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A) HYRJE 

Projekti për konkurim lokal dhe rajonal (PKLR) është një projekt katër-vjeçar 
investimesh i financuar nga Bashkimi Evropian (komponenta IPP), që ka për qëllim konkurim 
dhe inovacione në Republikës së Maqedonisë së Veriut. PKLR do të udhëhiqet si një fond 
hibrid dhe përbëhet nga katër komponentë, ndërsa do të zbatohet nga Banka Botërore dhe 
Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut. Projekti do të mundësojë financim investues 
dhe ndërtim të kapacitetit si një përkrahje e rritjes së sektorit, investimeve në destinacione dhe 
prosperitetit të destinacioneve konkrete. Në nivel rajonal dhe lokal, projekti do të mundësojë 
përkrahje për destinacionet e përzgjedhura në vend nëpërmjet kombinimit të ndihmës teknike 
për përmirësim të menaxhimit të destinacionit, investimeve në infrastrukturë, investimeve për 
ndërlidhje dhe inovacione. Investimet do të realizohen nëpërmjet skemës së granteve për 
faktorët turistik rajonal, siç janë komunat, institucionet, organizatat joqeveritare dhe sektori 
privat.  

Lista për verifikim për planin për menaxhim të ambientit jetësor (lista për verifikim për 
PMAJ) ka të bëjë me aktivitetet të cilat do të realizohen në kuadër të nënprojektit “Qendra 
turistike Vevçani – Një qendër, Një prodhim turistik”. Lista për verifikim të PMAJ përmban 
përshkrim të projektit, detajet teknike, vëllimin, vendosjen, dhe vendndodhjen, në bazë të të 
cilave bëhet vlerësimi i rreziqeve ekologjike dhe sociale. Zbatimi i masave lehtësuese të cilat 
kanë të bëjnë me rreziqet dhe çështjet e identifikuara, ashtu sikurse edhe plani për monitorim 
të definuara në listën për verifikim të PMAJ-së, është i obligueshëm dhe në përputhje me 
standardet kombëtare për ambientin jetësor, rregullativën e mbetur and politikat operative në 
Bankën Botërore.  

1. Përshkrim i shkurtër i nënprojektit 

Qëllimi kryesor i nënprojektit „Qendra turistike Vevçani – Një qendër, Një prodhim 
turistik“ është që të përkrah komunën e Vevçanit me qëllimin që të rindërtohet ndërtesa e vjetër 
shkollore e braktisur në qendër të Vevçanit, dhe të përshtatet në një qendër moderne turistike.  

Qëllimi kryesor i këtij nënprojekti është që Vevçani të shëndërrohet në destinacionin 
më të dëshiruar i cili në tërësi do të kënaq nevojat e turistëve, duke u bazuar në principet e 
menaxhimit të qëndrueshëm të destinacionit, ku turizmi do të ketë kontribut të madh në 
zhvillimin ekonomik lokal dhe në hapjen e vendeve të reja të punës, destinacion ky për të cilin 
turistët do të mësojnë se ekziston, do të munden të rezervojnë, do të kenë përvojë më të mirë 
dhe do të jenë të gatshëm që sërish të rezervojnë ose t’a rekomandojnë destinacionin te të tjerët.   

Nënprojekti përfshin rindërtimin dhe përshtatjen e ndërtesës së vjetër shkollore të 
braktisur në një qendër turistike moderne. Në qendrën turistike, turistët dhe vizitorët do të kenë 
qasje tek informacionet për të gjitha raritetet dhe bukuritë natyrore në komunë, do të kenë qasje 
në banjot publike, internet falas, mundësi për vizitë të muzeut etj. Në kuadër të qendrës 
turistike, turistët do të kenë mundësi të kënaqin një numër të madh të nevojave të tyre në 
destinacionin përkatës.  

Si objekt i një domethënie vitale për popullatën vendase, ndërtesa do të mbajë formën 
dhe pamjen e saj të jashtme (nuk do të ketë asnjë zgjerim fizik të objektit dhe dimenzionet e tij 
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do të ngelin të njëjta). Në objekt do të organizohen funksione të reja me qëllim që të zgjerohet 
oferta turistike në destinacion.  

Edhe pse ndërtesa e vjetër shkollore e braktisur është ndërtuar në vitin 1948, objekti 
nuk është shpallur si monument i mbrojtur. Kjo do të thotë se në procesin e rindërtimit dhe 
përshtatjes, nuk janë të nevojshme leje të veçanta nga ana e organit kompetent IK Instituti për 
mbrojtjen e monumenteve kulturore dhe Muzeut - Ohër.  

Objekti veç më është i kyçur në sistemin lokal të ujësjellësit dhe kanalizimit. Për këtë 
arsye, nuk janë të nevojshme punime plotësuese për kyçje të objektit në rrjetin e kanalizimit 
dhe të ujësjellësit me qëllim të qasjes në ujin e pijshëm.  

Në përmbajtje, objekti do të përshtatet në një objekt multi-funksional për turizëm dhe 
do të ketë kontribut serioz në përmirësimin e ofertës turistike në komunën e Vevçanit.  

Aktivitetet për rindërtim dhe përshtatje të ndërtesës shkollore të vjetër dhe të braktisur 
në një qendër turistike, përfshijnë: 

- Punimet përgaditore (Thyerja apo prishja e pllakës (323,00 m2), transporti i saj deri te 
deponia ligjore, heqja e ulluqeve, parketit dhe pllakave keramike, dritareve dhe dyerve 
të vjetra prej druri dhe metali); 

- Punimet betonike (Betonimi i bazës për themel, përpunimi i pllakave dhe shkallëve prej 
betoni të armuar) 

- Punimet e armuara (Pajisja, transporti, prerja, harkimi dhe renditja e armaturës në 
përputhje me llogaritjen statistikore në dokumentacionin teknik); 

- Zdrukthtari dhe përpunim i metaleve (Prodhim dhe montazh i dritareve dhe dyerve 
PVC, dyerve për evakuim, prodhim dhe instalim i rrethojave të aluminit); 

- Punimet e murit (Ndërtimi i mureve dhe kallapëve ndarës, mureve të brendshme dhe 
tavanëve); 

- Punimet izoluese (Hidroizolimi i pllakës prej betoni të armuar dhe izolimi i shufrave 
sanitare me tre shtresa prej një mase hidro-izoluese me dy komponentë me bazë 
çimentoje); 

- Dyshemetë (furnizimi me material, transporti dhe përpunimi i dyshemesë shumë 
elastike e kualitetit të lartë, mbi shtresën e çimentos d=5cm); 

- Punimet keramike (Mbulim i mureve me pllaka keramike me (120,00 m2), vendosja  e 
pllakave keramike në dysheme, hapësira sanitare dhe hapësira të tjera për pushim të 
cilat do t’i shrytëzojnë vizitorët (185,00 m2). Pllakat duhet të jenë të mbuluara me 
porcelan anti-rrëshqitës; 

- Lyerja (Lyerja e mureve si dhe lyerja me ngjyrë në brendësi. Ngjyrën dhe tonin duhet 
t’i zgjedh vetë investuesi (4 920,00 m2) 

- Punime zdrukthtarie dhe mbuluese (Ndërtimi i një konstruksioni mbulues prej druri, i 
një nën-konstruksioni prej profileve të çelikut dhe mbulimi i konstruksionit të çatisë me 
fletë metalike të plastifikuara d=0,5 mm); 

- Punime me fletë metalike (Pajisja, transporti dhe montimi i kabllove prej fletëve 
metalike të plastifikuara, mbajtësve prej çeliku dhe ulluqeve prej fletëve metalike të 
plastifikuara për mbrojtje nga bora).  

- Punimet e fasadës (Rindërtimi i fasadës ekzistuese me fasadë të re prej stiropori d=10 
cm); 
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- Instalime elektro-teknike (Vendosja e tabllës AC, kabllove për furnizim me energji 
elektrike, ndriçim i brendshëm dhe priza, instalim për telefon dhe komunikim, detektorë 
për zjarr dhe sistem alarmi, instalim radio dhe televiziv, instalim për  rrufepritës dhe 
tokëzim); 

- Punime mekanike (Sipas projektit themelor mekanik për pajisjet makinerike dhe 
instalimet për ngrohjen dhe ftohjen e ambienteve të ndërtesës, punimet mekanike 
përfshijnë instalimin e pajisjeve të kondicionimit dhe materialeve ftohëse të ndërtesës, 
pajisjet e ventilimit të tualetit, pajisjet e radiatorit dhe materialet) ngrohje të ndërtesës 
dhe pajisjeve, pajisjeve dhe instalimeve për nevojat e dhomës së bojlerit të ndërtesës). 

 
Për të kënaqur nevojën e ngrohjes së ndërtesës, është paraparë të ngrohni radiatorin në të 

gjitha dhomat në ndërtesë. Brenda ndërtesës, një dhomë bodrum është e pajisur me një dhomë 
të veçantë - një dhomë kazan që strehon pajisjet e gjenerimit të nxehtësisë (kazan) të përdorur 
si vaj i lehtë i karburantit. Për shkak të sipërfaqes së madhe të dobishme të ndërtesës që duhet 
të nxehet gjatë sezonit të ngrohjes, është e nevojshme të sigurohet një rezervuar sezonal për 
naftë të lëngshme të lëngshme me një kapacitet prej V = 10 m3. Me përjashtim të punëve 
ndërtimore për instalimin e rezervuarit nëntokësor jashtë objektit, të gjitha materialet, pajisjet, 

pajisjet dhe instalimet e tjera brenda makinerisë kryhen brenda objektit. 
Rezervuari i naftës do të jetë i vendosur jashtë objektit të qendrës së ardhshme turistike, 

në të njëjtin shesh ndërtimi, afër objektit. Rezervuari do të jetë cilindrik dhe në një formë 
horizontale, i papërshkueshëm nga uji i vendosur në një shtrat betoni, i gërmuar plotësisht. 
Punimet e mëposhtme ndërtimore përgatitore do të kryhen për instalimin e rezervuarit të naftës: 
gërmimi i tokës dhe përgatitja e themeleve të betonit për instalimin e rezervuarit dhe punimet 
e nevojshme për instalimin e sistemit të furnizimit me ujë. Vendndodhja e instalimit të 
planifikuar të rezervuarit do të pajiset me një gardh të bërë prej shufrave metalike, trarëve 
tërthor dhe një gardh metalik plastik. 

Karburanti nga rezervuari në dhomën kryesore të bojlerit do të transportohet nga një tub 
i hyrjes me vaj që do të vendoset nën tokë në një kanal. Për këtë qëllim, një kanal prej dheu do 
të gërmohet brenda ngastrës së ndërtesës, kryesisht prej argjile që përmban tubin kryesor të 
hyrjes dhe mbulohet me rërë dhe argjilë, të kompaktur siç duhet në shtresa. 

 

Gjatë realizimit të punimeve të ndërtimit, për të përmbushur kushtet e përcaktuara teknike dhe 
standardet për instalimin e rezervuarit të karburantit, komuna e Vevçanit së bashku me 
inxhinierin mbikëqyrës të punimeve mekanike përcaktuan një vendndodhje përfundimtare për 
instalimin e rezervuarit. Komuna e Vevçanit përgatiti dokumentacionin e vet teknik 
(modelimin bazë të makinerisë) për instalimin e rezervuarit dhe siguroi miratimin paraprak për 
vendndodhjen e rezervuarit nga një autoritet i huaj - Sektori i Ohrit për Punë të Brendshme 

Punimet për instalimin e rezervuarit do të mbikëqyren dhe aprovohen nga inxhinieri civil 
(përfshirë inxhinierin mekanik). Kontraktuesit të punësuar nga LRCK dhe Komuna e Vevçanit 
do të kërkohet të përmbushë të gjitha kërkesat teknike të ndërtimit që përmbahen në modelin 
bazë të makinës dhe kushtet e përcaktuara me ligj për vendosjen e rezervuarit në vendin e 
përmendur më parë të identifikuar nga Komuna e Vevcani. Departamenti i Brendshëm ka 
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nxjerrë një marrëveshje paraprake për vendndodhjen e rezervuarit. Instalimi i rezervuarit 
nëntokësor të naftës do të jetë në përputhje me projektin themelor të makinerisë, marrëveshjen 
e mëparshme nga Departamenti i Punëve të Brendshme Ohër, Ligji për ruajtjen dhe mbrojtjen 
e lëngjeve dhe gazrave të ndezshëm ("Gazeta Zyrtare e RM" nr. 15/76, 51 / 88, 19/90, 12/93, 
66/07 dhe 130/08) dhe Rregulloren për akomodimin dhe ruajtjen e vajit të djegur ("Gazeta 
Zyrtare e RSFJ" Nr. 45/67) 

Me përjashtim të punimeve të vogla docking brenda ngastrës së ndërtesës, gërmime për 
qëllime të kanalit nëntokësor për vendosjen e tubave kryesore të furnizimit me karburant nga 
rezervuari në kazan të objektit dhe gërmimi i argjinaturës së rezervuarit nuk do të bëhet. 
ekzistojnë punime shtesë tokësore në nën-projekt. Aktivitetet dhe ndërhyrjet nuk do të 
ndërmerren në rrjetin publik të ujësjellësit dhe kanalizimeve jashtë kufijve të objektit, si pjesë 
e aktiviteteve të projektit. 

 
Të gjitha punimet do të kryhen në përputhje me normat për ndërtim së bashku me 

furnizimin dhe vendosjen e materialeve, përfshirë këtu pastrimin dhe transportin e mbeturinave 
nga vendi i ndërtimit. Nuk ka material azbesti në kulm dhe në mure, ngjyra plumbi apo ndriçues 
fluoreshent kompakt. Në qendrën e re të hapur turistike do të ketë një zonë kongresi me qëllim 
që të mundësohet një hapësirë për mbajtjen e seminareve të ndryshme, punëtorive dhe 
ngjarjeve të tjera kulturore. Zona e kongresit do të sjellë një kategori të re turistësh në këtë 
destinacion. Për këtë arsye, për nevojat e nënprojektit do të furnizohemi me pajisjet në vijim:  
karrige për konferenca, karrige të thjeshta, tavolina, projektorë me tabela projektuese, tabela 
“flipchart”, televizorë, panele muri, korniza për ekspozita, etj.  

Ideja e qendrës turistike është të krijohet hapësirë për turistët dhe vizitorët në kuadër të 
së cilit të njëjtët tërësisht do të jenë të shërbyer me informacione për raritetet kulturore dhe 
natyrore të komunës dhe të rajonit, florës dhe faunës të malit Jabllanicë, monumentin natyror 
“Burimet e Vevçanit”, karnevalet e Vevçanit, Kolonia ndërkombëtare e arteve „Вевчански 
видувања“ (Pamjet e Vevçanit), etnologjinë, arkitekturën e vjetër vevçaniane si dhe atë 
sakrale, etj., për të cilat në vetë objektin do të sigurohen hapësira të veçanta për ekspozita, 
ekspozita muzeale, etj. Në kuadër të nënprojektit “Qendra turistike Vevçani – Një qendër, Një 
prodhim turistik“ nuk parashikohet blerje dhe furnizim me artefakte dhe vepra të tjera muzeale. 
Me realizimin e këtij nënprojekti, do të zgjidhen një numër më i madh i problemeve aktuale 
me të cilat ballafaqohet komuna e Vevçanit, siç janë: kultura e kufizuar e shërbimit në 
destinacion, mungesë informacionesh dhe kapacitetesh për orientim të turistëve në destinacion, 
mungesë e marketingut online dhe marketingut në vetë destinacionin përkatës.  

 
Nënprojekti „Qendra turistike Vevçani – Një qendër, Një prodhim turistik“ ka tre 

komponentë: (а) Rindërtimi dhe përshtatja e ndërtesës së braktisur në qendër të Vevçanit në 
një qendër turistike konkuruese dhe moderne; (b)Furnizimi dhe vendosja e pajisjeve dhe 
rregullimi funksional i qendrës turistike; (c) Dizajnimi, shtypja dhe publikimi i materialeve 
promovuese në formë të shtypur dhe elektronike si dhe marketing online për këtë destinacion. 

Duke pasur parasysh strukturën e këtyre tre komponentave të nënprojektit, vetëm 
komponenti i parë mund të ketë ndikim potencial negativ ndaj ambientit jetësor. Një sasi e 
vogël e disa llojeve të mbeturinave mund të riprodhohen si rezultat i aktiviteteve të 
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komponentit (b), përderisa nuk pritet të ndodh asnjë lloj ndikimi negativ si rezultat i 
aktiviteteve të komponentit (c). 

2. Kategoria e ambientit jetësor 

PKLR përkrahet me grant të Bashkimit Europian dhe zbatohet bashkarisht nga ana e 
Kabinetit të zëvendës kryeministrit i cili është i angazhuar për çështjet ekonomike, Njësisë për 
zbatim të projektit dhe Bankës Botërore. PKLR është klasifikuar si projekt i Kategorisë B, që 
do të thotë se mund të priten ndikime të vogla ndaj ambientit jetësor gjatë zbatimit të projektit, 
por asnjë nga ato ndikime nuk do te jetë i rëndësishëm, i madh apo afatgjatë. Si rezultat i këtij 
klasifikimi, aktivizohet politika operacionale PO 4.01 –Vlerësimi i ambientit jetësor. Si 
rrjedhojë, kabineti i zëvendës kryeministrit i angazhuar për çështjet ekonomike (KZKACE) 
përgaditi një Kornizë për menaxhim me aspektet sociale të ambientit jetësor (KMASAJ) me 
qëllim që të jepen udhëzime për përgaditje të analizës ekologjike të nënprojekteve të përkrahura 
nëpërmjet Komponentës 3 të skemës së granteve, të definohen pranueshmëria dhe procedurat 
për “screening” dhe vlerësim i ndikimit ndaj ambientit jetësor. Të gjitha aktivitetet e projektit 
(dhe nënprojektet) duhet patjetër të zbatohen në përputhje me Kornizën për menaxhim me 
aspektet sociale dhe ambientin jetësor (KMASAJ), politikat operacionale dhe procedurat e 
Bankës Botërore dhe rregullativës kombëtare (mbizotëron më e larta). 

Nënprojekti i propozuar klasifikohet në Kategorinë B-, duke pasur parasysh faktin se 
ndikimet e pritura ndaj ambientit jetësor janë më pak të dëmshme se ndikimet e nënprojekteve 
të klasifikuara në Katëgorinë A dhe Kategorinë B+, duke patur parasysh natyrën e tyre, 
madhësinë dhe vendndodhjen, si dhe karakteristikat e ndikimeve potenciale ndaj ambientit 
jetësor.  

Kjo kategori e nënprojektit kërkon vlerësim të aspekteve sociale dhe ambientit jetësor 
(PASAJ) me qëllim që të vlerësohen ndikimet potenciale ndaj ambientit jetësor të lidhura me 
zbatimin e nënprojektit, të vërtetohen mundësitë potenciale për përmirësim të ambientit jetësor 
dhe të rekomandohen masa të nevojshme për ndalimin, minimizimin, dhe lehtësimin e 
ndikimeve të dëmshme. Vëllimi dhe forma e PASAJ mvaret nga nënprojekti konkret, por më 
së shpeshti është më i ulët sesa vëllimi i vlerësimit të përgjithshëm të ndikimeve ndaj aspekteve 
sociale dhe ambientit jetësor (VPNASAJ), zakonisht në formë të planit për menaxhim me 
aspektet sociale dhe ambientin jetësor (PMASAJ). Vëllimi i PMASAJ është definuar në pjesën 
E të formularit për kërkesë të plotë dhe në Shtojcës Ç të KMASAJ. Për nënprojektet të cilat 
parashohin ndërtime të thjeshta, rindërtim ose përshtatje të objekteve, parashikohet përdorim i 
listës për verifikim për PMASAJ (Pjesa Е e formularit për kërkesë të plotë ose Shtojca GJ e 
KMASAJ). 

Në kategorinë B- gjithashtu përfshihen nënprojekte të cilat: (а) përfshijnë grante të cilat 
parashikojnë furnizim dhe/ose përdorim të materialeve të rrezikshme (psh.benzinë) ose (b) 
parashikojnë përmirësime të cilat përfshijnë furnizim me mekanizma të cilat paraqesin rrezik 
domethënës potencial për shëndetin dhe sigurinë.  

Në përputhje me ligjet e Republikës së Maqedonisë, për nënprojekte të cilat përkasin në 
kategorinë B- nuk është e nevojshme të përgatitet Vlerësim i ndikimeve ndaj ambientit jetësor 
(VNAJ) 
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3. Shqyrtim i ndikimeve potenciale ndaj ambientit jetësor 

Ndikimi i nënprojektit ndaj ambientit jetësor pritet të jetë i menaxhuar, lehtësisht i 
parashikueshëm, përkohësisht si dhe me ndikim lokal për të dy grupet e aktiviteteve; 

(а) Rindërtimi dhe përshtatja e ndërtesës së vjetër mund të shkaktojë ndikime negative 
tipike për fushën e ndërtimtarisë: pluhur, zhurmë dhe dridhje për shkak të rrënimit dhe 
ndërtimit; mbeturina ndërtimore; sasi të vogla të mbeturinave të rrezikshme, për shembull: për 
shkak të rrjedhjes së rastësishme të vajit nga makinat, lubrifikantë, karburant dhe materie të 
tjera të rrezikshme; paketim i kontaminuar; dhe shqetësim komunikacioni potencial. 

(b) Furnizimi dhe vendosja e pajisjeve për nevojat e qendrës turistike mund të prodhojë 
sasi të caktuara të mbeturinave jo të rrezikshme (letër, karton, plastikë dhe mbeturina tjera 
sintetike) si rezultat i shpaketimit të paisjeve (mbeturina nga paketimi i paisjeve).  

Gjatë implementimit të nënprojektit, mund të paraqiten ndikimet e mëposhtme: 

 Ndikimet gjatë ndërtimit 
o Ndikime të mundshme negative në lidhje me sigurinë dhe shëndetin, ndikime 

negative ndaj popullatës, vozitësve dhe punëtorëve (ndikimet lokale janë të 
kufizuara në lokacion ku është vendosur ndërtesa e vjetër shkollore e cila do të 
jetë objekt rindërtimi) dhe do të jenë të pranishme vetëm në fazën e 
implementimit si rezultat i:  

 Mungesës së masave për siguri gjatë kohës së aktiviteteve ndërtimore 
gjatë rindërtimit të objektit; 

 Lëndime të shkaktuara në ose rreth vendit të ndërtimit (për shkak të 
mungesës së veshjeve mbrojtëse, pajisjeve dhe mungesa të tjera sigurie) 

 Mospërmbajtja ndaj standardeve të sigurisë dhe procedurave të 
përcaktuara për punë; 

 Menaxhim jo i duhur i komunikacionit dhe sigurisë së këmbësorëve; 
o Ndikime të mundshme negative nga mbeturinat e gjeneruara, kryesisht mbetjet 

e ndërtimit. Këto ndikime janë lokale (kryesisht rajonale në mvarësi prej 
mënyrës së menaxhimit dhe lokacionit të asgjësimit të mbeturinave) dhe të 
kufizuara në vendin e ndërtimit; 

o Ndikime negative të mundshme ndaj cilësisë së ajrit si rezultat i vendndodhjes 
së objektit (në pjesën qëndrore të vendbanimit) për shkak të: 

 Përhapjes së pluhurit gjatë transportit të materialeve, menaxhimit të 
materialeve dhe punimeve ndërtimore; 

 Gazet e shkarkuara prej makinerive të ndërtimit, automjeteve dhe 
komunikacionit; 

o Ndikime të mundshme negative ndaj rrjedhjes së ujit dhe tokës në afërsi të 
vendit të ndërtimit si rezultat i rrjedhjeve të rastësishme të lëngjeve dhe 
menaxhimit jo adekuat të mbetjeve ndërtimore dhe atyre të rrezikshme; 

o Ndikime të mundshme negative si rezultat i zhurmës dhe dridhjeve gjatë kohës 
së aktiviteteve ndërtimore për rindërtimin e objektit.  

 Ndikime gjatë kohës së vendosjes së paisjeve për nevojat e qendrës turistike 
o Ndikime të mundshme negative si rezultat i krijimit të mbeturinave, kryesisht 

karton, letër dhe mbetje plastike; 
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o Ndikime të mundshme negative si rezultat i zhurmës dhe dridhjeve gjatë 
vendosjes së paisjeve 

 Ndikime gjatë kohës së shfrytëzimit të objektit. Në fazën e shfrytëzimit, ndikime 
potenciale negative prej punimeve në qendrën turistike janë: 

o Ndikime të mundshme negative si rezultat i gjenerimit të 
mbetjeve nga punimet në objekt (nëse në fazën e shfrytëzimit të objektit, 
përkatësisht punës rrjedhëse, nuk kryhet grumbullimi dhe trajtimi adekuat i 
mbeturinave, ekziston mundësia që këto ndikime të jenë afatgjate dhe të 
përsëritshme)  

4. Lista për verifikim për PMAJ 

Lista për verifikim për PMAJ zbatohet për aktivitete më të vogla rindërtimi ose për 
ndërtim të objekteve të reja më të vogla. Ajo mundëson “praktika të mira pragmatike“ dhe 
është e dizajnuar që të jetë e lehtë për tu përdorur dhe kompatibile ndaj kërkesave të Bankës 
Botërore për mbrojtje të ambientit jetësor. Formati i listës për verifikim mundohet ti përfshijë 
qasjet tipike për lehtësim të ndikimeve ndaj ambientit jetësor te të gjitha kontratat për punime 
ndërtimore me ndikime lokale.  

Lista për verifikim ka seksionin hyrës (pjesa hyrëse në kuadër të së cilës është përshkruar 
nënprojekti, pjesë në të cilën është përkufizuar kategoria ekologjike dhe janë identifikuar 
ndikimet e nënprojektit, dhe pjesë në të cilën është sqaruar koncepti i planit për menaxhim me 
aspektet sociale dhe ambientin jetësor) dhe tre pjesë kryesore, edhe atë:  

 Pjesa 1 që përmban pjesën përshkruese (“pasaporta e objektit“) në të cilën 
përshkruhen specifikimet e nënprojektit në aspektin e vendndodhjes fizike, 
aspektet institucionale dhe legjislative, përshkrim i nënprojektit duke përfshirë 
nevojën e programit për ndërtim të kapaciteteve dhe përshkrim të procesit të 
debatit publik në lidhje me nënprojektin; 

 Pjesa 2 që përfshin “screening” ekologjik dhe social në format të thjeshtë Po/Jo, 
pasuar nga masat për lehtësim për secilin aktivitet; 

 Pjesa 3 është plani për ndjekje të aktiviteteve gjatë kohës së ndërtimit dhe 
zbatimit të nënprojektit.  

 

 

 

Konsultime dhe dhënia e informacioneve shpjeguese 

Procedura për shpallje të listës për verifikim për PMAJ është si vijon: Lista për 
verifikim për PMAJ në gjuhën maqedonase, gjuhën shqipe dhe atë angleze do të publikohet në 
faqen e internetit të PKLR, si dhe në faqen e internetit të komunës së Vevçanit. Ajo do të jetë 
në dispozicion të opinionit më së paku 14 ditë. E njëjta duhet të jetë në dispozicion në formë 
të shtypur në hapësirat e PKLR-së dhe në komunën e Vevçanit/ose në qendrat e rajoneve të 



9 
 

planifikuara. Kur publikohet lista për verifikim për PMAJ, do të shpallet edhe thirrje për 
dorëzimin e komenteve për dokumentet bashkë me adresën elektronike dhe postare për dërgim 
të komenteve dhe vërejtjeve. Procesverbali nga konsultimi i mbajtur publik (komentet dhe 
pyetjet e mbledhura) përmban informacionet bazë për vendin, listën e pjesëmarrësve dhe një 
rezyme të shkurtër të vërejtjeve të marra të cilat duhet të përfshihen në verzionin përfundimtar 
të dokumentit të publikuar.  

5. Zbatimi i listës për verifikim për PMAJ 

Procesi i përpunimit dhe zbatimit të listës për verifikim për PMAJ për nënprojektin 
„Qendra turistike Vevçani – Një qendër, një prodhim turistik“  përbëhet nga tre faza; 

1. Faza e identifikimit dhe zbatimit të përgjithshëm, në kuadër të së cilës objekti për 
rindërtim dhe përshtatje është caktuar ndërsa programi për punët e vlerësuara për 
rindërtimin e objektit shpjegohet veçmas.  Në këtë fazë, përgaditet pjesa 1,2 dhe 3 e 
listës për verifkim për PMAJ. Pjesa e dytë e listës për verifkim për PMAJ mund të 
shfrytëzohet për përzgjedhje të aktivitetit konkret nga “menyja” dhe e njëjta të lidhet 
me masat konkrete për lehtësim dhe aspektet që kanë të bëjnë me ambientin jetësor. 
Është i nevojshëm zbatimi i një konsultimi publik në lidhje me listën për verifikim për 
PMAJ dhe finalizim i dokumentit.  

2. Faza e planifikimit të detajuar dhe tenderimit, përfshin edhe përgaditjen e 
specifikimeve teknike dhe llogaritjeve për punët ndërtimore, specifikim të paisjeve, 
specifikim të aktiviteteve të marketingut dhe shërbimeve për nevojat e nënprojektit. 
Pjesa tabelare tërësisht e plotësuar e listës për verifikim për PMAJ (Pjesa 1, 2 dhe 3) 
duhet të bashkangjitet me kontratën për furnizime publike të punimeve, marrëveshjes 
për mbikqyrje profesionale, identike me të dhe me të gjitha marrëveshjet/kontratat 
teknike dhe komerciale të cilat detyrimisht duhet të nënshkruhen nga ana e të dyja 
palëve kontraktuese.  

3. Në fazën e zbatimit të punimeve ndërtimore, kontraktuesi apo kryerësi i shërbimeve 
zbaton planin për monitorim dhe masat për lehtësim nga lista për verifikim për PMAJ, 
ndërsa përputhshmëria e nënprojektit me ambientin jetësor (me listën për verifikim për 
PMAJ dhe Rregulloren e caktuar për mbrojtje të ambientit jetësor, siguri dhe shëndet) 
dhe kriteriume të tjera kualitative zbatohet në vetë vendin e ndërtimit nga ana e 
mbikqyrjes profesionale të punimeve ndërtimore ose organit mbikqyrës të nënprojektit. 

Masat për lehtësim të specifikuara në Pjesën 2 dhe plani për monitorim tië pjesës 3 janë 
baza mbi të cilat duhet të vërtetohet nëse kontraktuesi apo kryerësi i shërbimeve i plotëson 
dispozitat e kërkuara për mbrojtje të ambientit jetësor.  

Zbatimi praktik i listës për verifikim për PMAJ do të thotë plotësim i kushteve të pjesës 
1 nëpërmjet posedimit të të gjitha dokumenteve të nevojshme dhe lejeve për ndërtim. Në pjesën 
e dytë, aktivitetet të cilat duhet të realizohen duhet të verifikojnë duke u bazuar në llojin konkret 
të aktivitetit, kurse në pjesën e tretë identifikimi i parametrave për monitorim (nga pjesa 3) 
duhet të zbatohet në përputhje me aktivitetet e paraqitura në pjesën 2.  

Dokumenti përfundimtar i listës për verifikim për PMAJ duhet të bashkangjitet si pjesë 
përbërëse e kontratës për furnizim publik të punimeve, si dhe e të gjitha 
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kontratave/marrëveshjeve teknike dhe komerciale dhe të njëjtat duhet të nënshkruhen nga ana 
e të dyja palëve kontraktuese. 

6. Monitorimi dhe raportimi 
Për monitorim të masave për mbrojtje të cilat i zbaton kontraktuesi, mbikqyrja 

profesionale e punimeve ndërtimore ose personi i autorizuar i komunës së Vevçanit (në raste 
të punimeve të cilat nuk kërkojnë angazhim të mbikqyrjes profesionale) do të punojnë në 
përputhje me Pjesët 2 dhe 3 të dokumentit - lista për verifikim për PMAJ, përkatësisht plani 
për monitorim. Pjesët 2 dhe 3 janë zhvilluar në detajet e nevojshme dhe me masa të qarta dhe 
precise për lehtësim dhe monitorim të cilat duhet të jenë të përfshira në kontratat për furnizime 
publike të punimeve të cilat e reflektojnë statusin e praktikës së mirë ekologjike në vendin e 
punës, dhe të cilat mund të vëzhgohen, maten, kuantifikohen dhe verifikohen nga ana e 
personave mbikqyrës gjatë kohës së kryerjes së punimeve ndërtimore.  

Këto masa për lehtësim përfshijnë, por nuk kufizohen vetëm në përdorimin e paisjeve 
për mbrojtje personale dhe veshmbathje mbrojtëse të punëtorëve në çdo kohë;parandalim i 
përhapjes së pluhurit; ulje e sasisë së ujit të shfrytëzuar dhe të dalë në lokacion; pastrimi i 
ujrave të zeza, sigurimi i kushteve sanitare adekuate për punëtorët, grumbullim dhe ndarje e 
llojeve të ndryshme të mbeturinave (dru, metal, plastikë, mbetje të rrezikshme si për shembull 
mbetje të ngjyrave dhe vaj motori i përdorur) në kontejnerë të ndarë veçmas dhe të vendosur 
në vendet saktësisht të caktuara të vendit të ndërtimit në numër të mjaftueshëm;evidentimi i 
sasive të mbeturinave;organizim i drejtë i transportit dhe deponimit të mbeturinave; ripërdorimi 
dhe reciklimi i mbeturinave kur kjo është e mundur. Mbeturinat mund të transportohen dhe 
deponohen vetëm në deponitë e menaxhuara nga kompani të licencuara.  

 

Pavarësisht Pjesës 3, organi mbikqyrës i vendit të ndërtimit duhet të kontrollojë nëse 
kontraktuesi i zbaton masat për lehtësim të pjesës 2. Njoftimi për zbatim të procedurave dhe 
praktikave duhet të përshkruhet në raportin e rregullt deri të Njësia për zbatim të projektit.  

Zbatimi i masave lehtësuese duhet të monitorohet para fillimit të punimeve, gjatë kohës 
së rindërtimit të objektit si dhe pas përfundimit të tij. Masat e përkufizuara në listën për 
verifikim për PMAJ do të monitorohen nga ana e një inxhinieri mbikqyrës; komuna e Vevçanit 
(inspektori komunal dhe të punësuarit në Departamentin për urbanizëm dhe zhvillim ekonomik 
lokal) të cilët njëkohësisht janë edhe anëtarë të ekipit të projektit, si dhe eksperti për ambientin 
jetësor i angazhuar nga ana e Njësisë për zbatim të projektit. Raporti i pranuar për monitorim i 
përpunuar nga ana e kontraktuesit ose organit mbikqyrës të vendit të ndërtimit do të jetë bazë 
për pagesën e plotë të rimbursimeve të rëna dakord, ashtu sikurse dhe raporti nga testimet 
teknike me të cilin do të vërtetohet nëse janë plotësuar kriteriumet teknike për cilësi të 
punimeve. Njoftimi për zbatim të listës për verifikim për PMAJ do të jetë tremujor. Për të 
garantuar sigurinë që kontraktuesi do t’i zbatojë masat për mbrojtje të ambientit jetësor, një 
klauzolë e veçantë do të jetë e përfshirë në kontratë me anë të së cilës do të përcaktohen dënimet 
në rast të mosrespektimit të dispozitavë të caktuara ekologjike, si për shembull: mbajtja e një 
pjese të pagesave për aq kohë sa nuk zbatohen masat korigjuese në përputhje me nënprojektin, 
ndërsa niveli i mbajtjeve do të mvaret nga serioziteti i shkeljes së kontratës. Për raste ekstreme, 
e drejta për ndërprerje apo prishje të kontratës do të jetë e theksuar në vetë kontratën.  
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Aplikuesi ka për detyrë që rregullisht të dorëzojë raporte tre mujore për zbatim të listës 
për verifikim të PMAJ dhe monitorim të masave për lehtësim në formë të pasqyrës tabelare 
(tabelat për planin për monitorim dhe tabelat për planin me masat për lehtësim) me një kolonë 
shtesë për statusin e masave, vërejtje dhe komente, dhe monitorim të masës (e zbatuar/e 
pazbatuar, rezultate, vërejtje, komente, probleme/shqetësime, kur etj). 

 

PJESA 1: ASPEKTET INSTITUCIONALE DHE ADMINISTRATIVE 

Vendi: Republika e Maqedonisë 

Titulli i 
nënprojektit: 

Qendra turistike Vevcani 
Një qendër, një prodhim turistik 

Vëllimi i 
nënprojektit dhe 
aktivitetet 
konkrete 

Menaxhimi dhe koordinimi i nënprojektit; 

Rindërtimi dhe përshtatja e ndërtesës së vjetër shkollore të braktisur mbi 
të gjitha në një Qendër Turistike Konkuruese;  

Furnizimi me dhe vendosja e paisjeve dhe rregullim funksional i objektit 
të rindërtuar dhe përshtatur; dhe 

Dizajnimi, shtypja dhe publikimi i materialeve promovuese të shtypura 
dhe elektronike si dhe marketing online 

Organizime 
institucionale 

(Emri dhe 
kontaktet) 

Menaxhimi i projektit* 

Investitor: 
Komuna Vevçan 

 

Telefon: 046/784-640 

Faks: 046 784 641 

Adresa elektronike: 
opstinavevcani@gmail.com 

Koordinator i projektit; 

m-r Novica Kostojçinoski 

 

Telefon: 046/784-640 

Faks: 046 784 641 

Adresa elektronike: 
kostojcinoski.novica@gmail.com 

Kontraktuesi: 
 

Telefon: 046/798-120 
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Ndërmarrja e Prodhimit Tregtia 
Ndërtimi Mikpritja & Shërbimet 

VIA DOO Vevcani 
 

Faks: 046 798 608 

Adresa elektronike: 
via@t.mk   

Organizime për 
zbatim 

(Emri dhe 
kontaktet) 

Mbikqyrje  

  
MAQEDONI Instituti i Ndërtimit 

AD Shkup 

Telefon: 02 30 66 816 

Faks: 02 30 66 833 

Adresa elektronike: 
info@gim.com.mk 

PËRSHKRIM I VENDNDODHJES 

Emri i 
vendndodhjes: Pjesa qëndrore në vendbanimin Vevçan 

Përshkrim i 
vendndodhjes 

Vendndodhja e nënprojektit është në 
pjesën qëndrore dhe mbulimin urban 
të vendbanimit Vevçan në kuadër të 
komunës Vevçan, Komunë 
kadastrale KO Vevçan/Belicë e 
Sipërme, parcela kadastrale numër 
1119.  
Objekti nuk gjendet në zonë 
këmbësorësh. Nga njëra anë ekziston 
qasje e drejtëpërdrejtë deri te objekti 
deri te rruga lokale kryesore, ndërsa 
nga ana tjetër objekti është i rrethuar 
me kënd lojrash i cili të shumtën e 
kohës gjatë vitit në mënyrë 
alternative përdoret si zonë parkimi. 
Pjesa qëndrore e vendbanimit 
Vevçan nuk është shpallur si 
trashëgimi kulturore. Në atë drejtim, 
nuk është e nevojshme leje e veçantë 
nga ndonjë institucion kompetent 
para se të fillohet me punimet 
ndërtimore.  

Shtojca 1: Të dhënat për 
vendndodhjen (Fotografi nga 

vendndodhja) [ ]P [ ] J 

Kush është 
pronar i tokës? 

Komuna Vevçan  

Përshkrim 
gjeografik 

Vendi: Republika e Maqedonisë 
Rajoni: Rajoni jugperëndimor 
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Komuna: Vevçan 
Vendbanimi:Vevçan 
Koordinatat e lokacionit:     41014’22.9’’N   20035’32.8’’E 

RREGULLORET LIGJORE 

Përcaktim i 
rregullave 

ligjore 
kombëtare dhe 
lokale si dhe i 
lejeve të cilat 
kanë të bëjnë 

me aktivitetet e 
nënprojektit 

 Ligji për ndërtim ("Gazeta zyrtare e RM”nr. 130/09, 124/10, 
18/11, 36/11, 54/11, 59/11, 13/12, 144/12, 79/13, 137 / 13, 
163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 44/15, 129/15 dhe 39/16) 

 Ligji për ambientin jetësor ("Gazeta zyrtare e RM"nr. 53/05, 
51/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10,51/11, 
123/12,93/13,187/13, 42/14, 44/15,129/15, 192/15 dhe 39/16 ) 

 Ligji për ujrat ("Gazeta zyrtare e RM" nr. 87/08, 6/09, 16109, 
83/10, 51/11,44/12,23/13,163/13, 180/14, 146/15 dhe 52/16); 

 Ligji për menaxhim me mbeturinat ("Gazeta zyrtare e RM" nr. 
68/04, 71/04, 107/07, 102/08, 143/08, 124/10,09/11,51/11,123/12 
dhe 163/13); 

 Rregullorja pëe mënyrën e trajtimit të mbeturinave jo të 
rrezikshme komunale dhe lloj tjetër("Gazeta zyrtare e RM" nr. 
147/07); 

 Ligji për menaxhim me paketimin dhe mbeturinat që krijohen prej 
paketimit ("Gazeta zyrtare e RM" nr. 161/09, 
17/11,47/11,136/11,6/12, 39/12 dhe 163/13); 

 Lista e llojeve të mbeturinave ("Gazeta zyrtare e RM" nr. 100/05); 
 Ligji për kemikalet ("Gazeta zyrtare e RM" nr. 145/10 dhe 53/11); 
 Ligji për cilësinë e mbeturinave ambientale ("Gazeta zyrtare e 

RM" nr. 67/04, 92/07, 35/10, 47/11, 100/12 dhe10/15); 
 Ligji për mbrojtje nga zhurma në ambientin jetësor ("Gazeta 

zyrtare e RM" nr.79/07, 124/10 dhe47/11); 
 Rregullorja për vlerat kufitare të nivelit të zhurmës në ambientin 

jetësor ("Gazeta zyrtare e RM" nr. 147/08); 
 Vendimi për përcaktim se në cilat raste dhe sipas cilave kushte 

konstatohet se nuk është prishur qetësia e qytetarëve nga zhurma 
e dëmshme ("Gazeta zyrtare e RM" nr. 1/09); 

 Ligji për mbrojtjen e natyrës ("Gazeta zyrtare e RM" nr. 67/04, 
14/06, 84/07, 35/10, 47/11,148/11,59/12,13/13,163/13 dhe 
41/14); 

 Ligji për mbrojtje dhe shpëtim ("Gazeta zyrtare e RM" nr. 36/04, 
49/04, 86/08, 124/10dhe 18/11); 

 Ligji për siguri dhe shëndet gjatë punës ("Gazeta zyrtare e RM" 
nr. 92/07, 136/11, 23/13 dhe 25/13); 

 Ligji për ruajtjen dhe mbrojtjen e lëngjeve dhe gazrave të 
ndezshëm (Gazeta Zyrtare e RM nr. 15/76, 51/88, 19/90, 12/93, 
66/07 dhe 130/08); 

 Rregullore për akomodimin dhe ruajtjen e vajit të djegur ("Gazeta 
Zyrtare e RSFJ" Nr. 45/67) 

DEBAT PUBLIK 
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Theksoni kur/ 
ku është 
mbajtur procesi 
i debatit publik 
dhe ç’farë 
vërejtjesh dhanë 
pjesëmarrësit në 
debat  

Procedura për debat publik në lidhje me listën për verifikim për PMAJ 
është si vijon: Lista për verifikim për PMAJ duhet të jetë e publikuar në 
faqen e internetit të PKRL, faqen e internetit të Agjencisë për promovim 
dhe përkrahje të turizmit dhe faqen e internetit të komunës në të cilën do 
të realizohet nënprojekti. Dokumenti duhet të jetë i shpallur dhe në 
dispozicion për publikun më së pakti 14 ditë. Gjithashtu, dokumenti duhet 
të jetë në dispozicion edhe në version të shtypur në zyrën e PKRL dhe në 
hapësirat komunale.  
Kur dokumenti do të shpallet, në të njëjtën kohë edhe thirrja për dorëzim 
të propozimeve dhe vërejtjeve të dokumentit do të shpallet, ku do të jenë 
në dispozicion edhe adresa elektronike dhe postare për dërgim të 
vërejtjeve dhe komenteve për sa i përket dokumentit.  
Procesverbali nga debati publik (komentet dhe pyetjet e mbledhura) 
përmban: informacione bazë për vendin e mbajtjes së debatit publik, 
listën e pjesëmarrësve dhe një rezyme të shkurtër për komentet e 
pjesëmarrësve të cilat do të përfshihen në verzionin përfundimtar të 
dokumentit.  
Lista e kontrolluar për Universitetin e Maqedonisë në anglisht, anglisht 
dhe shqip. u zbulua përmes faqes së internetit të PLRK-së, faqes së 
internetit të Agjencisë për Promovimin dhe Mbështetjen e Turizmit dhe 
uebfaqen e Komunës së Vevçanit. 

NDËRTIMI INSTITUCIONAL I KAPACITETIT 

A parashihet 
ndërtim i 
kapacitetit? 

[] Jo ose [   ]Po Nëse Po, në shtojcën 2 janë dhënë informacione për 
ndërtimin e kapaciteteteve 
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PJESA 2: IDENTIFIKIMI I ASPEKTEVE SOCIALE DHE ASPEKTEVE TË AMBIENTIT JETËSOR 

A do të 
përfshijë 

aktiviteti i 
vendndodhjes 

ndonjë nga 
punimet e 

mëposhtme: 

Aktiviteti  Statusi Referenca shtesë 

А.  Kushtet e përgjithshme [] Po  [] Jo Shih pjesën A më poshtë 

B.  Rehabilitimi i objektit [ ] Po  [ ] Jo Shih pjesën А, B, C, Ç më poshtë 

C.  Materiale të rrezikshme ose toksike1 [ ] Po  [ ] Jo Shih pjesën C më poshtë 

Ç.  Komunikacioni dhe siguria e këmbësorëve [] Po  [ ] Jo Shih pjesën Ç më poshtë 

D.  Trashëgimi kulturore [] Po  [] Jo Shih pjesën D më poshtë 

 

AKTIVITETI PARAMETRI LISTA PËR VERIFIKIM TË MASAVE PËR LEHTËSIM 

А. Kushte të 
përgjithshme 

Njoftimi dhe siguria e 
punëtorëve 

(a) Sigurim i të dhënave për banorët vendas gjatë kohës së fillimit dhe kohës së zgjatjes së punimeve 
ndërtimore me përgaditje të një Njoftimi i cili do të vendoset në tabelën informuese të komunës 
si dhe në faqen e internetit të komunës. 

(b) Përdorim i domosdoshëm i paisjeve për mbrojtje personale.  

(c) Kontroll i sigurisë së automjeteve dhe heqje e automjeteve të dëmtuara nga vendi i ndërtimit. 

(d) Vendi i ndërtimit është i mbyllur dhe i shënuar. Hyrja e personave të paautorizuar në vendin e 
ndërtimit është e ndaluar. Në vendin e ndërtimit janë vendosur shenja dhe tabela informuese me 
qëllim që të informohen banorët vendas.  

(e) Inspektorët lokal të ndërtimit dhe inspektorët për ambientin jetësor janë të njoftuar për punimet 
ndërtimore që para fillimit të tyre; 

                                                           
1Materialet e rerzikshme/toksike përfshijnë por nuk kufizohen në azbest, ngjyra toksike, heqja e ngjyrave të plumbit, etj. 
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AKTIVITETI PARAMETRI LISTA PËR VERIFIKIM TË MASAVE PËR LEHTËSIM 

(f) Të gjitha lejet e nevojshme janë siguruar që para fillimit të punimeve (përfshirë edhe lejet për 
ndërtim dhe të tjera); 

(g) Të gjitha punimet do të kryhen në mënyrë të sigurtë dhe të diciplinuar; 

(h) Mjetet dhe paisjet mbrojtëse për mbrojtje personale të të punësuarve janë në dispozicion në sasi 
të mjaftueshme dhe shfrytëzohen në çdo kohë; 

(i) Gropat e hapura janë të mbuluara dhe qartazi të shënuara kur nuk punohet në to; 

(j) Sigurimi i shenjave dhe tabelave informuese adekuate në vendin e ndërtimit; 

(k) Shënimi i vendit për ruajtjen e përkohshme të materialeve për rindërtim në vend të afërt me 
vendin e ndërtimit;   

(l) Sigurim i lenteve paralajmëruese, rrethojave dhe shenjave informuese adekuate për rrezik, 
rregullat e sjelljes dhe procedura të cilat duhet të ndiqen; 

(m) Hyrje e ndaluar për persona të papunësuar në kuadër të lenteve paralajmëruese dhe rrethojave 
kur/ku supozohet se është e nevojshme.  

(n) Ambienti rreth objektit duhet të mbahet i pastër; 

(o) Makineritë duhet të përdoren vetëm nga ana e personave me përvojë dhe të trajnuar në mënyrë 
të duhur, me qëllim që të ulet rreziku i lëndimeve; 

(p) Të gjithë punëtorët duhet të njoftohen me rrezikun nga paraqitja e zjarrit dhe masat për mbrojtje 
nga zjarri dhe duhet patjetër të trajnohen si të ballafaqohen me aparatet për shuarjen e zjarrit, 
hidrantët dhe aparate të tjera të cilat shfrytëzohen për shuarjen e zjarrit;  

(q) Mjetet, paisjet dhe aparatet kundër zjarrit duhet patjetër gjithmonë të jenë funksionale, që në rast 
nevoje të mund të përdoren me shpejtësi dhe në mënyrë efikase. Paisjet për ndihmën e shpejtë 
duhet të jenë në dispozicion në vendin e ndërtimit dhe të njëjtat të përdoren nga persona të 
trajnuar.  

(r) Procedurat për situata të jashtëzakonshme (përfshirë këtu derdhje, aksidente etj.) janë në 
dispozicion në vendin e ndërtimit; 

(s) Toaletet portative duhet të jenë të vendosura në vendin e ndërtimit dhe të mirëmbahen nga ana e 
një kompanie të autorizuar; 
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AKTIVITETI PARAMETRI LISTA PËR VERIFIKIM TË MASAVE PËR LEHTËSIM 

(t) Paisjet e siguruara duhet të jenë të vendosura dhe të shfrytëzuara duke respektuar të gjitha masat 
për siguri të caktuara nga ana e prodhuesit të paisjeve dhe praktikave më të mira. 

B. Rehabilitimi i 
përgjithshëm 
dhe/ose 
aktivitetet 
ndërtimore 

Cilësia e ajrit 

(a) Vendi i ndërtimit, rrugët transportuese dhe vendet ku materialet menaxhohen duhet të jenë të 
spërkatura me ujë gjatë ditëve të thata dhe me erë;  

(b) Materialet ndërtimore duhet të ruhen të mbyllura në vende të duhura me qëllim që të ulet përhapja 
e pluhurit;  

(c) Automjetet, paisjet ndërtimore dhe makineritë duhet të përdoren nga ana e personave me përvojë, 
të mirëmbahen, dhe në përputhje me standardet e vlefshme për emetimin e gazrave;  

(d) Mirëmbajtje e vazhdueshme e automjeteve (larje e rrotave) dhe makinerive ndërtimore me qëllim 
që në raste të ndryshme të identifikohet rrjedhja e vajit nga motorri, emetimet dhe përhapja e 
ndotjes; 

(e) Materialet të cilat prodhojnë pluhur duhet të mbulohen gjatë kohës së transportimit;  
(f) Shfrytëzimi i maskave mbrojtëse nga ana e të punësuarve gjatë kohës së ngritjes së pluhurit;  
(g) Kanalet për mbeturina do të shfrytëzohen për largim të materialeve nga lartësia; 
(h) Ndezja e zjarrit dhe djegia e mbeturinave në ose rreth vendit të ndërtimit është e ndaluar.  

Zhurma 

(a) Niveli i zhurmës nuk duhet të tejkalojë nivelin e lejuar të zhurmës në përputhje me ligjin 
ekzistues;  

(b) Monitorimi i nivelit të zhurmës duhet të bëhet gjatë kohës së kryerjes së punimeve ndërtimore 
(me kërkesë të inspektorit të autorizuar për ambientin jetësor);  

(c) Është e ndaluar kryerja e punimeve ndërtimore gjatë natës; 
(d) Orët e punës në vendin e ndërtimit janë të kufizuara mes orës  07.00-19.00; 
(e) Punëtorët duhet të jenë të pajisur me mjete për mbrojtje të veshëve. 

Cilësia e ujit 

a) Është i ndaluar deponimi i çfarëdo lloj uji ose fraksioneve të mbetjeve në ose në afërsi të 
furnizuesve të ujit në Vevçan (Lumi i Vevçanit dhe lumi Esenica) 

b) Parandalimi preventiv i rrjedhjes prej mbeturinave (ruajtja e përkohshme e mbeturinave duhet të 
mbrohet nga rrjedhja, ndërsa për mbeturinat e rrezikshme dhe të parrezikshme duhet të ekzistojë 
sistem sekondar për mbajtje dhe ruajtje, për shembull kontejnerë me mure të dyfishta ose 
kontejnerë të rrethuara me mure betoni); 

c) Në rast se ndodh rrjedhje e mbeturinave të rrezikshme, të njëjtën ruajeni dhe largojeni menjëherë, 
pastroni vendin dhe ndiqni procedurat dhe masat për menaxhim me mbeturinat e rrezikshme; 
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AKTIVITETI PARAMETRI LISTA PËR VERIFIKIM TË MASAVE PËR LEHTËSIM 

d) Në rast të cfarëdo lloj rrjedhjeve të cilat vijnë prej ndonjë zone potencialisht të ndotur me 
substanca të rrezikshme, të njëjtat duhet të mblidhen në vetë vendin përkatës, përkohësisht të 
mbahen dhe transportohen deri te fabrika adekuate e licencuar për pastrim të ujrave të zeza; 

e) Me ndihmën e testimeve të rregullta të sigurohet se uji i cili kthehet prap në kanalet e ujit nuk i 
tejkalon standardet e caktuara për cilësi;  

f) Sistemimi dhe mirëmbajtja e hapësirave adekuate sanitare për punëtorët. Ujërat e zeza nga këto 
hapësira duhet të transportohen në objekte të përshtatshme për trajtimin e ujrave të ndotura; 

g) Të ndërpriten rrjedhjet e rrezikshme të cilat vijnë nga rezervoaret, kontejnerët (sistem i 
domosdoshëm sekondar për ruajtje, për shembull kontejnerë me mure të dyfishta,  dhe kontejnerë 
të mbyllur me mure), paisjet e ndërtimit dhe automjetet (mirëmbajtje e rregullt dhe kontrollim i 
rezervoarëve për vaj dhe gaz, makineritë dhe automjetet të jenë të parkuara vetëm në sipërfaqe të 
asfaltuara ose betonizuara me sistem për mbledhje të ujrave sipërfaqësore); 

h) Rrjedhjet në vendin e ndërtimit të cilat mund të përmbajnë substance të rrezikshme duhet të 
filtrohen para rrjedhjes së tyre në kanalet natyrore.  

Menaxhimi i mbeturinave 

a) Identifkimi i llojeve të ndryshme të mbeturinave në vendin e ndërtimit (dhe, rërë, shishe, ushqim, 
pjesë të tubave, letër, beton i thyer, etj.); 

b) Klasifikimi i mbeturinave në përputhje me listën kombëtare të mbeturinave; 
c) Transportimi dhe depozitimi përfundimtar i mbeturinave inerte, ndërtimore dhe komunale duhet 

të bëhet në deponi të licencuara e të udhëhequra nga ana e operatorit të autorizuar me leje. 
d) Mbeturinat e rrezikshme potenciale (vaj motorri, karburant për automjete) duhet të grumbullohen 

veçmas dhe të nënshkruhet marrëveshje me operator i cili ka autorizim për mbledhje dhe 
transportim (nëse është e aplikueshme, edhe ruajtje e përkohshme) të mbeturinave të rrezikshme. 
Mbeturinat e rrezikshme duhet të përpunohen ose të deponohen vetëm në fabrikë apo deponi me 
licencë të vlefshme;   

e) Ndezja e mbeturinave në vendin e ndërtimit është e ndaluar; 
f) Kontejnerët për çdo lloj kategorie të identifikuar të mbeturinave janë siguruar në sasi të 

mjaftueshme dhe të vendosura në mënyrë të përshtatshme.  
g) Pikat e grumbullimit të mbetjeve dhe deponitë/fabrikat e licencuara për deponim të mbeturinave 

duhet të identifikohen për të gjitha llojet e mbeturinave të cilat pritet të krijohen si rezultat i 
aktiviteteve të demolimit dhe aktiviteteve ndërtimore.  
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AKTIVITETI PARAMETRI LISTA PËR VERIFIKIM TË MASAVE PËR LEHTËSIM 

h) Mbeturinat minerale (natyrore) nga aktivitetet për demolim dhe aktivitetet ndërtimore do të 
ndahen nga mbeturinat e përgjithshme, mbeturinat organike, të lëngshme dhe kimike duke i 
klasifikuar në vetë vendin e ndërtimit dhe përkohësisht do të ruhen në kontejnerë të përshtatshëm. 
Mvarësisht nga origjina dhe struktura, mbetjet minerale do të ri-aplikohen në lokacionin e tyre 
orijinal ose do të ripërdoren sërish;  

i) Të dhënat nga deponimi i mbeturinave rregullisht do të azhurohen dhe do të ruhen si dëshmi për 
menaxhim të rregullt, ashtu siç është parashikuar;  

j) Çdoherë kur është e mundur, kontraktuesi do të reciklojë dhe ripërdor materialet e përshtatshme 
dhe të mirëmbajtura. Deponimi i çfarëdo lloj mbetjeje (përfshirë këtu edhe mbetjet organike) ose 
ujrave të zeza në natyrën përreth ose në kanalet e ujit është e ndaluar rreptësisht;  

k) Grumbullimi, transportimi dhe deponimi/përpunimi përfundimtar i mbetjeve komunale duhet të 
bëhet nga ana e një kompanie të licencuar; 

l) Rrënojat nga ndërtimi duhet menjëherë të largohen nga lokacioni dhe të ripërdoren nëse një gjë 
e tillë është e mundur;  

m) Djegia e të gjitha llojeve të mbetjeve ne vendin e ndërtimit ose në fabrika apo vende të 
palicencuara është e ndaluar; 

n) Kondicionerët ekzistues nuk duhet të mbushen apo zbrazen. Nëse ato hiqen, kjo duhet të bëhet 
nga ana e kompanive të specializuara dhe të licencuara.  

 

Menaxhimi i materialeve 

a) Agregati i ashpër i ndërtimit i përdorur ose shfrytëzuar gjatë rindërtimit duhet t’ju përgjigjet 
kërkesave për qëndrueshmëri dhe gradim; 

b) Burimet minerale (agregati, rëra, çakalli, çimentoja, etj.) janë siguruar vetëm nga kompani të 
licencuara me koncesion të vlefshëm për shfrytëzim. Kompanitë mund të vërtetojnë se masat 
H&S si dhe menaxhimi i ambientit jetësor janë në fuqi; 

c) Nuk duhet të përdoren sisteme për klimatizim të cilat shfrytëzojnë substanca të cilat e hollojnë 
shtresën e ozonit (CFCs); 

d) Nuk do të përdoren ngjyra plumbi dhe ndriçim fluoreshent kompakt (CFL). 

C. Materiale 
toksike 

Menaxhimi i mbetjeve 
toksike / të rrezikshme 

a) Magazinimi i përkohshëm në vendin e ndërtimit i të gjitha llojeve të substancave të rrezikshme 
dhe toksike (përfshirë këtu edhe mbetjet) do të bëhet në kontejnerë të sigurt të shënuara me 
përshkrim të detajuar për përbërjen, vetitë dhe të dhëna për menaxhimin. Substancat kimike 
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AKTIVITETI PARAMETRI LISTA PËR VERIFIKIM TË MASAVE PËR LEHTËSIM 

menaxhohen, përdoren, dhe hiqen, si dhe masat për kujdes ndërmerren ashtu siç është 
parashikuar me Fletën e sigurisë së materialeve (MSDS); 

b) Substancat e rrezikshme (përfshirë këtu edhe mbetjet rrjedhëse) do të ruhen në kontejnerë të 
papërshkueshëm nga rrjedhjet me qëllim që të ndalohen rrjedhjet dhe derdhjet eventuale. Këto 
kontejnerë do të kenë sistem sekondar për mbajtje siç janë kontejnerët me mure të dyfishta dhe 
kontejnerë të mbyllur, dhe ngjashëm. Sistemi sekondar për mbajtje duhet patjetër të jetë pa 
plasaritje, të mund të derdhet apo shpejtë të shkarkohet; 

c) Kontejnerët me substanca të rrezikshme duhet patjetër të ruhen të mbyllura, përveç në raste të 
shtimit apo largimit të materialeve/mbetjeve. Ato nuk duhet të trajtohen, happen ose ruhen në 
një mënyrë që do të shkaktonte rrjedhje; 

d) Kontejnerët të cilët shfrytëzohen për ruajtje të mbetjeve të ndezshme ose reaktive duhet patjetër 
të vendosen më së paku 15 metra (50 hapa) nga kufiri i objektit. Sasi të mëdha karburanti nuk 
do të ruhen në vendin e ndërtimit; 

e) Mbeturinat asnjëherë nuk do të përzihen dhe do të transportohen nga ana e kompanive të 
licencuara për grumbullim të mbetjeve dhe do të deponohen/përpunohen vetëm në objekte të 
licencuara;  

f) Ngjyra me përbërës toksik, tretës apo ngjyra plumbi nuk do të përdoren; 
g) Mbeturinat e rrezikshme do të transportohen dhe menaxhohen vetëm nga ana e kompanive të 

licencuara në përputhje me rregullativën kombëtare; 
h) Mbeturinat e rrezikshme do të deponohen vetëm në deponi të licencuara ose do të përpunohen 

në fabrika të licencuara.   

Menaxhimi i azbestit 

a) Nëse azbesti gjendet në vendin e ndërtimit, shënojeni atë si material të rrezikshëm dhe 
njoftoni inspektoratin e autorizuar për ambientin jetësor, si dhe ekspertin për ambientin 
jetësor të projektit; 

b) Azbesti i cili duhet të largohet (në rast se largimi është i nevojshëm) duhet të trajtohet 
me mjete për lagie me qëllim që të minimizohet pluhuri i azbestit; 

c) Azbesti do të punohet, transportohet dhe deponohet nga ana e profesionistëve me 
përvojë dhe të aftë; 

d) Kontejnerët e përdorur për të ruajtur elemente të ndezshme ose reaktive duhet të vendosen 
së paku katër metra larg kufirit të ndërtesës. 
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AKTIVITETI PARAMETRI LISTA PËR VERIFIKIM TË MASAVE PËR LEHTËSIM 

e) Instalimi i rezervuarit nëntokësor të naftës duhet të jetë në përputhje me modelin themelor 
mekanik, miratimin paraprak nga Sektori i Ohrit për Punë të Brendshme, Ligji për 
Magazinimin dhe Mbrojtjen e Lëngjeve dhe Gazeve të ndezshme (Gazeta Zyrtare e 
Republikës së Maqedonisë Nr. 15/76). , 51/88, 19/90, 12/93, 66/07 dhe 130/08) dhe 
Rregulloren për akomodimin dhe mbajtjen e naftës ("Gazeta Zyrtare e RSFJ" Nr. 45/67) 
 

f) Nëse materiali i azbestit ruhet përkohësisht, mbeturinat duhet të jenë të mbyllura në 
mënyrë të sigurt në ambiente të mbyllura dhe të shënohen në mënyrë përkatëse; 

g) Azbesti i larguar nuk duhet të përdoret sërish por të largohet në mënyrë të sigurt 
(kontejnerë të mbyllur, kasa prej betoni etj.) dhe të deponohet në deponi të licencuara; 

h) Në rastet kur në vendin e ndërtimit do të gjenden shufra ndriçuese radioaktive, 
inspektori i autorizuar për ambientin jetësor dhe oganet e tjera kompetente, si dhe 
eksperti për ambientin jetësor të projektit do të informohen. Në një rast të këtillë, duhet 
të ndiqen udhëzimet për çmontim, trajtim, transportim dhe magazinim lëshuar nga ana e 
organeve të autorizuara në përputhje me legjislacionin kombëtar. Për këtë punë, duhet 
të angazhohen vetëm kompanitë e specializuara e të licencuara për trajtimin e 
materialeve radioaktive.  

Ç. 
Komunikacioni 
dhe siguria e 
këmbësorëve 

Rreziqe të drejtëpërdrejta dhe 
të tërthorta për 
komunikacionin publik dhe 
këmbësorët për shkak të 
aktiviteteve ndërtimore 

a) Vendi i ndërtimit në kuadër të së cilit numri më i madh i aktiviteteve të projektit do të kryhen, do 
të jetë i rrethuar dhe vizualisht i shënuar. Hyrja e përsonave të papunësuar dhe automjeteve në 
vendin e ndërtimit do të jetë e ndaluar. Tabelat informuese do të jenë të vendosura në vendin e 
ndërtimit me qëllim që të informohen banorët vendas, vizitorët dhe turistët;  

b) Siguria e këmbësorëve do të jetë e siguruar. 

D. Trashëgimia 
kulturore 

Mundësi për identifikim 

(a) Në rast identifikimi, punimet duhet të ndërpriten menjëherë dhe organet kompetente (Ministria e 
kulturës, Drejtoria për mbrojtje të trashëgimisë kulturore – Shkup, IK Instituti për mbrojtje të 
monumenteve kulturore dhe Muzeut – Ohër) duhet të informohen në afat prej 24 orësh duke 
ndjekur procedurat nacionale. Punimet do të vazhdojnë pas marrjes së pëlqimit nga organet 
kompetente.  
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PJESA 3: PLANI PËR MONITORIM 

Faza 
Cili 

(parametër duhet të 
ndiqet?) 

Ku 
(duhet të ndiqet 

parametri) 

Si 
(duhet të 

ndiqet 
parametri) 

Kur  
(definoni sa 

shpesh ose në ) 

Pse  
(ndiqet paramteri) 

Shpenzim
et  

(nëse nuk 
janë 

përfshirë 
në 

buxhetin e 
projektit) 

Kush  
(është përgjegjës për 

monitorimin?) 

G
ja

të
 a

kt
iv

it
et

it
 p

ër
 p

ër
ga

di
tj

e 

Të gjitha lejet dhe 
pëlqimet e nevojshme 

(përfshirë pëlqimin 
paraprak për vendndodhjen 

e rezervuarit nëntokësor 
nga Ministria e 

Brendshme) janë dhënë 
përpara fillimit të punës 

 

Në 
administratën 

komunale  

Inspektimi i të 
gjitha 

dokumenteve 
të nevojshme 

Para fillimit të 
punimeve  

Të sigurohen aspektet 
ligjore të punimeve për 

rekonstruim 
/ 

Komuna e  Vevçanit 
Kontraktuesi; 

Mbikqyrja e punimeve 
ndërtimore; 

Inspektori ndërtimor; 
PKLR NJAJ 

Institucionet publike dhe 
kompentente janë njoftuar  

Në hapësirat e 
kontraktuesit 

Inspektimi i të 
gjitha 

dokumenteve 
të nevojshme 

Para fillimit të 
punimeve  

Të sigurohet informimi i 
publikut 

/ 

Komuna e  Vevçanit 
Kontraktuesi; 

Mbikqyrja e punimeve 
ndërtimore; 

Inspektori ndërtimor; 
PKLR NJAJ 

 
 

Masat mbrojtëse për 
punetorët, banorët dhe 
turistët në qendrën e 

Vevçanit 

Në vendin e 
ndërtimit në 

qendër të 
Vevçanit 

Kontroll 
vizuel dhe 

njoftim deri te 
përfaqësuesit 

zyrtarë të 

Gjatë kohës së 
punimeve 

ndërtimore me 
fokus të veçantë 

Të parandalohen rreziqet 
shëndetësore dhe të 
sigurisë – lëndimet 

mekanike dhe të sigurohet 

/ 

Komuna e  Vevçanit 
Kontraktuesi; 

Mbikqyrja e punimeve 
ndërtimore; 

Inspektori i autorizuar për 
ambientin jetësor 
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 komunës së 
Veçanit dhe 
inxhinierit 
mbikqyrës 

në aktivitetet 
përgaditore 

qasje dhe lëvizshmëri e 
sigurt në Vevçan 

Inspektori ndërtimor; 
PKLR NJAJ 

G
ja

të
 a

kt
iv

it
et

it
 p

ër
 z

ba
ti

m
 

Rrjedhje e sigurt e 
komunikacionit në qendër 

të Vevçanit 

Në vendin e 
ndërtimit në 

qendër të 
Vevçanit 

Kontroll 
vizuel dhe 

njoftim deri te 
përfaqësuesit 

zyrtarë 

Gjatë ditëve të 
punës 

Të sigurohet rrjedhje e 
koordinuar e 

komunikacionit në qendër 
të Vevçanit  

/ 

Komuna e  Vevçanit 
Kontraktuesi; 

Mbikqyrja e punimeve 
ndërtimore; 

Inspektori i autorizuar për 
ambientin jetësor 

Inspektori ndërtimor; 
PKLR NJAJ 

 
Paisje mbrojtëse (syza, 

maska, helmeta, çizme etj.) 
paralajmërime në çdo 

kohë, paralajmërimet dhe 
udhëzimet për siguri janë 

vendosur në vendin e 
ndërtimit; 

Punëtorët janë trajnuar në 
mënyrë adekuate dhe të 

çertifikuar për punimet të 
cilat i kryejnë.  

Procedurat për raste 
urgjente janë në 

dispozicion dhe u janë 
dorëzuar të gjithë 

punëtorëve 

Në vendin e 
ndërtimit 

Kontroll 
vizuel dhe 

njoftim deri te 
përfaqësuesit 

zyrtarë të 
komunës së 

Vevçanit dhe 
inxhinierit 
mbikqyrës 

Kontrolle të pa 
paralajmëruara 
gjatë kohës së 

punimeve 

Të parandalohen rreziqet 
shëndetësore dhe ato të 

sigurisë – lëndime 
mekanike dhe të sigurohet 

qasje dhe lëvizshmëri e 
sigurt në Vevçan 

/ 

Komuna e  Vevçanit 
Kontraktuesi; 

Mbikqyrja e punimeve 
ndërtimore; 

Inspektori i autorizuar për 
ambientin jetësor 

Inspektori ndërtimor; 
PKLR NJAJ 

Vendi i ndërtimit është 
organizuar mirë: rrethoja, 
paralajmërime dhe shenja 
janë vendosur në vendin e 

ndërtimit. Vendet e 
rrezikshme janë rrethuar 
dhe shënuar. Hapësirat 

sanitare janë në 

Në vendin e 
ndërtimit 

Inspektorati  

Kontrolle të pa 
paralajmëruara 
gjatë kohës së 

punimeve 

Të parandalohen 
aksidentet 

/ 

Komuna e  Vevçanit 
Kontraktuesi; 

Mbikqyrja e punimeve 
ndërtimore; 

Inspektori ndërtimor 
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dispozicion në numër të 
mjaftueshëm. Vendi i 
ndërtimit nuk është në 
dispozicion të publikut 

 
Selektimi primar i 

mbeturinave të prodhuara 
në vendin e ndërtimit 

Në vendin e 
ndërtimit në 

qendër të 
Vevçanit 

Selektim fizik 
i mbeturinave 

Gjatë përiudhës së 
kryerjes së 
punimeve 
ndërtimore 

Klasifikimi i mbeturinave 
në përputhje me listën 

kombëtare të mbeturinave 
/ 

Komuna e  Vevçanit 
Kontraktuesi; 

Mbikqyrja e punimeve 
ndërtimore; 

Inspektori i autorizuar për 
ambientin jetësor 

Inspektori ndërtimor; 
PKLR NJAJ 

Mbulim dhe lagie e 
materialeve transportuese 
të cilat mund të prodhojnë 

pluhur. 
Mbajtja e vendit të 

ndërtimit në gjendje të 
lagur dhe të mbrojtur nga 

përhapja e pluhurit. 
Mbrojtje nga pluhuri gjatë 

shkarkimit. Nuk është e 
lejuar ndezja e vendit të 

ndërtimit. 

Vendi i 
ndërtimit– çdo 

automjet 
Mbikqyrje  Në vazhdimësi 

Të sigurohet ndotje 
minimale e cilësisë së ajrit 

/ 

Komuna e  Vevçanit 
Kontraktuesi; 

Mbikqyrja e punimeve 
ndërtimore; 

Inspektori i autorizuar për 
ambientin jetësor 

Inspektori ndërtimor; 
PKLR NJAJ 

Grumbullimi, transportimi 
i mbetjeve të rrezikshme 

(nëse ka) 

Në vend të 
përkohshëm të 

sigurt në vendin 
e ndërtimit në 
kontejnerë të 
posaçëm për 
mbeturina 

Inspektim i 
listave 

transportuese 
dhe kushteve 

të 
magazinimit 

Para transportimit 
të mbeturinave të 
rrezikshme (nëse 

ka) 

Të përmiresohet 
menaxhimi i mbeturinave 

në nivel lokal dhe 
nacional.  

Mbeturinat e rrezikshme të 
mos deponohen në secilën 

deponi 

/ 

Komuna e  Vevçanit 
Kompania e autorizuar për 

grumbullim dhe transportim të 
mbeturinave të rrezikshme (nëse 

ka) 
Inspektor i autorizuar për 

ambientin jetësor 
Inspektori ndërtimor; 

PKLR NJAJ 

Grumbullim, transportim 
dhe deponim përfundimtar 

i mbetjeve të forta 

Në ose rreth 
vendit të 
ndërtimit 

Kontrolle 
vizuele dhe 
inspektim i 

listave 

Në bazë ditore pas 
grumbullimit dhe 
transportimit të 

mbetjeve të forta 

Të mos lihet materiali i 
fortë në vendin e ndërtimit 
dhe të shmangen ndikimet 

negative ndaj ambientit 

/ 

Komuna e  Vevçanit 
Kontraktuesk; 

Mbikqyrja e punimeve 
ndërtimore; 
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transportuese 
të 

kontraktuesit 

jetësor lokal dhe shëndetit 
të banorëve vendas 

Inspektori i autorizuar për 
ambientin jetësor 

Inspektori ndërtimor; 
PKLR NJAJ 

Është e ndaluar djegia e 
mbeturinave  

Në ose rreth 
vendit të 
ndërtimit 

Mbikqyrje 
dhe kontrolle 

vizuele 

Kontrolle të pa 
paralajmëruara 

Të sigurohet menaxhim 
efikas i mbeturinavedhe të 
shmangen efektet negative 

mbi ndotjen e ajrit 

/ 

Komuna e  Vevçanit 
Kontraktuesi; 

Mbikqyrja e punimeve 
ndërtimore; 

Inspektori i autorizuar për 
ambientin jetësor 

Inspektori ndërtimor; 
PKLR NJAJ 

Parametrat për ndotjen e 
ajrit me pluhur, sidomos 

grimcat 

Në ose rreth 
vendit të 
ndërtimit 

Marrja e 
mostrave nga 

ana e 
agjencisë së 
autorizuar 

Pas ankesave dhe 
gjërave negative të 
konfirmuara nga 

ana e inspektoratit 

Të sigurohet se nuk do të 
ndodhë emetim i tepruar 
gjatë kohës së punimeve 

ndërtimore 

/ 
Mbikqyrje e punimeve 

ndërtimore 

Niveli i zhurmës dhe 
dridhjeve 

Në vendin e 
ndërtimit në 

qendër të 
Vevçanit 

Monitorim i 
nivelit të 

zhurmës dB 
(me paisje 
adekuate) 

Pas ankesave dhe 
gjërave negative të 
konfirmuara nga 

ana e inspektoratit 

Të percaktohet nëse niveli 
i zhurmës është mbi ose 
nën nivelin e lejuar të 
zhurmës në vendin e 

ndërtimit  
(Vazhdimisht gjatë kohës 
së punimeve ndërtimore 
nëpërmjet inspektimit të 

vendit të ndërtimit në 
përputhje me rregullativën 

nacionale) 

/ 

Kontraktuesi; 
Kompania e akredituar për 

matje të nivelit të zhurmës e 
angazhuar nga ana e 

kontraktuesit; 
Inspektori i autorizuar për 

ambientin jetësor 
Inspektori ndërtimor; 

PKLR NJAJ 
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Shtojca 1 e Listës për verifikim për  PMAJ:  Të dhëna mbi vendndodhjen 
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Shtojca 2 e Listës për verifikim për PMAJ:  Fotografi nga vendndodhja 
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Shtojca 3 e Listës për verifikim për PMAJ: Vërtetim nga organi kompetent (Instituti 
kombëtar – Instituti për mbrojtje të monumenteve kulturore dhe Muzeut – Ohër për 
monumentet e mbrojtura) 
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 Shtojca 3 e Listës për verifikim për PMAJ:  Vendndodhja e rezervuarit nëntokësor 

 


