 mm2)
Fushëveprimi i punimeve për nënstacionin 110/35/10(20) kV -Ferizaj 3
Pajisjet dhe punimet e mëposhtme janë përfshirë në fushëveprim, por nuk
kufizohen vetëm në to:
1. Furnizimin, instalimin dhe vënien në punë të një (1) transformatori
trepshtjellor, 110/35/10(20)kV-40MVA YNyn0D5, (ONAN/ONAF), të
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gjitha strukturat e nevojshme metalike, kabllove, tokëzimit dhe si dhe të
gjitha punimet e nevojshme ndërtimore;
a. Ndërtimi i (2) bazamenteve të TR-ve një për transformatorin e ri dhe i
dyti për
b. transformatorin e ardhshëm dhe sistemin e vaj-mbledhësit;
c. Muret kundër (mbrojtëse) zjarrit, mes transformatorëve dhe mes
transformatorit dhe ndërtesës së kontrollit;
2. Sistemi GIS 110kV i jashtëm me zbarra te dyfishta me gjashtë (6) fusha:
a. Dy (2) fusha të linjës kabllore me përfundimet e kabllove
b. Dy (2) fusha transformatorike me përfundimet e kabllove (pa kabllo
primare për fushën e transformatorit rezervë)
c. Një (1) fushë lidhëse;
d. Një (1) fushë matëse e zbarrës së dyfishtë sipas skemës njëpolare.
Dy (2) fusha të linjave/kabllove GIS, ku secila fushë përbëhet nga:
Një (1) ndërprerës i qarkut me tre pole SF6 i vlerësuar me 2500 A, sh.c.
40kA, 1s me mekanizëm me shtytës motorik me tre pole (një mekanizëm
për secilin pol);
Dy (2) ndarës të zbarrës me mekanizëm me shtytës motorik me tre pole të
vlerësuara 2500A, 40kA, 1s;
1 (një) ndarës trepolar , i vlerësuar me 2500 A, 40kA me mekanizëm me
shtytës motorik me thika të tokëzimit të motorizuar;
Tre (3) transformatorë të rrymës njepolar me karakteristikat: 300-600
/1/1/1/1 A,cl 0,2s Fs10 15-30VA; cl 0,5 Fs 10 20-40VA;5P20 20-40VA
5P20,20-40VA;
Tre (3) transformatorë të tensionit të tipit elektrik induktiv njëpolar me
karakteristika: 110/√3kV /100/√3 V & 100/√3 V, cl 0,2 50VA,cl 0,5 /3P
50VA.
Dy (2) fusha të transformatorit te GIS, secila fushë përbëhet nga:
Një (1) ndërprerës i qarkut me tre pole SF6 i vlerësuar me 2500 A, 40 kA,
1s me mekanizëm me shtytës motorik me tre pole;
Dy (2) ndarës i zbarrave me tre pole, i vlerësuar me 2500 A, 40kA, 1s me
mekanizëm me shtytës motorik me thika të tokëzimit të motorizuar;
Nje (1) ndarës me tre pole, i vlerësuar me 2500 A, 40kA me mekanizëm
me shtytës motorik me thikë të tokëzimit të motorizuar;
Tre (3) transformatorë të rrymës njëpolar të vlerësuara, 300-600
/1/1/1/1A,cl. 0,2s Fs10 7.5-15VA, 0,5 Fs 10 10-20VA; 5P20 10-20VA
;5P20 10-20VA;
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Tre (3) transformatorë të tensionit njëpolar të tipit induktiv
110/√3kV/100/√3V/100 /√3 V & 100/√3V, kl. 0,2 50VA, kl. 0,5/3P 50VA;
Tre (3) shkarkues njëpolar të mbitensionit 110 kV, 105kV, 10kA.
Një (1) fushë lidhëse të zbarrave:
Një (1) ndërprerës i qarkut me tre pole SF6 i vlerësuar me 2500A, 40 kA,
1s me mekanizëm me shtytës motorik me tre pole;
Dy (2) ndarës me tre pole, i vlerësuar me 2500 A, 40kA, me mekanizëm me
shtytës motorik me thika të tokëzimit të motorizuar;
Tre (3) transformatorë të rrymës njëpolar, 1000-2000 /1/1/1/1 A, cl. 0,2s
Fs10 15-30VA; cl.0.5 Fs 10,20-40VA; 5P20 20-40VA;5P20,20-40VA
Fusha matëse e zbarrës së dyfishtë:
Gjashtë (6) transformatorë njëpolar të tensionit të tipit induktiv 110/√3
kV /100/√3 V/100/√3 V, cl 0,2 50VA,cl 0,5/ 3P 50VA;
Dy (2) ndarës tre pole, i vlerësuar me 2500 A, 40kA, me mekanizëm me
shtytës motorik me thika të tokëzimit të motorizuar.
Mbrojtja rele :
Dy (2) rele të reja për mbrojtje në distancë për 110kV OHL (si kryesore);
Dy (2) rele mbrojtje nga mbitensioni për 110kV OHL; (si një rezervë);
Një (1) mbrojtje diferenciale, për transformator trepshtjellor TR1;
Dy (2) mbrojtje nga mbitensioni për anën 110kV të transformatorit;
Një (1) mbrojtje diferenciale per transformatorin dypshtjellor TR2;
Një (1) mbrojtje nga mbitensioni për transformatorin e energjisë elektrike
ana 35kV;
Dy (2) mbrojtje nga mbitensioni për transformatorin e energjisë elektrike
ana 10 (20) kV;
Një (1) mbrojtje nga mbitensioni për rezistorin neutral të tokëzimit 35kV;
Një (1) mbrojtje nga mbitensioni për rezistencë tokësore neutrale 10(20)
kV (për T1 dhe T2);
Dy (2) rregullator automatik i tensionit;
Pesë (5) mbrojtje të zbarrave për fushat;
Pesë (5) kabinete të reja për mbrojtjet;
Furnizimi dhe realizimi i punimeve për telembrojtje në anën e kundërt për
linjat 110kV (NS Ferizaj 1 -Bibaj dhe NS Theranda)
Mbrojtja në distancë duhet të jetë në gjendje të komunikojë me Mbrojtjen në
distancë në anën e kundërt të linjës, përmes OPGË për të realizuar funksionin
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e telembrojtjes. Të gjitha punët dhe pajisjet shtesë do të realizohenpër të
përfunduar funksionin e telembrojtjes.
Sistemi kontrollues
Sistemi i ri i monitorimit të kontrollit të stacioneve dixhitale (SCS), duke
përfshirë të gjitha kabinat e nevojshëm, kabllimin, tokëzimin dhe lidhjet
me pajisjet primare dhe reletë e mbrojtjes dhe pajisjet sekondare;
Pesë (5) njësi të reja të kontrollit të fushës (BCU) për anën 110 kV;
Pesë (5) kabina të reja të kontrollit;
Tre (2+1) njësi të reja të kontrollit të fushës (BCU) për transformatorin e
anës së mesme (35/10 kV);
Një (1) njësi e re e kontrollit për transformator ndihmës, funksion
mbrojtjeje 50/ 50N dhe mbrojtje mekanike e transformatorit ndihmës;
Pajisja Elektronike Inteligjente e Përbashkët (IED), për monitorimin e
sistemeve të reja AC/DC me inpute digjitale (indikator), inpute analoge
(matje) dhe outpute digjitale (komanda) tëkërkuara për sistemin
monitorues të nënstacionit, përfshirë lidhjen, integrimin dhe përshtatjen
me sistemin ekzistues të kontrollit të nënstacionit;
Të gjitha kabllot e kontrollit, mbrojtjes dhe alarmit që lidhen me fushën e
furnizimit dhe punimeve, duke përfshirë të gjitha lidhjet e nevojshme
midis kabinave dhe godinave të releve/ndërtesave të kontrollit;
Sistemi i telekomunikimit:
Furnizimi dhe instalimi i 2 moduleve ODF 48port FC/PC, secili ODF
përmban të gjithë elementët e nevojshëm të instalimit, përfundimi i fiberit dhe njësisë së copëzimit. Sistemi raft – Dizajn modular për kornizën
standarde 19" kapacitet deri në 72.
Furnizimi dhe instalimi i një (1) prej pajisjeve të reja terminale të linjës
optike SDH (STM-1/4) me 2 X MPLS – TP cards (4 x 1/10 GbE optical
ports);
Furnizimi dhe instalimi i një (1) pajisje të energjisë elektrike të menaxhuar
të transferuar mbi Ethernet (PoE), 4 porte SFP GigaBit Ethernet, portin 24
RJ 45 dhe raftin 19 "të ngritur duke përfshirë modulet SFP në distancë deri
në 90 km;
Furnizimi dhe instalimi i (1) telefonit të brendshëm IP përfshirë kabllon
në dhomën e monitorimit në ndërtesën e kontrollit;
Furnizimi dhe instalimi Një (1) kabine të telekomunikimit ;
Integrimi i pajisjeve të reja në NMS ekzistuese (Sistemi i Menaxhimit të
Rrjetit FOXMAN) në KCS dhe EKCS,përfshirë testimin.
Të gjitha të dhënat (RTU, Matja, VOIP, CCTVetc) duhet të dërgohen në KCS
dhe EKCS.
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Pajisjet e reja SDH duhet të komunikojnë me SDH ekzistuese në KCS dhe
EKCS.
Pika neutrale e transformatorit
Një (1) sistem tokëzimi neutral në anën e transformatorit 110kV, duke
përfshirë shkarkuesin e mbitensionit, ndërprerësin e tokëzimit dhe
transformatorin e rrymës (300/1A, 10VA 5P20), përfshirë të gjithë
strukturën e nevojshme të çelikut, kabllon, tokëzimin;
Një (1) sistem tokëzimi neutral për transformatorin e ri në anën e
transformatorit 35 kV, një (1) ndares, një (1) transformator të rrymës
(300/1 A, 5VA 5P20), një (1) rezistorin (69 ohm) dhe një (1)
transformator të rrymës (50/1 A, 5VA 5P10). Të gjitha pajisjet duhet të
jenë brenda kutisë së rezistorit së tokëzimit, përfshirë të gjithë strukturën
e nevojshme të çelikut, kabllon, tokëzimin, fault current 300A/10s;
Një (1) sistem tokëzimi neutral për dy transformator të ri në anën e
transformatorit 10 (20) kV, ndërprerës dy (2) shkyçës, dy (2)
transformator rryme (300/1 A, 5VA 5P20), një (1) rezistor (40 ohm) dhe
një (1) transformator i rrymës (50/1 A, 5VA 5P10), fault current
300A/10s,continuous current 30A.Të gjitha pajisjet duhet të jenë brenda
kutisë së rezistorit të tokëzimit, duke përfshirë të gjithë strukturën e
nevojshme të çelikut, kabllon, tokëzimin.
Dy (2) Kthina -10(20) kV
Metali i përzier i izoluar me ajër brenda, fusha e transformatorit 10 (20)
kV, (24 kV, 25 kA/1s), 2500 A), përfshirë reletë ndihmëse, panelet rezervë,
kontrollin, ndërprerësit e shkyçjes,ndërprerësit e testimit, MCB-të dhe të
gjitha kabllimet e nevojshme, material ndihmës tokëzimi të furnizuesve të
mëposhtëm 10(20) kV i transformatorit do të përfshijë:
Të gjitha aparatet e tensionit të mesëm do të jenë të dizajnuara për
funksionimin 20kV, pasi nënstacioni planifikohet të kyçet për operim
20kV në të ardhmen.
Një ndërprerës i qarkut (1) 2500 A/25kA,
Një (1) komplet 10(20) kV, 25kA/1s, ndarës i tokëzimi përfshirë kabllimin,
tokëzimin dhe materialin ndihmës.
Tre (3) transformator të rrymës 10(20) kV të brendshme (raporti 12502500/1/1/1/1A, katër bërthama: kl. 0.2s FS10, 5-10VA; kl. 0,2s FS10, 510VA; 5P30, 20VA; 5P30, 20VA.
Tre (3) 10(20) kV transformator të tensionit të jashtëm: 10500
(21000)/√3: (100/√3) /(100/√3) (kl. 0.2, 5-10VA; kl. 0.5/3P, 25–30VA);
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Tre (3) 10 (20) kV transformator të tensionit të brendshëm/të jashtëm
për SCADA dhe Mbrojtje, : 10500 (21000) √3: (100 / √3) / (100 / √3) (kl.
0.2, 5-10VA; cl . 0.2, 5-10VA);
Tri (3) shkarkues njëpolar të mbitensioni 10(20) kV;
Ngritës i zbarrës (bus riser cubical) për kycje të kabllos 10(20)kV që vie
nga KEDS;
Kabllimi 20kV për lidhje me transformatorin;
Zbarrat e trafos duhet te jenë të izoluara për të evituar kontaktet me
shpendët dhe të mos krijohet lidhje e shkurtër.
Një Transformator shtëpiak 10 (20) kV , fusha160VA 10(20)/0.4 kV
ZNyn11 përfshirë
Një (1) Transformator ndihmës 10 / 0.4kV, 250kVA ZNyn11 përfshirë
kabllo dhe tokëzim.
Një (1) fushë transformatorike e transformatorit ndihmës për anën 10(20)
kV;
Tre (3) siguresa 25A, dy (2) vendosur 800 A / 25kA ndarës dhe tre (3)
transformator aktual (150-300/1 A, 15VA kl. 5P20) duke përfshirë të
gjithë strukturën e nevojshme të çelikut, mbushjen,tokëzimin dhe
materialin ndihmës;
Shkarkuesit e tensionit të nevojshëm për kyçje;
Të gjitha pajisjet duhet të jenë brenda kutisë së rezistencës së tokëzimit,
duke përfshirë të gjithë strukturën e nevojshme të çelikut, kabllon,
tokëzimin
Stabiliment shpërndarës (1) - 35 kV
Metali i përzier i izoluar me ajër brenda, sistemi i njëfishtë i zbarrës (35 kV, 25
kA / 1s, 1250A) duke përfshirë reletë ndihmës, panelet rezervë, kontrollin,
kutitë e siguresave, kutitë e testimit, MCB dhe të gjitha kabllot e
domosdoshme, materialin ndihmës për tokëzim të furnizuesve të mëposhtëm
fusha e transformatorit 35 kV do të përfshijë:
Ndërprerësi i qarkut 35kV, 25kA ;
35kV, 25kA/1s ndares të tokëzimit përfshirë kabllimin, tokëzimin dhe
materialin ndihmës;
35kV, 25kA/1s, tre (3) transformatorë të rrymës (600-1200 / 1/1/1 / 1A
/ A, katër pshtjellor: cl. 0.2S FS10, 5-10VA; kl. 0.2S FS10, 5-10VA; 5P30,
20VA; 5P30, 20VA
35kV, 25kA / 1s, tre (3) transformatorë të tensionit 35000 / √3: (100 /
√3) / (100 / √3) (kl. 0.2;10 VA; kl. 0.2; 10 VA; 0.5 / 3P, 30VA)

25

35kV tre (3) shkarkues të mbitensionit të oksidit metalik të izoluar nga
ajri, duke përfshirë sportelet e ngritjes dhe të gjithë materialin e
nevojshëm kabllor dhe ndihmës
Ngritës i zbarrës (bus riser cubical)për kycje të kabllos 35kV që vie nga
KEDS
Zbarrat e jashtme tek lidhjet e transformatorit të rrymës duhet të izolohen
me izolim, për të shmangur lidhjen e shkurtë nga zogjtë.
Kabllot XLPE
Sistemi i kabllove bakër 110 kV XLPE (N2XS(FL)2Y 3x1x300RM/95 mm2)
nga pajisjet GIS110kV deri tek transformatori i instaluar i fuqisë, duke
përfshirë kabllot dhe kokat kabllore, tokëzimet, materialin ndihmës dhe rack
kabinetin. Kabllot për transformatorin e dytë nuk janë pjesë e kësaj kontrate
mirëpo vetëm kokat kabllovike në anën e GIS-it.
Kokat kabllore 110kV të tipit plug in për kabllo XLPE
NA2XS(FL)2Y1x1000/95 (për lidhje në mes GIS dhe linjës kabllore duke
përfshirë gjithë strukturat e nevojshme metalike, kabllimet dhe tokëzimet;
Sistemi i kabllove bakër 10(20) kV XLPE (N2XS(FL)2Y 3x4x1x400RM/35
mm2) nga transformatori i fuqisë deri tek kthinat 10(20)kV, duke përfshirë
kabllot dhe kokat kabllovike, tokëzimet, materialin ndihmës si dhe raftet e
kabllove. Kabllot 10(20)kV për transformatorin e dytë nuk janë pjesë e
kontratës.
Sistemi i kabllove 10(20)kV XLPE (N2XS(FL)2Y 1x3x1x150RM/25 mm2) nga
transformatori shtëpiak deri tek pajisjet 10(20)kV, duke përfshirë kabllot
dhe kokat kabllovike, tokëzimet, materialin ndihmës si dhe raftet e kabllove.
Kokat kabllovike 10(20)kV dhe terminimet/fundët e jashtme kabllore
Sistemi i kabllove bakër 35kV XLPE (N2XS(FL)2Y 2x3x1x150RM/35 mm2)
nga transformatori i fuqisë deri tek pajisjet 35kV, duke përfshirë kabllot dhe
kokat kabllovike, tokëzimet, materialin ndihmës si dhe raftet e kabllove.
Izolatorët kompozit për kabllo XLPE për lidhjen në mes GIS dhe
Transformatorit te Fuqisë duke përfshirë gjithë strukturat e nevojshme
metalike, kabllimet, tokëzimet.
Sistemi AC / DC
Furnizimi, instalimi dhe vënia në punë e sistemit shtesë AC / DC duke përfshirë
të gjitha kabllimin, tokëzimin e nevojshëm, përfshirë, por pa u kufizuar në:
Një (1) stabiliment shpërndarës 0.4/0.23kV i brendshëm, me zbara të
njëfishta me dy seksione shiritash përfundojnë dy pjesë hyrëse
(transformator) dhe furnizues të përshtatshëm dalës për tu siguruar për të
përmbushur kërkesën e nënstacionit duke përfshirë reletë ndihmëse, panelet
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rezervë, kontrollin, ndërruesit e aktivizimit automatik,ndërprerësit testues,
MCB dhe të gjitha materialet ndihmëse kabollore të tokëzimit;
Sistemi i ri kabllor 0.4kV nga transformator ndihmës në stabilimentin
shpërndarës të ri 0.4 kV;
Tre (3) 0.4kV Transformator rrymor me herës 200/5 A/A, vetëm për matje
(kl. 0.5, 10VA) për instalim në kabllon hyrëse në panelin kryesor(main
distribution board), i cili vjen nga ana sekondare (0.4kV) e Transformatorit
ndihmës të Energjisë;
Dy (2) 110 kabinete të baterive 110 V 200Ah-VRLA pa nevojë për
mirëmbajtje (OPzV);
Dy (2) 110V DC-Bartës IPS /karikator i baterive të tipit modular të
Rektifikuesit DC – rrymë dalëse;
Dy (2) 110 borde shpërndarës 110 V DC, lidhëse e zbarrave ndërmjet dy
sistemeve, reletë për zbulimin e (+ fundit) me tokën (për secilën tabelë
shpërndarjeje);
Një (1) 230 V AC bord shpërndarës, të gjitha siguresat duhet të pajisen me
kontakte sinjalizuese për integrimin në SCADA;
Një (1) Inverter tip modul IPS 10 kVA, 110 VDC / 230 VAC për furnizim:
Motorë të CB dhe shkyçës, CCTV, SCADA, sistem për hyrje dhe dalje,hyrja
kryesore, drita emergjente, TV, PC, Alarm Qendror, etj:
Të gjithë kabllot e tensionit të ulët, lloji NYCY;
Dy (2) konvertues 110V DC në 48V DC me kapacitet 2x1,2kË = 2,4kË me të
gjitha aksesorët e nevojshëm.
Njehsorë të energjisë
Një (1) kabinet për të gjithë njehsorët e rinj të energjisë brenda dhomës së
kontrollit;
(dy) njehsorë të rinj të energjisë për të dy fushat e transformatorëve ana
110kV:
Katër (4) njehsorë të energjisë në anën e 10 (20) kV për të dy trafot, (si
matës kryesor dhe kontrollues) dhe
Dy (2) njehsorë të energjisë në anën e matjes 35 kV (si matës kryesor dhe
kontrollues);
Dy (2) njësi të komunikimit, përfshirë adaptorë adekuat, një për GPRS / GSM
dhe një për Ethernet / OPGË do të instalohen brenda kabinetit të ri njehsues;
Një (1) sistem matës 0.4kV, pajisje për mbledhjen e të dhënave. MDC do të
instalohet brenda dhomës së re matëse;
Parameterizimi i matjes, transmetimi i të dhënave dhe integrimi i të gjithë
njehsorëve të rinj të energjisë në sistemin ekzistues AMR në KOSTT (KCS,
EKCS dhe qendra rajonale);
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Për të gjithë matësit e rinj të energjisë duhet të lëshohet një Protokoll
Verifikimi merezultatet e testimit nga Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
(MTI), përkatësisht Agjencisë sëMetrologjisë së Kosovës - KMA;
Sistemi i ri i tokëzimit për nënstacionin e tërë, përfshirë testimin e matjes së
tokëzimit: testimi i tensionit të hapit dhe prekjes;
Sistemi i ri i ndriçimit përfshirë ndriçimin e gardhit;
Sistemi i mbrojtjes nga rrufetë në nënstacion;
Monitorimi me videokamera i nënstacionit (CCTV);
Sistemi i mbrojtjes nga zjarri’
Sistemi i Zbulimi të Zjarrit dhe Sistemi i Alarmit
Sistemi i zbulimit të Zjarrit dhe Sistemi i Alarmit përfshinë detektorë zjarri të
instaluar në dhomat e stacionit të kontrollit dhe instaluar për të siguruar
zbulimin e hershëm të ndonjë zjarri të mundshëm që mund të ndodhë për
sistemi kabllovik.
Sistemi i mbrojtjes nga zjarri do të përbëhet kryesisht nga instalimet e
mëposhtme dhe pajisjet:
o e sistemit te zbulimit dhe të alarmit të zjarrit
o aparatet kundër zjarrit.
Nënstacioni do të ndahet në zona. Numri i zonave dhe numri i pajisjeve do të
përcaktohet në përputhje me standardet dhe rregulloret në fuqi, si dhe
rekomandimet e prodhuesit.
Sistemi i alarmit të zjarrit dhe zbulimit duhet të jetë i projektuar, instaluar dhe
të porositur me të gjitha pajisjet e nevojshme, pajisje dhe kabllove në përputhje
me ose standardet evropian për sistem alarmi zjarri DIN EN 54 ose NFPA 72,
edicionin e fundit.
Pajisjet e sistemit të alarmit të zjarrit do të vendosen në panelin e kontrollit.
Monitorimi i Gazit SF6
Zbulimin dhe monitorimin e presioneve të gazit SF6 dhe alarmi do të jepet si më
poshtë:
Çdo dhomëze gazit do të jetë i lidhur me tuba ndihmëse nga valvulate
përshtatshme dhe zakonisht i lidhur me rele, për monitorimin e vazhdueshëm të
presionit të gazit. Këto rele duhet të pajisen me kontaktet e nevojshme të
përcaktuara në presion të rekomanduar (presion, temperatura).
Duke pasur parasysh llojin e projektit, proceset të cilat zhvillohen për realizimin
e projektit, nuk do të ketë ndikime negative në lokacionin ku realizohet projektindërtimi i objektit me infrastrukturën përcjellëse nënstacioni110/35/10(20)
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kV- Ferizaj 3, Komuna e Ferizajt, do të realizohen prej materialit të fortë dhe
konstruksioneve metalike.
Objekti është planifikuar të ndërtohet ne atë mënyrë që nga rruga dhe hapësirat
tjera rrethuese nuk mund të vërehet ndonjë pengesë gjatë procesit të
manipulimit dhe lëvizjes.
Sistemi i Komunikimit
Sistemi ekzistues i Telekomunikimit- Infrastruktura
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Sistemi i Menaxhimit të Rrjetit- Parimi i rrjetit
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5.0. VLERËSIMI I NDIKIMIT NË MJEDIS
Analiza e vlerësimit të gjendjes ekzistuese të mjedisit si dhe vlerësimi i
ndikimeve të mundshme të cilat janë si pasojë e proceseve që kryhen në
nënstacionin, tregojnë se deri te kvantifikimi i të dhënave mund të vihet sipas
një analize gjithëpërfshirëse. Të gjitha ndikimet e mundshme nuk janë të
vlerave të njëjta që të bëhet edhe kavantifikimi i tyre .
Ndikimet negative në mjedis mund lajmërohen në të gjitha fazat e zhvillimit të
projektit, prandaj të gjitha ndikimet e mundshme negative në mjedis i
klasifikojmë ne tri perioda themelore dhe ate:
1. Vlerësimi dhe përshkrimi i ndikimeve negative ne mjedis duhet të bëhet
për fazën e ndërtimit,
2. Fazën e zhvillimit të aktiviteteve punuese, gjithashtu duhet parapa
ndikimet e mundshme në mjedis pas përfundimit të aktivitetit.
5.1. Ndikimet në mjedis gjatë fazës së ndërtimit
5.1.1. Ndikimet në tokë
Ndërtimi i objektit me infrastrukturë përcjellëse - Nënstacioni 110/35/1O
(20) kV – Ferizaj 3, në Ferizaj shoqërohet me ndikime në tokë. Disa nga
ndikimet që mund të ndodhin gjatë fazës së ndërtimit janë këto:
• Heqja e shtresës së sipërme të tokës (humusit) për bazamentin e
objektit dhe bodrumeve, si dhe gjatë aktiviteteve të pastrimit të
lokacionit, heqja e bimësisë (shkurreve), mbeturinave etj;;
• Kompaktimi i tokës për shkak të lëvizjes së automjeteve, i cili zvogëlon
depërtimin e ujit në tokë dhe ndryshimet në regjimin e ujërave
nëntokësore;
• Deponimi i papërshtatshëm i mbetjeve të ndërtimit në vendin ku do të
zhvillohen punimet e ndërtimit;
• Ndotja e tokës për shkak të rrjedhjeve të materialeve, të tilla si
karburant ose vajra gjatë përdorimit të automjeteve dhe makinerive,
ose çlirimi i disa ndotësve që janë tashmë të pranishëm në tokë.
Këto ndikime nuk janë domethënëse dhe janë afatshkurtra. Pas përfundimit të
aktiviteteve në këtë fazë, toka që rrethon aktivitetet e gërmimit duhet të
nivelohet dhe të stabilizohet dhe të rregullohet dhe të përshtatet me
peizazhin.
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5.1.2. Ndikimet në ujëra
Për shkak të faktit se aktivitetet ndërtimore për zbatimin e projektit nuk
nevojiten sasi të mëdha të ujërave, ndotja e mjedisit për shkak të emetimit të
ujërave të zeza do të ishte e parëndësishme. Afërsia e zonës së planifikuara
për ndërtimin e “Ndërtimi i objektit me infrastrukturë përcjellëse Nënstacioni 110/35/1O (20) kV – Ferizaj 3, në Ferizaj dhe rruga e hyrjes nuk
përfshin ujërat sipërfaqësorë që mund të preken drejtpërdrejt nga aktivitetet.
Gjatë përgatitjes së tokës për ndërtim mund të krijohen ndikime kryesisht në
ujërat nëntokësore. Nëse ato ndodhin, ndikimet do të jenë lokale dhe të
përkohshme, dhe mund të ndodhin si rezultat i sa vijon:
• Rrjedhja e karburantit dhe naftës dhe vajrave nga pajisjet dhe
automjetet;
• Mbetje të ndryshme të krijuara me këto aktivitete.
5.1.3. Ndikimet në ajër
Duke marrë në konsideratë aktivitetet e ndërtimit që do të bëhen, mund të
priten shkarkime të gazrave, komponime organike të paqëndrueshme dhe
pluhur. Këto emisione do të gjenerohen nga automjetet dhe makineritë e
ndërtimit që do të përdoren për të kryer aktivitetet e ndërtimit. Burimet e
ndotjes së ajrit gjatë fazës së ndërtimi janë burime jo të vazhdueshme që
lëshojnë vetëm emisione të drejtuara (shkarkime nga automjetet) dhe
shkarkime tjera (avullime, shkarkime pluhuri, etj.). Lloje të ndryshme
automjetesh, pajisje dhe makineri ndërtimi që do të përdoren për transportin
e pajisjeve dhe për procesin e ndërtimit janë burime lëvizëse të emetimeve të
ndotësve, më tipike prej të cilave janë: NOx, CO, PM-10, hidrokarbure, squfur,
dhe hidrokarbure të tjera aromatikë, që janë rreziqe direkte dhe indirekte
për shëndetin e njeriut dhe mjedisin. Sasia dhe cilësia e gazrave përbëhet nga
një numër faktorësh, të tilla si lloji i automjetit, performanca e automjetit,
lloji i karburantit që përdor, niveli i djegies së karburantit, etj. Nivelet e
emetimit në ajër do të varen gjithashtu nga mënyra në të cilën mirëmbahen
automjetet, frekuenca e trafikut, lloji dhe mosha e automjeteve dhe kushtet
atmosferike.
Mund të priten emetime të pluhurit, i cili krijohet për shkak të vendosjes së
sheshit të ndërtimit, zgjerimit dhe transportimit të materialeve të ndërtimit,
punimeve të tokës, ndërtimit të bazave të betonit për strukturën e kullës, etj.
Hapësira në të cilën do të emetohen gazrat nga automjetet dhe emetimet e
substancave ndotëse, është e hapur, prandaj pritet shpërndarje e shpejtë e
këtyre substancave në mjedis. Sidoqoftë, këto ndikime mund të vlerësohen si
lokale, me natyrë të përkohshme (të kufizuara vetëm në fazën e rindërtimit)
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dhe me intensitet të dobët. Sasia e pluhurit varet nga vëllimi i aktiviteteve,
kushtet e motit, lagështia e materialeve të trajtuara, frekuenca e lëvizjes së
automjeteve përgjatë rrugëve jo të asfaltuara, vëllimi i punimeve të
ndërtimit, koha kur do të zbatohen aktivitetet dhe kushtet atmosferike, të
cilat nga ana tjetër ndikojnë në lagështinë e tokës dhe gjasat e formimit të
pluhurit. Në kushte normale meteorologjike, ndikimi i pluhurit do të
kufizohet vetëm në disa metra nga vendi ku do të zbatohen aktivitetet.
5.1.4. Ndikimi nga gjenerimi i mbeturinave
Menaxhimit të papërshtatshëm të mbeturinave komunale dhe industriale,
gjatë fazave të ndërtimit dhe funksionimit mund të ketë pasoja dhe efekte
negative në mjedis. Këto ndikime mund të jenë të rëndësishme dhe mund të
prishin cilësinë e të gjithë mjedisit, dhe për sa i përket kohëzgjatjes ato mund
të jenë afatshkurtra sepse pajisjet do të ekzistojnë për një periudhë të shkurt
kohore në atë vend. Meqenëse shumica e aktiviteteve të ndërtimit do të
përfshijnë instalime dhe montime, sasia e mbetjeve të ndërtimit nuk do të
jetë aq e rëndësishme. Fraksionet e mbeturinave, që do të gjenerohen si
rezultat i aktiviteteve të ndërtimit kanë të bëjnë me materialet dhe pajisjet që
do të përdoren gjatë fazave të ndryshme të ndërtimit (punimet e betonimit,
punimet elektrike dhe mekanike, punimet e montimit dhe instalimit etj.).
Punëtorët e angazhuar në ndërtime, aktivitete elektrike dhe montuese do të
gjenerojnë përkohësisht mbeturina komunale. Mbeturinat e lëngshme dhe të
rrezikshme nga vajrat e përdorur për vajosje, nga vajrat dhe pjesët e tjera
rezervë mund të krijohen gjatë mirëmbajtjes së automjeteve dhe makinerive
të ndërtimit.
5.1.5. Ndikimet në florën dhe faunën
Ndikimet negative në florë dhe faunë nuk priten gjatë fazës së ndërtimit për
shkak se parcela nuk ka karakter prodhues dhe nuk është zonë që
frekuentohet nga fauana.
5.1.6. Ndikimet në peizazh
Për shkak të zhvillimeve të mëhershme, respektivisht ndërtimi i Parkut
industrial, peizazhi në afërsi më të gjerë të vendit nuk do të ndryshojë
ndjeshëm gjatë ndërtimit.
5.1.7. Ndikimi i zhurmës
Aktivitetet e fazës së ndërtimit do të shoqërohen me rritje të zhurmës. Kjo
zhurmë do të gjenerohet nga pajisjet e përdorura në fazën e ndërtimit, mjetet
e transportit të përdorura për transportin e materialeve dhe për largimin e
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mbeturinave nga vendi, si dhe nga automjetet që do të transportojnë
punëtorët. Gjatë fazës operacionale nuk do të kemi emisione të zhurmës.
Nivelet e zhurmës do të ishin të ngjashme me nivelet e zhurmës tipike për një
kantier ndërtimi. Niveli maksimal i zhurmës do të ishte ndërmjet 80 dhe 90
dB (A). Zhurma nga aktivitetet e ndërtimit do të jetë e natyrës së
përkohshme, me intensitet të shtuar gjatë punës së makinerive, duke
përfshirë zvogëlimin e zhurmës kur motorët e makinerisë nuk janë të ndezur.
Nëse marrim parasysh faktin që funksionimi i këtyre burimeve nuk është i
vazhdueshëm, gjenerimi i zhurmës së dëmshme do të jetë i rastit nga natyra
dhe nuk do të ketë ndikim të rëndësishëm në mjedis dhe popullatën lokale.
Ndërmarrja e masave të përshtatshme të standardizuara operacionale gjatë
punimeve të ndërtimit do të sigurojë harmonizimin e niveleve të zhurmës me
pragjet e emetimit të zhurmës.
5.1.8. Ndikimi socio-ekonomik
Faza e ndërtimit të objektit me infrastrukturën përcjellëse të nënstacionit
110/35/10(20) kV- Ferizaj 3 kryesisht do të ketë ndikim pozitiv në situatën
sociale dhe ekonomike të njerëzve që jetojnë në këtë rrethinë dhe në
përgjithësi komunë dhe më gjerë.
Ndërtimi i objektit me infrastrukturën përcjellëse të nënstacionit
110/35/10(20) kV- Ferizaj 3, Komuna e Ferizajt në këtë lokalitet në aspektin
ekonomik, ka një rëndësi të veçantë për popullatën e këtij rajoni, për atë
nevojiten që të punësohen një numër i caktuar i punëtorëve dhe do të ketë
do të sigurohet furnizim konstant cilësor me energji elektrike te popullatës
dhe zhvillimin normal te bizneseve.
5.1.9. Vlerat natyrore të mbrojtura
Në territorin ku planifikohen të ndërtohet objektit me infrastrukturën
përcjellëse të nënstacionit 110/35/10(20) kV- Ferizaj 3, nuk ka asnjë vlerë
natyrore që kërkon vëmendje të veçantë gjatë fazës së ndërtimit. Nëse gjatë
punimeve, gërmimet në tokë hasen në ndonjë vlerë arkeologjike-kulturore,
është e nevojshme të veprohet sipas ligjit për mbrojtjen e vlerave kulturore
ose natyrore.
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5.2. Ndikimet në mjedis gjatë fazës së operimit
5.2.1. Ndikimet në tokë
Ndikimet në tokë dhe karakteristikat gjeologjike janë gjithashtu të mundshme
gjatë fazës operacionale, por me intensitet dhe frekuencë shumë më të vogël.
Përdorimi i automjeteve të transportit për kontrolle rutinë, rregullimi i
defekteve dhe mirëmbajtja e linjave dhe instalimeve nëntokësore mund të
ketë ndikim të rëndësishëm negativ si rezultat i shtypjes së shtresës së
sipërme të tokës.
5.2.2. Ndikimet në ujë
Meqenëse për funksionimin e nënstacionit nuk përdoret ujë, atëherë pritet që
edhe gjatë fazës së operimit të mos krijojë ujëra të ndotura. Sidoqoftë, nëse ky
objekt nuk mirëmbahen në përputhje me normat teknike të nënstacioneve, të
lëshuara nga prodhuesi, mund të ndodhë që të pikojnë vajra që mund të
ndikojnë negativisht në tokë dhe më pas në ujëra.
Burimet e mundshme të ndotjes së ujit në këtë fazë janë:
• Rrjedhja e karburantit ose naftës nga automjetet e përdorura për
mirëmbajtje;
• Hedhja e mbeturinave / rrjedhjeve në ujërat sipërfaqësore;
5.2.3. Ndikimet në ajër
Gjatë fazës operacionale, vlerësohet se ky objekt nuk do të ketë ndikime
negative në cilësinë e ajrit .
5.2.4. Ndikimet nga mbeturinat
Gjatë procesit të funksionimit, nuk krijohen mbeturina. Burimet e mundshme
të mbeturinave në këtë fazë janë të lidhura me aktivitetet e mirëmbajtjes së
stabilimenteve dhe funksionimin e përgjithshëm të nënstacionit. Këto
aktivitete mund të gjenerojnë mbeturina të tilla si: pajisje të vjetruara dhe të
prishura, materiale paketimi dhe materiale të tjera në lidhje me mirëmbajtjen
e pajisjeve, të tilla si vajrat etj. Sasia e këtyre mbeturinave do të jetë e vogël,
por gjithsesi ka potencial për të ndotur mjedisin nëse nuk menaxhohet si
duhet.
Po ashtu gjatë fazës së operimit do të kemi edhe sasi minimale të mbeturinave
komunale.
5.2.5. Ndikimet në florë dhe faunë
Nuk do të ketë ndikime gjatë fazës së operimit.
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5.2.6. Ndikimet në peizazh
Nuk do të ketë ndikime gjatë fazës së operimit.
5.2.7. Ndikimet nga Zhurma
Gjatë fazës operacionale nuk do të ketë zhurmë shqetësuese për mjedisin dhe
popullatën.
5.2.8. Rëndësia socio-ekonomike
Për popullsinë e këtij lokacioni zhvillimi i këtij projekti do të ketë rëndësi të
madhe, sepse krijon mundësi të reja pune. Zhvillimi i këtij projekti do të jetë
një shtysë e mirë edhe për projekte tjera, pikërisht për shkak se kjo zonë do të
furnizohet me rrymë kualitative, me çka kësaj zone do ti hapej një perspektivë
e re e zhvillimit ekonomik të qëndrueshëm.
5.3. Ndikimet në mjedis pas përfundimit të përdorimit
Ndikimet e mundshme pas ndërprerjes së përdorimit, çmontimi dhe heqja e
pjesëve të çmontuara është relativisht e thjeshtë dhe kjo zonë e projektit
mund të lirohet lehtë dhe pa ndikime domethënëse.
Në ato raste kur ky objekt duhet të hiqet, kërkohet një raport i VNM-së për të
përcaktuar ndikimet e mundshme në mjedis dhe masat e nevojshme që duhet
të merren gjatë çmontimit ose demolimit të objektit.
5.4. Fatkeqësitë e mundshme ekologjike dhe rreziku i krijimit të saj
Në fazën e kryerjes se aktiviteteve operuese aksidentet mund të ndodhin nga
mundësia e shkaktimit të zjarrit - zjarr do të thotë çdo djegie e pa kontrolluar
që zhvillohet jashtë interesit shoqëror.
Në rastin e servisimit të ndryshëm, ku do të ketë prezencë të vajrave ose
duhet të jemi të kujdesshëm të përdorim kontejnerë të caktuar për heqjen e
tyre, sipas rregullave ligjore për mbeturinat e rrezikshme.
6.0. MASAT E PROPOZUARA PËR MBROJTJEN E MJEDISIT
Vlerësimi i ndikimit në mjedis i projekteve kontribuon në përpjekjet për
përmirësimin e cilësisë së jetës në Republikën e Kosovës. Analiza e vlerësimit
të ndikimit në mjedis e projektit synon të parashikojë se cilat ndikime
mjedisore priten pas zbatimit të aktiviteteve të projektit. Kjo do të jetë bazë
për masat përkatëse parandaluese të pasojave negative, d.m.th., zbutja e
efekteve negative.
Ndikimet e mundshme mjedisore nga ky projekt priten në fazat vijuese:
• Faza e ndërtimit, dhe
• Faza operacionale
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Faza e ndërtimit të objektit me infrastrukturë përcjellëse - Nënstacioni
110/35/1O (20) kV – Ferizaj 3 do të përfshijë aktivitetet e mëposhtme:
shënjimi dhe pastrimi i terrenit, gërmimi, transportimi i materialeve, gërmimi
për themelet dhe punët ndërtimore, transportimi dhe instalimi i pajisjeve,
përfundimi i punimeve të ndërtimit dhe pastrimi i vend-punishtes, etj. Faza
operacionale e objektit me infrastrukturë përcjellëse - Nënstacioni
110/35/1O (20) kV – Ferizaj 3. do të zgjasë më shumë dhe kërkon përfshirjen
më të vogël të burimeve njerëzore, mjeteve të transportit dhe pajisjeve.
Faza post-operacionale përfshin heqjen e infrastrukturës së Projektit dhe
rehabilitimin / rikultivimin e terrenit. Fokus i veçantë në vlerësimin e
ndikimit vihet në ndikimet vizuale dhe peizazhin, zhurmën dhe dridhjet,
biodiversitetin, mbeturinat, etj.
6.1. Masat e propozuar gjatë fazës së ndërtimit
6.1.1. Masat për mbrojtjen e tokës
Reduktimi i ndikimit në tokë përqendrohet në minimizimin e efekteve
negative, respektivisht në minimizimin e shkatërrimit të shtresës së sipërme
të tokës. Meqenëse uji dhe toka janë të lidhura drejtpërdrejt, rekomandohet të
respektohen të gjitha masat mbrojtëse që kanë të bëjnë me ujërat, duke
përfshirë gjithashtu:
• Kontroll i vazhdueshëm i automjeteve dhe makinerive të ndërtimit.
Ndërprerja e aktiviteteve të punës në rast të derdhjes së
pakontrolluar të karburantit, vajit motorik, kimikateve etj., dhe
rehabilitimi i tokës së ndotur duke hequr shtresën e tokës së ndotur
(e cila do të trajtohet më tej si mbetje e rrezikshme) dhe duke aplikuar
shtresën e re të tokës;
• Shmangia e përdorimit të makinerive të rënda të ndërtimit dhe
automjeteve të transportit në tokë, jashtë kufijve të rrugës hyrëse në
masën maksimale të mundshme;
• Nëse është e mundur, ripërdorni materialin që është gërmuar, ose
përdorni atë si një shtresë mbulesë. Teprica e materialit do të hidhet
në një vend-depozitim / deponi të caktuar nga organet gjegjëse të
Komunës së Ferizajt. Humusi do të ruhet në vendet e caktuara për një
qëllim të tillë, por ai nuk do të ruhet së bashku me mbeturinat dhe më
pas do të përdoret për ri-kultivimin e tokës dhe bimësisë së
degraduar në vend. Humusi mund të përdoret gjithashtu për të
përmirësuar cilësinë e tokës, për rrafshimin e hapësirës etj.;
• Deponimi i kontrolluar i mbeturinave të ndërtimit dhe mbeturinave të
tjera industriale në vendet e parashikuara për atë qëllim.
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6.1.2. Masat për mbrojtjen e ujërave
Zgjidhjet e përshtatshme të projektit në lidhje me ujërat e ndotura dhe
menaxhimin e mbeturinave gjatë aktiviteteve të ndërtimit do të zbatohen
vazhdimisht për mbrojtjen e ujërave sipërfaqësore dhe nëntokësore. Në
vendin e ndërtimit, nuk do të lejohet asnjë servis, larje ose mirëmbajtje e
kamionëve dhe makinerive të ndërtimit, përveç gjatë mirëmbajtjes së rregullt
të ditës. Furnizimi me karburant i automjeteve dhe makinerive në vendin
aktual do të bëhet vetëm në situata vërtet të domosdoshme, kur furnizimi me
karburant diku tjetër do të është shumë i komplikuar ose teknikisht i
pamundur. Nëse furnizimi me karburant bëhet në vendin aktual, karburanti
do të ruhet në një mënyrë të sigurt mjedisore, në vendin e përcaktuar
saktësisht, në fuçi ose cisterna të vendosura në një gropë të ndarë të mbrojtur
të siguruar me mbulesë rezistente ndaj vajit. Në rast të rrjedhjes eventuale të
ndotësve në sipërfaqen e tokës, pjesa e ndotur e tokës do të hiqet menjëherë,
do të ruhet në enët përkatëse dhe do të trajtohet si mbetje e rrezikshme.
Në mënyrë që t'u shërbejmë nevojave të punëtorëve që do të kryejnë
aktivitetet e punës, është e nevojshme të sigurohen tualete të lëvizshme.
Menaxhimi dhe asgjësimi i ujërave të ndotura nga këto tualete të lëvizshme
duhet të transferohen në një kompani të autorizuar.
Mbeturinat që do të rezultojnë nga aktivitetet do të zgjidhen dhe ruhen në
enë/kontejnerë të përshtatshme për të parandaluar mundësinë e kullimit,
rrjedhjes ose shpërndarjes përreth mjedisit, duke përfshirë transportimin e
tyre në kohë larg vendit dhe hedhjen në një deponi të caktuar nga kompani të
licencuara.
6.1.3. Masat për mbrojtjen e ajrit
Për të ndikuar në ndotjen e ajrit dhe mjedisit në përgjithësi, rekomandohen
masat e mëposhtme:
• Përdorimi vetëm i makinerive funksionale siç duhet, teknikisht në
gjendje të mirë (automjete dhe makineri ndërtimi);
• Përdorimi i lëndëve djegëse eko-miqësore me cilësi të lartë;
• Ulja e intensitetit të trafikut dhe kufijve të shpejtësisë për automjetet;
• Në rastet kur nuk kërkohet makineria, fikja e motorëve dhe zvogëlimi i
manovrimit të automjeteve;
• Mirëmbajtja e zonave të gërmimeve të hapura në minimum;
• Materialet që janë depozituar në terren për t'u monitoruar nga afër për
emetimet e mundshme të pluhurit dhe, nëse është e nevojshme, t'i
mbuloni ato ose t'i trajtoni me shtypës pluhuri;
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Përzgjedhja e duhur e rrugëve të hyrjes në vendin aktual është një nga
mënyrat për të zvogëluar ndotjen e pluhurit në popullatën afër.

6.1.4. Masat për menaxhimin e mbeturinave
Të gjitha mbeturinat duhet të menaxhohen në përputhje me legjislacionin për
mbeturinat. Meqenëse disa fraksione janë të riciklueshme (metale, letër,
qelq), të ripërdorshme (dheu, prerjet e litarëve, kabllot), këto fraksione të
mbetjeve duhet të trajtohen në mënyrën përkatëse. Mbetjet inerte do të
hidhen në një deponi të destinuar për mbetje jo të rrezikshme, vendndodhja e
të cilave do të përcaktohet paraprakisht me organet gjegjëse të Komunës së
Ferizajt. Materialet e paketimit që do të përdoren në këtë fazë do të zgjidhen
në varësi të përbërjes së tyre (karton, letër, plastikë, metal, mbetje të
biodegradueshme), dhe përzgjedhja do të bëhet në vendet e përcaktuara më
parë, të cilat duhet të jenë të rrethuara siç duhet, të mbrojtura nga jashtë. Një
kompani e autorizuar do të mbledhë dhe asgjësojë këto mbeturina në baza të
rregullta.
Në lidhje me paketimin plastik për vajrat e motorit (duke qenë mbetje e
rrezikshme), ato do të ruhen përkohësisht në një vend të caktuar posaçërisht
për këtë lloj mbeturinash dhe do t'i dorëzohen një kompanie të autorizuar për
administrimin e mbetjeve të rrezikshme. Nëse është e nevojshme të ndërroni
vajin e motorit të automjeteve në vendndodhje (kjo konsiderohet si mbetje e
rrezikshme e lëngshme), vaji do të ruhet në fuçi të ndara dhe do t'i dorëzohet
një kompanie të autorizuar të deponimit. Në rast të rrjedhjeve të vajrave të
ose lëndëve djegëse (që konsiderohen si mbetje të rrezikshme) në tokë, pjesa
përkatëse e tokës do të hiqet menjëherë dhe pa vonesë, dhe toka e gërmuar do
të ruhet dhe do t'i dorëzohet kompanive të licencuara. Mbeturinat prej metali
do t'u shiten kompanive që blejnë këtë lloj mbetjeje, dhe pemët që janë prerë
dhe materiali i biodegradueshëm do t'i ofrohen popullatës lokale për qëllime
ngrohje, aktivitete ndërtimi ose si bazë për kompostim. Aktivitetet e ndërtimit
në zonë do të konsiderohen të përfunduara vetëm pasi të gjithë mbeturinat të
jenë hequr nga lokacioni.
6.1.5. Masat për mbrojtjen e florës dhe faunës
Nuk planifikohen masa shtesë.
6.1.6. Masat për mbrojtjen e peizazhit
Masat e zvogëlimit të ndikimit në peizazh gjatë fazës së ndërtimit kryesisht
kanë të bëjnë me zvogëlimin e madhësisë së sheshit të ndërtimit, përdorimin
e praktikave të mira për projektimin dhe ndërtimin, mirëmbajtjen e
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kujdesshme dhe të përshtatshme të rendit dhe pastërtisë në vendin e
ndërtimit.
6.1.7. Masat për mbrojtjen nga zhurma
Në mënyrë që të zvogëlohet ndikimi i zhurmës, kontraktorët do të përdorin
pajisje moderne që prodhojnë nivele të ulëta të zhurmës dhe do të punojnë
vetëm gjatë ditës. Pajisjet që do të përdoren do të jenë në përputhje me
kërkesat e parashikuara nga Direktiva 2000/14 / EC për emetimin e zhurmës
nga pajisjet e destinuara për përdorim në natyrë (për shembull, afër
ndërtesave të banimit). Masat shtesë për zvogëlimin e ndikimit të zhurmës
gjatë fazës së ndërtimit mund të përfshijnë:
- Makineria dhe automjetet e transportit duhet të jenë në gjendje të
mirë operacionale;
- Punëtorët duhet të mbajnë veshje mbrojtëse në mënyrë që të
shmangin dëmtimin e veshëve të tyre.
Punimet e ndërtimit, përfshirë transportimin e materialeve dhe pajisjeve në
afërsi të vendbanimeve, që nënkupton rritjen e emetimit të zhurmës së
dëmshme, nuk do të kryhen gjatë kohës për pushim, veçanërisht jo gjatë natës
dhe gjatë fundjavave. Aktivitetet e ndërtimit do të planifikohen siç duhet
paraprakisht dhe do të jenë të organizuara mirë, në mënyrë që të zvogëlohet
koha e përdorimit të pajisjeve që gjenerojnëzhurmë. Orët operacionale dhe
rregullat operacionale do të prezantohen në bazë të nevojave për zvogëlimin e
zhurmës që shkakton shqetësim dhe pakëndshmëri, veçanërisht në mënyrë që
të shmanget efekti kumulativ i zhurmës në rritje për shkak të funksionimit të
njëkohshëm të llojeve të ndryshme të makinerive dhe pajisjeve të ndërtimit.
6.1.8. Masat për uljen e efekte në situatën socio ekonomike
Gjatë fazës së ndërtimit nuk do të ketë ndikime negative në shëndetin e
njeriut dhe në situatën sociale dhe ekonomike. Prandaj, nuk rekomandohet
asnjë masë reduktimi. Në mënyrë parandaluese, investitori do të hartojë një
Plan të Gatishmërisë dhe Përgjigje ndaj Situatave Emergjente në mënyrë që të
minimizojë gjasat e ndodhjes së situatave që mund të kenë ndikim në mjedis
dhe jetën dhe shëndetin e punëtorëve.
6.2. Masat e propozuar gjatë fazës së operimit
6.2.1. Masat për mbrojtjen e tokës
Meqenëse ndikimet në tokë gjatë fazës operacionale janë të papërfillshme,
masat që parashikohen janë të natyrës parandaluese dhe ato kanë të bëjnë me
sa vijon:
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Trajtimi i kujdesshëm i vajrave dhe karburanteve në rast të rrjedhjes
eventuale nga automjetet. Nëse ato derdhen aksidentalisht në tokë, toka
duhet të hiqet me kujdes dhe të trajtohet në përputhje me si mbeturina
të rrezikshme.

6.2.2. Masat për mbrojtjen e ujërave
Gjatë mirëmbajtjes dhe aktiviteteve të kontrollit, personeli duhet të
respektojë kërkesat në drejtim të hedhjes së mbeturinave afër ujërave
sipërfaqësore dhe në lidhje me situatat eventuale në lidhje me rrjedhjen e
karburantit ose vajit nga automjetet. Në rast të rrjedhjes eventuale të
karburantit / vajit nga automjetet në sipërfaqen e tokës, pjesa e ndotur e
tokës duhet të hiqet menjëherë, të ruhet në enët përkatëse dhe të trajtohet si
e rrezikshme.
Për të parandaluar dhe zvogëluar sasinë e ndikimeve negative në ujë gjatë
fazës së operimit, duhet ndërtohet sistemi i grumbullimit dhe bartjes së
ujërave nga të gjitha hapësirat e objektit me infrastrukturën përcjellëse te
nënstacioni110/35/10(20) kV- Ferizaj 3 , Komuna e Ferizajt.
Edhe pse nuk lirohen ujera të ndotura, por ndotja ndodh si që e kemi
përshkruar në pasuset e mësipërme, në hapësirat prandaj duhet ndërtuar
kolektorët për grumbullimin dhe sistemin gypor për bartjen e ujërave të
ndotura nga tëra sipërfaqet punuese të lokacionin e sipërfaqeve për
parkimin e automjeteve.
Nga sipërfaqet e lart cekura ujerat e grumbulluar duhet të dërgohen për
trajtim në sedimentues dhe seperator për pastrimin e ujërave të ndotur me
grimca të ngurta dhe me vajra e yndyra të ndryshme. Separatori duhet
ndërtuar sipas standardeve dhe në bazë të përmasave dhe përshkrimit të
dhënë në projektin kryesor të ndërtimit të objektit me infrastrukturë
përcjellëse.
Seperatori duhet të rregullohet në atë mënyrë që të mund të kontrollohet
rregullisht në mënyrë vizuale uji i cili pastrohet dhe të merren mostrat e ujit i
cili pastrohet. Përpos sistemit të gypave duhet të ndërtohet edhe sistemi i ujë
mbledhësit rreth e përqark rrugëve dhe parkingut të automjeteve dhe
sipërfaqeve operacionale për grumbullimin dhe bartjen e ujërave të ndotura
gjerë në pusin sedimentues.
Pusi sedimentuese duhet të ndërtohet për sedimentimin e thërrmijave të
ngurta. Pas trajtimit në pusin sedimentus uji orientohet për trajtim të
mëtutjeshëm në seperatorin për pastrimin e ujërave të ndotur nga derivatet
dhe vajrat të cilat kanë rrjedh në sipërfaqet operacionale, nga pajimet e
punës, e pastaj ujërat e trajtuara në seperator të lëshohen në recipient.
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Gropa septike duhet të ndërtohet në atë mënyrë që të parashihet mundësia
për matjen e sasisë dhe mostrimit të ujërave të ndotura që shkarkohen në
recipient.
6.2.3. Masat për mbrojtjen e ajrit
Gjatë operimit të rregullt të objektit me infrastrukturë përcjellëse Nënstacioni 110/35/1O (20) kV – Ferizaj 3., nuk priten ndikime në ajër nga
funksionimi i pajisjeve, prandaj nuk rekomandohet asnjë masë për
zvogëlimin e këtyre ndikimeve. Në mënyrë që të zvogëlohen ndikimet
indirekte të shkaktuara nga lëvizja e automjeteve për ndërhyrje të
herëpashershme, masat që rekomandohen janë: përdorimi i makinerive
teknikisht të mira dhe operacionale, si dhe lëndë djegëse eko-miqësore.
6.2.4. Masat për menaxhimin e mbeturinave
Edhe gjatë fazës operacionale do të ketë gjenerim të mbeturinave, nga
mirëmbajtja e rregullt dhe servisimi, por ndikimet nga menaxhimi i këtyre
mbeturinave do të reduktohen në minimum pasi kontrollet rutinë dhe
mirëmbajtja do të kryhen nga stafi profesional. Masat për zvogëlimin e
ndikimeve negative të mbeturinave të gjeneruara gjatë funksionimit të
rregullt të objekteve do të përqendrohen në përputhje të vazhdueshme me
detyrimet ligjore për mbledhjen, dhe trajtimin e mbeturinave në kohë nga
kompanitë e autorizuara. Si një masë e veçantë, rekomandohet që të trajtohet
me kujdes mbetjet e rrezikshme të krijuara gjatë mirëmbajtjes, t'i mblidhni,
t'i ruani dhe t'i trajtoni në përputhje me legjislacionin kombëtar.
6.2.5. Masat për mbrojtjen e florës dhe faunës
Meqenëse nuk priten ndikime të konsiderueshme negative në speciet
bimore, komunitetet bimore dhe habitatet, nuk ka masa dhe rekomandime të
veçanta për eliminimin e ndikimeve të mundshme.
6.2.6. Masat për mbrojtjen e florës dhe faunës
Nuk planifikohen masa shtesë.
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7.0.
•
•

•
•
•

8.0.

MONITORIMI
Të bëhet monitorimin i përhershëm i ndikimeve negative në mjedis e
posaçërisht monitorimin e ujërave sanitare të cilat derdhën.
Monitorimi i ujit duhet të bëhet me marrjen e mostrave dhe kryerjen e
analizave në institute adekuate, për të vërtetuar nivelin e pastërtisë së
ujërave që shkarkohen.
Të bëhet kontrollimi i përhershëm i seperatorit të vajit dhe zbrazja e tij të
bëhet me kohë.
Kontejnerët për mbeturina duhet të zbrazën rregullisht.
Të respektohen të gjitha rregullat teknike dhe kërkesat lidhur me sigurinë
ndaj zjarrit, sigurinë në punë dhe mbrojtjen e mjedisit .
MASAT REHABILITUESE PAS PËRFUNDIMIT TË AKTIVITETIT
Pas përfundimit të jetë gjatësisë së objektit me infrastrukturën përcjellëse te
nënstacioni110/35/10(20) kV- Ferizaj 3, Komuna e Ferizajt, betoni dhe
konstruksionet tjera metalike, të largohen nga lokacioni, bazamentet si dhe
platot nga betoni duhet të shkatërrohen, imtësohen dhe të dërgohen në
deponi regjionale. Të gjitha mbetjet e mbeturinave të ngurta dhe ato të
inerteve që ekzistojnë ne sipërfaqet e lokacionit si shtresa e dheut të
kontaminuar patjetër duhet të largohen dhe të bëhet zëvendësimi me një
shtresë të humusit prej 0.5m trashësi të analizuar nga aspekti agrokimik,
pastaj duhet të bëhet ngjeshja e kësaj shtrese të humusit (dheut) me qëllim
që të jetë shtresa më kompakte, ashtu që të krijohet një substrat produktiv i
përshtatshëm për rikultivim.
Rikultivimi i këtyre sipërfaqeve të dëmtuara përfshin rivitalizimin në tërësi
të hapësirave të dëmtuara nga realizimi i projektit. Zgjedhja e modelit të
rikultivimit varet nga: Qëllimi i rikultivimit i cili nënkupton sipërfaqeve të
degraduara, prapë të ju kthehet funksioni i saj primar (prodhimi i biomasës),
të kthehet në gjendje të përafërt me ambientin rrethues dhe të mbjellën të
lashtat periodike të cilat kultivohen ne rrethin të lokalitetit, dhe kështu
zvogëlohet ndikimi negativ i këtij projekti në ekosistem.

9.0.

PËRFUNDIMET
Duke i analizuar të gjitha parametrat e procesit të punës në ndërtimin e
objektit me infrastrukturën përcjellëse te nënstacioni110/35/10(20) kVFerizaj 3, Komuna e Ferizajt të cilat ndikojnë në mjedisin jetësor dhe duke i
zbatuar të gjitha rekomandimet, masat e përshkruara ne ketë raport te VNMsë, duke pasur parasysh llojin e projektit kushtet dhe mjedisin rrethues të
lokacionit mund të konkludojmë se ndërtimi dhe funksionimi kontinual i
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objektit me infrastrukturën përcjellëse te nënstacioni110/35/10(20) kVFerizaj 3, Komuna e Ferizaj nuk shkakton ndikime negative në mjedis dhe
nuk rrezikon shëndetin e njeriut. Por me realizimin e këtij projekti, dhe në
pikëpamje të mbrojtjes së mjedisit mendojmë se mund të i lëshohet pëlqimi
mjedisor nga MMPH.
SHTOJCAT:
1. Certifikata e biznesit
2. Certifikata e pronës së paluajtshme
3. Kopja e Planit të parcelës
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