
NË VEND TË PARË

“Ndryshimet klimatike... nuk janë gjë tjetër veçse 

një formë e vdekjes së ngadaltë.”

Mendoj se pakkush prej nesh, në hartën e 

Botës, mund ta gjejë ishullin e vogël me emrin Tuvalu 

por, nga ana tjetër, unë jam i sigurt se shumëkush ka 

dëgjuar për fatin e tij të dhembshëm të zhdukjes. 

Rritja e përditshme e nivelit të detit, pak nga 

pak, e gllabëron truallin e këtij vendi të Paqësorit, 

ndërsa dhjetë mijë banorët, mesa duket do të jenë 

viktimat e para, por për fat të keq jo edhe të fundit, të ndotjes enorme, e cila vjen si 

pasojë e ngrohjes globale. Për më tepër, sipas parashikimeve, fatin e njëjtë mbase 

mund ta ndajnë edhe India, Bangladeshi, Maldivet...

Tuvalu është vetëm fillimi i asaj që e pret njerëzimin-planetin e Tokës-nëse 

nuk ndërmerren masa urgjente me qëllim të parandalimit të ndotjes agresive të 

mjedisit jetësor. Kjo ndikon mbi të gjithë ne, pavarësisht se a jemi vend i pasur ose i 

varfër, a jemi pjesë e Evropës, Azisë, Afrikës, Amerikës, Australisë. Materiet e 

dëmshme arrijnë kudo dhe askush nuk mund të izolohet prej tyre. 

Apelet, të cilët vite me radhë vijnë nga shkencëtarët, se ndotja e 

vazhdueshme e ujit, tokës dhe ajrit do të lënë pasoja të përhershme mbi brezat e 

ardhshëm hasin në vesh të shurdhër. Të gjitha konventat dhe protokollet janë thuaja 

se jofunksionale, për shkak se ndaj tyre nuk shoqërohen nga ndotësit më të 

mëdhenj, sepse në punën e tyre edhe më tej profiti është më me prioritet. Por, kjo 

nuk do të mbetet e pandëshkuar, prandaj natyra çdo vit, gjithnjë e më ashpër, filloi ta 

kthejë goditjen. Të gjithë jemi dëshmitarë të dimrave shumë të ftohtë dhe verërave 

gjithnjë e më të nxehta, të tornadove dhe uraganeve të cilët shkatërrojnë çdo gjë 

përpara vetes. Tatimi i ndotjes doemos duhet të paguhet.

Se sa i rëndësishëm është mjedisi jetësor flet edhe fakti se thuaja se të 

gjitha vendet e Botës, të drejtën e jetesës në mjedis të shëndetshëm e vendosin në 

aktin e tyre më të lartë – Kushtetutë. Kështu është edhe në Republikën e 

Maqedonisë, me të cilën garantohet jeta në mjedis të pastër edhe pse realiteti nuk 

shkon në favor të këtij përcaktimi kushtetues. Për vet faktin se banorët e kryeqytetit 

të Shkupit thithin ajër në të cilin ndotja është madje edhe për njëzetë herë më e 

madhe nga parametrat e lejueshëm, flet për neglizhencën e madhe kur bëhet fjalë 

për mbrojtjen e mjedisit jetësor. Në rrethana të ngjashme jetojnë edhe banorët e 

Tetovës, qytet ky i cili për shkak të çështjeve të parregulluara me vendgrumbullimin 

e mbeturinave, thjesht bën garë me Shkupin për primatin e qytetit më të ndotur në 

Maqedoni.

Ndotja nuk lë pasoja vetëm mbi natyrën, për fat të keq, ajo sulmon edhe 

shëndetin e njeriut, prandaj, të gjithë ne duhet të shqetësohemi më shumë për 

shkak të inercisë ndaj kësaj dukurie. Pasojat dhe të këqijat nga ndotja më së miri i 

kanë ndier qytetarët e Velesit, prandaj, pikërisht ata janë më të zëshëm dhe më 

luftarak kur përmendet rifillimi me punë i Fonderisë, e cila i ka helmuar për vite me 

radhë, ndërsa pasojat vështirë se do të zhduken ndonjëherë.

Njerëzit thonë se nëse e humb shëndetin atëherë ke humbur çdo gjë. 

Pikërisht për këtë, të gjithë së bashku duhet të punojmë në ngritjen e vetëdijes se 

mbrojtja e mjedisit në të cilin jetojmë nuk ka çmim. Ajo nuk mund të matet as me litra 

të oktanëve të përpunuar të benzinës, e as me thasë me beton, e as me kilogramë 

të mineraleve të përpunuar.

Se duhet të punohet në ndërgjegjësimin e të gjithëve, sidomos të 

qytetarëve, tregon edhe numri i ankesave të cilat gjatë vitit të kaluar kanë arritur në 

adresën e Ombudsmanit. Statistika modeste tregon se në Maqedoni mbizotëron 

vetëdije e ulët për rëndësinë e mjedisit jetësor. Jam i bindur se roli proaktiv i 

qytetarëve do të ndikojë mbi institucionet kompetente që me një ritëm më të shpejtë 

t'i implementojnë të gjitha strategjitë të cilat kanë për objektiv shkallën më të lartë të 

mbrojtjes së tokës, ajrit, ujit. 

Kur rreth dymbëdhjetë vjet më parë u publikua harta e Botës, në të cilën 

gjysma e Francës shfaqet nën ujë, si rezultat i ngrohjes globale, ndërkaq një numër i 

madh i vendeve ishuj ishin fshirë nga faqja e dheut, mbase shumica menduan se ky 

ishte një ekzagjerim i shkencëtarëve lucidoid. Por, shembulli i Tuvalu është vetëm 

një dëshmi se kjo nuk është shaka.

Ixhet Memeti
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MJEDISI JETËSOR

 Mjedisi jetësor përkufizohet si hapësirë e të gjitha organizmave të gjallë dhe 

pasurive natyrore, përkatësisht hapësirë e vlerave natyrore dhe të krijuara, raportet e 

ndërsjella të tyre dhe hapësirë e përgjithshme në të cilën jeton njeriu dhe në të cilën 

janë vendosur lagjet, të mirat për përdorim të përgjithshëm, objektet industriale dhe 

të tjera, përfshirë edhe ajrin, truallin dhe ujërat. Paraqet fushë jashtëzakonisht 

komplekse, e cila është vazhdimisht e ekspozuar në ndikime të ndryshme nga 

subjekte të shumta shoqërore, para së gjithash nga njeriu. Për këtë shkak, jo 

rastësisht mbrojtja dhe avancimi i mjedisit jetësor dhe natyrës është përcaktuar si një 

nga vlera themelore të rendit kushtetues. 

Padyshim se zhvillimi shoqëror, si në plan global ashtu edhe në mikro plan, 

në kufijtë e Republikës së Maqedonisë, nuk mund dhe nuk duhet të pengohet, por 

gjithashtu është e pamohueshme se veprimet e njeriut, në aspekt të dëshirës për 

profit sa më të madh dhe për jetë më komode, në masë të madhe reflektohen 

negativisht dhe shkaktojnë dëme të pariparueshme mbi mjedisin jetësor, e që 

paraqesin kërcënim serioz për ekzistencën e njeriut. Në këtë mënyrë, balancimi 

midis nevojës për zhvillim civilizues dhe për ruajtjen e mjedisit jetësor është 

domosdoshmërish i nevojshëm, e që gjithsesi ka të bëjë me nevojën e ngritjes së 

vetëdijes së qytetarëve.

Nëse i shikojmë gjendjet në Republikën e Maqedonisë, mund të 

konstatojmë menjëherë se edhe përkrah kornizës ligjore solide, me të cilën 

parashikohet mbrojtja dhe avancimi i të gjitha segmenteve të mjedisit jetësor, 

megjithatë nuk mund të thuhet se qytetarët thithin ajër të pastër, hanë ushqim të 

shëndetshëm dhe pinë ujë të pastër.

Duam ta pranojmë ose jo, rezultatet nga matja e ajrit ambiental në Shkup, 

edhe pse gjendja sigurisht se nuk është shumë më ndryshe edhe nëpër qytetet e 

tjerë ku funksionojnë kapacitete të mëdha industriale, tregojnë se qytetarët thithin 

ajër me koncentrime enorme të materieve të dëmshme, se një pjesë e mirë e 

ushqimit të cilin e konsumojnë prodhohet në tokë në të cilën ka koncentrim të 

palejueshëm të metaleve të rënda ose substancave të dëmshme dhe se jo rrallë herë 

shumica e qytetarëve pinë ujë i cili nga aspekti kimik dhe bakteriologjik nuk është i 

sigurt.  

Së këtejmi, nuk mjafton vetëm rregullimi normativ për mbrojtjen dhe 

avancimin e mjedisit jetësor, por edhe implementimi i tij në praktikë dhe zbatimi 

konsekuent i parimit për zhvillim të qëndrueshëm, që nënkupton se sistemi i 

mbrojtjes së mjedisit jetësor duhet të bazohet në miratimin dhe zbatimin e politikave 

të cilat sigurojnë proporcionalitet midis nevojave për zhvillim nga njëra anë dhe 

nevojave për mbrojtje të mjedisit jetësor, nga ana tjetër. Mirëpo, dihet se pjesa më e 

madhe e ndotësve të mëdhenj (kombinatet metalurgjike, minierat e flotacionet dhe 

kapacitetet përpunuese tjera në veprimtaritë primare) nuk janë pajisur me leje 

ekologjike të integruar dhe se deri në vitin 2014 duhet të jenë viktima të emetimit të 

substancave të ndryshme të dëmshme si rezultat i veprimtarisë së tyre, kështu që 

implementimi praktik i këtyre parimeve, krahas dobisë nga profiti do t'i prek pak 

pronarët e tyre. 

Konstatime:

Mungesë e aktiviteteve parandaluese për pengimin e rreziqeve nga ndotja e 

mjedisit jetësor, si dhe ndëshkimin e ndotësve.

Mungojnë aktivitete përkatëse për edukimin dhe informimin e qytetarëve për 

të drejtën e tyre për mjedis të shëndoshë jetësor, por edhe për obligimin për ruajtjen e 

tij.

Rekomandime:

Rritja e aktivitetit parandalues të shërbimeve inspektuese në nivel qendror dhe 

lokal për detektimin e rreziqeve të mundshme për ndotjen e mjedisit jetësor dhe 

ndëshkimin përkatës të ndotësve. 

 Ndërmarrja e aktiviteteve për edukimin dhe informimin e qytetarëve për të 

drejtën e ruajtjes së mjedisit të shëndoshë jetësor dhe për obligimin e tyre për tu 

kujdesur për mjedisin jetësor.

NGA PUNA E AVOKATIT TË POPULLIT



DISA FAKTE TË RËNDËSISHME PËR NGROHJEN GLOBALE 
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Përshtypja është se institucionet shtetërore por edhe ato të pushtetit lokal, që janë kompetente për implementimin e kornizës ligjore, me sa duket më shumë janë të 

interesuar vetëm për rregullimin normativ, monitorimin e gjendjeve me aksione të kohëpaskohshme për ngritjen e ndërgjegjes ekologjike dhe regjistrimin e gjendjeve. 

Megjithatë, nuk ka investime në infrastrukturë dhe ndëshkim adekuat të ndotësve, investime kthyese të mjeteve të grumbulluara për avancimin e mjedisit jetësor, ndërtimin e 

deponive rajonale sanitare, përmirësimin e gjendjeve me grumbullimin e mbeturinave komunale dhe ndërtimin e objekteve për riciklimin e tyre, investime në drejtim të 

përmirësimit të efikasitetit energjetik të objekteve me karakter publik, stimulimin e tyre përmes subvencionimeve, rritjen e mbikëqyrjes inspektuese në funksion parandalues, 

por edhe pranimin konsekuentë, e jo vetëm deklarativ, të rekomandimeve të Avokatit të Popullit.

Sa i përket gjendjes me mbrojtjen dhe realizmin e shkeljeve individuale dhe shkeljen e të drejtave të grupeve më të mëdha të qytetarëve nga fusha e mjedisit jetësor 

në vitin e kaluar, me përjashtim të reagimit energjik të qytetarëve të Velesit kundër ristartimit të Shkritores për Plumb dhe Zink “Zletovë”, për fat të keq u parashtrua një numër 

tejet i vogël i parashtresave
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Pasojat nga ngrohja globale janë si vijojnë:

Rritja e temperaturës për 1,5-4,5 °C në 100-150 vjet

Shkrirja e akullit në pjesët polare të Planetit Tokë

Rritja e nivelit të detit (shkrirja e akullit shkakton rritje të nivelit të detit, me ç'rast 
sjell   përmbytjen e disa ishujve dhe brigjeve)

Fatkeqësi natyrore: rritja e numrit të shpërthimit të zjarreve dhe thatësisë, rritja e 
vranësirave, përmbytjeve, uraganeve 

Ndikimi mbi shëndetin e njerëzve: valë të ngrohta vdekjeprurëse, ajër i keq, 
alergji dhe astma   

Zhdukja e specieve të kafshëve

Përveç kësaj, të dhënat statistikore në vijim janë 
dëshpëruese: 
 Toka po bëhet gjithnjë e më e nxehtë. Në vitin 1995 Komuniteti Shkencor 

Botëror njoftoi se ndryshimi është i pranishëm tashmë dhe se planeti Tokë gjatë 

njëqindvjetorit të kaluar është ngrohur për 0,5°C. Qysh në vitin 1896 kimisti i 

njohur suedez Svente Arenius, ka parashikuar se me dyfishimin e koncentrimit të 

CO  në atmosferë nga djegia e lëndëve fosile ka mundësi që temperatura globale 2

të rritet për 5,5 °C. Këto nuk janë larg vlerave 1,5 °C deri 4,5 °C të cilat tani fitohen 

nga simulimet kompjuterike të klimës për rritjen e dyfishtë të CO  në atmosferë.2

Nëse nuk ndërmerren masa për zgjidhjen e ngrohjes 
globale:

  Niveli i CO  vazhdimisht rritet. Gjatë shekullit të fundit ai është rritur për 2

madje 30 %. Nëse nuk reduktohet rritja e popullatës dhe përdorimi i lëndëve djegëse 
fosile të СО  do të dyfishohet diku në mesin e shekullit 21.2 

 Më e rëndësishme është se një pjesë e akullnajave polare mund të shkrihen dhe kjo 
të ndikojë në nivelin e ujit të deteve, i cili tanimë është ngritur midis 10 dhe 25 cm 
gjatë 100 viteve të fundit, ndërkaq deri në vitin 2050 mund të bëhet edhe trefish, me 
ç'rast sipërfaqe të mëdha bregdetare, të cilat janë të mbipopulluara, zonat të cilat 
gjenden në lartësi më të ulët bregdetare, madje edhe shtete të tëra do të ngelin nën 
ujë. Kjo, pjesërisht ndodh për shkak të zgjerimit të ujit kur ai ngrohet.

 Nëse lejojmë që temperatura të rritet për 4 gradë, atëherë do të ndodh një 
kaos i Tokës në përgjithësi. Sistemi klimatik tanimë pëson ndryshime për shkak të 
shkrirjes së akullnajave të Artikut, ndërsa me rritjen prej 4 shkallëve dhe shkrirjen e 
tërësishme të akullit polar do të jetë i pashmangshëm, sepse në këtë rast do të 
shkaktojë ngritjen e nivelit të detit për 70-80 m. Të gjitha brigjet detare të Botës do të 
përmbyten, bashkë me portet, qytetet, infrastrukturën dhe tokën pjellore. Reliefi i 
Tokës do të jetë sikur ai pas Epokës së akullt, kur niveli i detit është ngritur për 120 m.

 Më parë toka e ngrirë (Akulli i përhershëm) në rajonin e Alaskës dhe 
Siberisë kishin filluar të shkrihen, duke i çrregulluar kështu ekosistemet dhe 
infrastrukturën.

Çka duhet të bëhet për t'u penguar ngrohja?

Ndikimi i njeriut në ngrohjen globale sot është shumë i madh. Për herë të 
parë në historinë e Tokës, njerëzit kanë ndoshta rol vendimtar për ardhmërinë e 
ndryshimeve klimatike. E ardhmja më e ngrohtë mund të jetë rezultat i aktiviteteve të 
sotme të njerëzve, në të cilat emetohen sasi të mëdha të gazrave të cilët e mbajnë 
ngrohtësinë. Këta gazra janë pjesë e shkaqeve për rritjen e temperaturës për 0,5 
shkallë gjatë 100 viteve të fundit. Sot, për mbi çdo 6 miliardë njerëz të planetit, thuaja 
se 6 ton СО  emetohen në atmosferë në vit. Si rezultat i aktiviteteve tona, 2

koncentrimet e СО  janë rritur për 30% gjatë 250 viteve të fundit. Vendet e zhvilluara 2

industriale, në ditët e sotme, emetojnë më së shumti СО , ndërsa emisioni i СО  në 2 2

vendet në zhvillim është në rritje.

Përgjegjësia më e madhe u përket  vendeve të zhvilluara (kryesisht 
(SHBA-ve, Evropës dhe Japonisë). Këto vende do të duhet të angazhohen  më 
shumë për reduktimin e emisioneve. Meqë pasoja më e madhe nga ndryshimet 
klimatike do të jetë thatësia dhe mungesa e ujit, vëmendje e veçantë duhet t'i 
kushtohet zgjidhjes së këtij problemi. Protokolli i Kjotos (PK) paraqet hap tejet të 
rëndësishëm në kufizimin e emisionit të gazrave serrë (CO , CH , N O, HFCs, PFCs, 2 4 2

SF ) sepse për herë të parë janë specifikuar si obligime ligjore. Në përputhje me PK 6

vendet e zhvilluar kanë obligime specifike: në periudhën e parë (2008-2012), ato 
duhet t'i reduktojnë emisionet e përgjithshme të gazrave serrë për më së paku 5 %, 
në krahasim me emisionet e vitit 1990. Qëllimet e kontraktuara dallojnë ndërmjet 
vendeve të zhvilluara (SHBA-të janë zotuar se do t'i reduktojnë emisionet për 7 %, 
Bashkimi Evropian (BE) si tërësi për 8 %, Japonia dhe Kanadaja për 6 %. Kohëve e 
fundit, SHBA-të e kanë tërhequr obligimin e tyre në kuadër të PK-së, duke shkaktuar 
shqetësim në të gjithë botën
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Z. ABDILAQIM ADEMI - MINISTËR I MJEDISIT JETËSOR DHE PLANIFIKIMIT HAPËSINOR

Projekte më të mëdha të realizuara ose të filluara së 

realizuari në vitin 2012

Zbatimi i procedurës për ndarjen e koncesionit për , financimin, 

projektimin, ndërtimin dhe menaxhimin me mbeturina rajonale për 

mbeturina të forta komunale në rajonin planor Juglindor.   

Zbatimi i procedurës për ndarjen e koncesionit për financimin, 

projektimin, ndërtimin dhe menaxhimin me deponitë rajonale për  

mbeturina të forta komunale në rajonin planor të Pollogut.   

Vendosja e sistemeve për menaxhim me lloje të posaçme të 

mbeturinave( mbeturina nga paketimet, mbeturina nga bateritë dhe 

akumulatorët, mbeturina elektronike, mbeturina mjekësore etj.) 

Projekt për ndërtimin e sistemit  për transportin e ujit nga rajoni i 

puseve Ada e Poshtme deri te stacioni i pompimit ( Liqeni i Dojranit))

Hartimi i planit për menaxhim me basenin lumor Bregallnica

Projektimi dhe ndërtimi i stacionit të filtrimit në sistemin për furnizim 

me ujë në Gostivar.

Ndërtimi i stacionit të filtrimit në Gjevgjeli  

Projekt për ndërtimin e kanalizimit dhe stacionit të filtrimit për ujërat e 

zeza  në vendbanimin Vollkovë, komuna Gjorçe Petrov

Ndërtimi i stacionit filtrues për ujëra të zeza për fshatrat Gllumovë 

dhe Shishevë, komuna e Sarajit

Ndërtimi i i një pjese të kanalizimit fekal në vendbanimin Singeliq, 

komuna e Gazi Babës

Ndërtimi i kanalit për grumbullimin e ujit atmosferik dhe fekal në 

komunën e Haraçinës
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SIGURIMI  I TË DREJTËS PËR MJEDIS JETËSOR TE SHËNDOSHË E TË PASTËR,�IMPERATIV PËR TË GJITHË NE

 Nëse funksioni themelor i aparatit shtetëror është që në bazë të 

legjitimitetit të fituar nga qytetarët, të mundësojë realizimin e nevojave të 

përbashkëta të grupeve të ndryshme të qytetarëve, duke zhvilluar mekanizma për 

realizimin e të drejtave të garantuara me kushtetutë, atëherë është e qartë se ideja 

parësore e një ministri të mjedisit jetësor në udhëheqjen e  Ministrisë së mjedisit 

jetësor dhe planifikimit hapësinor është sigurimi maksimal i kushteve për 

realizimin e  së drejtës themelore të qytetarëve të Republikës së Maqedonisë që të 

jetojnë në mjedis të pastër dhe të shëndetshëm.

 Në këtë drejtim janë orientuar të gjitha përpjekjet tona, duke pasur 

parasysh se sektori i mjedisit jetësor është ndër më kompleksët dhe udhëheqja e tij 

kërkon angazhime të mëdha për koordinim, mjete të shumta financiare dhe 

investime si dhe përgjegjësi të mëdha të administratës në nivel lokal dhe qendror.

Problemet në mjedisin jetësor me të cilat përballen qytetarët e Republikës së 

Maqedonisë janë shumë të ngjashme me ato të shteteve tjera në rajon.

 Mungesa e sistemeve rajonale të integruara për menaxhim me 

mbeturina të forta komunale, mungesa e sistemeve për menaxhim me lloje të 

posaçme të mbeturinave, duke përfshirë edhe të rrezikshmet, mbulimi i 

pamjaftueshëm i vendbanimeve dhe komunave me sisteme për grumbullim dhe 

trajtim të ujërave të zeza ( sidomos për aglomeratet me mbi 10.000 banorë), 

nevoja e vendosjes së menaxhimit të integruar me rrjedhën e lumit, në 

pajtueshmëri me Ligjin e ri për ujërat, ndotja e ajrit me intensitet të ndryshëm  në 

pjesë të ndryshme të vendit, kontaminimi i tokës që rezulton me prodhimtarinë e 

prodhimeve bujqësore me cilësi joadekuate, ndryshimet klimatike etj. janë një 

pjesë e problemeve të identifikuara me të cilat ballafaqohemi. 

Një pjesë e këtyre gjendjeve janë historikisht të trashëguara, një pjesë janë 

rezultat i ndikimeve të ndryshme të mënyrës së jetesës  bashkëkohore, një pjesë 

janë probleme tonat nacionale, ndërsa një pjesë e tyre janë rajonale dhe globale.

 Ministria e  mjedisit jetësor dhe planifikimit hapësinor përmes aktiviteteve 

të veta strategjike, programore dhe planifikuese të realizuara përmes shërbimeve 

adekuate, orvatet që në mënyrë strategjike ta udhëheq këtë sektor në drejtim të 

mbrojtjes maksimale të mjedisit jetësor dhe sigurimin e zhvillimit të qëndrueshëm. 

Gjatë vitit 2012  janë ndërmarrë një sërë aktivitetesh, ndërsa me intensitet të njejtë 

do të vazhdohet edhe në vitin 2013. 

 Përgjegjësia jonë është edhe më e madhe nëse merret parasysh se ne jo 

vetëm që duhet të sigurojmë mjedis jetësor të pastër dhe të shëndetshëm, por 

duhet edhe të sigurojmë menaxhim të drejtë me resurset natyrore siç janë ujërat e 

ëmbla, shumëllojshmëria biologjike dhe të ngjashme, që i disponon Republika e 

Maqedonisë. Me këtë sigurojmë zhvillim të qëndrueshëm dhe  jetë cilësore të 

gjeneratave të tashme dhe të ardhshme

 Dhe më tej, duke i zgjidhur problemet në mjedisin jetësor në territorin 

tonë, ne inkuadrohemi në zgjidhjen e problemeve rajonale dhe globale duke i 

përmbushur njëkohësisht obligimet që i kemi ndaj marrëveshjeve ndërkombëtare 

të nënshkruara.

 Nëse bëjmë një pasqyrë të të arriturave në sferën e mjedisit jetësor në R. e 

Maqedonisë, të parën që do ta përmendja e që është me rëndësi të madhe është 

fakti se në rregullativën ligjore për mjedisin jetësor pothuajse tërësisht është 

transponuar legjislacioni evropian dhe janë futur standardet e larta ekologjike 

evropiane të përshtatura në kushtet vendore.

 Kjo paraqet bazë dhe kornizë solide për realizimin e misionit tonë edhe si 

ministri edhe si shtet  ku si figurë qendrore është qytetari.  

 Duke lëvizur nëpër atë rrugë, në periudhën e ardhshme na pret punë në 

drejtim të rrumbullakimit të kornizës juridike ekzistuese me akte nënligjore që duhet 

të sigurojnë mekanizma më të suksesshëm dhe më efikas për mbikëqyrje dhe për 

zbatimin e ligjeve të miratuara. Madje, me krijimin e kushteve për respektim 

maksimal dhe zbatim të ligjeve do ta arrijmë qëllimin tonë përfundimtar.

 Por, mbrojtja e mjedisit jetësor është komplekse dhe kërkon qasje të 

integruar dhe përfshirje të gjerë të të gjitha subjekteve shoqërore dhe së fundmi 

përfshirje të çdo individi. Asnjë ligj nuk mund të jetë mjaft i mirë nëse nuk 

respektohet dhe nëse nuk kemi vetëdije të zhvilluar  dhe përgjegjësi që ta ruajmë 

dhe përparojmë atë që e kemi trashëguar nga gjeneratat e kaluara, ndërsa ua kemi 

borxh gjeneratave të ardhshme.

 Me procesin e decentralizimit një pjesë e madhe e integrimeve janë bartur 

në nivelin lokal. Mirëpo, ajo që është e përbashkët është fakti se kapacitetet 

institucionale dhe njerëzore edhe në nivelin nacional edhe në atë lokal janë të 

pamjaftueshme, ndërsa të pamjaftueshme janë edhe në subjektet e involvuara( 

sidomos në sektorin industrial) që duhet ti zbatojnë direktivat e BE-së të 

transponuara në legjislacionin e Maqedonisë. Duke i realizuar politikat tona dhe 

duke mbajtur llogari për nevojat dhe mundësitë e subjekteve ekonomike është e 

qartë se pse  ndonjëherë duhet të ofrojmë masa alternative, të balancuara, 

përkatësisht të harmonizuara. Qëllimi ynë nuk është ta zmbrapsim ekonominë, por 

të krijojmë kushte dhe ti tejkalojmë pengesat dhe dobësitë.

 Në këtë drejtim shteti do të vazhdojë me përforcimin e sistemit nacional të 

menaxhimit me mjedisin jetësor, me përforcimin e kapaciteteve të administratës në 

nivel lokal dhe qendror, si dhe sigurimi i kapacitetit dhe strukturave institucionale të 

nevojshme për proces të përshpejtuar të identifikimit, përgatitjes dhe implementimit 

të programeve dhe projekteve sipas kërkesave  për mbështetje dypalëshe dhe 

shumëpalëshe.
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RAPORT NGA MBIKËQYRJA INSPEKTORIALE  
NË VITIN 2012

 Në pjesën e mbikëqyrjes inspektoriale  gjatë vitit 2012 janë 

bërë 2.594 mbikëqyrje inspektoriale me ç'rast ishin përpiluar 2.594 

Procesverbale për konstatim, me të cilat konstatohen gjendje të caktuara 

të hasura në vendin e ngjarjes gjatë kryerjes së inspektimit, me ç'rast 

ishin marrë 335 vendime me të cilat u urdhërohet kryerja e aktiviteteve të 

caktuara  subjekteve juridike ose personave fizik ose ndalohen aktivitete 

të caktuara në procedurë inspektoriale.  

 Janë parashtruar 45 procedura kundërvajtëse (urdhërpagesa 

ose komision kundërvajtës) dhe 10 procedura penale . 

 Janë përpiluar gjithsej 145  njoftime me të cilat njoftohen 

personat juridik dhe fizik etj. për konstatime të caktuara nga procedura 

administrative (komuna, qytetarë. Organizata joqeveritare dhe të 

ngjashme).

REKOMANDIM NË GJENDJE TË KONCENTRIMIT TË 
ZMADHUAR TË SUBSTANCAVE NDOTËSE NË AJËR:

Qytetarët të mos i shfrytëzojnë automjetet e tyre pa ndonjë 

nevojë të madhe, më shumë persona të udhëtojnë me një veturë në 

kohë të njëjtë;

 

Të shfrytëzohet transporti publik;

Të shfrytëzohet lëndë djegëse e pastër për ngrohje të 

amvisërive individuale;

Të mos shfrytëzohet për ngrohjen e amvisërive individuale vaj 

mbeturine i djegur (motorik, hidraulik dhe vaj i amvisërive), mobilie 

dhe mbetje të drurit të lyera me vernik ose të ngjyrosura, stiropor, 

PET ambalazhë, copa gome dhe çfarëdo materie sintetike;

Lëvizje dhe aktivitete të kufizuara  në vend të hapur të 

popullatës më të ndjeshme (fëmijëve, pleqve,të sëmurëve kronik nga 

mushkëritë dhe sistemi i enëve të zemrës, me rrezik të veçantë për të 

sëmurët nga astma e mushkërive të bardha), por edhe për personat, 

të cilët angazhimin e tyre profesional e kryejnë në vend të hapur në 

zonat e ndotura të qytetit. 

PROF. DR. DRAGAN GJORGJEV, INSTITUTI PËR SHËNDET PUBLIK I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË 

KOSTOJA E NDOTJES GJATË VITIT TË KALUAR KAP SHUMËN PREJ 253 MILIONË EURO 

Shkurt 2013 - Numër 7Avokati P     pullit

 Njëkohësisht, edhe Inspektorati shtetëror i mjedisit jetësor, në mënyrë 

komplementare me shërbimet lokale inspektoriale për mjedis jetësor ndërmerr 

masa të përforcuara të kontrollit si dhe aktivitete parandaluese për detektimin e 

rreziqeve të mundshme  për ndotjen e mjedisit jetësor dhe sankcionim adekuat të 

ndotësve. Nëse arrijmë të sigurojmë prioritet të lartë të problemeve  me mjedisin 

jetësor në politikat tjera shtetërore, nëse sigurojmë zbatim të qasjes së integruar 

në zgjidhjen e problemeve në rajon, sidomos në menaxhimin me resurset ujore

 

dhe menaxhimin me mbeturinat, në drejtim të sigurimit të investimeve kapitale për 

financim të infrastrukturës në këto sfera, mund të flasim për sistem të mirë 

nacional për mbrojtje të mjedisit jetësor , i cili nga ana tjetër kërkon vetëdije të 

zhvilluar publike dhe respektim të mënyrave të njohura pozitive të sjelljes ndaj 

mjedisit jetësor nga çdo subjekt shoqëror dhe nga çdo individ. 

Gjatë stinës së dimrit, sidomos në 

qytetet e mëdha, janë të shpeshta 

lajmet të cilët njoftojnë se qytetarët 

thithin ajër të dëmshëm. Sipas 

Jush, kush është fajtori kryesor për 

gjendjen e këtillë? 

Gazrat dhe materiet ndotëse 

të ajrit kryesisht janë rezultat të 

proceseve të djegies së karburanteve, 

të pluhurit dhe aktiviteteve ndërtimore dhe gjithsesi trafikut. Konkretisht, sa u 

përket burimeve të mundshme të të ashtuquajturave grimca të suspenduara nga 

10 mimronë, tre llojet më të rëndësishëm për ndotjen e ajrit në Shkup janë: 

industria lokale (me përafërsisht 30% pjesëmarrje), proceset e ngrohjes (30%), 

pluhuri i xhadeve në qytet (rreth 15%) dhe të tjerë, në mesin e të cilëve gjithsesi 

përqindje serioze zë edhe trafiku. Ngrohja e shtëpive gjatë stinës së dimrit paraqet 

burim kryesor të ndotjes së ajrit, e që nga ana tjetër gjithashtu bart me vete edhe 

rreziqe nga e ashtuquajtura ndotje e brendshme e ajrit, në ambientet e mbyllur të 

cilët ngrohen me sistem të hapur. Gjithashtu, temperatura e ajrit, gjerësia 

gjeografike, presioni barometrik, shpejtësia dhe drejtimi i erës po ashtu janë 

faktorë serioz të cilët ndikojnë në ventilimin e ajrit në qytet. Për fat të keq, në Shkup 

këta faktorë janë të pavolitshëm dhe e limitojnë mundësitë e qarkullimit dhe 

pastrimit të ajrit në qytet, ndërkohë që e rrisin nivelin e materieve ndotëse deri në 

kufij toksikë. Në veçanti, në zonat kufitare të shtetit, në ndotjen e ajrit ndikojnë 

edhe materiet ndotëse të cilat barten nga vendet fqinje.

Maqedonia ka ligje të cilët e rregullojnë këtë fushë, sidomos sa u përket 

ndotësve të mëdhenj, por a janë ata mjaftueshëm restriktivë?

Republika e Maqedonisë ka akte ligjore, ka edhe dokumente strategjike 

për cilësinë e ajrit, por e gjithë kjo, tani për tani, është vetëm në letër. Nevojiten 

investime serioze në ndryshimin e teknologjisë të të gjitha proceseve të cekura më 

lartë të cilët e ndotin ajrin. Së këtejmi, implementimin në praktikë të ligjeve, në rend 

të parë, duhet ta monitorojnë shërbimet inspektuese të Ministrisë së Mjedisit 

Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor. Inspektorët, nga inspektimi i realizuar, duhet të 

përpilojnë program vjetor për kontrollin e emisioneve të materieve ndotëse, para 

së gjithash të kapaciteteve industriale, por duhet të zbatojnë edhe kontrolle të 

jashtëzakonshme të të njëjtëve, sipas ankesave të qytetarëve dhe për të njëjtat të 

informojnë. Nuk jam i sigurt se bëhet ky lloj inspektimi. Atë që di është se ka 

probleme me kontrollet laboratorike sepse Laboratori Qendror i Ministrisë ka 

probleme edhe me kuadrin edhe me mirëmbajtjen dhe furnizimin e rregullt të 

materialeve konsumuese. Për më tepër, nuk investohet as në instrumente të reja, 

laboratori madje nuk është as i akredituar dhe gjithsesi që është inferior në aspekt 

të kapaciteteve të cilët i kanë kompanitë private. Nga ana tjetër edhe lëshimi i 

Lejeve për punë për kapaciteteve industriale shkon ngadalë, me një numër të 

madh të vështirësive të cilat kompanitë i kanë të përcaktuara si obligime për të 

siguruar teknologji më të pastër, të cilën e kërkojnë ligjet e vendit por edhe ato 

evropiane. Për këtë shkak, në të shumtën e rasteve prolongohen afatet nga ana e 

shtetit e që nga ana tjetër sigurisht se ndikon mbi cilësinë e ajrit të cilin e thithin 

qytetarët.

Çfarë pasojash lë ajri i ndotur mbi shëndetin? 

Fatmirësisht, qytetarët gjithnjë e më tepër informohen me gjendjen e 

cilësisë së ajrit dhe rrezikun mbi shëndetin e tyre. Për këtë mund të informohen 

edhe në ueb faqen e Ministrisë së Mjedisit Jetësor dhe në ueb faqen e Institutit për 

Shëndet Publik, ndërkaq duke filluar nga ky vit informata të posaçme harton dhe 

dërgon edhe Qeveria e Republikës së Maqedonisë, përkatësisht Grupi i posaçëm 

i formuar punues ndërsektorial, i cili e monitoron cilësinë e ajrit dhe informon e 

alarmon për masat e nevojshme.

Përndryshe, koncentrimet e materieve ndotëse të ajrit sigurisht se bartin 

edhe pasoja serioze mbi shëndetin e popullatës. Mbi ashpërsinë e këtyre 

efekteve ndikojnë edhe faktorët individual, por në të shumtën e rasteve pasojat 

shëndetësore janë në formë të shkallës së rritur të vdekshmërisë së përgjithshme 

të popullatës, shkallës së lartë të sëmundjeve të rrugëve dhe organeve të 

frymëmarrjes, si dhe sëmundjeve kardiovaskulare, përfshirë sulmet e 

shpeshtuara të astmës tek të sëmurët nga astma. Këto rreziqe veçanërisht janë të 

pranishme tek fëmijët, personat e moshuar dhe të sëmurit kronik.  
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NDOTJA E AJRIT NË MAQEDONI  

ÇMIMI I BETEJËS ME NDOTJEN ËSHTË 1300 JETË DHE 250 MILIONË EURO 

Shkurt 2013 - Numër 7 Avokati P     pullit

 Qyteti i Shkupit në vitin 2011 bëri hap të madh sa i përket transparencës 

së informatave për kualitetin e ajrit me instalimin e sistemit: “Shkupi merr frymë” i 

përbërë nga një stacion matës në rrugën “Makedonia”, në qendër të qytetit, i cili në 

mënyrë autohmatike, përmes internetit, i publikonte të dhënat për koncentrimin e 

materieve ndotëse. Të dhënat, të cilat i jepte ky aparat, na e bënë me dije se 

përmes frymëmarrjes thithim çdo gjë por jo ajër të pastër. Kuptuam se mushkëritë 

më së shumti na “ëmbëlsohen” me grimca pluhuri me madhësi mikroskopike prej 

2.5 dhe 10 mikrometra të cilat shkaktohen nga trafiku, industria, ngrohtoret, 

ngrohja e amvisërive, qymyri dhe nafta dhe “bum”-it të ndërtimeve të godinave 

administrative. Madje në doza të cilat, në periudha të caktuara kohore, për më 

shumë se 10 herë i tejkalonin përqendrimet e lejuar ligjore. Kuptuam se ato grimca 

të famshme të suspenduara pluhuri në të vërtetë janë koktej nga: pluhuri i qymyrit, 

pluhuri, pikat e holla të lëngësirave të cilat emetohen nga makinat dizel, 

termoelektranat, industritë, pluhuri i shpërndarë nga era, oxhaqet, poleni. I thithim 

përmes frymëmarrjes dhe ato shkaktojnë dëmtim të syve, probleme me 

frymëmarrjen, bronkeve, dëmtime të mushkërive, kancer, helmim me metale të 

rënda dhe sëmundje të zemrës. Banka Botërore ka përllogaritur se për çdo vit nga 

këto grimca vdesin para kohe mbi 1300 bashkëqytetarë tanë. Me mijëra sëmuren, 

ndërsa nga e gjithë kjo lejojmë luksin që ekonomisë, edhe ashtu të pazhvilluar dhe 

të varfër, t'i shkaktojmë humbje prej 250 miliona euro në vit. 

Si reagojnë autoritetet? Janë të trembur. Pas presionit nga publiku i 

shqetësuar me të drejtë, ata vendosën të bëjnë një hap pas. E ndërprenë burimin 

e informatave, me ç'rast fillimisht, në fillim të vitit 2012, pa ndonjë justifikim të 

logjikshëm Qyteti i Shkupit e ndërpreu faqen e internetit, në të cilën publikoheshin 

të dhënat për ndotjen. Në verë e ndërprenë, ndërkaq në vjeshtë ky stacion u hoq 

tërësisht. Justifikimi ishte se rreth e qark tij zhvillohen ndërtime të disa objekteve 

nga të cilët do të ngrihej shumë pluhur dhe, sipas tyre,  sensorët e stacionit matës 

të të dhënave do t'i bënte konfuz, kështu që të dhënat nuk do të ishin të 

besueshme. Masa të tjera nuk u ndërmorën. Gjatë kësaj stine të dimrit, Ministria e 

Mjedisit Jetësor i lidhi në internet stacionet e saj matës. Informatat janë edhe më të 

këqija sesa vitin e kaluar. Në disa vende në Shkup, ndotja nga pluhuri është madje 

20 herë më e lartë nga e lejuara edhe atë me ditë të tëra. Mjekët thonë se kjo është 

sikur të marrim frymë nga thesi i fshesës me korrekt. 

Pas justifikimeve të zakonshme se qyteti shtrihet në fushëgropë dhe pas 

vënies në pah të zgjidhjeve të këqija urbanistike, qysh nga rindërtimi i tij pas 

tërmetit, me të cilët është penguar ajrimi natyror, aktivitetet u zhvilluan vetëm në 

kontekst të takimeve dhe formimit të një grupi punues ndër-sektorial, i cili duhet të 

përballet me problemin. Është vendosur të ndërmerren masa në rast se ndotja 

serioze nga pluhuri zgjatë 10 ditë një pas një. Ndërkaq, kjo vështirë se do të 

ndodhë sepse zakonisht pas një jave të motit të qetë, i cili shkon në favor të 

smogut ndodhë të ketë reshje ose të fryjë erë dhe për një-dy ditë të pastrohet ajri. 

Nga kjo rezulton se qytetarët, në numrin më të madh ditëve, jetojnë në një koktej 

jashtëzakonisht të rrezikshëm të gazrave helmues, por autoritetet nuk kanë shkas 

formal për aksion. Qyteti i Shkupit, para Vitit të Ri, kur ndotja e arriti kulmin, 

megjithatë doli me rekomandime nga të cilat mund të shihet serioziteti i situatës. 

Njëra nga këshillat ishte të mos dilet jashtë dhe të mos hapen dritaret e shtëpive, 

gjë që do të thotë se madje edhe ajri i ndenjur i shtëpisë është më i pastër sesa ai i 

jashtmi, ndërsa ky nuk është lajm i mirë. U rekomandua shfrytëzimi i transportit 

publik, por në asnjë pjesë të qytetit nuk u kufizua trafiku, madje për asnjë kategori 

të makinave. U rekomandua përdorimi i karburanteve më të pastër dhe shmangia 

e proceseve industriale të cilët kontribuojnë në ndotje dhe u paralajmëruan 

kontrolle më të shpeshta. 

Nga të dhënat e stacioneve matës, të cilët i mundësoi Ministria këtë vit u 

sqarua edhe një çështje. Shkupi nuk është qyteti i vetëm në vend i mbërthyer me 

mjegullën helmuese. Përkundrazi, në Tetovë vazhdimisht regjistrohet ndotje 

enorme e cila në mënyrë konstante qëndron për një periudhë më të gjatë kohore, 

ndotje e cila ua kalon madje disa lagjeve më të ndotura të Shkupit. 

 Megjithëkëtë, qytetarët kanë të drejtë të informohen, ndërkaq politikanët 

doemos duhet të jenë të njoftuar me koston serioze ekonomike të cilat shkaktohen 

si rrjedhojë e sëmundjeve nga ndotja e ajrit. Analiza të këtilla, deri më tani nuk janë 

zbatuar, përkatësisht deri para pak kohe kur në një studim të përbashkët me 

ekspertët e Bankës Botërore i vlerësuam edhe këto shpenzime.

Përkatësisht, këto analiza tregojnë se mesatarisht, shpenzimet e 

përgjithshme ekonomike, të cilat i shkaktohen nga efektet shëndetësore të 

ndotjes së ajrit mbi shtetin tonë, kapin shumën prej madje 253 milionë euro ose 

3,2 % nga BPP-ja për vitin 2011. Ndërkaq, në këto përllogaritje merret parasysh 

edhe vdekshmëria dhe shpenzimet e mjekimit, shpenzimet për intervenimet e 

shërbimeve të ndihmës urgjente mjekësore por edhe shpenzimet e tërthorta siç 

janë: mungesa në punë, reduktimi i produktivitetit dhe ngjashëm. Gjithsesi, 

vdekshmëria përfshin rreth 90 % të këtyre shpenzimeve.

Në mënyrë analoge me këtë, reduktimi i nivelit të ndotjes së ajrit do të 

rezultojë me kursime në shëndetësi, në kontekstin e evitimit të rasteve të 

vdekshmërisë ose uljes së shkallës së sëmundjeve të cekura më lart. Nisur nga 

kjo, vlerësohet se reduktimi i koncentrimit të grimcave ndotëse prej vetëm 1 

mikrogram në metër kub ajër, do t'i zvogëlojë shpenzimet e lartpërmendura për 

afërsisht 34 milionë euro në vit. Së këtejmi, është e qartë se shpenzimet, që në 

shikim të parë duken të larta, të cilat shteti dhe kompanitë do t'i kishin për t'i 

plotësuar standardet e cilësisë së ajrit të emituar, të cilat parashikohen me aktet 

normative të BE-së, në masë të konsiderueshme do të kompensoheshin me 

kursim e shpenzimeve ekonomike që shkaktohen si rrjedhojë e ajrit të ndotur të 

cilin për momentin e thithim.

Zgjidhje ekspres ekzistojnë rrallë. Megjithatë, sipas Jush, pavarësisht se sa 

kushton, cili është hapi që do ta “freskonte” në mënyrë të konsiderueshme 

ajrin që e thithim?

Padyshim se Republika e Maqedonisë ka arritur shumë në procesin e 

transponimit dhe implementimit të legjislacionit të BE-së, sa i përket fushës së 

mbrojtjes së mjedisit jetësor, por duhet bërë akoma më shumë edhe në politikat 

dhe implementimin e tyre, si stimulim për inkorporimin e teknologjisë së pastër, 

me ç'rast kompanitë duhet t'i pranojnë kompensimet të cilat do t'i investojnë në 

teknologji të tillë të pastër. 

Shpenzimet e prezantuara shëndetësore doemos duhet të merren 

parasysh gjatë të gjitha investimeve shtetërore ose private në industri. Kompanitë 

detyrimisht duhet t'i zbatojnë elementet e të ashtuquajturës teknologji e pastër 

dhe për këtë duhet të stimulohen nga qeveria. Konkretisht, këto shpenzime duhet 

të përfshihen në investimet të cilat i kalkulojnë inxhinierët, ndërkaq janë të 

nevojshme për reduktimin e emisioneve të emetimit e lëshimit të gazrave dhe 

grimcave nga procesi teknologjik. 

Qasja ekologjike doemos duhet të jetë kryesore edhe gjatë planifikimit 

urban të qyteteve, përfshirë edhe transportin në to, gjë që gjithsesi aktualisht nuk 

ndodh.

 Përfundimisht, edhe qytetarët kanë rol shumë të rëndësishëm dhe 

përgjegjësi në aksionet për reduktimin e rreziqeve nga ndotja e ajrit. Krahas kësaj, 

duhet të informohen me rregull për cilësinë e ajrit dhe rekomandimet në lidhje me 

të njëjtin. Gjithashtu, duhet të jenë edhe më aktiv në angazhimet e tyre për 

përmirësimin e ajrit duke bashkëpunuar ose duke u bërë presion autoriteteve 

lokale, por edhe duke kontribuar në drejtim të: reduktimit të përdorimit të 

panevojshëm të makinave, kërkimit dhe shfrytëzimit të formave më të pastra të 

ngrohjes së shtëpisë dhe respektimit të principeve të efikasitetit energjetik, etj
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Nivel i rrezikshëm i ndotjes regjistrohet edhe në Kërçovë, Veles, Koçan... 

Autoritetet e atjeshme nuk prononcohen fare në lidhje me gjendjen e këtillë, 

ndërsa për ndërmarrjen e masave as që bëhet fjalë. 

LIGJET NUK DO TA PASTROJNË VET AJRIN 
 Në Maqedoni harmonizimi i legjislacionit me atë të BE-së filloi në vitin 

2004, përkatësisht me miratimin e Ligjit për cilësinë e ajrit. Qysh prej atëherë e deri 

më sot, Ligji është ndryshuar dhe plotësuar katër herë, ndërkohë që janë miratuar 

edhe gjashtëmbëdhjetë akte nënligjore. Menaxhimi me ajrin është fushë e cila 

kërkon investime serioze, në sistemin e monitorimit dhe informimit, masa 

konkrete dhe ndryshime të një numri të madh të fushave (transportin nacional dhe 

urban, planifikimin urbanistik dhe hapësinor etj), por edhe në sektorin privat, në 

teknologjinë më të re dhe më të pastër. Nga ana tjetër, mosinvestimi në 

përmirësimin e cilësisë së ajrit, në afat të gjatë mund të ketë çmim shumë më të 

lartë. Maqedonia ka legjislacion relativisht të zhvilluar në këtë fushë dhe kornizë 

solide për përmirësimin e cilësisë së ajrit; janë caktuar organet kompetente, 

përkatësisht struktura administrative; tanimë është miratuar një numër i madh i 

dokumenteve strategjike (nacionale dhe lokale), të cilët drejtpërdrejt dhe/ose në 

mënyrë të tërthortë kanë të bëjnë me cilësinë e ajrit dhe në të cilët janë përkufizuar 

problemet dhe zgjidhja e mundshme e tyre. Është me rëndësi edhe progresi i 

menaxhimit me mbeturinat (më konkretisht krijimit të vendgrumbullimeve rajonale 

të mbeturinave). Obligimi ligjor për strategjinë e vlerësimit të ndikimit mbi mjedisin 

jetësor të planeve urbanistike do të duhej të rezultonte me qasje të planifikimit më 

ndryshe. Vlen të potencohet edhe fakti se ekziston Regjistër nacional i ndotësve 

të ajrit në të cilin janë evidentuar 140 ndotës. Thuaja se është kompletuar edhe 

legjislacioni për Parandalimin e integurar dhe kontrollin e ndotjes, i cili nëse 

zbatohet në mënyrë adekuate do të duhej të rezultonte me reduktim të dukshëm 

të ndotjes së ajrit. 

Për fat të keq, anët e dobëta të kësaj fushe në shumëçka i tejkalojnë anët 

e forta të cekura paraprakisht dhe fillojnë me politikën: vendimi për importimin e 

automjeteve të vjetër, vendimi i paralajmëruar se u lejohet drejtimi i makinave 

edhe personave të mitur nga mosha 16 vjeçare, trajtimi i privilegjuar i “Okta”-s, 

politika energjetike e cila e favorizon prodhimin e energjisë nga qymyri, etj. - 

politika e këtillë është pengesë serioze për realizimin e objektivave që kanë të 

bëjnë me zvogëlimin e ndotjes së ajrit. 

Përmendja e shpeshtë e moszbatimit të ligjeve të miratuar padyshim se 

është një nga anët e dobëta të kësaj fushe – lejet PIKN (Parandalimi i Integruar 

dhe Kontrolli i Ndotjes) u treguan si ushtrim kryesor teorik i cili jo vetëm që nuk sjell 

ndryshime kualitative, sa i përket ndotjes, por ndonjëherë nënkupton “leje” për 

vazhdimin e ndotjes (“Feni” është shembull i mirëfilltë për “leje” të këtillë); 

shembull tjetër për moszbatimin e ligjeve është reagimi i organeve kompetente në 

rastet e ndotjes tej mase – rasti me ndotjen e ajrit në Shkup, gjatë dimrit të vitit 

2011, është indikator i mirëfilltë i kësaj dobësie. 

NDOTJA INDUSTRIALE DHE LEJET EKOLOGJIKE 

 Ligji kornizë për mjedisin jetësor, i miratuar në vitin 2005, e inkorporoi 

modelin evropian të rregullimit të ndotjes industriale në Maqedoni. Sipas këtij 

modeli, i cili bazohet në Direktivën 96/61/BE për parandalimin dhe kontrollin e 

integruar të ndotjes (PIKN). Operatorët e veprimtarive industriale kanë për detyrë 

të sigurojnë lejen ekologjike-A si kusht ligjor për fillimin (ose vazhdimin) me punë. 

Leja ekologjike është një “instrument” qëllimi i së cilit është mbrojtja e mjedisit 

jetësor në përgjithësi, përmes parandalimit, ndërsa aty ku një gjë e tillë nuk është e 

mundur, përmes reduktimit të emisioneve në ujë, ajër dhe tokë, përfshirë edhe 

masat për menaxhimin me mbeturinat dhe masat për efikasitet energjetik. 

Në Maqedoni, me dispozitat për parandalimin e integruar dhe kontrollin e 

ndotjes nga Ligji për mjedisin jetësor janë përfshirë 117 instalime. Sipas Ligjit, të 

gjitha instalimet ekzistues (të cilët janë operativë para datës 1 korrik 2007) e kanë 

për detyrë ta harmonizojnë punën e tyre me teknikat më të mira në dispozicion deri 

në muajin prill të vitit 2014. Qeveria e RM-së mund të bëjë përjashtim dhe të 

caktojë afat shtesë për një instalim ekzistues të caktuar, afat i cili nuk mund të jetë 

më i gjatë se 1 prilli i vitit 2019. Instalimet e reja (ata të cilët fillojnë me punë pas 

datës 1 dhjetor të vitit 2009), gjithashtu deri në vitin 2014 duhet të sigurojnë leje të 

integruar ekologjike-A, si kusht për fillimin me punë. Nga gjithsej 117 instalime, 

gjatë periudhës dhjetor 2006-prill 2012, MMJPH ka lëshuar vetëm 23 leje 

ekologjike (15 leje-A për harmonizimin me planin operativ dhe 8 leje të integruara 

ekologjike-A), përkatësisht për periudhë prej 6 vjetësh janë lëshuar rreth 19% e 

lejeve të nevojshme. Kanë ngelur edhe dy vjet deri në afatin ligjor (viti 2014) për 94 

lejet, por edhe për harmonizimin e punës të të gjitha 117 instalimeve me teknika 

më të mira në dispozicion. Vendimi i Qeverisë së RM-së për t'i vazhduar afatet e 

fitimit të lejeve ekologjike deri në vitin 2019 është indikator për ndërgjegjësimin e 

pazhvilluar dhe papërgjegjësinë e industrisë ndaj mjedisit jetësor, ajrit dhe ujit. 

 

 (Autorët e tekstit janë përfaqësues të shoqërisë civile: “Gou grin”, “Front 

21/42” dhe “Grinboks”, të cilët punojnë në monitorimin, ngritjen e vetëdijes, 

edukimin dhe aktivimizimin e popullatës për të kërkuar përgjegjësi nga 

institucionet kompetente për plotësimin e standardeve ekologjike dhe reduktimin 

e ndotjes së ajrit, ujit dhe tokës nga veprimi i tyre)

Vetëm para disa dekadash, përkatësisht 40-vjet më parë, në Veles u realizua 

investimi më i madh dhe më i rëndësishëm në Jugosllavinë e atëhershme, u 

ndërtua Fonderia për plumb dhe zink, për arsye të nevojës së eksploatimit të 

plumbit dhe zinkut nga minierat e Maqedonisë Lindore. 

� Ky ishte një “Bum...” ekonomik jo për Velesin por, vetëm për, me sa më 

kujtohet, 600-700 punëtorët të cilët u punësuan në Fonderi dhe mbi të gjitha për 

shtetin i cili i vilte frutat më të ëmbël. Mbi qytetin e Velesit ngeli vetëm tymi i zi, të 

mbjellat e shkatërruara, sidomos në fshatin Bashino dhe Reçan, për të cilat bujqit 

merrnin dëmshpërblim me qëllim që të heshtnin, ngeli kundërmimi i neveritshëm 

të cilin të gjithë e ndjenim kur “vihej në punë” Fonderia. 

SI FILLOI REZISTENCA?
Ambientalistët ishin të parët të cilët reaguan. Ndërkaq, në vitet e '80-ta u 

shfaqën reagimet e para, kuptohet midis njerëzve. Atëbotë u themelua Shoqëria 

Ekologjike “Vila Zora”, pikërisht si rezultat i nevojës për t'u ngritur zëri kundër 

ndotjes nga Fonderia. 

Më kujtohet koha kur si të rinj shkonim nëpër fabrika, në shfaqje publike 

nëpër shkolla në mënyrë që t'i mësojmë të rinjtë dhe të moshuarit se natyra është 

një dhe atë duhet ta ruajmë. 

Por, kjo as që kuptohej seriozisht e as që u ndërmerrej diçka seriozisht. 

Për fat të keq, shkatërrimi i mjedisit jetësor e mori haraçin e vet. Numri i qytetarëve 

të Velesit, të cilët ankohen për furje rritet. Pllakatet nëpër rrugët e Velesit zbulojnë 

se në Veles shumë të rinj vdesin nga sëmundje malinje. Por, frika e bën të veten. 

Fonderia ishte “pula e artë” dhe kanakare e shtetit, ndërsa njerëzit dhe shëndeti i 

tyre ishte në plan të dytë. 

Protesta e parë, përpara dyerve të Fonderisë, u organizua në vitin 1996. 

Mezi u mblodhën 3000 qytetarë të Velesit (bashkë me shumë ambientalistë nga 

mbarë Maqedonia).

Në terren nuk u shënuan rezultate, por ndërgjegjësimi i qytetarëve rritej 

çdo ditë e më shumë dhe kjo ishte shumë e rëndësishme. Tanimë flitej haptazi. 

Kryetarët e komunave, deputetë, inteligjencia e Velesit dolën në mbrojtje të qytetit. 

Por, për shtetin më i rëndësishëm ishte fitimi që vinte nga Fonderia sesa shëndeti i 

qytetarëve. 

Në vitet 2000-2002 ishte periudha më e tmerrshme. Nga më tepër vende 

importoheshin minerale, ndërsa më së shumti nga Panamaja. Gjatë muajve të 

dimrit shprehimisht nuk mund të merrej frymë. Më datë 21 mars të vitit 2002, në 

qendër të Velesit u organizua protesta e dytë masive e cila u titullua: “A ka 

ardhmëri për mua?” Organizatorë të kësaj proteste ishin “Vila Zora” dhe Komuna  

e Velesit, bashkë me vëzhguesit dhe shoqatat e tjera, të cilat filluan t'i 

bashkëngjiten luftës për një Veles më të shëndetshëm. Protestën, e cila 

megjithatë u mbajt në qendrën e qytetit, e mbështetën disa mijëra qytetarë.  
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 Por, viti në vijim ishte i njëjtë sikurse edhe ata paraprak. Më e 

padurueshme ishte kur kishte reshje ose mjegull, sepse atëherë fabrika “punonte 

me të madhe” dhe në mënyrë shtesë i vështirësonte kushtet e frymëmarrjes. 

Velesi nuk ishte më një vend ku mund të jetohej. 

Atëherë na u bë e qartë se ne duhej të shkonim deri në fund, se Fonderia 

duhej ta ndërpriste ndotjen e saj!!!

Ditën e ardhshme në mënyrë demonstrative e braktisëm qytetin, 

simbolikisht me më shumë autobusë “u shpërngulëm” në Liqenin Mladost. Në 

skenë u paraqit udhëheqësi i programit për grevistët, me ç'rast dhe lëshoi 

njoftimin: INSPEKTORATI PRANË MMJPH SOT E MBULLI FONDERINË NË 

VELES.

Ky nuk ishte fundi, megjithatë për herë të parë një kërkesë e sinqertë e 

qytetarëve, e personalizuar përmes ambientalistëve, u respektua nga ana e 

shtetit. Pas disa muajsh, shumë kontrolleve, konflikteve, abuzimeve, fonderia filloi 

të shembej ekonomikisht. 

Me këtë përfundoi ndotja aktive e qytetit, por ngeli ndotja historike, e cila 

as nuk u kuptua seriozisht e as seriozisht nuk u ndërmor diçka, përsëri...

Ç'ËSHTË KOALICIONI I GJELBËR?
 Disa organizata joqeveritare, të cilat ishin të interesuara ta luftonin 

problemin e ndotjes për të pasur jetë më të mirë në Veles, bashkë me kryetarin e 

komunës u bashkuan në të ashtuquajturin “Koalicion i Gjelbër” dhe fill pas shitjes 

së Fonderisë organizuan protestë kundër shitjes. Më datë 10 Qershor të vitit 2010 

nën moton: “Njëri duhet të largohet - ose Fonderia ose ne”, të cilën e mbështetën 

rreth 4000-5000 qytetarë të Velesit. Rezultati – kurrfarë. Vazhduan përgatitjet për 

ristartimin e fabrikës. 

Mirëpo, në vitin 2011, pronari i ri, për qëllimet e tij, dërgoi letër pranë 

ministrisë kompetente, me të cilën e informoi se dëshiron ta ristartojë Fonderinë 

në lokacionin e njëjtë, duke shfrytëzuar një pjesë të pajisjeve të vjetra. Ky ishte 

sinjal për Velesin. U organizua protesta më e madhe në historinë e Velesit, 

protesta më e madhe qytetare e cila është organizuar ndonjëherë në Maqedoni, 

por madje edhe më gjerë: “FONDERIA - KURRË MË”. Mbi 20 000 njerëz u tubuan 

në qendër të qytetit dhe të gjithë së bashku iu drejtuan Fonderisë me një qëllim që 

qartë për të thënë se VELESI NUK E DËSHIRON MË FONDERINË.

INICIATIVA PËR PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR MJEDIS 
JETËSOR
  Shoqata Ekologjike “Vila Zora”, bashkë me disa organizata të tjera 

joqeveritare të Republikës së Maqedonisë, ngritën iniciativë për plotësimin e Ligjit 

për mjedis jetësor, me një paragraf me të cilin në të ardhmen ndalohet ndërtimi 

ose rikonstruimi i industrisë së rëndë dhe ndotëse në afërsi të vendbanimeve, 

përkatësisht në distancë më të vogël se 5 kilometra. 

Vetëm në këtë mënyrë mbrohet çdo vendbanim ose zonë e mbrojtur në 

Maqedoni nga mundësia për t'u ndotur nga industria e rëndë dhe ndotëse, 

sigurohet siguria nga investitorët se nuk do të ketë oportunizëm nga banorët lokal 

nëse investojnë në industri jo-ndotëse (e që ndodh shumë shpesh, sepse është 

marrë mësim nga përvoja negative me ndotjen në Veles) dhe gjithsesi pengohet 

ristartimi i Fonderisë e cila gjendet në distancë më të vogël se 5 km nga Velesi. 

Iniciativën e mbështetën 133 qytetarë, me çka u bë iniciativë qytetare. 

Kjo iniciativë i kaloi me sukses filtrat në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë 

dhe shumë shpejtë presim që kryeministri t'i jep dritë të gjelbër KSHZ-së se mund 

të fillohet me mbledhjen e nënshkrimeve të qytetarëve. Gjatë periudhës së 

ardhshme kemi shumë nevojë për mbështetje nga të gjithë qytetarët qëllimmirë të 

këtij shteti. Për paraqitjen e kësaj iniciative qytetare nevojiten 10 000 nënshkrime 

dhe kjo duhet të ndodhë për shkak të vetvetes, për shkak të Velesit dhe për shkak 

të pasardhësve të tij, të shkojë në njësinë rajonale të KSHZ-së në komunën e vet 

dhe të dëgjohet zëri për MBËSHTETJEN E INICIATIVËS.

PSE ËSHTË I NEVOJSHËM PLOTËSIMI I LIGJIT?
Plotësimi i ligjit duhet bëhet për arsye të thjeshtë sepse gabimi i Velesit 

nuk duhet të përsëritet në të ardhmen, kjo nuk duhet të ndodhë as në Veles, e as 

në cilindo qoftë vend tjetër në shtet. Ngritja e kapacitetit të rëndë industrial në 

afërsi të qytetit, në vendin ku erërat e shpërndajnë ndotjen në zemër të Velesit 

është gabim të cilin Velesi e ka paguar shtrenjtë dhe akoma po e paguan. Nuk ka 

njeri ideal, nuk ka industri ideale. Edhe pas njëqind edhe pas njëmijë vjetësh, ajo 

që në vetvete përmban rrezikshmëri potenciale duhet të jetë sa më larg na jeta e 

njeriut, nga përditshmëria të cilën ne e jetojmë. Nga ato ditë kur shikon përreth se 

sa dhe si oxhaqet gjigante të fabrikave lëshojnë tym të zi, ndërsa ai sulet drejt teje, 

duke e mbuluar dhe mbështjellë qytetin me pluhur të zi...

Le të mos jetë ky një imazh i tmerrshëm pjesë e jetës së njeriut siç ishte 

Fonderia pjesë e jetës së Velesit 

Qendra  pë r  Demokrac i 

Ekologjike “Florozon” është organizatë 

jofitimprurëse dhe joqeveritare, e cila u 

themelua në vitin 2005 me qëllim të 

mbrojtjes së mjedisit jetësor dhe 

resurseve natyrore në Republikën e 

Maqedonisë dhe më gjerë. Misioni i 

Organizatës është avancimi i demo-

kracisë ekologjike përmes zbatimit të 

reformave adekuatet të politikave ekologjike. 

Aktivitetet programore të “Florozon” orientohen kryesisht në temat: 

“Mjedisi jetësor dhe integrimet në BE”; “Agrokultura dhe zhvillimi rajonal”; 

“Energjia dhe shëndeti publik”.

Duke i pasur parasysh të gjitha rrethanat në të cilat gjendej vendi ynë, që 

nga fillimi i themelimit “Florozon”, mes tjerash, është orientuar në drejtim të 

realizimit të projekteve të cilët drejtpërsëdrejti kontribuojnë në përforcimin e 

kapaciteteve administrative, si të shoqërisë civile ashtu edhe të institucioneve të 

sistemit. Menaxhimi i mirë me mjedisin jetësor matet me efikasitetin e strategjive 

dhe iniciativave të cilat zbatohet për arritjen e objektivave në fushën e mbrojtjes së 

mjedisit jetësor. Gjatë menaxhimit me mjedisin jetësor, me rëndësi të veçantë 

është mënyra e miratimit të vendimeve. Përmirësimi i praktikave demokratike, 

transparenca dhe llogaridhënia e institucioneve qeveritare, bashkë me 

pjesëmarrjen e qytetarëve në miratimin e vendimeve, janë faktorë që lidhen 

ngushtë dhe pa të cilët nuk mund të arrihen objektivat e mbrojtjes së mjedisit 

jetësor dhe drejtësisë socio-ekonomike. 

Konventa për akses në informata, pjesëmarrje të publikut në 

vendimmarrje dhe akses në drejtësi në fushën e mjedisit jetësor, e njohur ndryshe 

si Konventa e Aarhus-it është Marrëveshje ndërkombëtare e nënshkruar nga mbi 

40 vende dhe BE-ja. Konventa e Aarhus-it ia mundëson publikut të drejtën e 

aksesit në informata dhe pjesëmarrje në procesin e vendimmarrjes për çështje që 

kanë të bëjnë me fushën mjedisore. Nëse përfaqësuesve të publikut nuk u 

mundësohet akses në informata ose nuk përfshihen në mënyrë adekuate në 

vendimmarrje, Konventa e Aarhus-it e garanton qasjen publike në drejtësi / 

gjykatë. Në këtë kontekst, në vitin 2005, gjashtë vjet pas ratifikimit të Konventës 

nga Republika e Maqedonisë, e hapëm zyrën e parë juridike, e cila ofronte këshilla 

juridike falas për çështjet që kanë të bëjnë me mjedisin jetësor. Që nga hapja e saj, 

në vitin 2005, e deri më sot zyra ka evidentuar numër të madh të paraqitjeve të 

qytetarëve të cilët zakonisht për shkak të aksesit të kufizuar në informata dhe për 

shkak të strukturës së dezintegruar të administratës publike (në atë kohë) 

përballeshin me problemin e gjetjes së të ashtuquajtur: “dera e vërtetë”. 

Paralelisht me këtë projekt, në vitin 2007, vazhduam me realizimin e 

programit për: “Përforcimin e kapaciteteve në gjyqësor për zbatimin praktik të 

aksesit në drejtësinë ekologjike”. Programi parashikonte trajnimin e gjyqtarëve 

dhe përfaqësuesve gjyqësorë të 27 gjykatave të Republikës së Maqedonisë. Në 

fokus të këtij trajnimi ishte inkorporomi dhe shfrytëzimi i mekanizmave alternativ 

për gjyqësi më efikase në procedurat për akses në informata dhe pjesëmarrje të 

publikut në vendimmarrje nga fusha e mjedisit jetësor. Në vitin në vijim, QDE 

“Florozon” në skenën ndërkombëtare u etablua si organizatë e cila udhëhiqet dhe 

punon sipas parimeve të Konventës së Aarhus-it kështu që, në vitin 2008, me 

ftesë të European Environmental Bureau, u bë anëtare nderi e më tepër grupeve 

të ekspertëve të cilët punojnë në mënyrë aktive me Sekretariatin për Konventën e 

Aarhus-it pranë Kombeve të Bashkuara në Gjenevë. 
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Në të njëjtën kohë QDE “Florozon” u bë anëtare e Rrjetit ndërkombëtar 

të organizatave joqeveritare The Access Initiative, ndërkaq përmes këtij 

bashkëpunimi u realizuan disa projekte të orientuara në përforcimin e 

kapaciteteve të shoqërisë civile, njësive të pushtetit lokal, si dhe institucioneve të 

pushtetit qendror.

Në Republikën e Maqedonisë, mbrojtja e mjedisit jetësor është kategori 

e garantuar me Kushtetutë, ndërsa në mënyrë shtesë e rregulluar edhe me ligj. 

Megjithëkëtë, edhe përkundër kushteve parimisht të siguruara për qeverisjen e të 

drejtës ekologjike, qytetarët e vendit tonë për çdo ditë ballafaqohen me probleme 

thelbësore ekologjike-juridike. Në kushte të shkeljes së ndonjë të drejte nga ana e 

institucionit ose organit kompetent, çdo qytetar ka mundësi të paraqesë 

parashtresë pranë Avokatit të Popullit, i cili në përputhje me Ligjin për Avokatin e 

Popullit hap procedurë, me ç'rast i drejtohet institucionit, përkatësisht organit 

përkatës. Gjithashtu, Avokati i Popullit mund të hap procedurë edhe me iniciativë 

të tij.

Hulumtimin, të cilin e realizoi QDE “Florozon” në lidhje me shfrytëzimin e 

mekanizmit që e ofron Avokati i Popullit ofroi pasqyrë të qartë të gjendjes. 

Përkatësisht, në raport me parashtresat e tjera, parashtresat që kanë të bëjnë me 

ekologjinë, gjatë periudhës 2006 e deri më sot, janë në një përqindje më të vogël 

se 1% nga numri i përgjithshëm i parashtresave të cilat janë parashtruar pranë 

zyrës së Avokatit të Popullit. Shkaqet për gjendjen e këtillë mund të kërkohen në 

informimin e dobët të qytetarëve në lidhje me drejtësinë ekologjike dhe 

mundësinë e sanksionimit ligjor për zbatimin e së njëjtës. Sa i përket përmirësimit 

të gjendjes, QDE “Florozon” dhe zyra e Avokatit të Popullit realizuan projekt të 

përbashkët me titull: “Gjelbërimi i drejtësisë ekologjike”. Objektivi kryesor i këtij 

projektit ishte dhënia e kontributit në krijimin e një sistemi më efikas dhe më “të 

gjelbër” juridik, i cili do ta përmirësojë qeverisjen e së drejtës dhe përmes kësaj do 

t'i përforcojë proceset institucionale-demokratike në Republikën e Maqedonisë.

Projekti, i cili u mbështet financiarisht nga Ambasada e Shteteve të 

Bashkuara të Amerikës dhe Ambasada e Mbretëria e Norvegjisë, u bazua në dy 

shtylla: rritjen e njohurive dhe ngritjen e vetëdijes publike në lidhje me drejtësinë 

ekologjike. Së këtejmi, në kuadër të shtyllës së parë, u organizua punëtori 

dyditore në të cilën përfaqësuesit e zyrës së Avokatit të Popullit, përfaqësuesit e 

shoqërisë civile dhe palët e tjera të interesuara patën mundësi të njihen me 

mënyrën e punës së Ombudsmanit Evropian dhe Ombudsmanit të Hungarisë, në 

aspekt të çështjeve ekologjike dhe rasteve. Punëtoria, e cila u vlerësuar me notat 

më të larta, mundësori rritjen e dukshmërisë së Avokatit të Popullit në publik, si 

dhe vendosjen e kontakteve të reja ndërmjet palëve të interesuara të cilat sot 

shfrytëzohen në mënyrë aktive në temën ekologji dhe mjedis jetësor.

Në kuadër të shtyllës së dytë u organizua fushatë publike, e cila kishte 

për qëllim promovimin e drejtësisë ekologjike në Maqedoni si dhe  rolin, 

përkatësisht mundësitë të cilat i ofron zyra e Avokatit të Popullit. Për nevojat e 

përgjithshme të projektit u botua broshura me karakter edukativ, e cila u shpërnda 

në mënyrë masive në tërë territorin e vendit, gjithashtu, kjo broshurë u botua në dy 

gjuhë dhe është e arritshme në formë elektronike në ueb faqen e Avokatit të 

Popullit dhe QDE “Florozon”. Pas realizimit të këtij Projekti nga ana e ekipit të 

“Florozon”-it u përpilua Position Paper përmes së cilit u targetuan problemet 

bazike me të cilët ballafaqohet Institucioni Avokat i Popullit dhe shoqëria civile në 

lidhje me zbatimin e drejtësisë ekologjike. Ky dokument u dërgua pranë 

institucioneve dhe organizatave relevante me qëllim që në mënyrë aktive të 

punohet në gjetjen e mënyrave për zbatimin e plotë të dispozitave të tij.

Në të ardhmen QDE “Florozon” do të vazhdojnë me ndërtimin e partne-

ritetit me të gjitha institucionet, përfshirë edhe Institucionin Avokat i Popullit

Mbështetet nga Ambasada e Mbretërisë së Holandës
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