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1. HYRJE 
 

Në bazë të Ligjit për Mbrojtjen e Mjedisit, Nr.03/L-025, Ligjit për Mbrojtjen e Ajrit nga 

ndotja, Nr.03/L-160 dhe Ligjit për Veprimtarinë Hidrometeorologjike, Nr.02/L- 79, 

AMMK/IHMK është e obliguar që të bëjë monitorimin e cilësisë së ajrit në tërë territorin e 

Kosovës, duke përfshirë zonat urbane, industriale dhe rurale. AMMK/IHMK, ka një sistem te 

monitorimit prej 11 stacioneve dhe stacionin mobil,. Stacionet e monitorimit janë të vendosur 

në qytetet e ndryshme të Kosovës, (Tab.1.). Stacionet monitoruese bëjnë monitorimin e 

pluhurit grimcore (particul matter; PM10, PM2.5), NO2, SO2, O3, CO. ( Tab.2).  

 

Agjencia Për Mbrojtjen e Mjedisit sipas legjislacionit në fjalë mbulon tri fusha me kryesore 

mjedisore: Monitorimin mjedisor, Sistemin e informatave mjedisore dhe Raportimin 

mjedisor.   

 

AKMM,  bënë monitorimin e mjedisit përmes matjeve sistematike, hulumtimit dhe vlerësimit 

të indikatorëve të gjendjes dhe ndotjes së mjedisit të cilat përfshijnë përcjelljen e faktorëve 

natyror, respektivisht ndryshimit të gjendjes dhe karakteristikave të mjedisit, të ajrit, ujit, 

tokës, pyjeve, llojllojshmërisë biologjike dhe peizazheve, florën dhe faunën, elementeve 

klimatologjike, mbështjellësit të ozonit, zhurmës, mbeturinave, paralajmërimit të hershëm të 

aksidenteve në mjedis së bashku me përcjelljen dhe vlerësimin e nivelit të ndotjes së mjedisit, 

si dhe detyrimeve dhe përgjegjësive të marra nga marrëveshjet ndërkombëtare. 

 

Raportimi për gjendjen e mjedisit/ Gjendjen e cilësisë së ajrit në Kosovë është përgjegjësi dhe 

detyrë e Drejtorisë Për Gjendjen e Mjedisit/Sektorit të monitorimit në kuadër të AMMK –së. 

Raporti për gjendjen e ajrit në Kosovë, hartohet çdo vit duke përfshirë të dhënat për 

monitorimin e gjendjes se ajrit si nga IHMK dhe operatoret industriale. Pra, raporti, përveç 

prezantimit të gjendjes së ajrit, ofron edhe një vlerësim bazuar në të dhënat ekzistuese nga 

sistemet e monitorimit të cilësisë së ajrit dhe të dhënave për emisionet nga operatorët 

ekonomik apo edhe nga burimet tjera të ndotjes së ajrit. 

 

Monitorimi i cilësisë së ajrit për vitin 20017, ka siguruar të dhëna për nivelin e ndotjes së 

ajrit, si dhe trendin e ndotjes për vite.  Pjesë e raportit janë edhe të dhënat nga vet monitorimi 

i emisioneve që bëhet nga operatorëve ekonomik, të cilët monitorojnë parametra të caktuar 

varësisht nga veprimtaria e tyre. Të dhëna për emisione janë prezantuar për: KEK, Fabrika e 

çimentos “SharrCem” dhe NewCoFeronikeli.   

 

Të dhënat e grumbulluara nga monitorimi i gjendjes së ajrit, të cilat janë të paraqitura në këtë 

raport përbëjnë informacion publik dhe përfshihen edhe në Sistemin Informativ të Mbrojtjes 

së Mjedisit. Këto të dhëna do të jenë një shtytje që të ndermirën masa afatshkurtra, 

afatmesëm dhe afatgjata për zvogëlimin, minimizimin dhe eliminimin e ndikimit të ndotjes së 

ajrit. 

 



Burimet e ndotjes  së  ajrit për vitin 2017 

 

Presionet në ndryshimet e gjendjes së kualitetit të ajrit, edhe në vitin 2017, është vlerësuar se 

kanë ardhur nga shumë burime ndotëse. Këto burime ndotëse kanë shkarkuar emisionet 

ndotëse të cilat janë në forma të ndryshme si në formë të gazta, të ngurtë në formë të 

grimcave të cilët shpërndahen në ajër.  Efektet ne ajër dhe në ekosistemin në përgjithësi  

mund të jenë në shumë drejtime dhe te pa llogaritshme për demin që mund te bëjnë. Ndotja e 

ajrit është vlerësuar me e lartë në vendet urbane, që sipas vlerësimeve të dhënave janë; 

Prishtina, Obiliqi, Drenasi, etj.  

Në Kosovë, gjatë viti 2017,  ndikimi më i madh në ndryshimin e cilësisë së ajrit janë 

evidentuar;.  

      

 Termocentralet (Kosova A dhe Kosova B)  

 Mihjet sipërfaqësore të linjitit në Obiliq  

 Kompleksi industrial në Mitrovicë 

 Industria e përpunimit të metaleve, jometaleve dhe kimike,    

 Ferronikeli në Gllogoc  

 Fabrika e çimentos-Sharrcem  në Han të Elezit 

 Industria e materialit ndërtimor, tani te shtrirë në disa regjione të vendit  

 Industria e përpunimit të drurit, tekstilit, lëkurë-këpucëve , ushqimore, Veprimtaria 

grafike,  

 Sistemet për ngrohje qendrore(ekonomit familjare dhe operatoreve, 

  Prodhimi i bazës së asfaltit dhe gurthyesve 

 Transporti rrugor, hekurudhor dhe ajror 

 Deponit urbane dhe industrial, etj.   

 

Tab.1. Emërtimi dhe lokacioni i stacioneve për monitorim të cilësisë së ajrit 

 

Nr.r. 

Emërtimi i 

Stac.monitoru

es 

Shenja e 

Stac.mon. 

 

Lokacioni Institucioni 

përgjegjës 

Parametrat që maten Tipi i 

zonës 

1 IHMK KS0101 IHMK,Prishtinë IHMK PM10,PM2.5,SO2, 

NOx, O3,CO 

Sfondi 

urban 

2 Rilindja KS0102 Oborri i Rilindjes, 

Prishtinë 

IHMK PM10,PM2.5 Sfondi 

urban 

3 Pejë KS0305 Sh. fillore “Lidhja e 

Prizrenit” 

IHMK PM10,PM2.5,SO2, 

NOx,O3,CO 

Sfondi 

urban 

4 Prizren KS0406 Kuvendi Komunal IHMK PM10,PM2.5,SO2, 

NOx,O3,CO 

Sfondi 

urban 

5 Hani I Elezit KS0508 Sh.fillore 

”Ilaz Hallaqi” 

IHMK PM10,PM2.5,SO2, 

NOx,O3,CO 

Sfondi 

urb./in. 

6 Gjilan KS0609 Kuvendi Komunal IHMK PM10,PM2.5,SO2, 

NOx,O3,CO 

Sfondi 

urban 

7 Drenas KS0103 Kuvendi Komunal IHMK SO2,PM10,PM2.5 Sfondi 

urban 



8 Obiliq KS0110 QMF IHMK PM10,PM2.5, 

SO2,NOx,O3,CO 

Sfondi 

urban 

9 Dardhishtë KS0111 Shkolla fillore IHMK PM10,PM2.5,SO2, 

NOx,O3,CO 

Sfondi 

indust. 

10 Palaj KS0112 Kosova Mont IHMK PM10,PM2.5,SO2, 

NOx,O3,CO 

Sfondi 

indust. 

11 Mitrovicë KS0204 Stacioni  i 

meteorologjisë 

IHMK CO,O3,PM10,PM2.5 Sfondi 

urban 

12 Stacioni Mobil 

 

 

 
Tab.2.  Normat e cilësisë së ajrit sipas Udhëzimi  Administrativ Nr.02/2011.      

Parametri Vlerat limite Njësia 

matëse 

Vlera 

limite(kufit

are) 

µg/m
3
 

Tejkalimet e lejuara 

për ditë brenda vitit   

NO2 Vlera limite për 1 orë, për 

mbrojtjen e shëndetit të njeriut 

µg/m
3
 200 18 

Vlera limite vjetore, për mbrojtjen 

e shëndetit të njeriut 

µg/m
3
 40 Nuk parashihet  

Vlera limite vjetore, për mbrojtjen 

e vegjetacionit 

µg/m
3
 30 Nuk parashihet 

SO2 Vlera limite për 1 orë, për 

mbrojtjen e shëndetit të njeriut 

µg/m
3
 350 24 

Vlera limite për 24 orë, për 

mbrojtjen e shëndetit të njeriut 

µg/m
3
 125 3 

CO Vlera limite  për mesataren ditore 

te maksimales 8-orëshe, për 

mbrojtjen e shëndetit të njeriut 

mg/m
3
 10 Nuk parashihet 

PM10 

 

 

 

PM2.5 

Vlera limite për 24 orë, për 

mbrojtjen e shëndetit të njeriut 

µg/m
3
 50 35 

Vlera limite vjetore, për 

mbrojtjen e shëndetit të njeriut 

µg/m
3
 40 Nuk parashihet 

Viti kalendarik µg/m
3
 25 Nuk parashihet 

O3 Objektivi afatgjatë, për mbrojtjen 

e shëndetit të njeriut 

µg/m
3
 120 Nuk parashihet 

Pragu i informimit µg/m
3
 180 Nuk parashihet 

Pragu i alarmit µg/m
3
 240 Nuk parashihet 

 
 

 

 

Parametrat monitorues ndotës dhe efektet në shëndet dhe mjedis  

SO2 (Dioksidi i sulfurit)- është gaz toksik  me veti acidike, pangjyrë dhe erë të forte. 

Burimet kryesore prej nga prodhohet ky gaz janë kapacitetet energjetike dhe ngrohtoret, 



transporti,  të cilat shfrytëzojnë  naftën dhe thëngjillin me cilësi të dobët e të cilat përmbajnë 

sulfur. 

Ndikimet në shëndet dhe mjedis. Janë të njohura efektet në zvogëlimin e volumit 

mushkëror, rritja e rezistencës së frymëmarrjes dhe simptome të tilla si pengesa në 

frymëmarrje, ngushtime në gjoks dhe zvogëlim të ritmit të  frymëmarrjes. Mund të shkaktojë 

kokë dhimbje dhe iritime të hundës. Dioksidi i sulfurit është ndër shkaktari kryesor i të 

ashtuquajturave shirat acidike, të cilat përshpejtojnë korrozionin e objekteve të ndërtimit dhe 

acidifikimin e dheut, liqeneve dhe rrjedhave të lumenjve. 

NO2 (Dioksidi i azotit)- NO2 përfaqëson rreth 80% të NOx). NO2 është gaz toksik, i cili 

kryesisht vjen nga djegia në makina, ngrohtore dhe nga termocentralet. 

Ndikimet në shëndet dhe mjedis. Oksidet e azotit kanë efekte të theksuara në mushkri por 

edhe në organet tjera si në mëlçi dhe shpretkë. Në gjak ka aftësi për krijim të meta 

hemoglobinës, e cila nuk lejon transportimin e oksigjenit. Gazrat nitroze në ajër mund të 

shndërrohen në shira acidike. Gjithashtu NO dhe NO2 janë kontribuues në hollimin e shtresës 

së ozonit. 

CO (Monoksidi i karbonit)-  është gaz shumë helmues dhe i djegshëm. Kryesisht është 

produkt i djegies jo komplete të lëndët djegëse. Konsumimi i duhanit në objekte të banimit, 

në zyre, makina dhe restorante e rrit përqendrimin e monoksidit të karbonit. 

Ndikimet në shëndet dhe mjedis. Qëndrimi i zgjatur në mjedis ku është prezent CO mund të 

zvogëloje sasinë e oksigjenit për frymëmarrje deri në at masë sa njeriu humb vetëdijen si 

shkak i mungesës së oksigjenit(asfiksi). Monoksidi i karbonit kontribuon në efektin në Gazrat 

Serrë dhe ngrohjen globale. 

O3 (Ozoni)- është substancë me toksicitet të lartë dhe me veti korrozive të theksuara që njihet 

si ndotës i zakonshëm. Ozoni formohet në atmosfere nga reaksioni mes oksideve të azotit, 

hidrokarbureve dhe dritës së diellit. Shumë nga pajisjet elektrike, si për shembull, televizorët, 

fotokopjuesit dhe motorët elektrik (që shfrytëzojnë brushat), prodhojnë sasi të tilla të ozonit 

sa njeriu shumë lehtë mund t’i nuhas si aromë. 

Ndikimet në shëndet dhe mjedis - ndikimet akute përfshijnë simptomat në sistemin 

respirator, ndryshime në funksionimin e sistemit mushkëror, rritje e ndjeshmërisë respiratorë 

dhe inflamacione respiratorë. Ozoni dëmton bimësinë dhe pyjet (efekti i foto oksidimit), 

prishjen e pamjes së qyteteve, parqeve nacionale dhe hapësirat për rekreacion. 

PM10/PM2.5 (Grimcat e pluhurit) - këto dy lloje të grimcave nuk janë kompozime të 

veçanta, por përqendrimi i masës së suspenduar në ajër që kanë diametër më të vogël se 10 

µm (PM10) ose diametër më të vogël se 2.5 µm (PM2.5). Posaçërisht në lokalitetet me trafik 

të dendur kur këta parametra tejkalojnë pragjet e lejuara apo VML, për publikun dhe 

popullsinë janë me rëndësi të veçantë. 

Ndikimet në shëndet dhe mjedis. Një numër i madh i studimeve tregojnë ndikime 

afatshkurtër në sistemin kardiovaskular, të cilat ndërlidhen me PM, ndërsa ndikime direkët në 



një numër të sulmeve në zemër janë argumentuar se shkaktohen nga prezenca e PM në ajër. 

Efekte afatgjata konsiderohen grimcat e pluhurit PM, të cilat kanë përmbajtje toksikologjike e 

të cilat sulmojnë sistemin respirator dhe zvogëlim të imunitetit për shkak të depërtimit të PM 

në thellësi të mushkërive dhe në  pjesët bronkiale veçanërisht PM2.5. 

Ne aspektin e përgjithshëm ndotja e ajrit rrit rrezikshmërinë për një mori efektesh në mjedis 

dhe shëndet; 

Efektet në shëndet 

 
Efektet ne ekosistem 

 
Efektet tjera 

 

- Reduktimin e funksionimit 

normal të organeve të 

frymëmarrjes,  

- Irritim të syve, hundës, gojë 

dhe fytit, 

- Sëmundjen e astmës dhe 

bronkitis, 

- Vështirësi në frymëmarrjes, 

kollitje, 

- Dobësim të organizmit, 

- Dhimbje koke dhe 

marramendje, 

- Çrregullime në sistemin e 

imunitetit dhe atë endokrin, 

- Çrregullime të sjelljeve 

neurotike, 

- Sëmundje kardiovaskulare, 

- Sëmundje kanceroz, 

- Vdekja e parakohshme, 

- Ndikime negative në 

shtatzëna etj., 

-Ndikon në zvogëlimin e 

biodiversitetit, 

- Ulë vlerën e të lashtave dhe 

kultura bujqësore, 

- Ndikon në acidifikimin e 

ujërave të pastra, 

- Zvogëlon cilësinë e ajrit , 

- Ndikon në ndryshimet 

klimatike dhe ne shtresën e 

Ozonit, 

- Rrit mundësin e katastrofave 

ekologjike(thatësira dhe 

vërshimet). 

 

- Ndikon në dëmtimin serioz të 

trashëgimisë kulturore 

(fasadave),  

- Në dëmtimin e objekteve 

banuese(dëmtim te materialeve) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vlerësimi i cilësisë së ajrit gjatë vitit 2017 

Në këtë raport pasqyrohet gjendja e cilësisë së ajrit për vitin 2017, rezultate këto te 

monitoruara nga stacionet monitoruese të IHMK-së për cilësi te ajrit.  

Raporti përmbledhës përfshin vlerat mesatare mujore si një vlerësim i përgjithshëm të 

gjendjes së ajrit në Kosovë. Rezultatet e mbledhura nga matjet automatike të parametrave 

ndotës të ajrit përpunohen, validohen dhe jepet një  vlerësim të gjendjes së cilësisë së ajrit në 

zonat e monitorimit.  

Vlerësimi i gjendjes së cilësisë së ajrit bëhet duke bërë krahasimin e vlerave të rezultateve të 

fituara me vlerat standard të lejuara sipas ligjeve dhe rregulloreve vendore në fuqi dhe sipas 

Direktivës 2008/50 EC, për cilësi të ajrit.( Tab.2.) Vlerësimi përfshin vlerat mesatare mujore 

dhe të njëjtat krahasohen me Vlerat maksimale të Lejuara (VML) sipas U.A.02/2011 për 

normat e cilësisë së ajrit.  

 

Vlerësimi i cilësisë së ajrit gjatë periudhës janar-dhjetor 2017 bazuar në të dhënat nga 

IHMK 

Ky vlerësim përfshin vlerat mesatare mujore dhe të njëjtat janë krahasuar  me Vlerat 

Maksimale të Lejuara (VML) sipas U.A.02/2011 për normat e cilësisë së ajrit. 

SO2 –(Dioskidi i sulfurit) - Nga të dhënat për matjen e përqendrimit të SO2 ( nga të gjitha 

stacionet monitoruese) nuk ka asnjë tejkalim të VML (Vlerës Maksimale të Lejuar) gjatë 

gjithë periudhës Janar-dhjetor  2017. (Tab.3.). 

Tab.3. Vlerat mesatare mujore të SO2 –(Dioskidi i sulfurit), nga të dhënat e stacioneve 

monitoruese 
Stacioni 

monitorues 

Muajt  Mesatarja 

.2017 I II III IV V VI VII VII IX X XI XII 

IHMK 7.5 6.2 5.5 4.4 1.5 4.9 * * 14.5 2.4 3.9 3.4 5.42 

Rilindje 8.2 7.3 * 6.3 3.4 * * * 28.8 24.8 1.8 4.7 10.66 

Drenas 19.6 37.9 8.8 10.8 6.3 10.1 21.2 17.9 18.2 38.9 22.3 * 19.27 

Mitrovicë * * * * * * * * * * 31.6 * 31.6 

Pejë * * * * * * * * * * * * * 

Prizren * * * * 17.8 18 * * 19.6 36.4 * * 22.95 

Hani i 

Elezit 

1.8 3.3 * 18.6 20.9 20 19.3 18.6 20.5 22.5 24.2 8.1 16.16 

Gjilan * 8 * * * * * * * * 4.9 8.9 7.26 

Palaj * * * * * * * * * * 21 26.7 23.85 

Obiliq 22.2 19.6 10.8 19.3 13.2 * 22.6 38.6 47 47.4 39.4 71.4 31.95 

Dardhishte * * * * * * * * * * * * * 

*-Nuk ka të dhëna 

 

 

 



Në fig.1. janë paraqitur vlerat mesatare vjetore dhe vlerat maksimale te lejuara të SO2 

(Dioskidi i sulfurit. Vlerat mesatare vjetore në të gjitha stacionet kan qnëë nën VML, gjatë 

tërë vitit.  

 

Fig.1. Vlerat mesatare mujore dhe vlerat maksimale te lejuara të SO2 

CO-(Monoksidi i karbonit)- Nga të dhënat për matjen e përqendrimit të CO ( nga të gjitha 

stacionet që kanë monitoruar për këtë parametër) nuk ka asnjë tejkalim të VML (Vlerës 

Maksimale të Lejuar) gjatë gjithë periudhës Janar-dhjetor  2017. (Tab.4.). 

Tab.4. Vlerat mesatare mujore të CO –(monoksidit të karbonit), nga të dhënat e stacioneve 

monitoruese 
Stacioni 

monitorues 

Muajt  Mesatarja 

.2017 I II III IV V VI VII VII IX X XI XII 

IHMK 4.2 6.2 1.3 0.2 0.88 * * * * 2.2 0.8 0.6 2.04 

Rilindje 3.2 3.4 1.5 0.8 1.7 1.9 1.8 * 2.9 2.8 0.68 0.7 1.94 

Drenas 0.8 0.67 1 0.85 3.2 6.8 3.3 3 3.5 2.8 2.6 0.92 2.45 

Mitrovicë 0.2 0.1 0.4 0.7 * 1 3.2 * 2 1.3 1.9 0.3 1.11 

Pejë * * * * * * * * * * * * * 

Prizren 1.2 * * * 0.52 2.3 2.7 * 2.3 * 2.9 3 2.13 

Hani i 

Elezit 

0.19 1.3 * 1.8 1.7 2 2.4 3.7 0.9 * 0.88 * 1.65 

Gjilan * * * * * 0.9 * * 0.4 * 4.1 7.1 3.12 

Palaj * * * * * * * * * * * * * 

Obiliq 0.71 0.7 0.55 0.66 0.53 * 0.9 0.55 0.57 0.83 1.17 1.3 0.77 

Dardhishte 2.1 2.1 2.3 3.2 * * 3.3 2 1.5 1.6 1.2 2.1 2.14 

*-Nuk ka të dhëna 
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Në fig.2. janë paraqitur vlerat mesatare vjetore dhe vlerat maksimale te lejuara të CO 

(Monoksidit të karbonit). Nuk ka pasur tejkalime të vlerave mesatare vjetore të CO, nga të 

gjitha stacionet monitoruese sipas VML.  

 

Fig.2. Vlerat mesatare mujore dhe vlerat maksimale te lejuara të CO 

 

 

1.1. NO2-(Dioksidi i azotit)- Nga të dhënat për matjen e përqendrimit NO2, Gjatë periudhës 

janar-dhjetor 2017 kishte tejkalime të lehta të VML dhe ate në stacionin monitories në 

IHMK, Rilindje,Mitrovicë, Prizren, Obiliq, Dardhishtë dhe në Han të Elezit (Tab.5.). 

VML për NO2 është 40 µg/m
3
.  

Tab.5. Vlerat mesatare mujore të NO2 –(dioksidi i azotit), nga të dhënat e stacioneve monitoruese 

Stacioni 

monitorues 

Muajt  Mesatarja 

.2017 I II III IV V VI VII VII IX X XI XII 

IHMK * 31.2 34.1 31.1 26.8 38.1 * * 13.5 * 45.6 22.8 30.4 

Rilindje 48.6 35.3 39.8 38.3 39.4 41.3 47.1 * 19.5 33.6 42.3 45.6 39.16 

Drenas 25.5 26.3 30 22.5 31.2 14 6.8 15.2 11.9 15.7 22.1 18.5 19.97 

Mitrovicë 12.8 49.1 28.8 26.3 * 13.2 12.1 12.3 13.6 12.1 5.4 10.8 17.86 

Pejë * * * * * * * * * * * * * 

Prizren 16.6 * * * 15 13.3 20.6 * 19.8 22.3 40.9 27 21.93 

Hani i 

Elezit 

44.7 * * 20.6 15 14.1 14.6 6 13.3 15.7 33.2 29.8 20.7 

Gjilan * * * * * 18.1 * * 37 * 30.8 48.1 33.5 

Palaj * * * * * * * * * 13.6 41.3 17.5 24.13 

Obiliq 35.8 18.5 18.2 18.6 33.2 * 16.3 12.8 13.5 14.3 49.6 22.2 23.00 

Dardhishte 30.3 15.2 15.2 10.6 * * 14.4 13.4 9.7 17.1 43.6 49.5 21.90 

*-Nuk ka të dhëna 

 

Në fig.3. janë paraqitur vlerat mesatare vjetore dhe vlerat maksimale te lejuara të NO2 (Dioksidi i 

Azotit). Nuk ka patur tejkalim te vlerave vjetore të NO2, nga të gjitha stacionet monitoruese për vitin 

2017. 
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                       Fig.3. Vlerat mesatare vjetore dhe vlerat maksimale te lejuara të NO2 

 

O3-(Ozoni)- Nga të dhënat për matjen e përqendrimit O3, gjatë periudhës janar-dhjetor 2017 nuk 

kishte tejkalime të VML, në asnjërën prej stacioneve monitoruese.(Tab. 6.). VML për ozon është 120 

µg/m
3
 

Tab.6. Vlerat mesatare mujore të O3 –(Ozonit), nga të dhënat e stacioneve monitor 

Stacioni 

monitorues 

Muajt  Mesatarja 

.2017 I II III IV V VI VII VII IX X XI XII 

IHMK * 31.2 34.1 31.1 26.8 38.1 * * 13.5 * 45.6 22.8 30.40 

Rilindje 48.6 35.3 39.8 38.3 39.4 41.3 47.1 * 19.5 33.6 42.3 45.6 39.16 

Drenas 25.5 26.3 30 22.5 31.2 14 6.8 15.2 11.9 15.7 22.1 18.5 19.97 

Mitrovicë 12.8 49.1 28.8 26.3 * 13.2 12.1 12.3 13.6 12.1 5.4 10.8 17.86 

Pejë * * * * * * * * * * * * * 

Prizren 16.6 * * * 15 13.3 20.6 * 19.8 22.3 40.9 27 21.93 

Hani i 

Elezit 44.7 * * 20.6 15 14.1 14.6 6 13.3 15.7 33.2 29.8 20.70 

Gjilan * * * * * 18.1 * * 37 * 30.8 48.1 33.50 

Palaj * * * * * * * * * 13.6 41.3 17.5 24.13 

Obiliq 35.8 18.5 18.2 18.6 33.2 * 16.3 12.8 13.5 14.3 49.6 22.2 23.00 

Dardhishte 30.3 15.2 15.2 10.6 * * 14.4 13.4 9.7 17.1 43.6 49.5 21.90 

 

*-Nuk ka të dhëna 

 

 

 

Në fig.4. janë paraqitur vlerat mesatare vjetore dhe vlerat maksimale te lejuara të O3 (Ozoni). Nuk ka 

patur tejkalim te vlerave mesatare mujore të NO2, nga të gjitha stacionet monitoruese për vitin 2017. 
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Fig.4. Vlerat mesatare vjetore dhe vlerat maksimale te lejuara të O3 

 

PM10-(Grimcat e pluhurit) - Gjatë viti 2017, nga të dhënat për matjen e përqendrimit të PM10, 

kishte tejkalime të VML si mesatare mujore :  

- Obiliq dhe Dardhishtë- 8 muaj  

- Prishtinë-IHMK dhe Rilindje - 4 muaj,  

- Drenas dhe Mitrovicë - 6 muaj dhe  

- Gjilan- 1 muaj., (Tab.7.) 

VML për PM10 është:  40 µg/m
3
 (Vlera Maksimale e Lejuar vjetore) dhe 50 µg/m

3
 (Vlera 

Maksimale e Lejuar për 24 orë të monitorimit kontinual). 

Tab.7.Vlerat mesatare mujore të PM10(grimcat e pluhurit), nga të dhënat e stacioneve monitoruese 

Stacioni 

monitorues 

Muajt  Mesatarja 

.2017 I II III IV V VI VII VII IX X XI XII 

IHMK 74.5 35.9 24.5 12 4.5 0.23 * * * 41.9 59.7 46.1 33.25 

Rilindje 77.5 41.3 29.1 15.2 1.8 1.4 20.2 * * 40 56.7 48.1 33.13 

Drenas 68.9 67.9 45.1 18 12.5 38.1 44.2 70.3 30.3 32 43.2 42.8 42.77 

Mitrovicë 43.5 40.1 38.5 15.3 * 39.3 40.1 44.5 28.2 28.9 41.3 36.6 36.02 

Pejë * * * * * * * 28.3 24.2 22.2 35.2 31.1 28.2 

Prizren * * * * 15.1 13.5 13.8 8.9 13.1 * * * 12.88 

Hani i 

Elezit * * * 7.5 * 15.2 15.2 * * 35.3 39.3 48.7 26.86 

Gjilan * * * * * 22.2 * * 39.1 * 73.4 124.4 64.77 

Palaj * * * * * * * * 28.9 31.1 41.2 22.6 30.95 

Obiliq 82.5 52.3 46.9 42.3 18.6 * 46.3 59.1 36.2 * 66.7 61.2 51.21 

Dardhishte 93.5 55.8 46.8 41.8 * * 45.2 56.7 32.5 36.4 44.6 63.2 51.65 

*-Nuk ka të dhëna 

Në fig.5. janë paraqitur vlerat mesatare vjetore dhe vlerat maksimale te lejuara të PM10. Sipas 

grafikonit vërehet se vlerat mesatare vjetore të PM10, në Drenas, Gjilan, Obiliq dhe Dardhishtë ka 

patur tejkalim mbi VML.  
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Fig.5. Vlerat mesatare vjetore dhe vlerat maksimale te lejuara të PM10            

 

PM2.5(grimcat e pluhurit)- Gjatë periudhës janar-dhjetor 2017, bazuar në të dhënat e IHMK, kishte 

tejkalime të  theksuara të VML për PM2.5 në Prishtinë –IHMK dhe Rilindje (janar, shkurt, nëntor dhe 

dhjetor) , Drenas dhe Mitrovicë (janar, shkurt dhe nëntor), Palaj (nëntor). Në stacionet monitoruese në 

Obiliq dhe Dardhishtë kishte tejkalime pothuaj në të gjithë muajt e vitit.(Tab.8). VML për PM2.5 

është 25 µg/m
3
 si Vlerë e Lejuar Maksimale për mesataren vjetore. Kjo VML merret si VML edhe për 

mesataren 24-orëshe. 

Tab.7.Vlerat mesatare mujore të PM2.5(grimcat e pluhurit), nga të dhënat e stacioneve monitorues 

Stacioni 

monitorues 

Muajt  Mesatarja 

.2017 I II III IV V VI VII VII IX X XI XII 

IHMK 64.7 30.8 18.5 8.2 2.97 2.8 * * * 23.9 44.1 37.9 26 

Rilindje 66.2 39.2 25.8 13.8 1.7 2.2 16.5 * * 23.4 40 36.7 26.55 

Drenas 66.2 61.4 23 10 15.2 16.1 20.8 20 14.7 18.3 40.3 31.1 28.09 

Mitrovicë 36 38.9 34.9 13.8 * 23.4 35.4 25.8 16.8 22.8 38.5 26.2 28.40 

Pejë * * * * * * * 18.1 19.7 14.5 28.6 15.2 19.22 

Prizren * * * 8 7.4 6.48 5 4.4 10.2 * * * 6.91 

Hani i 

Elezit * * * 3.08 * 12.3 12.7 * * 14.2 28.1 36.6 17.83 

Gjilan * * * * * 19.2 * * 12.6 * 11.8 51.1 23.67 

Palaj * * * * * * * * 14.7 24.1 35.1 17.5 22.85 

Obiliq 78.5 51.1 40.3 40.5 11.6 * 38.9 43.2 31.2 * 55.5 52.9 44.37 

Dardhishte 88.9 52 20 18.9 * * 13.1 21.4 15.6 26.3 40.6 53.5 35.03 

*-Nuk ka të dhëna 

 

Në fig.6. janë paraqitur vlerat mesatare vjetore dhe vlerat maksimale te lejuara të PM2.5. Sipas 

grafikonit vërehet se vlerat mesatare vjetore të PM2.5, në Prishtinë-IHMK, Prishtinë-Rilindje, Drenas, 

Mitrovicë, Obiliq dhe Dardhishtë ka patur tejkalim mbi VML. 
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Fig.6. Vlerat mesatare vjetore dhe vlerat maksimale te lejuara të PM10           
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Vlerësimi i cilësisë së ajrit PM10 dhe PM2.5 (grimcave te pluhurit), për stacione  

 në vitin 2017 

 

Duke analizuar të dhënat e IHMK nga stacionet monitoruese për cilësi të ajrit, gjatë vitit 207, 

prezantohen vetëm trendi i përqendrimit të PM10 dhe PM2.5 në 11 stacionet monitoruese. 

Për dy stacionet monitoruese në IHMK dhe në oborrin e Rilindjes, gjatë vitit 2017 kishte tejkalime të 

VML si për PM10 ashtu edhe për PM2.5. Këto tejkalime ishin të theksuara në muajt janar, mars, 

shkurt, tetor, nëntor dhe dhjetor.(Fig.7,8). 

VML
1
 për PM10: 40 µg/m

3
;  VML

2
 për PM2.5: 25 µg/m

3 

 
Fig.7. Vlerat mestarë të PM10&PM2.5 në Prishtinë/IHMK 

 

 
Fig.8. Vlerat mestarë të PM10&PM2.5 në Prishtinë/Rilindja 

 

Këta muaj karakterizoheshin me ҫfaqje të SMOGU-t dimëror i krijuar si rezultat i kushteve 

klimatike (shtypja e lartë atmosferike, lagështia e lartë dhe temperature jo të larta) dhe 

burimet e shumta të ndotjes së ajrit (transporti-përdorimi i thëngjillit, drurit, naftës, gazit, 

                                                      
1
 VML -Vlera Maksimale e Lejuar për PM10, mesatare vjetore sipas UA 02/2011 për normat e cilësisë së ajrit 

2
 VML-Vlera Maksimale e Lejuar për PM2.5, mesatare vjetore sipas UA 02/2011 për normat e cilësisë së ajrit 
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mbetjeve të ndryshme për ngrohje; industria energjetike-Termocentralet Kosova A dhe 

Kosova B, industritë e ndryshme dhe bizneset aktive). Gjatë gjithë periudhës së SMOG-ut, 

AMMK dhe MMPH ka informuar publikun për nivelet e ndotjes së ajrit dhe ka zhvilluar 

aktivitete të ndryshme me qëllim të minimizimit të kësaj ndotjeje 

Në tri stacionet monitorues të vendosura në zonën e ndikuar nga aktivitetet e KEK-ut (Obiliq, Palaj 

dhe në Dardhishtë), kishte tejkalime të VML për PM10 dhe PM2.5 edhe në muajt korrik, gusht e 

shtator, si rezultat i emisioneve nga Termocentralet Kosova A dhe TC Kosova B dhe aktivitetet tjera 

si nxjerrja e lignitit, transporti dhe deponimi i tij. Ky fakt argumentohet nga të dhënat nga emisionet e 

pluhurit, SO2 dhe NOx, të cilat janë pjesë e këtij Raporti. 

 
Fig.9. Vlerat mestarë të PM10&PM2.5 në Obiliq 

 

 
Fig10. Vlerat mestarë të PM10&PM2.5 në Dardhishtë 
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Fig.11. Vlerat mestarë të PM10&PM2.5 në Palaj 

 

Edhe në grafikun e prezantuar nga stacioni monitorues në Drenas, përveç sezonës së vjeshtë-dimër-

pranverë, kishte tejkalime të përqendrimit të pluhurit në formë të PM10 dhe PM2.5 (qershor, korrik 

dhe gusht). Vlerësohet se rezultat i këtyre vlerave mbi VML janë rezultat i aktiviteteve të Feronikelit, 

transportit rrugor dhe amvisnit, të cilat gjatë sezonit të ngrohjes përdorim lëndë djegëse me emisione, 

të cilat shkaktojnë ndotjen e ajrit.(Fig.12) 

 

 
Fig.12. Vlerat mestarë të PM10&PM2.5 në Drenas 

 

Nga të dhënat e siguruara në stacionin monitorues të cilësisë së ajrit në Han të Elezit vërehet tejkalim 

i VML të PM10 (dhjetor) dhe të PM2.5 në muajin tetor, nëntor dhe dhjetor. Edhe këtu konsiderohet 

fabrika e cementit Sharrcem si kontribuues i ndotjes së ajrit duke përfshi edhe burimet tjera sikur në 

qendrat tjera monitoruese.(Fig.13). 
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Fig.13. Vlerat mestarë të PM10&PM2.5 në Han të Elezit 

 

Nga grafiku, i cili paraqet cilësinë e ajrit në Mitrovicë, vërehet tejkalim i VML kryesisht për PM2.5 

(janar, shkurt, mars, korrik dhe nëntor) dhe në dy muaj tejkalim i vlerave të lejuara maksimale të 

PM10 (janar dhe gusht).(Fig.14). 

 
Fig.14. Vlerat mestarë të PM10&PM2.5 në Mitrovicë 

 

Nga grafiku 15, i cili paraqet cilësinë e ajrit në Gjilan, vërehet tejkalim i VML kryesisht për PM2.5  

në dhjetor dhe në nëntor dhe dhjetor tejkalim i vlerave të lejuara maksimale të PM10. (Fig.15).  
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Fig.15. Vlerat mestarë të PM10&PM2.5 në Gjilan 

 

 

Nga grafiku 16, i cili paraqet cilësinë e ajrit në Pejë, vërehet tejkalim i VML kryesisht për PM2.5 

vetëm në muajin nëntor, ndërsa për PM10 nuk kemi tejkalim të vlerave mesatare të PM10 në asnjërin 

prej muajve të vitit (Fig.16). 

 

 
Fig.15. Vlerat mestarë të PM10&PM2.5 në Gjilan 
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Në stacionin monitorues në Prizren nuk kishte asnjë muaj tejkalime të VML, për 

PM10&PM2.5.(Fig.16) 

 

Fig.16. Vlerat mestarë të PM10&PM2.5 në Gjilan 
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Trendi i cilësisë së ajrit për vitet 2012-2017 

Siç vërehet nga fig.17.  SO2,  ka variruar me vlera të ndryshme, por me e theksuar vërehet të 

jetë gjatë viteve 2015, 2016 dhe 2017. Vlerat limite për 24 ore  për mbrojtën e shëndetit duhet 

te jete deri 125 µg/m
3
. Ndotja me e lart nëpër vite për këtë parametër është në Obiliq, Drenas, 

Prizren, Han të Elezit.   

 

Fig.17. Trendi i vlerave të Dioksidit të sulfurit(SO2) 

 

Në fig.18. Vërehet se trendi i NO2  është luhatur prej vitit në vit. Ky ndotës vërehet se gjatë 

viteve  2015, 2016 dhe 2017, ka vlera më të theksuara veçanërisht në stacionet e vendosura në 

Prishtinë, Obiliq, Gjilan, Han të Elezit.  Verat limite vjetore për mbrojtën e shëndetit të 

njeriut është  40 µg/m
3
. Në bazë te mesatares vjetore nuk janë tejkaluar vlerat e NO2, në 

asnjërën prej stacioneve.  

        

Fig.18. Trendi i vlerave të Dioksidit të azotit(NO2) 

 

Në fig. 19.  Vërehet se trendi i rritjes se  ozonit  është me vlera më të theksuara në stacionin e 

Prizrenit dhe Hanit te Elezit për vitet 2013, 2015, 2016.  Vlerat prej 180 µg/m
3 

duhet te 

aktivizohet pragu i informimit, çka kjo shkallë nuk është arritur gjatë këtyre viteve.   
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Fig.19. Trendi i vlerave të Ozonit(O3) 

 

Në fig.20.  Vërehet se trendi i rritjes se  monoksidit te karbonit  është me vlera më të theksuara 

në stacionin e Prishtinës-IHMK, Obiliq, Peje, Prizren. Vlerat me te larta te theksuara janë për 

vitet 2015, 2016.  Vlerat limite për  mesataret ditore është 10 mg/m
3 

. 

 

Fig.20. Trendi i vlerave të monoksidit të karbonit(CO) 

 

Në fig.21  Vërehet se trendi i PM10 për vlerat mestarë vjetore është e ndryshme nëpër 

stacionet monitoruese. Vërehet se prej vitit 2013-2017, në stacionet e vendosura në Prishtinë-

Rilindja, Drenas, Obiliq, Gjilan dhe Han të Elezit, janë vlerat mesatare me te larta me PM10.   

Vlerat limite vjetore për mbrojtjen e shëndetit janë 40 µg/m
3
 . 
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Fig.21. Trendi i vlerave të grimcave të pluhurit(PM10) 

 

 

Në fig.22 vërehet se trendi i PM2.5 për vlerat mestarë vjetore është e ndryshme nëpër stacionet 

monitoruese. Vërehet se prej vitit 2013-2017, në të gjitha stacionet ka tejkalime të vlerave, por me e 

theksuar kanë qenë në Mitrovicë, Obiliq, Gjilan, Drenas. Vlerat limite vjetore për mbrojtjen e 

shëndetit janë 25 µg/m3 . 

 

 
 

Fig.22. Trendi i vlerave të grimcave të pluhurit(PM2.5)
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GJENDJA E EMISIONEVE NGA OPERATORET NDOTËS 

 

VLERËSIMI I EMISIONEVE NË AJËR NË TC KOSOVA A&B 

Janar – Dhjetor,  2017 

 

TC Kosova A dhe TC Kosova B janë dy termocentrale të drejtuara nga KEK-u dhe janë të vetmet 

termocentrale në Kosovë. Këto termocentrale janë të ndërtuara në lokacionin e Komunës së Obiliqit. KEK 

mbulon rreth 97% te nevojave me energji të popullatës në Kosovë. 

KEK është kompania publike e Kosovës, e cila ka në pronë dhe operon me asete të gjenerimit të energjisë 

elektrike dhe të mihjes së linjitit. Vlerësohet në ndër ndotësit më të mëdhenjtë në Kosovë.  

Trendi i emisioneve në Termocentralet Kosova A dhe Kosova B, gjatë muajve Janar-Dhjetor, 2017 

 

Sipas Direktivës 2001/80/EC, si dhe UA nr./2007 mbi rregullat dhe normat e shkarkimeve në ajër nga 

burimet e pa lëvizshme të ndotjes me djegie të madhe, janë si me posht; 

 

- SO2.............................................400 mg/Nm
3
 

- NOx............................................500 mg/Nm
3
 

- Pluhur..........................................50 mg/Nm
3
 

 

Më poshtë janë paraqitur grafikisht emisionet e Pluhurit, SO2 dhe NOx në Termocentralet Kosova A dhe 

Kosova B gjatë muajit Janar – Tetor të vitit 2017. 

Parametrat  e SO2, NOx dhe CO2 janë kalkuluar ( përveç emisionit të pluhurit, i cili matet) në  TCA , 

ndërsa në TCB janë të matura të gjithë parametrat e lartcekura. 

 

Emisionet e Pluhurit në mg/Nm
3
 

 

Në fig. 23 janë paraqitur emisionet e pluhurit në TC A dhe në TC B, nga shihet se në TC A  nuk ka patur 

tejkalim gjatë muajve Janar – Dhjetor ndërsa në TC B vlerat e pluhurit janë shumë të larta. 

 

 

          Fig.23. Emisionet e pluhurit në mg/Nm3 gjatë muajve  Janar – Dhjetor të vitit 2017 

 

 

 



 

 

Emisionet e SO2 në mg/Nm
3
 

 

Në fig.24. janë paraqitur emisionet e SO2  në TC A dhe në TC B. Në TC A nuk ka patur tejkalime te 

theksuara kurse në TC B shihet se gjatë muajve Janar, Shkurt, Maj, Qershor, Shtator, Tetor, Nëntor dhe 

Dhjetor ka pasur tejkalim te vlerave, ndersa gjatë muajit Mars, Prill, Korrik dhe Gusht nuk ka patur  tejkalim 

të SO2. 

 

 

                      Fig.24. Emisionet e SO2 në mg/Nm3 gjatë muajve  Janar – Dhjetor të vitit 2017 

 

 

1.1.  Emisionet e NOx në mg/Nm
3
 

 

Në fig.25, janë paraqitur emisionet e NOx në TC A dhe në TC B. Vrehet se në dy termocentralet ka 

tejkalime  te vlerave te NOx gjatë muajve Janar – Tetor, të 2017. 

 

 

          Fig.25. Emisionet e NOx në mg/Nm3 gjatë muajve Janar – Dhjetor të vitit 2017 

 

 



VLERËSIMI I EMISIONEVE NË AJËR NË FERONIKEL 

Janar – Dhjetor,  2017 

 

 

Kompleksi industrial NeëCo Ferronikeli ka filluar veprimtarin e saj prodhuese ne vitin 1984-1998. Ne vitin 

2006 është privatizuar dhe me 2007 ka filluar procesin e prodhimit. Feronikeli prodhon një ferroaliazh- 

feronikelin. Lënda e parë merret nga Minierat Gllavica dhe Çikatova, si dhe xehet te importuar nga 

Guatemala, Shqipëria, Indonezia, Turqia, Filipinet .Procesi i prodhimit te feronikelit si produkt final kalon 

neper disa faza; si bluarja e xehes, tharje dhe pjekja, shkrirja, rafinimi dhe ndarja e feronikelit . Lënda tjera 

në proces të prodhimit te feronikelit përdoren; linjitin, qymyrgurin, koksi, petrokoksi, guri gëlqeror, biomasa 

dhe mazut, qe përdoren si lënde djegëse dhe reduktues për proces. Feronikeli gjatë procesit të prodhimit 

liron emisionet ndotëse si ne ajër ashtu edhe në uji. Emisionet ne ajër rrjedhin veçanërisht nga furrat 

rrotulluese, furrat elektrike, konvertori dhe ngrohtorja.   

Më poshtë janë të paraqitur në mënyrë grafike emisionet e Pluhurit, SO2 dhe NOx  të matura në feronikel, 

gjegjësisht në: 

 

 Oxhakun e furrave rrotulluese; 

 Oxhaku e konvertorëve; 

 Furra elektrike nr.1. pas skruberit; 

 

Oxhaku i furrave rrotulluese 

 

Emisionet e matura të Pluhurit në mg/Nm
3
 

 

Në fig.26, janë paraqitur emisionet e pluhurit në Ferronikel, gjegjësisht në Oxhakun e furrave rrotulluese, 

nga shihet se nuk ka tejkalime nga vlerat e lejuara gjatë muajve Janar – Dhjetor të vitit 2017.  

 

 

Fig.26. Emisionet e matura të pluhurit në mg/Nm3 gjatë muajve Janar – Dhjetor të vitit 2017 te 

Oxhaku i furrave rrotulluese 

 

 

 

 

 



Emisionet e matura të SO2 në mg/Nm
3
 

 

Në fig.27.  janë paraqitur emisionet e SO2 në Ferronikel, gjegjësisht në Oxhakun e furrave rrotulluese, nga 

shihen se gjatë muajve Janar – Dhjetor të vitit 2017 nuk ka pas tejkalime nga vlerat e lejuara. 

 

 

        Fig.27. Emisionet e matura të SO2 në mg/Nm3 gjatë muajve Janar – Dhjetor të vitit 2017 te  

               Oxhaku i furrave rrotulluese 

 

Emisionet e matura të NOx në mg/Nm
3
 

 

Në fig.28. janë paraqitur emisionet e NOx në Ferronikel, gjegjësisht në Oxhakun e furrave rrotulluese nga 

shihet se gjatë muajve Janar – Dhjetor të vitit 2017 ka pasur vlera shumë të ulëta nga vlerat e lejuara, pra 

nuk ka pas tejkalime.  

 

 

Fig.28. Emisionet e matura të NOx në mg/Nm3 gjatë muajve Janar – Dhjetor të vitit 2017 te 

Oxhaku i furrave rrotulluese 

 

 



Oxhaku i konvertorit 

 

Emisionet e matura të Pluhurit në mg/Nm3 

 

Në fig.29. janë paraqitur emisionet e pluhurit në Ferronikel, gjegjësisht në Oxhakun e konvertorit. Sipas 

grafikut vërehet se nuk ka tejkalime nga vlerat e lejuara gjatë muajve Janar – Dhjetor të vitit 2017.  

 

 

Fig.29. Emisionet e matura të pluhurit në mg/Nm3 gjatë muajve Janar – Dhjetor të vitit 2017 

te Oxhaku i konvertorit 

 

Emisionet e matura të SO2 në mg/Nm3 

 

Në fig.30. janë paraqitur emisionet e SO2 në Ferronikel, gjegjësisht në Oxhakun e konvertorit, nga shihen se 

gjatë muajve Janar – Dhjetor të vitit 2017 nuk ka patur tejkalime nga vlerat e lejuara. 

 

 

Fig.30. Emisionet e matura të SO2 në mg/Nm3 gjatë muajve Janar – Dhjetor të vitit 2017 te 

Oxhaku i konvertorit 



Emisionet e matura të NOx në mg/Nm3  

 

Në fig.31. janë paraqitur emisionet e NOx në Oxhakun e konvertorit nga shihet se gjatë muajve Janar – 

Dhjetor të vitit 2017 ka pasur vlera shumë të ulëta nga vlerat e lejuara, pra nuk ka pas tejkalime.  

 

 

Fig.30. Emisionet e matura të NOx në mg/Nm3 gjatë muajve Janar – Dhjetor të vitit 2017 te Oxhaku 

i konvertorit 

 

Furra elektrike nr.1 pas skruberit 

 

Emisionet e matura të pluhurit në mg/Nm
3
 

 

Më poshtë është paraqitur grafiku vetëm për pluhur, pasi për parametrat tjera nuk monitorohen. 

Në fig.31. , janë paraqitur emisionet e pluhurit në Ferronikel, gjegjësisht në Furrën elektrike nr.1 pas 

skruberit, nga shihet se nuk ka tejkalime nga vlerat e lejuara gjatë muajve Janar – Dhjetor  të vitit 2017.  

 

 

Fig.31.  Emisionet e matura të pluhurit në mg/Nm3 gjatë muajve Janar – Dhjetor të vitit 2017 

te Furra elektrike nr.1 pas skruberit 



VLERËSIMI I EMISIONEVE NË AJËR NË SHARRCEM 

Janar – Dhjetor,  2017 

 

Fabrika e Sharrcem-Titan Group ndodhet 200 m afër vendkalimin kufitare të Kosovës me Maqedonisë,(  

Hanit të Elezit). Fabrika Sharrcem është e vendosur në afërsi të minierës se mergelës  dhe janë te ndara 

përmes rrugës magjistrale Prishtine Shkup. Që nga viti 2000 Çimentorja në Han te Elezit ka qenë në 

shfrytëzim të një kompanie te huaj të quajtur “Holcim”. Deri ne vitin 2010 kur edhe behet pjesë e Titan 

Group, Sharrcemi ka funksionuar po thuajse pa asnjë kriteri te respektimit të standardeve mjedisore. 

Në dhjetor të vitit 2010, pas një procesi të rregullt të privatizimit nga ana e AKP-së (Agjencia e Privatizimit 

te  Kosovës)  fabrika  Sharrcem u bë pjesë kompanisë Titan Group dhe u bashkua me grupin që konsiderohet 

si një nga prodhuesit më të mëdhenj të çimentos në nivel global. Procesi teknologjik i përfitimit të çimentos 

në të gjitha fazat e prodhimit është i përcjellë në masë të madhe apo të vogël me faktorë të cilët ndikojnë në 

mjedis. Ndikimet kryesore ne mjedis  nga industria e çimentos janë ndikimet ne ajër. 

Ndikimet te rëndësishme te emisioneve ne ajër vijnë  si rezultat i proceseve te djegies ne furrën rrotulluese  

si, pluhuri, NOx, SO2. Këto emisione burojnë pjesërisht prej zbërthimeve fiziko–kimike të lëndës së parë 

dhe pjesërisht  prej procesit të djegies së lëndës djegëse. 

 

Më poshtë janë paraqit në mënyrë grafike emisionet e Pluhurit, SO2 dhe NOx.. 

 

 Emisionet e Pluhurit në mg/Nm3 

 

Në fig.32. janë paraqitur emisionet e pluhurit në Sharrcem, gjatë muajve Janar – Dhjetor të vitit 2017, nga 

shihet se vlerat janë shumë të ulëta në krahasim me vlerën e lejuar.  

 

 

Fig.32.Vlera mesatare mujore  e emisioneve të pluhurit në mg/Nm3 gjatë muajve Janar – Dhjetor 

të vitit 2017. 

 

 

 

 

 

 

 



Emisionet e SO2 në mg/Nm3 

 

Në fig.33. janë paraqitur emisionet e SO2 në Sharrcem, nga shihen se vlerat janë shumë të ulëta gjatë muajve 

Janar – Dhjetor të vitit 2017.  

 

 

Fig.33.Vlera mesatare mujore e emisioneve të SO2 në mg/Nm3 gjatë muajve Janar – Dhjetor të 

vitit 2017. 

 

Emisionet e NOx në mg/Nm3 

 

Në fig.34. janë paraqitur emisionet e NOx në Sharrcem, nga shihet se nuk ka tejkalime gjatë  muajve Janar – 

Dhjetor të vitit 2017.  

 

 

Fig.34.Vlera mesatare mujore e  emisioneve të NOx në mg/Nm3 gjatë muajve Janar – Dhjetor të 

vitit 2017. 

 



 

 

 

 

 

 

Raportin e përgatiten: 

 

Tafë Veselaj- Udhëheqës i Sektorit të monitorimit 

Sabit Restelica- Zyrtar për cilësi të ajrit dhe zhurmës 

Ajet Mahmuti- Zyrtar për emisionet në ajër 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


