
 

 

Organizata partnere e shtetit udheheqes te BE-se 

eshte Umweltbundesamt GmbH nga Austria, e cila 

implementon projektet se bashku me Institutin 

meteorologjik te Finlandes dhe Qendren Gjeologjike e 

Meteorologjike te Ambientit ne Latvia. 

 

 

 

Si shtese e kesaj Departamenti i Ambientit, Ujit dhe 

Legjislacionit perbrenda Ministrise se Mjedisit e 

Planifikimit Hapesinor (MMPH), si dhe Instituti Hidro-

Meteorologjik i Kosoves jane institucionet kyqe per 

implementimin e projektit te binjakezuar. 

 

 

 

 

 

www.ammk-rks.net/twinning 
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Një projekt nga fondi i BE-së, I menaxhuar nga 
Zyra Ndërlidhese e Komisionit Evropian në 
Kosovë 

 

 

 
 

 

"Përkrahje sektorit të ambientit” në 

Kosovë 

Projekt i binjakëzuar i BE-së 

 

 
 

Austria në bashkëpunim me  

Finlandën e Latvian 

 

 

Një projekt nga fondi i BE-së, I menaxhuar nga 
Zyra Ndërlidhese e Komisionit Evropian në 
Kosovë 

 



 

 

Kosova dhe Ambienti 

Synimet e secilit shtet apo komunitet eshte te 

mbrojne, te ruajne e te permiresojne ambientin per 

gjeneratat e tanishme dhe te ardhshme dhe te 

krijojne menaxhment te qendrueshem te burimeve. 

Per te arritur keto qellime, shtetet dhe komunitetet 

propozojne politika per te siguruar nivel te larte te 

mbrojtjes se ambientit dhe per te siguruar kualitetin e 

jeteses se qytetareve. 

 

Projekti i binjakezuar i BE-se – Figurat kyqe 

Per forcimin e kapaciteteve institucionale e 

operacionale per te permiresuar kualitetin e ambientit 

ne Kosove, AMMK-ja (Agjensioni per Mbrojtjen e 

Mjedisit te Kosoves) drejton nje Projekt te 

Binjakezuar me ekspertize nga Austria, Finlanda dhe 

Latvia. 

 

Synimet 

Synimet e pergjithshme te ketij projekti jane 

permiresimet e qendrueshme dhe te vazhdueshme te 

gjendjes se ambientit duke perfshire kualitetin e ajrit, 

menaxhimin dhe kontrollin e resurseve te ujit per te 

takuar standardet evropiane, vecanerisht ne relacion 

me shendetin publik dhe zhvillimin ekonomik te 

Kosoves. 

 

 

Kohezgjatja 

22 muaj, nga 25 nentori 2010 deri me  

30 shtator 2012 

 

  

 
 
 

Buxheti 

1.0m EUR te financuara nga Unioni Evropian dhe 

0.1m EUR te bashkefinancuara nga Buxheti Shteteror 

i Kosoves 

Rezultatet kryesore te pritura 

• AMMK dhe departamentet relevante ne MMPH do 

te kene kapacitetin per te menaxhuar dhe 

mirembajtur monitorimin e aktiviteteve te lidhura 

me ceshtjet kyqe te ambientit, ku perfshihen edhe  

uji dhe kualiteti i ajrit. 

• AMMK do te prodhoje raporte te rregullta 

relevante te lidhura me ceshtjet kyqe te ambientit 

duke perfshire kualitetin e ujit dhe ajrit, mbrojtjen e 

ambientit etj dhe bashkepunimin me Agjensionin e 

Mbrojtjes se Ambientit te BE-se qe do te 

themelohet dhe do te respektohen kerkesat e 

raportimit 

• Baza e te Dhenave persa i perket ndotjes se 

ambientit do te jete e parapergatitur dhe e 

freskuar rregullisht 

• Informimi publik perreth qytetareve te Kosoves 

lidhur me ceshtjet e mbrojtjes se ambientit do te 

jete i ngjizur. 

 

Institucionet e perfshira 

AMMK eshte institucioni kyq qe mirret me secilin 

aspekt te ambientit ne Kosove. AMMK mbledh 

konceptet  profesionale dhe propozimet dhe  per 

MMPH dhe ministrive te tjera per te ndermarr masa 

per permiresimin e gjendjes se ambientit. Si shtese 

per kete AMMK prodhon dhe ofron perkrahje 

profesionale per politikat e ambientit ne Kosove.  


