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PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE 
Ujitja është një proces mjaft kompleks që ngërthen në vetvete çështjet teknike, mjedisore, 
sociale e ekonomike në dimensione tejet të ndryshme hapësinore e kohore. Ujitja është edhe 
proces institucional që duhet të jetë i mirë-koordinuar në të gjitha nivelet administrative për të 
përfshirë efektivisht palët e ndryshme të interesit në proceset e vendim-marrjes. Kështu, ujitja 
është më shumë se plotësim i nevojave sezonale për ujë për kulturat bujqësore për të 
mundësuar rritjen e tyre. Në aspekt më të ngushtë, ujitja është proces fiziko-kimik që ndodh 
në zonën e sistemit rrënjorë në fushë. Por në aspekt më të gjerë, ujitja është edhe proces tejet 
kompleks që duhet të adresohet deri në nivelin e akumulimit të ujërave. Ujitja përfshin të gjitha 
këto aspekte dhe hartimi i një master-plani të ujitjes duhet të ketë parasysh të gjitha këto 
elemente.  
Kosova synon të rigjallërojë sektorin e saj bujqësor i cili është jetik për rritjen ekonomike dhe 
me këtë të pengoj procesin e shpërnguljes së vazhdueshme apo shkretëtirëzimin e zonave 
rurale. Një mjet mbështetës do të ishte modernizimi dhe rritja e sektorit të ujitjes; Kështu, 
Master Plani i Ujitjes së Kosovës (MPUK) përcakton një strategji kombëtare për zhvillimin e 
ujitjes në të gjithë vendin. 
Sot, sektori i ujitjes në Kosovë duket se është shumë i 
dëmtuar, i brishtë dhe ka nevojë të madhe për vendime 
në lidhje me ringjalljen e tij të mundshme. Aktualisht, 
situata institucionale është shumë e fragmentuar, 
edhe pse qeveria posedon disa dokumente 
strategjike e politike lidhur me bujqësinë, tokën 
dhe menaxhimin e resurseve ujore. Kështu, ka 
nevojë për strategji e plan veprimi gjithëpërfshirës 
dhe të përditësuar që të hartohet për të 
koordinuar globalisht në nivel kombëtar të 
ardhmen e ujitjes. 
  
Hartimi i master-planit të ujitjes për Kosovën duhet 
të adresojë dhe të trajtojë të gjitha këto çështje. 

Qasja e zbatuar për Master-Planin për Ujitje në Kosovë e sheh 
sektorin e ujitjes si një ndërthurje/udhëkryq në mes tre 
sektorëve kryesorë: Toka, Uji dhe Bujqësia, që ndodhen në një "mjedis" global. Pas një analize 
sistematike të tokës, ujit, bujqësisë, mjedisit dhe sektorëve tjerë ekonomik, planifikimi i 
zhvillimit të ujitjes është bërë me përdorimin e një mjeti analitik të bazuar në SIG (GIS analyse) 

Vendosja e udhëzimeve të Master Planit 
Hartimi i një plani veprimi për ujitjen, me një listë prioritetesh, kërkon një strategji ombrellë e 
cila do të synojë ndërtimin e sinergjive midis nismave të ndryshme.  
 

Figure 1 : Qasja në sektorin e ujitjes 
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Objektivat strategjike të planit udhëhiqen nga parimet vijuese: 1) arritshmëria teknike; 2) 
arsyeshmëria ekonomike dhe financiare; 3) qëndrueshmëria mjedisore; 4) përfshirja sociale si 
dhe 5) përshtatja ndaj ndryshimeve klimatike. 
Diskutimet me Komitetin Drejtues dhe Komitetin Kombëtar të Ujitjes konfirmuan mbështetjen 
e palëve të interesuara për këto objektiva. Objektivat strategjike janë të organizuara në katër 
objektiva kryesore dhe më pas kategorizohen në nën-objektiva. 
 

 Objektivi 1- Lehtësimi i qeverisjes për zbatimin e Master-Planit 
 Objektivi 2 - Përmirësimi i efikasitetit të ujitjes brenda skemave ekzistues 
 Objektivi 3 - Të synohet integrimi i sektorit të ujitjes 
 Objektivi 4 – Të përmirësohet efektshmëria mbi koston e gjithë sektorit të ujitjes 

 
Prezantimi i procesit të planifikimit 
Procesi i planifikimit synonte të identifikonte potencialin teorik të zhvillimit të ujitjes duke 
konsideruar kritere të ndryshme: teknike, ekonomike, mjedisore dhe sociale. Pika fillestare ishte 
krijimi i tre moduleve kryesore që u kombinuan më tej në një mjet të analizës hapësinore. 

1. Moduli i Tokës pasqyron karakteristikat fizike dhe natyrore të territorit të Kosovës duke 
analizuar tokën, topografinë dhe përbërësit e përdorimit të tokës, duke mundësuar 
përcaktimin e përshtatshmërin e tokës për zhvillimin e ujitjes në të gjithë vendin. 

2. Moduli i Bujqësisë ndërlidhi analizën agro-klimatike bashk me analizën agro-ekonomike. 
Nën-moduli i parë - agro-klimatik që nënkupton kërkesat e kulturave për ujë për ujitje, kur 
kombinohet me modulin e tokës. Nën-moduli i dytë - agro-ekonomik - përmbledh një 
databazë të kostove të prodhimit dhe të ardhurave të pritshme, duke mundësuar vlerësimin 
e përfitimeve të mundshme të zhvillimit të ujitjes kur kombinohen me modulin e tokës. 

3. Moduli i ujit synon të pasqyrojë disponueshmërinë e ujit brenda katër baseneve kryesore 
të Kosovës dhe nën-baseneve të tyre. Kërkesa për ujë është llogaritur për secilin nën-pellg 
duke detajuar kërkesën për a) Komunat dhe Industritë; b) Bujqësinë e Ujitur, dhe c) 
Minimumin biologjik të rrjedhës. Moduli i ujit më pas lejon të bëhet një analizë e bilancit 
të ujit. Mjeti/mekanizmi i përdorur i planifikimit mundësoj përcaktimin, hap pas hapi, të 
potencialit të ujitjes në Kosovë bazuar në kushtet natyrore, përdorimin e tokës, burimet 
ujore dhe vlerësimin e  ndikimit socio-ekonomik që mund të çojë zhvillimi i tij. 
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Vlerësimi i burimeve të tokës 
Aktivitetet e modelimit të kryera për 
vlerësimin e tokës së përshtatshme për 
zhvillimin e ujitjes mundësuan përcaktimin e 
sipëfaqeve të tyre. Rreth 630 000 Ha tokë 
bujqësore duket se janë të përshtatshme për 
ujitje të lokalizuara brenda vendit. Por pas 
analizës së aspekteve mjedisore, vetëm tokat 
e punueshme bujqësore u llogariten si një 
potencial për ujitje. Kështu, gjithsej 280,000 
Ha u identifikuan si zonë potenciale për 
zhvillimin e ujitjes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2: Potenciali i 
zhvillimit të ujitjes në 

Kosovë 
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Vlerësimi i burimeve ujore 
Vlerësimi i burimeve ekzistuese ujore u krye përmes zhvillimit të një modeli të rrjedhjeve të 
reshjeve. Ndërsa përfshinte rezultatet nga modelet për parashikimet rajonale të klimës [4], ekipi 
identifikoi dhe vlerësoi potencialin e ardhshëm për burimet ujore të Kosovës (reshje, ujë 
sipërfaqësor dhe nëntokësor). Vlerësimi i burimeve ujore konsideroi shpërndarjen kohore dhe 
hapësinore dhe, qasjen në burimet ujore. Në një vit mesatar, produktiviteti i ujërave 
sipërfaqësorë të Kosovës (d.m.th. vëllimi i ujit që rrjedh natyrshëm brenda një viti brenda 
territorit) është vlerësuar në 3.73 BCM nga e cila lumi Drini i Bardhë përbën 54.7%. Bazuar në 
parashikimet e modelit, ndryshimi i klimës do të ndikojë në mënyrë të ndryshme në basenet 

kryesore ujore të Kosovës. Në vitet me 
dimra më të lagësht, vlera mesatare 
vjetore e ujit në dispozicion për 
person mund të rritet për lumenjtë 
Drini i Bardhë dhe Ibër, por më pak ujë 
për lumin Morava e Binçës. Sidoqoftë, 
shqetësimet kryesore jepen nga rritja 
e parashikuar e temperaturës në verë 
(+ 2.5 ° c) dhe ulja e reshjeve në 
pranverë dhe verë (-10%). Kjo do të 
ndikojë fuqimisht në bujqësi dhe 
kërkon një strategji për të përballuar 
zvogëlimin e burimeve ujore të 
disponueshme gjatë periudhës së 
ujitjes dhe ndryshueshmërinë e 
parashikuar të rritur hidrologjike. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Analiza e sistemeve të tanishme dhe të ardhshme të bujqësisë 
Analiza bujqësore filloi me identifikimin e gjashtë zonave homogjene bujqësore të emërtuara si 
Zona Agro-Ekologjike dhe me propozimin e strukturës të kulturave të ardhshme për këto zona. 
Tutje, bujqësia u vlerësua përmes një analize të dyfishtë. Së pari, modeli agro-klimatik i bazuar 
në rekomandimet e FAO I&D n°56 [5] çoi në llogaritjen e kërkesave të ujit për ujitje. Kërkesat 
bruto për ujitje sillen prej 3,500 deri në 5,500 m3/ha varësisht nga zona bujqësore dhe vitet 
(mesatarisht të thata ose të thata). Së dyti, analiza agro-ekonomike mundësoi vlerësimin e 26 
kulturave bujqësore dhe kostove të prodhimit dhe përfitimeve të mundshme aktuale nga 
prodhimi bujqësor me ujitje. Një krahasim i përfitimeve vjetore neto (pa zbritje, të shprehura 
në çmime aktuale) midis rasteve "pa" dhe "me" projekt, tregon se këto të fundit tejkalojnë të 
parat mes 4.3 dhe 11.2 herë.  
 
 
 

Figura 3 : Vëllimi Vjetor Kumulativ në MMK 
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Kërkesa për ujë 
Kërkesa për ujë është llogaritur mbi një dekadë si për vitet mesatare dhe të thata ashtu edhe 
për situatën aktuale dhe të ardhshme duke marrë parasysh ndryshimin e klimës. Kërkesa për 
ujë merr në konsideratë tre sektorë: Bujqësin e ujitur, Komunat dhe Industria dhe rrjedha 
minimale mjedisore apo minimumi biologjik i rrjedhës ujore. 
Për kërkesat e ujit për bujqësi, një strukturë përfaqësuese e të mbjellurave u ndërtua për secilën 
nga gjashtë zonat agro-ekologjike, duke marrë parasysh mundësinë e përdorimit të ujit. Një 
sipërfaqe totale bruto prej afro 280 000 Ha është përcaktuar si një potencial për zhvillimin e 
ujitjes. Një pjesë e kësaj zone të gjithëmbarshme mund të zhvillohet dhe të ujitet për të cilën 
kërkesa totale vjetore për ujë do të varionin nga 540 MCM për një vit mesatar deri në 675 MCM 
në një vit të thatë. 
Kërkesa për ujë të pijes për komunat është llogaritur bazuar në të dhënat e konsumit të 
komunikuara nga Autoritetet Rregullatore të Shërbimeve të Ujit për vitin 2018. Për sa i përket 
kërkesës për ujë në të ardhmen, për periudhën kohore deri në vitin 2050, parashikohet një 
rënje e lehtë e popullsisë deri në 8%. Për të qëndruar konservator, konsumi aktual i vlerësuar 
u mbajt si referencë edhe për horizontin kohor deri në vitin 2050. 
Vlerësimi i Prurjeve Minimale Ekologjike (PME), u mbështet në rezultatet e modelit të reshjeve 
të shiut. Vlera e PME e konsideruar ishte maksimumi midis Q95% (fluksi që mesatarisht 
tejkalon 95% të kohës) dhe 10% e mesatares së shkarkmit për njëzet vjet. 
 
 
Bilanci i ujit dhe analiza e kapaciteteve depozituese 
Modeli i bilancit të ujit mundësoj krahasimin e kërkesave për ujë për secilin pellg dhe nën-
pellg, për çdo dekadë, (Ujitja, Mjedisi, Komuna dhe Industria) me disponueshmërinë e ujit. 
Kështu, metoda llogarit deficitin dhe potencialin e magazinimit/deponimit për secilin nën-
pellg, veçanërisht kur rezervuarët janë planifikuar për ndërtim. Duke marrë parasysh bilancin 
mesatar të ujit të pellgjeve kryesore, duke supozuar se e gjithë ujitja e planifikuar është 
zbatuar, rezultatet e bilancit të ujit tregojnë se mungesat e parashikuara gjatë periudhës së 
ujitjes të llogaritura në baza mujore, mund të kompensohen në masë të madhe me 
infrastrukturat e akumulimit duke shfrytëzuar rendimentin vjetor të ujit.  

Tabele 1: Përmbledhje e rezultateve të modelit të bilancit të ujit për vitin mesatar 

Pellgu Vëllimi_MMK 
PME_m3/s 
(minimumi 
ekologjik) 

K&I_MMK 
(komuna & 
indus. 

UJITJA_MMK Mungesa_MMK Poteciali i ruajtjes_MMK 

Drini 1,922 11.2 186 1 401 60.77 2 115
Ibër 1,044 3.53 220 1 349 61.46 852
Lepenc 294 3.77 8 59 3.03 194
Morava 248 1.25 30 327 24.13 172
Gjithsej 3 508 20 444 3 136 149 3 333

Potenciali i akumulimit i llogaritur me modelin e bilancit të ujit është teorik pasi që shumica e 
infrastrukturës së akumulimit të ujit nuk janë konsideruar fizikisht në model. Hapi tjetër i 
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analizës ishte krahasimi i kapaciteteve depozituese të rezervuarëve ekzistues dhe të planifikuar 
në Kosovë me potencialin e akumulimit në situatën e vitit 2050. Bazuar në vëllimin e ujit 
potencialisht të disponueshëm për ujitje në këto rezervuarë, ekipi identifikoi nga zona e 
mundshme e ujitjes e përcaktuar se cila prej këtyre të fundit mund të sigurohej për zhvillimin 
e ujitjes nga akumulimet në rrjedhën e sipërme.  
 
Kapacitetet aktuale dhe ato të 
planifikuara të akumulimit 
Lista e rezervuarëve ekzistues dhe të 
planifikuar për Kosovën, vendndodhja 
dhe karakteristikave fizike të tyre u 
mblodh nga Ministria e Zhvillimit 
Ekonomik dhe Ambientit (MZHEA). 
Kapacitetet e akumulimit u llogaritën 
për secilën digë. 
Kuptohet se mund të ekzistojë një 
transferim i ujit për disa nga këto 
rezervuarë, por munguan të dhëna 
për këtë. Kosova ende nuk ka zhvilluar 
një Masterplan të ujit që përcakton 
ndarjen e ujit për ujitje nga burimet 
ekzistuese dhe në veçanti për secilin 
rezervuar. Eshtë miratuar një raport me 80%  të 
akumulimit të llogaritur që do të vihet në 
dispozicion për zhvillimin e ujitjes. 
Bazuar në këto supozime dhe rezultate të llogaritjes, burimet ujore të depozituara në 
rezervuarët e planifikuar për ujitje mund të arrijnë në total 344 MMK. Përveç kësaj, një pjesë e 
qëndrueshme e ujit të depozituar në rezervuarët ekzistues Radoniqi (80 MMK) dhe Gazivoda 
(50% të depozituara 370 MMK) mund të shtohet për të siguruar zhvillimin e ujitjes. Më në fund, 
një rezervë totale prej 620 MMK mund të parashikohet teorikisht për zhvillimin e ujitjes nëse 
do të ndërtoheshin të gjithë rezervuarët e planifikuar. 
 

Zhvillimi i planifikuar 
Ekipi i MPUK/KIMP zhvilloi një kornizë që lejoi të identifikojë fushat me prioritet për investime 
në të gjitha zonat e mundshme të Kosovës dhe të hartojë një Master Plan për të zgjedhur dhe 
organizuar me kohë mundësitë e investimeve. 
Për ta bërë këtë, ekipi i MPUK ka zhvilluar një metodologji në gjashtë hapa kryesorë që shpijnë 
në formulimin e një Master Plani. 
 

 HAPI A: Analiza hapësinore e potencialit të Kosovës dhe identifikimi i prioriteteve  
 HAPI B: Identifikimi i zonave të projektit dhe renditja në hapësirë  
 HAPI C: Caktimi i objektivave të arritshme  
 HAPI D: Identifikimi dhe renditja e llojeve të investimeve në infrastrukturë  

Figura 4 : Rezervuarët ekzistues dhe ata të planifikuar 
për Kosovën 
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 HAPI E: Mundësitë për investim në zonat e projektit  
 HAPI F: Përgatitja e Master Planit  

 
 
Analiza hapësinore ka treguar se përparësia për investime del të jetë në zonën e Radoniqit, ku 
ndërhyrjet afatshkurtra do të përqendrohen duke mundësuar arritjen e fitimeve të pritura. 
Potenciali i Kosovës është ndarë më tej në 24 zona homogjene, për të cilat është kalkuluar një 
listë e rezultateve duke analizuar pesë kritere që kanë të bëjnë me situatën ekonomike, 
institucionale, tokësore dhe ujore.  
Parimet udhëzuese për orientimin e investimeve afatshkurta, afatmesme dhe afatgjata u 
përcaktuan duke propozuar objektiva reale për zhvillimin e sipërfaqes së ujitjes për këto 
horizonte të përkohshme: dyfishimi i sipërfaqes aktuale të ujitjes në periudhën afat-shkurtër (5 
deri në 8 vjet) duke e dyfishuar atë përsëri për peiudhën afat-mesme (10 deri në 15 vjet) dhe 
më pas duke propozuar objektiva për një afat të gjatë dhe shumë të gjatë.  
Më tej, ekipi identifikoi dhe renditi tetë lloje të infrastrukturave ujitëse që do të mund të 
realizoheshin për të ofruar një shërbim ujor në zonat potenciale. Janë identifikuar dhe përdorur 
12 kritere specifike, të ndara në katër kategori, për t’i vlerësuar llojet e investimeve dhe për t'i 
krahasuar ato më tej. Analiza është realizuar nga disa perspektiva: financuesit, përdoruesit e 
ujit, organizatat mjedisore dhe në fund nga këndvështrimi i akterëve kryesorë të ujitjes në 
Kosovë, bazuar në një konsultim gjatë punëtorisë me komunat.  
Pastaj, metodologjia përqendrohet në identifikimin e llojeve të preferuara të investimit në 
secilën zonë të projektit. Kjo ndarje paraprake për zonat e projektit nevojitet për ta formuluar 
Master Planin. Megjithatë, një nga informacionet kryesore që ende nuk është në dispozicion 
në këtë fazë është vendimi për zbatimin e disa prej rezervuarëve shumëqëllimorë të 
planifikuar. Ky vendim ndikon plotësisht në zgjedhjen e llojit të infrastrukturës. Për ta kapërcyer 
këtë situatë, procesi i ndarjes së llojit të infrastrukturës është realizuar me dy opsione: me ose 
pa rezervuarë të planifikuar. Si rrjedhojë, 
secila pjesë e 24 zonave të projektit është 
caktuar me një zhvillim të preferuar të 
infrastrukturës që përcakton gjithsej 192 
mundësi investimi të sugjeruara për t’u 
ruajtur për investimin afatmesëm dhe 
afatgjatë. Kjo është bërë për dy situata: pa 
ose me rezervuarë të planifikuar. 
Përgatitja e Master Planit paraqet mundësitë 
për investime të evidentuara më parë sipas 
objektivave reale për zhvillim të propozuara 
në Hapin C.  
Ky proces do të shpjerë në këto rezultate 
kryesore:  
1. Identifikimi i mundësive për investim 

dhe renditja e prioriteteve të tyre  
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2. Vlerësimi i kostos së përgjithshme për realizimin e këtyre mundësive për investim 
3. Përcaktimi i një Master Plani për investim 

në sektorin e ujitjes 
Dhe në fund, midis alternativave të një 
skenari me dhe pa akumulim shtesë, planifikuesit propozuan një "zgjidhje të ekuilibruar 
territoriale me diga strategjike" që synon zhvillimin e 136 000 Ha në një horizont 25 vjeçar me 
107 000 Ha të siguruar me ujitje formale në rrjedhen e poshtme të  akumulimit. 
Tabelat në vijim paraqesin informacionet kryesore për këtë Master Plan 
 
 
 

 

Zgjidhje pa pendë 
shtesë të madhe të 

rezervuarit 

Zgjidhje të balancuara 
territoriale me penda 

strategjike 
Sipërfaqja 
bruto (Ha) 

Ujitja 
formale 

Ujitja 
joformale 

Ujitja 
formale 

Ujitja 
joformale 

Afatshkurtër       25 062         14 115         25 062         15 546    
Afatmesme       28 987         16 304         28 263         13 197    
Afatgjatë       47 885           54 024     
     101 934         30 419       107 348         28 743   
   

ShKAP M€ 
Ujitja 

formale 
Ujitja 

joformale 
Ujitja 

formale 
Ujitja 

joformale 
Afatshkurtër            150                68              150                73    
Afatmesme            164              147              222              119    
Afatgjatë            414                617     
            728              215              990              191   

Kostoja e sigurimit të një qasje të sigurt në ujë 
Bazuar në organizimin aktual institucional të Kosovës, përgjegjësitë ndaj investimit të 
infrastrukturës ujitëse i përkasin Ministrisë së Bujqësisë Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural 
(MBPZHR), ndërsa investimi në infrastrukturat e lidhura me ujin, në veçanti depozitat, ka të bëjë 
me MEA (Shih Figurën 6). Kështu, Masterplani parashikonte vetëm kostot për zhvillimin e 
rrjeteve të transportit dhe shpërndarjes nga burimi deri në parcelën e fermerit, duke 
përjashtuar rezervuarët akumulues. 
Vlerësimi i buxhetit të kërkuar për të ndërtuar infrastrukturën e ujitjes është kryer gjatë Master 
Planit. Tetë lloje të infrastrukturës ujitëse janë analizuar dhe prekur në zona të ndryshme të 
projektit, pas vlerësimeve inxhinierike. Shifrat paraprake u rafinuan pas kryerjes së 7 studimeve 
specifike të projektit në një nivel para-fizibiliteti. ShKAP (shpenzimet kapitale) variojnë nga 5000 
€ / Ha për zgjidhje individuale të pompimit deri në 15000 € / Ha për diga të vogla akumulimi. 
ShVOM (Shpenzimet vjetore të operimit dhe mirëmbajtjes) variojnë nga 90 € / Ha / V për 
rehabilitimin e skemës së gravitetit deri në 560 € / Ha / V për skemat individuale që derdhen 

Figura 5 : Zhvillimi i propozuar në zgjidhjen e ekuilibruar 
territoriale me rezervuarët e akumulimit 
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nga ujërat nëntokësore me pompat e naftës. Globalisht, 1200 milion € investime kapitale janë 
të nevojshme për të mbuluar rehabilitimin, shtrirjen dhe zhvillimin e skemës së re që shërbejnë 
136 000 Ha të zgjedhura. 
 
Edhe pse varet shumë nga kushtet lokale, kostot e investimit për realizimin e digave të 
akumulimit mund të vlerësohen duke filluar nga 0.5 në 1.0 € / m3 të depozituara. Potenciali i 
ruajtjes së burimeve ujore të rezervuarëve të planifikuar mund të arrijë gjithsej 526 MMK nga 
të cilat 344 MMK mund të destinohen për ujitje. Investimi kapital për këto kapacitete 
depozituese mund të shkojë nga 250 në 500 M €. 

 

Figura 6 : Përgjegjësitë institucionale për të mbuluar investimet 

Plani i Veprimit 
Jashtë Master Planit, plani i veprimit sugjeron një listë të investimeve kryesore prioritare që 
duhen realizuar me një sërë masash shoqëruese për të arritur të paktën objektivat e Master 
Planit për një periudhë afatshkurtër dhe një pjesë të objektivave afatmesme për zhvillimin e 
ujitjes. Ky plan përqendrohet në: 

- Mbështetjen e aktiviteteve të vazhdueshme për modernizimin e sistemit për ujitje të 
Radoniqit 

- Hartimin e hartës rrugore për investime kapitale në këtë sektor 
- Përshkrimin e një grupi të masave mbështetëse për t’i mbështetur investimet kapitale 
- Përgatitjen e MBPZHR-së për t’u angazhuar në një proces financimi për ta zbatuar 

planin dhe për t’i monitoruar e vlerësuar arritjet e veta 
- Rekomandimin e disa reformave institucionale për ta siguruar qëndrueshmërinë e 

investimeve. 
 
Qëllimi i përgjithshëm për zhvillimin e planit të veprimit është “përmirësimi i zhvillimit 
të qëndrueshëm dhe menaxhimi i sektorit të ujitjes për ta mundësuar zhvillimin 
ekonomik të sektorit të bujqësisë në kontekst të ndryshimeve klimatike”. 
Përfitues të projektit do të jenë ndërmarrjet e ujitjes dhe komunat që punojnë me ujitje, 
institucionet kombëtare të përfshira në ujitje dhe fermerët brenda zonave të projektit që do të 
përfitojnë nga qasja e përmirësuar në tokën e ujitur. 
Ky plan veprimi përshkruan në detaje: 

- Mundësitë e projekteve infrastrukturore janë ruajtur 
- Nevojat për projekte/programe të asistencës teknike, si masa shoqëruese për të 

përfituar nga mundësitë e propozuara 
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- Rekomandimet për aspektet politike, rregullatore dhe institucionale që e mbështesin 
zbatimin e KIMP-it. 

- Plani i financimit 
- Programi për monitorim dhe vlerësim 

 
Vlerësimet e Planit për Veprim të MPUK/KIMP-it për shpenzime kapitale (ShKAP/CAPEX) arrijnë 
në 591 milionë euro. Kostoja e plotë e zbatimit të projekteve prioritare të Planit të Veprimit 
përfshin edhe artikuj të tjerë pas ShKAP, në përputhje me operacionet ndihmëse dhe masat që 
mundësojnë zbatimin e tillë, duke rritur lartësinë e kostos së zbatimit të Planit të Veprimit në 
638 milionë euro. 
Plani i financimit synon të specifikojë se si investimet e parashikuara do të përputhen me disa 
burime të financimit në dispozicion. Ai trajton dy komponentë të veçantë, që janë: i) Burimet e 
financimit për investime kapitale, siç janë identifikuar në Planin e Veprimit (Ref § 2.1); dhe ii) 
Burimet e financimit për operim dhe mirëmbajtje (O&M) të sistemeve të propozuara që do të 
ndërtohen dhe/ose rehabilitohen sipas Planit të Veprimit të KIMP-it. Burimet potenciale për 
financimin e detajuar në raport janë si vijon: 
 

a) Financat publike kombëtare, të paguara përmes buxheteve kombëtare, të siguruara 
nga taksat vendore 

b) Financat publike ndërkombëtare (IFN-të dhe agjencitë donatore bilaterale);   
c) Financat komerciale (huatë, obligacionet dhe kapitali) që do të kthehen sipas 

kushteve të tregut; 
d) Financimi privat, përmes partneriteteve publiko private; 
e) Obligacionet e diasporës. 

 
Janë bërë rekomandime për aspekte të ndryshme që lidhen me sektorin e ujitjes në Kosovë. 
Rekomandimet janë bazuar në analizat e bëra gjatë përgatitjes së KIMP-it dhe kanë parasysh 
politikën e ujitjes, kornizën ligjore, rregullatore dhe institucionale, dhe ofrimin e shërbimeve, si 
dhe të tjera, për dy fusha që janë të lidhura ngushtë me ujitjen, e që janë posaçërisht 
vendimtare për zbatimin e Planit të Veprimit të KIMP-it, d.m.th. menaxhimi i burimeve ujore 
dhe konsolidimi dhe përdorimi i tokës. Lista e rekomandimeve të ofruara për dimensionet dhe 
fushat e përmendura më lart nuk është menduar të jetë shteruese, por është treguese e një 
harte rrugore që duhet të ndiqet në mënyrë që kornizat e tanishme të bëhen më të 
qëndrueshme e më efektive dhe kështu të mbështetet zbatimi dhe performanca e ardhshme e 
infrastrukturës së KIMP-it. 
 
Më në fund, Korniza për monitorim dhe vlerësim (M&V) është përgatitur edhe për ta gjurmuar 
përparimin e Planit të Veprimit, por edhe për ta mundësuar një qasje të monitorimit të 
performancës së bazuar në rezultate (MBR), duke lejuar të mësohet nga zbatimi i saj, në mënyrë 
që të korrigjohet, riorientohet ose rregullohet me kohë për performancë më të madhe ndërsa 
është ende në proces e sipër. Në të njëjtën kohë, ajo gjithashtu synon ta mbështesë një qasje 
për MBR në sektorin e ujitjes, duke e lidhur atë me monitorimin e vazhdueshëm të 
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performancës dhe vlerësimin e ofruesve të shërbimeve, që do të vazhdojë të funksionojë dhe 
mirëmbajë asetet infrastrukturore të Planit të Veprimit (dhe të KIMP-it) për ujitje. 
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Zona e projektit Lloji i investimit Sipërfaqja bruto 
(Ha) 

Sipërfaqja e 
zhvilluar (Ha) Capex (M€) 

Projektet Afatshkurta 
B02 Rehabilitim- Radoniqi IC 9 574 6 702  57,45  
A04 Rehabilitim - Drini Bardhë – Zona e Pejës 8 661 6 063  51,97  
A01 Rehabilitim - Drini Bardhë – Zona e Istogut 6 826 4 778  40,96  
B01 Skema e re e devijimit përgjatë një lumi - Junik 1 111  778  10,00  
B02 Zgjerimi Janosh-Vranic-Cermjan 3 600 3 600  38,06  
E pa specifikuar Skema individuale nga ujërat sipërfaqësorë ose nëntokësorë 1 000 1 000  4,20  

Projektet Afatmesme 
C02 Rehabilitim - Prizren 4 245 2 971  25,47  
D05 Rehabilitim - Komoran 5 721 4 005  34,33  
B02 Zgjerimi në Polluzhe dhe Rahovec 6 400 6 400  79,00  
B02 Zgjerimi në Rugove II 2 300 2 300  29,37  
E01 Skema e re e lidhur me devijimin e Lepencit 3 047 2 133  36,56  
E05 Skema e re e lidhur me devijimin e Lepencit 2 611 1 828  31,34  
E08 Skema e re e lidhur me devijimin e Lepencit 4 638 3 247  55,66  
F00 Skema e re në rrjedhën e poshtme të Digës Pollate në fushën e Podujevës 6 697 4 688  60,27  
B02 Skema e re në rrjedhën e sipërme të digës Morine 3 131 2 191  28,17  
E06 Projektet e Mikro Akumulimit ne Viti dhe Kllokot 2 077 1 454  8,14  

Totali 71 640 54 138 590,94 
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Konkluzionet 
Kosova synon në një program ambicioz të zhvillimit të ujitjes që do të siguronte një qasje të 
nevojshme në ujë në zonat e saj rurale. Ky është një parakusht për t'u angazhuar në një 
tranzicion në një bujqësi më komerciale dhe për të siguruar një sigurim përpara ndryshimeve 
klimatike.  
Procesi i planifikimit i zhvilluar nën Master Planin e Ujitjes në Kosovë ka dëshmuar se mbi një 
potencial teorik prej 280,000 Ha, 136,000 Ha do të mbahen për zhvillim, nga të cilat 107,000 
Ha do t'u jepet një qasje e sigurt në rezervuarët me shumë qëllime në rrjedhën e poshtme të 
ujit. 
Plani i veprimit identifikoi një listë të projekteve kryesore për t'i dhënë përparësi investimeve 
për projektet afatshkurtra dhe një pjesë të periudhës afatmesme në një sipërfaqe bruto prej 
72 000 Ha. Vlerësimet e Planit të Veprimit të KIMP për shpenzimet kapitale (ShKAP) arrijnë në 
591 milion Euro. 
Është thelbësore që secila mundësi investimi (projekti i ujitjes) të integrohet në shkallën e vet, 
duke marrë parasysh natyrën shumëfaktoriale të ujitjes: kapacitetet dhe angazhimin e 
fermerëve, statusin e tokës, zinxhirët e vlerës, kapacitetet e kompanive të ujitjes, rregullimet 
financiare etj. 
 
Strategjia e propozuar për t'i bërë këto projekte të integruara të qëndrueshme është të 
shoqërojë çdo investim kapital në infrastrukturë me masa mbështetëse, disa të përcaktuara në 
nivelin lokal dhe të përshtatura për sfidat specifike të secilit territor, të tjerët në nivelin 
kombëtar për të çliruar potencialin dhe për të krijuar një mjedis të mundshëm. 
Kostoja e plotë e zbatimit të projekteve prioritare të Planit të Veprimit përfshin artikuj të tjerë 
përtej ShKAP, në përputhje me operacionet ndihmëse dhe masat që mundësojnë një zbatim 
të tillë, duke rritur kështu koston e zbatimit të Planit të Veprimit në 638 milion Euro. 
Qëndrueshmëria e këtij programi ambicioz të ujitjes - nga pikëpamja teknike, sociale, 
ekonomike dhe mjedisore - mund të përmbushet vetëm duke adresuar këtë projekt zhvillimi 
përmes një programi global të investimeve në ujë, të mbështetur nga reformat kryesore 
institucionale dhe rregullatore të domosdoshme si një mjedis për të nxitur objektivat e 
zhvillimit të planit të ujitjes dhe sektorit të bujqësisë. 
Projektet me shumë qëllime të menaxhuara nga kompanitë rajonale të ujit me kompetenca 
të zgjeruara do të jenë në gjendje të gjenerojnë përfitime nga shërbime të ndryshme të ujit 
për të mbuluar në planin afatgjatë kostot e projektit dhe të sistemeve. 
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Shkurtesa Emri 
AZHR Agjencioni për Zhvillim Rural 
PBZHR Projekti për bujqësi dhe zhvillim rural  
AZHBR Agjencioni i zhvillimit rural dhe të bujqësisë 
KM Të korrat e manave (mjedër, luleshtrydhe, boronicë) 
BMK Bilion metra kub - 1,0 km3 
ShKAP Shpenzimet kapitale 
DF Të mbjellat e drithërave / foragjereve (misri) 
ZK Zona kadastrale 
NU-DB Ndërmarrja e Ujitjes Drini i Bardhë 
DTh Drithëra të thatë (grurë, elb) 
BE Bashkimi Evropian 
KF Të korrat foragjere (jonxhë) 
PKB Prodhimi kombëtar bruto 
GIS Sistemi gjeografik i informacionit 
QK Qeveria e Kosovës 
U&D Ujitja dhe drenazhimi 
NU Ndërmarrje e Ujitjes (rajonale) 
INF Institucionet Ndërkombëtare Financiare  
NU-IL Ndërmarrja e ujitjes Ibër-Lepenc 
FMN Fondi Nërkombëtar Monetar  
AAK Agjencia Kadastrale e Kosovës 
KIMP Master Plani për Ujitje në Kosovë 
NLU Ndërmarrje lokale e ujitjes 
M&V Monitorim dhe vlerësim 
MBPZHR Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural 
MMK Milion metra kub - 0,001 km3 
MZHE Ministria e Zhvillimit Ekonomik  
          
HKZT Harta komunale, kombëtare e zonimit të tokës 
MZHEA Ministria e Zhvillimit Ekonomik dhe Ambientit (ish – MMPH dhe MED)  
O&M Operimi dhe mirëmbajtja 
MMPH Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor   
KKU Këshilli Kombëtar i Ujërave    
NJPMNP Njësia për politika dhe monitorim të ndërmarrjeve publike 
SHO Shpenzimet operative  
  
PPP Partneriteti Publiko Privat  
NU-RD Ndërmarrja e ujitjes Radoniqi – Dukagjini  
AT Asistenca teknike 
TP Të përcaktohet 
USAID Agjencia për Zhvillim Ndërkombëtar e Shteteve të Bashkuara 
BB Banka Botërore 
KIBP Korniza për Investime në Ballkanin Perëndimor 
  
ARRU Autoriteti Rregullator për Shërbimet e Ujit  
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SHPU Shoqata e përdoruesve të ujit 
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1 HYRJE 
Ujitja është proces kompleks që lidh bashkë çështjet teknike, mjedisore, sociale e ekonomike 
në dimensione tejet të ndryshme hapësinore e kohore. Ujitja është edhe proces institucional 
që duhet të jetë i mirë-koordinuar në të gjithë nivelet administrative për të përfshirë efektivisht 
palët e ndryshme të interesit në proceset e tyre të vendim-marrjes. Kështu, ujitja është tepër 
më shumë sesa vetëm shtim i ujit në të mbjella gjatë kërkesës sezonale, për të përkrahur rritjen 
e tyre. Në njësi më të vogla, ujitja është proces fiziko-kimik që ndodh në zonën rrënjësore të 
dheut, në ara. Por në shkallë më të gjerë, ujitja është edhe proces tejet kompleks që duhet të 
adresohet deri në nivelin e akumulimit ujor. Ujitja përfshin të gjitha këto aspekte dhe hartimi i 
një master-plani të ujitjes duhet të ketë parasysh këto elemente. 
Në kontekstin e Kosovës, ujitja është zhvilluar natyrshëm nga fermerët në arat perëndimore 
dhe lindore, ku tokat e rrafshta janë përshkuar nga një rrjet i dendur i rrjedhave natyrore. Gjatë 
periudhës jugosllave1, këto sisteme fillestare u konvertuan në skema teknike dhe të 
centralizuara të ujitjes. Zhvillimi i një skeme më madhore, si Radoniqi e Ibër-Lepenci, 
kontribuan në zgjerimin mbi afro 80.000 ha të tokave të zhvilluara në fillim të viteve 1980. 
 
Që prej viteve 90, sektori i ujitjes vazhdimisht ka degraduar, ndërsa infrastruktura është 
dëmtuar në masë të madhe nga lufta. Edhe pse janë ndërmarrë disa përpjekje në periudhën 
emergjente të pasluftës për të korrigjuar këtë trend, si dhe për të mbështetur zhvillimin rural, 
përveç disa skemave, rezultatet janë vërtetuar si të diskutueshme. 
Sot, sektori i ujitjes në Kosovë duket se është shumë i dëmtuar, i brishtë dhe ka nevojë të 
madhe për vendime në lidhje me ringjalljen e tij të mundshme. Aktualisht, situata institucionale 
është shumë e fragmentuar, edhe pse qeveria posedon disa dokumente strategjike e politike 
lidhur me bujqësinë, tokën dhe menaxhimin e resurseve ujore. Kështu, ka nevojë për strategji 
e plan veprimi gjithëpërfshirës dhe të përditësuar që të hartohet për të koordinuar globalisht 
në nivel kombëtar të ardhmen e ujitjes. Kështu, hartimi i master-planit të ujitjes për Kosovën 
duhet të adresojë dhe të trajtojë të gjitha këto çështje. 
Metodologjia e ndjekur nga ekipi i KIMP është e organizuar në katër faza të njëpasnjëshme 
që prodhuan 8 rezultate të paraqitura në tabelën e mëposhtme: 
 
__________________________ 
1 Sistemi i mëparshëm politik  
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Tabela 2: Organizimi i projektit në katër faza 

Faza I: Vendosja e Drejtimit Strategjik 

D1: Parimet dhe përparësitë kryesore strategjike 

Faza II Analiza e situatës 

   Faza II.A Rishikimi i Strategjive, planeve, projekteve, performancës institucionale dhe 
shpenzimeve publike 

   D2: Diagnoza e kontekstit të sektorit dhe performancës 
   Faza II.B Njohuria bazë 

D3: Baza e të dhënave të Inventarit të bazuara në internet 
D4: Metodologjia e Potencialit dhe Vlerësimit të Projektit 

Faza III Zhvillimi i kornizës së planifikimit të investimeve 

   Faza III.A Rikonfirmimi i objektivave strategjikë dhe përparësive të Master Planit 
   Faza III.B Zhvillimi i Kornizës për vlerësimin dhe prioritizimin e investimeve 

   Faza III.C Mundësitë / Projektet e Investimeve të Ujitjes 

   D5: Master Plani I Propozuar / Raporti i Kornizës së Investimeve 

Faza IV Draft Plani i Veprimit 
  Faza IV.A Draft Plani i Veprimit 
 Faza IV.B Studimet e para-fizibilitetit për projektet prioritare 

  D6: Plani i veprimit dhe shpërndarja 

Faza V Plani Final i Veprimit dhe Përmbyllja e Projektit 
  D7: Finalizimi i Planit të Veprimit & D8: Raporti Përmbyllës 

 
Ujitja në kryqëzimin e tre sektorëve madhorë 

Qasja e zbatuar për Master-Planin për Ujitje në Kosovë e sheh ujitjen si sektor i ndërlidhur me 
tre sektorë kryesorë: Tokën, Ujin dhe Bujqësinë, që ndodhen në një "mjedis" global. Me 
adresimin dhe studimin e këtyre tre sektorëve të mëdhenj e që janë prevalentë në Kosovë, 
MPUK-ja analizon kushtet e kufijve përreth ujitjes. Figura 7 më poshtë paraqet qasjen 
konceptuale të ndjekur. Zhvillimi i ujitjes lejon të punohet në disa prej faktorëve kufizues që 
ndikojnë prodhimtarinë bujqësore, duke ofruar qasje në burime ujore, derisa ofrohen edhe 
mundësi të reja për këtë bujqësi në territorin e vet. 
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Figura 7:  Qasja konceptuale vendosja e ujitjes në kryqëzimin e tre sektorëve kryesorë 
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Për të analizuar se cili zhvillim i ujitjes është i nevojshëm për Kosovën, këta tre sektorë duhen 
shqyrtuar e studiuar, për të identifikuar faktet, nevojat dhe mundësitë e tyre. 
Sektori i ujërave analizohet për të saktësuar se cilat janë burimet sipërfaqësore dhe 
nëntokësore që mund të vihen në dispozicion në Zonat e ndryshme Agro-Ekologjike të 
Kosovës2. Kjo përgjithësisht bazohet në disa dokumente kryesore siç është Masterplani i 
Ujërave, që vendos alokimin e ujërave. Në mungesë të një dokumenti të tillë në kohën e 
hartimit të këtij MPUK-je, janë ndërmarrë disa aktivitete paraprake për të dhënë përgjigje në 
këtë pyetje, si dhe për të nxjerrë disa shifra indikative për disponueshmërinë e ujit. 
Sektori i Bujqësisë është analizuar për të përcaktuar se si qasja në ujë mund të mbështesë 
objektivat e Strategjisë Kombëtare të Bujqësisë, me qëllimin e nxitjes së prodhimit, sigurimit të 
zinxhirëve aktualë të vlerave, si dhe lejimin e objektivave të reja që mund të lindin në tregun 
global e sfidues evropian. Përzgjedhja e kulturave kyçe do të mundësonte llogaritjen e kërkesës 
për ujë për kultura, si dhe gjithsej nevojat e ujit për sipërfaqet e ujitjes që merren parasysh. 
Sektori i Tokës shqyrtohet edhe nga ana e zotërimit të pronës, por edhe nga ana e dimensionit 
hapësinor. Thënë thjesht, analiza hapësinore do të ndihmojë për të përcaktuar se ku janë zonat 
premtuese dhe të përshtatshme për zhvillim të ujitjes, ndërsa analiza e pronësisë së tokës do 
të sjellë informata për kushtet e shfrytëzimit të resurseve tokësore, si dhe me çfarë konditash. 
Megjithatë, MPUK-ja studion statusin e sektorit të tokës në Kosovë, por nuk është përgjegjës 
për zgjidhjen e çështjeve të shumta brenda tij.  
  
Duke lidhur informatat nga këta tre sektorë, procesi do të mundësojë identifikimin e 
infrastrukturave të ujitjes që duhen zhvilluar për të siguruar e transportuar resurset e 
domosdoshme ujore të vëna në dispozicion për zhvillimin bujqësor të një zone specifike 
Përfundimisht, KIMP po ashtu analizon "mjedisin" global në kuptimin e tij më të gjerë, ku këta 
tre sektorë veprojnë si dhe për këtë arsye studion tema shtesë përreth tyre: 
‐ Ndryshimet klimatike: Si ky fenomen ndikon në disponueshmërinë e ujit, modifikon kushtet 

agroklimatike dhe ndikon në kërkesat ujore të të mbjellave 
‐ Energjia: Cilat janë nevojat energjetike të një lloji të propozuar të ujitjes me presion dhe si 

mund të plotësohen ato në Kosovë. 
‐ Njerëzit: Cilët janë vizionet e popullatës rurale, sidomos të rinjve dhe grave për bujqësinë 

në të ardhmen  
‐ Mjedisi: Si ndikon toka bujqësore e ujitur në mjedis dhe si është e kufizuar nga mjedisi 

ekzistues - pozitivisht ose negativisht 
Ekonomia: Si ndërvepron toka bujqësore e ujitur, në nivele të ndryshme, me ekonominë në 
nivel ferme apo ekonomie familjare, apo në nivel shtetëror e rajonal.  
 
 
_________________________ 
2 Një Njësi e hartës së burimeve të tokës, e përcaktuar në aspektin e klimës formës së tokës dhe tokave, dhe/ose 
mbulesës së tokës, dhe që ka një gamë specifike të potencialeve dhe kufizimeve për përdorimin e tokës.    
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2. ANALIZA E GJENDJES SË UJITJES NË KOSOVË DHE DREJTIMET STRATEGJIKE TË 
MASTER PLANIT 
Dy fazat e para të Master Planit të Ujitjes në Kosovë synonin të saktësonin drejtimet strategjike 
që duhen mbajtur për zhvillimin e planit. 
Në bazë të termave të dhënë të referencës, që saktësojnë pritjet e MBPZHR-së për MPUK-në, 
si dhe organizimit të studimit në pesë faza, ky produkt i parë paraqet parimet dhe përparësitë 
kryesore strategjike të cilat dalin nga shqyrtimet e sektorëve dhe konsultimet me palët e 
interesit. Ky raport përbashkon rezultatet e dy fazave të rëndësishme të MPUK-së: Faza I - 
Caktimi i Orientimeve Strategjike dhe Faza II-A - Shqyrtimi i strategjive, planeve, dizajneve, 
performancës institucionale dhe shpenzimeve aktuale publike që mbulon pjesërisht produktin 
e dytë që duhet dorëzuar – D2 - Konteksti i sektorit dhe diagnoza e performancës. 
Për secilin sektor, gjendja aktuale analizohet duke vendosur një qasje të përbashkët: 

 Shqyrtimi i gjendjes së sektorit 
 Shqyrtimi i planeve, strategjive dhe përvojave të mëparshme 
 Analiza e gjendjes institucionale 
 Përmbledhje e gjendjes së sektorit bazuar në analizën SWOT 

Përveç këtyre, sipas nevojës, është bërë edhe krahasimi i disa treguesve, ashtu që të 
vlerësohet gjendja e Kosovës krahasuar me vendet fqinje të rajonit të Evropës Juglindore. 
Ky shqyrtim global i sektorit të ujitjes në Kosovë dhe lidhjet e tij i kanë mundësuar ekipit të 
identifikojë problemet kryesore ekzistuese që pengojnë zhvillimin e sektorit, si dhe që të 
formulojë udhëzimet strategjike mbi të cilat do të hartohet KIMP. 
 
Pasqyrë e shkurtër e bujqësisë dhe ujitjes në Kosovë 
Në ekonominë shtetërore, bujqësia është një nga shtyllat më të rëndësishme. Ky sektor ndikon 
në 13% të BPV-së (Agjencia e Statistikave të Kosovës - ASK, 2017) si dhe punëson afro 25-35% 
të popullatës. Përllogaritet që afro 60% e popullsisë jeton në zona rurale dhe bujqësia është 
burim i rëndësishëm i të ardhurave. Sektori i bujqësisë në Kosovë karakterizohet me përmasa 
të mëdha të fermave të vogla, me orientim drejt bujqësisë ekstenzive, që prodhon kryesisht 
për konsum vetanak, me nivel të ulët të integrimit në treg. 
Tokat bujqësore të Kosovës janë të rrezikuara. Tokat bujqësore i janë nënshtruar shfrytëzimit 
ekstenziv për nevoja të tjera, duke shpënë drejt rënies së sipërfaqes totale të tokës bujqësore. 
Pas luftës së fundit të vitit 1999, një sipërfaqe e konsiderueshme e tokave bujqësore është 
konvertuar në toka ndërtimi, qoftë të ligjshme apo të paligjshme. Përveç kësaj, tokat bujqësore 
në Kosovë rrezikohen edhe nga kontaminimi industrial i dheut, ujit, ajrit dhe bimëve e 
vegjetacionit që rritet spontanisht në to e shërben si kullota. Deponi pjesërisht ose plotësisht 
të pakontrolluara janë krijuar shumë afër tokës bujqësore, duke sjellë kështu burime të 
përhershme të ndotjes së mjedisit. 
Tetë komuna janë marrë me komasacionin e papërfunduar të tokës, për gjithsej 99 zona 
kadastrale. Në këto tetë komuna, ky fenomen mbulon 72% të sipërfaqes së zonave kadastrale 
në fjalë dhe 5% të sipërfaqes së komunave përkatëse. 
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Kosova ka rreth 1,900 m3 të ujit të freskët të ripërtërishëm për kokë banori në dispozicion në 
vit3. Kjo e identifikon vendin si një shtet në “rrezik për ujë”, më shumë sesa fqinjët e tij, si dhe 
e rendit mes vendeve me nivelin më të ulët të zhvillimit dhe depozitimit të resurseve ujore. Kjo 
e bën Kosovën posaçërisht të cënueshme ndaj ndryshimeve klimatike. Edhe pse planet e vjetra 
kanë trajtuar zhvillimin e përgjithshëm hidro-ekonomik të vendit, Kosova ende nuk ka master-
plan të resurseve ujore që do të trajtonte projektet afatshkurtra, afatmesme dhe afatgjata që 
do të zbatoheshin për të reaguar ndaj krizës aktuale të ujit, që tashmë po del në sipërfaqe në 
pjesën juglindore të vendit. 
Situata institucionale per administrimin e tokës, ujit dhe bujqësisë është komplekse dhe e 
fragmentuar: MMPH-ja dhe MBPZHR janë aktorët kryesorë për bujqësinë dhe ujitjen. MMPH-
ja është përgjegjëse për mbrojtjen dhe shfrytëzimin racional të ujërave sipërfaqësorë dhe 
nëntokësorë të Kosovës, ndërsa MBPZHR-ja është përgjegjëse për hartimin e të gjitha 
politikave bujqësore si dhe për mbrojtjen dhe shfrytëzimin e mirëfilltë të të gjitha tokave 
bujqësore dhe optimizimin e prodhimtarisë bujqësore. Komunat kanë rol të rëndësishëm po 
ashtu, por në fund është MZHE-ja4 ajo që me mandatin e kontrollimit të tri ndërmarrjeve 
publike të ujitjes “mbikëqyr" pjesën më të madhe të sektorit të ujitjes. 
 
Përgjegjësitë e përgjithshme institucionale në sektorin e shërbimeve të ujitjes nuk janë të 
përcaktuara mirë, ose ka dyfishim të kompetencave, ndërhyrje të institucioneve në 
kompetencat e njëri-tjetrit, kundërthënie mes ligjeve, ndërthurje të përgjegjësive apo 
mosushtrim të këtyre përgjegjësive nga institucione të ndryshme. 
Problemet madhore 
Përtej çështjes ekonomike, varësia e Kosovës nga bujqësia është edhe çështje sociale: 
veprimtaria bujqësore është e kudogjendur në Kosovë, si një rrjet sigurimi për një pjesë të 
madhe të popullsisë. Në një ekonomi që ofron perspektivë të dobët, shkallë të lartë papunësie, 
si dhe shterim të kapitalit njerëzor, sepse personat e aftë kërkojnë punë diku tjetër, bujqësia 
ekstenzive mbetet burimi primar apo sekondar i jetesës për shumë ekonomi familjare. Bujqësia 
është thelbi i territorit rural dhe kjo po vuan shumë, prandaj qeveria e ka kthyer zhvillimin e 
bujqësisë moderne dhe produktive në prioritet kyç për ofrimin e mundësive, sidomos për të 
rinjtë dhe gratë në këto zona rurale. 
Një sektor bujqësor fitimprurës në Kosovë nuk mund të parashikohet pa propozimin e ujitjes 
si masë agro-teknike, sidomos në këtë kontekst të përshpejtimit të ndryshimeve klimatike. Një 
qasje efektive në ujitje në tokat më të mira bujqësore do të mundësonte dyfishimin e 
prodhimtarisë për njësi të sipërfaqes. Me fjalë tjera, pa ujitje nuk mund të ketë as prodhim 
sasior e as cilësor. 
Një prej pikave kyçe që lind nga kjo analizë e gjendjes për MPUK-në është mungesa e kontrollit 
të MBPZHR-së mbi ujitjen. Një prej ilustrimeve më të habitshme të kësaj është mungesa e 
përfshirjes zyrtare të MBPZHR-së në tri ndërmarrjet publike të ujitjes, që janë shtyllat e sektorit 
në Kosovë.  
_______________________ 
3 Strategjia kombëtare e ujit  
4 Në fillim të këtij master plani ish MEDE - MMPH është i pavarur nga MED  
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Është e vështirë të parashikohet se si politikat kombëtare për ujitje mund të zbatohen me 
sukses nga MBPZHR-ja brenda Kosovës pa mundësinë e ndërveprimit me Ndërmarrjet Publike 
të Ujitjes. Për më tepër, nominimi dhe emërimi i anëtarëve të bordit nuk ndodh si rezultat i 
konsultimeve me palët kyçe të interesit si: fermerët, administratat lokale apo palët tjera të 
interesit në sektorin e ujit. Qeverisja e sektorit të ujitjes duhet të lehtësohet për të mundësuar 
zbatimin e KIMP-it. 
 
Çështja e dytë që lind është situata e papërshtatshme financiare e sektorit. Përveç ndërmarrjes 
publike të ujitjes Radoniqi që është rast i posaçëm, skemat tjera inkasojnë një pjesë tejet të 
kufizuar të tarifave të shërbimeve ujore, që në anën tjetër shpie drejt një buxheti të 
pabalancuar, ku as mirëmbajtja e zakonshme nuk mund të realizohet. Shumica e skemave të 
ujitjes (zyrtare dhe jozyrtare) gjenden brenda “ciklit vicioz” të degradimit të shërbimit të ujitjes. 
 
Kjo mungesë e fondeve dëmton efikasitetin e shërbimit të ujitjes, ndërsa ofruesit e shërbimeve 
të ujitjes nuk janë në gjendje financiare të bartin shpenzimet e larta të mirëmbajtjes vjetore ose 
të investojnë në shërbime apo infrastrukturë të re. Situata karakterizohet me mungesën e 
performancës së sektorit, që ndikon në cilësinë e shërbimit të ujit në tërësi dhe nuk inkurajon 
qeverinë të financojë projekte të reja të mëdha të rehabilitimit të infrastrukturës. MPUK-ja 
duhet të kërkojë një sektor efektiv në kosto, si dhe të kërkojë zgjidhje për qëndrueshmërinë e 
tij financiare. 
 
Një pjesë e qëndrueshme e problemeve të identifikuara mund të zgjidhen përmes 
investimeve të mëdha infrastrukturore. Këto të fundit do të analizohen në hapat e 
ardhshëm të studimit, që do të duhej të identifikonte kornizën e investimeve dhe 
përparësitë për zhvillimin e projekteve. Zgjidhje komplementare mund të gjenden edhe 
në trajtimin e disa prej dobësive strukturore të sektorit të ujitjes në Kosovë, me një sërë 
politikash që kërkojnë një qasje të integruar. Megjithatë, disa prej sfidave mund të 
menaxhohen lehtësisht me ndërhyrje të drejtpërdrejtë në politikat e ujitjes, duke marrë 
parasysh aspektet teknike dhe ligjore, por edhe rishikimin e përgjithshëm të sistemit 
qeverisës të sektorit të ujitjes. 
 

Tabela 3: Analiza SWOT e sektorit të ujitjes 

Pikat e forta Pikat e dobëta 
 Prania e sektorit ekzistues të ujitjes me një 

histori të gjatë veprimi  
 Ekzistimi i tri Ndërmarrjeve Publike të Ujitjes 

me pasuri solide infrastrukturore për zhvillim të 
mëtejshëm 

 Resurse të disponueshme ujore për qëllimet e 
ujitjes të kufizuara në pjesën juglindore të 
vendit. 

 Luhatshmëria sezonale e reshjeve që shkakton 
përmbytje dhe thatësira 

 Zonat e ujitjes që rrezikohen nga përmbytja 



MASTER-PLANI PËR UJITJE NË KOSOVË D8-RAPORTI PËRMBYLLËS 
 

 

 
 

 SHTATOR 2020 28/79 

 Resurset ujore në dispozicion për zhvillimin e 
ujitjes në pjesën perëndimore dhe atë 
qendrore të vendit 

 Resurse të disponueshme tokësore me dhe të 
përshtatshme për ujitje 

 Ekzistimi i ndërmarrësisë së vogël private me 
iniciativa për ujitje 

 Ekzistimi i një ligji për ujitje 
 Ekzistenca ligjore e shoqatave të përdoruesve 

të ujit 

 Mungesa e stabilimenteve për depozitimin e 
ujërave, si dhe vëllimet e dobëta lumore në 
kohën e kërkesës kulmuese për ujitje 

 Cilësia e dobët e ujërave sipërfaqësorë 
 Ndotja e rrjetit të kanaleve të hapura 
 Tkurrja e vazhdueshme e tokës së ujitur në 20 

vitet e fundit 
 Infrastrukturë e vjetëruar e ujitjes, me 

mungesë të mirëmbajtjes dhe nevojë të 
madhe për rehabilitim 

 Inkasim i dobët i tarifave të ujitjes, që nuk 
mbulon shpenzimet për OeM 

 Interesim i ulët i fermerëve për ujitje në 
bujqësi 

 8 komuna nuk kanë finalizuar procesin e 
komasacionit të tokës 

 Pjesë të mëdha të tokave që mund të ujiten 
janë mbuluar nga urbanizimi i parregulluar 

 Parcelat bujqësore në përmasa tejet të vogla 
 Mosfunksionimi i shoqatave të përdoruesve të 

ujit 
 Mungesa e monitorimit dhe menaxhimit të ujit 

në skema 
 Shërbime të parregullta të ujit në disa skema 
 Mungesa e shërbimeve të zgjerimit në 

praktikat e ujitjes 
 Kultura të pafavorshme në sipërfaqet e 

ujitshme për shkak të mbizotërimit të 
drithërave në vend të kulturave më 
fitimprurëse 

 Sigurimi i subvencioneve për drithëra në tokat 
e ujitura
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Mundësitë Rreziqet 
 Strategjia Kombëtare e Bujqësisë ka nevojë për 

mbështetje nga aspekti i zhvillimit të ujitjes 
 Disa mundësi financimi nga donatorë të 

ndryshëm për të mbështetur zhvillimin rural 
dhe infrastrukturën e ujit 

 Mundësi tregu për kulturat e ujitura 
 Sigurimi i resurseve plotësuese të ujit që janë 

në dispozicion për ujitje, përmes rritjes së 
efikasitetit të përdorimit dhe menaxhimit të 
ujërave 

 Përmirësimi i shkallës së inkasimit për të 
mbuluar minimumin e shpenzimeve për OeM 

 Pajtueshmëria me standarde 
ndërkombëtare/BE-së në lidhje me 
ujitjen/menaxhimin e ujit 

 Riaktivizimi i SHPU-ve nën një strukturë 
institucionale të përforcuar dhe mekanizëm 
kontraktimi me NPU-të 

 Mbledhja e tatimeve mbi tokën e ujitur nga 
komunat, për të financuar skemat e ujitjes 

 Planifikimi dhe ndërtimi i projekteve të 
rezervuarëve multi-funksionalë 

 Projektet ekzistuese dhe të vazhdueshme të 
rehabilitimit të infrastrukturës në RD-NPU dhe 
IL-NPU tashmë të financuara 

 Konkurrenca ndërmjet shfrytëzuesve të 
shumtë të ujit në zona me pamjaftueshmëri të 
ujit 

 Sasia e investimeve të nevojshme për 
infrastrukturat e ujit me shumicë 

 Kosto e lartë e pajisjeve moderne të ujitjes 
brenda fermave 

 Ndikimi i kostos reale të shërbimit të ujit në 
buxhetin e fermerëve 

 Vullneti për të paguar shërbimin nga 
konsumatorët e ujit 

 Nevoja për zgjidhjen e çështjes së KPU-së para 
cilitdo investim në cilëndo fushë 

 Urbanizimi i parregulluar dhe zhvillimi 
industrial 

 Ndotja e resurseve ujore 

 
Objektivat strategjikë për sektorin e Ujitjes në Kosovë 
Hartimi i një plan veprimi për ujitje, me një listë prioritetesh, kërkon një strategji ombrellë e cila 
do të synojë ndërtimin e sinergjive midis nismave të ndryshme. Ky raport propozon Orientimet 
Strategjike që do të udhëzonin Master-Planin për Ujitje në Kosovë. Kushtet dhe shtrirja 
hapësinore dhe kohore janë si vijon: periudhë 20 deri në 30 vjet për zbatimin e planit, prej vitit 
2040 e deri më 2050. Fokusi hapësinor mbi tokat e përshtatshme për zhvillimin e ujitjes, me 
ndarje ndërmjet sipërfaqeve brenda kufijve të ndërmarrjeve të ujitjes, si dhe pjesëve të tjera të 
vendit. 
Objektivat strategjikë të planit udhëzohen nga parimet vijuese: 1) arritshmëria teknike, 2) 
arsyeshmëria ekonomike dhe financiare, 3) qëndrueshmëria mjedisore 4) përfshirja sociale si 
dhe 5) adaptimi ndaj ndryshimeve klimatike. 
Diskutimet me Komitetin Drejtues dhe Komitetin Kombëtar të Ujitjes konfirmuan mbështetjen 
e palëve të interesuara për këto objektiva. Objektivat strategjike të zhvilluara në këtë raport 
janë të organizuara në katër objektiva kryesore dhe më pas kategorizohen në nën-objektiva. 

 Objektivi 1- Lehtësimi i qeverisjes për zbatimin e Master-Planit 
 Objektivi 2 - Përmirësimi i efikasitetit të ujitjes brenda skemave ekzistuese 
 Objektivi 3 - Të synohet integrimi i sektorit të ujitjes 
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 Objektivi 4 – Të përmirësohet efektshmëria mbi kosto e gjithë sektorit të ujitjes 
 
Këta objektiva strategjikë për Master Planin e Ujitjes janë në përputhje me katër shtyllat e 
Strategjisë Kombëtare të Zhvillimit të Kosovës: Punësimi - Qeverisja e mirë - Zhvillimi i biznesit 
– Infrastruktura 
 
 Objektivi 1- Lehtësimi i qeverisjes për zbatimin e Master-Planit

1-A Përpjekje për më shumë 
integrim ndërmjet MBPZHR-së, MMPH-së, 
MZHE-së dhe NPU-ve 

 Organizimi i diskutimeve për një përfshirje më të mirë të 
aktiviteteve të MMPH-së, MZHE-së dhe MBPZHR-së në lidhje me 
projektet e zhvillimit të ujitjes, me qëllim të sigurimit të 
përpjekjeve të koordinuara dhe komplementare. 

 Përforcimi i rolit të MBPZHR-së dhe theksimi i përgjegjësisë së 
saj për Ujitjen (shih edhe 1-C) 
Përfshirja e MBPZHR-së në bordin e Ndërmarrjeve Publike të 
Ujitjes  

 Përgatitja e një databaze infrastrukturore lidhur me ujërat, 
bazuar në përgjegjësi të përbashkëta 

1-B Zgjerimi i përfshirjes së 
Komunave në planifikimin dhe menaxhimin 
e sistemeve të ujitjes 

 Përfshimi i Komunave në proceset e zhvillimit të ujitjes, me 
qëllim të zbatimit të një qasjeje nga poshtë-lart, me anë të 
formalizimit të rolit të tyre specifik në këto procese 

 Qartësimi i përgjegjësive për skemat e vogla në lidhje me 
mbrojtjen nga vërshimet, menaxhimin e drenazhimit, OeM të 
infrastrukturavë të vogla  
(Shih edhe 3-C) 

1-C Rishikimi i Ligjeve 

 Përforcimi i rolit dhe mandatit të ministrive të linjës në 
mbikëqyrje dhe menaxhim të kompanive të ujitjes 

 Studimi i kundërthënieve mes ligjeve që lidhen me ujitjen, si dhe 
propozimi i ndryshimeve 

 Përkufizimi i institucionit përgjegjës për mbikëqyrjen dhe 
inspektimin e zbatimit të ligjeve të lidhura me ujitjen 

 Propozimi i zgjidhjeve ligjore për të lehtësuar funksionimin e 
ofruesve të ujitjes: inkasimin e faturave të ujitjes, përkufizimi i 
ndotësve në kanale, pompat e paligjshme, etj. 

1-D Mbështetja për komitetin 
nacional të ujitjes për të promovuar e 
zhvilluar dialogun publik mbi Ujitjen 

 Bazuar në iniciativën e Komitetit Nacional të Ujitjes, të 
promovohet e zhvillohet një forum kombëtar për këmbime idesh 
e iniciativash të ujitjes, duke bërë bashkë palë të ndryshme 
kryesore të Sektorit: Administrata publike, ndërmarrjet publike të 
ujitjes, palët në zinxhirin e vlerave, akademia, ndërmarrësit, 
përfaqësuesit e interesave të fermerëve… 
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 Objektivi 2 - Përmirësimi i efikasitetit të ujitjes brenda skemave ekzistuese

2-A  Prioritizimi i punimeve të 
rehabilitimit në 3 NPU-të 

 Modernizimi i ofrimit të shërbimeve dhe menaxhimit të ujërave 
 Rritja e prodhimtarisë bujqësore në këto sipërfaqe kryesore 

2-B   Përmirësimi i Ujitjes mbi 
efikasitetin e fermës 

 Promovimi i ujitjes moderne brenda fermave në zonat e 
rehabilituara 

 Rritja e shërbimeve të zgjerimit të ujitjes në NPU dhe në  dhe 
MBPZHR 

 Zhvillimi i kapaciteteve për menaxhimin e ujërave brenda fermës 

2-C  Zbatimi i masave për të 
siguruar efikasitetin e menaxhimit të 
ujërave  

 Zhvillimi i një sistemi të administrimit të ujit në bazë të matjeve 
 Integrimi i sistemit të matjes së ujrave brenda politikës së 

menaxhimit të skemave 
 Promovimi i tarifës volumetrike për tarifën e shërbimit të ujit 

 Objektivi 3 - Të synohet përfshirja e sektorit të ujitjes 

3-A Të sigurohet përfshirje më 
e mirë e ujitjes në strategjitë e zhvillimit 
rural 

 Përfshirja e ujitjes në strategjitë e zhvillimit rural me sektorë të 
tjerë: zhvillimi ekonomik, gjenerimi i energjisë, menaxhimi i 
ujëmbledhësve 

 Përfshirja e ujitjes në projektet e ruajtjes së mjedisit 
 Sinkronizimi i objektivave të ujitjes të propozuar në MPUK me 

politikën e zhvillimit rural që do të përcaktohet në ARDP III që do 
të hartohet së shpejti  

 Vlerësimi i rregullave aktuale të subvencioneve të MBPZHR-së 
për ujitje dhe sugjerimi i përmirësimeve të mundshme 

3-B Përfshirja e ujitjes në 
rezervuarin shumëfunksional të MMPH-së 
dhe projektet e devijimit të ujërave 

 Synimi për përfshirje të projekteve të planifikuar dhe ekzistues të 
ujitjes me rezervuarët e mëdhënj e shumëfunksionalë të MMPH-
së 

3-C  Sigurimi i tokës për 
zhvillimin e ujitjes  

 Përgatitja e një databaze nacionale të dhenave për të identifikuar 
dhe karakterizuar tokat më të përshtatshme për ujitje 

 Finalizimi i procesit të KPT-së. Inkurajimi i komasacionit të ri të 
tokës, për derisa vlen ende ligji aktual për konsolidimin e tokës 

 Integrimi i ujitjes në hartat zonale komunale të tokës 

3-D Të identifikohen modelet 
adekuate të menaxhimit të ujërave 
bujqësorë 

 Të analizohet nevoja për rigjallërimin e SHPU-së për skema të 
vogla 

 Të studiohet zhvillimi i PPP-ve për skema tjera 
 Të propozohet shqyrtimi i statusit të NPU-së 
  (Shih edhe 4-B) 
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 Objektivi 4 - Të përmirësohet efektshmëria mbi kosto e gjithë sektorit të ujitjes

4-A  Të identifikohen dhe 
promovohen investimet në sektorin e 
ujitjes në të gjitha nivelet 

 Të përllogariten dhe prioritizohen investimet e nevojshme për 
ndërtim dhe rehabilitim të infrastrukturës së madhe kundrejt 
nevojave dhe prioriteteve të sektorit bujqësor  

 Të përllogariten shpenzimet e lidhura me sigurimin e 
shpenzimeve adekuate OeM lidhur me investimet e propozuara 
në infrastrukturë 

 Të përllogariten investimet në ujitje brenda fermës për modele të 
ndryshme të zhvillimit të bujqësisë 

4-B Të synohet qëndrueshmëri 
financiare e skemave 

 Të analizohet qëndrueshmëria e përgjithshme e modeleve të 
menaxhimit agro-ujor 

 Të studiohen opsionet e ndryshme për propozimin dhe 
inkasimin e tarifave të shërbimeve të ujit 

 Të studiohen nivelet e inkasimit të faturave në skemat ekzistuese 
 Të propozohen opsionet e tarifave me qëllim të mbulimit të 

kostos së operimit dhe mirëmbajtjes së skemave 

4-C Të synohet pjesëmarrja 
private dhe investimet në sektor 

 Të identifikohen zinxhirët kryesorë të vlerave në nevojë për ujitje, 
ku mund të kanalizohen investimet private 

 Të studiohet interesi potencial i palëve private të ujërave për 
investime në projekte të ujitje (ndërtim, operim)  

 Të mundësohet pjesëmarrja e sektorit privat në investime në 
ujitje, përmes ndryshimeve të duhura ligjore dhe procedurave të 
thjeshtuara administrative 

4-D Të kërkohet valorizim më i 
mirë i resurseve të ujit 

 Të analizohen zinxhirët e vlerave që ofrojnë valorizimin më të 
mirë të ujërave 
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2 AUDITIMI I TRI NDËRMARRJEVE PUBLIKE TË 
UJTIJES 

Sot në Kosovë, ujitja në shkallë të gjerë është e organizuar brenda tri ndërmarrjeve publike 
nën autoritetin e Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik:  

 Ndërmarrja Publike e Ujitjes Drini i Bardhë 
 Ndërmarrja Hidroekonomike “Ibër-Lepenc” Sh.A., me seli në Prishtinë, është një 

ndërmarrje multifunksionale që furnizon me ujë industrinë, ujë të pijshëm dhe ujë për 
ujitje për bujqësi, si dhe energjinë hidraulike për central elektrik. 

 Ndërmarrja Publike e Ujitjes Radoniqi-Dukagjini  
Një auditim është kryer me objektivat e mëposhtëm: 

 Karakterizimi i territorit të ndërmarrjeve publike të ujitjes (infrastruktura, shfrytëzimi i 
tokës)  
 Vlerësimi i planeve të biznesit (qeverisja dhe kapaciteti financiar)  
 Vlerësimi i menaxhimit teknik (operimi dhe mirëmbajtja)  
 Identifikimi i pengesave kryesore për një zhvillim të mirë  
 Identifikimi i mënyrave të zhvillimit  

Karakteristikat kryesore të skemave të ujitjes që operohen nga ndërmarrjet publike të ujitjes (
NPU) janë paraqitur në tabelën më poshtë:   

Ndërmarrja 
publike e 
ujitjes 

Skema e 
ujitjes 
 

Lloji i ujitjes 
Sipërfaqja 
e pajisur 
(ha) 

Sipërfaqja 
me rrjet 
operativ (ha) 

Sipërfaqja e 
ujitur (ha) 

Ibër-Lepenc 

Vushtrri Spërkatës  7,200 4,500 952 

Shkabaj Spërkatës  7,310 2,400 500 

Komoran Spërkatës  5,620 4,000 60 

Radoniqi-
Dukagjini 

Radoniq Spërkatës  9,300 5,000 4,500 

Dukagjini 
Ujitje 
sipërfaqësore 
dhe 
spërkatës 

5,000 1,300 600 

Drini i 
Bardhë 

Gurakoc-
Istog 

Ujitje 
sipërfaqësore 2,900 800 300 

Peja 
Ujitje 
sipërfaqësore 5,000 2,000 700 

Deçan 
Ujitje 
sipërfaqësore 2,500 800 200 
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Drini i Bardhë 

 Infrastruktura dhe përdorimi i tokës 
Kompania mbulon territorin e tre komunave (Istog, Pejë, Decani), secila korrespondon me një 
njësi pune (gjeografike). 
Tabela më poshtë paraqet një përmbledhje të shkurtë të karakteristikave kryesore të 
infrastrukturës që menaxhohet nga NPU-ja.: 

Gjithsej sipërfaqja e 
zhvilluar 

Sipërfaqja me 
rrjet operativ 

Sipërfaqja e vlerësuar 
e ujitur   Kulturat kryesore 

10,400 ha 3600 ha 
(35 %) 

1200 ha 
(11%) 

Perime, pemishte + 
shumë ferma të 
peshqve (Veri) 

 
 

Burimi i ujit Sistemi primar 
Sistemi sekondar (për 

hidratim) 

Burim ose lum 
Grykëderdhje betoni  
Kanal betoni i hapur ose kanal 
betoni i mbuluar 

Gypa azbesti çimentoje (AC) 
Dalje për në kanalin tokësor  për 
ujitje sipërfaqësore 

 
Rrjetet thjesht ofrojnë ujitje sipërfaqësore (pa presion): ato nuk mbështesin teknikat 
bashkëkohore të ujitjes (spërkatës, sisteme pikë-pikë) në fusha. 
Problemet më të zakonshme që hasen në të gjitha rrjetet janë: 

 Thyerje të gypave dhe humbje të mëdha të ujit (gypa AC, brazdat) 
 Dëmtimet në gypa për shkak të urbanizimit 
 Ndotja për shkak të urbanizimit (ujërat e zeza dhe mbeturinat) 

Toka dhe uji shfrytëzohen kryesisht për tokën bujqësore të ujitur e cila karakterizohet nga 
fermat e vogla, parcela të vogla si dhe nga perimet dhe pemishtet si kulturat kryesore të ujitura 
Mirëpo, zhvillimi i urbanizimit rrezikon mjaftë shumë të ardhmen e ujitjes në pjesë të caktuara 
të territorit. Gjithashtu, ekziston konkurrenca ndërmjet fermave të peshqve për burimet e ujit, 
edhe pse këto i sigurojnë të hyra të konsiderueshme NPU-së. Hidroelektriciteti (jashtë NPU-së) 
është gjithashtu shqetësues sepse shfrytëzimi i ujit për të bën që burimet e disponueshme të 
ujit të jenë disi të ç’rregullta për ujitjen.   
 

 Modeli i biznesit 
Karakteristikat e qeverisjes së NPU-së janë si më poshtë:   

 Operimi dhe mirëmbajtja (O&M) janë decentralizuar në 3 njësitë punuese për të 
përmbushur kërkesat e fermerëve. 
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 Administrata është e centralizuar dhe kjo zvogëlon shpenzimet 
Pikat e dobëta kryesore që janë identifikuar janë si në vijim: 

 Mungesa e stafit operativ. 
 Mungesa e bashkëpunimit ndërmjet NPU-së dhe komunave në lidhje me investimet në 

infrastrukturat e ujitjes dhe për O&M 
 Mungesa e kontrollit në procesin e alokimit të së drejtave për ujë, në lidhje me 

konkurrencën ndërmjet fermave të peshqve dhe fermave bujqësore, ose ndërmjet 
MMPH5-së dhe Ndërmarrjes. 

Sa i përket kapacitetit financiar, gjysma e të hyrave vjen nga ujitja, gjysma prej fermave të 
peshqve, si dhe nga pagesat direkte. Shpenzimet janë të vogla (173 mijë euro në 2019) të cilat 
ishin realizuar kryesisht për të mbuluar rrogat. Shumë pak para mbesin për punët e riparimit 
ndërsa për rinovime apo punime të reja nuk ka fonde. 
 
 

 Menaxhimi teknik 
Menaxhimi teknik karakterizohet nga: 

1. Sipërfaqe e vogël e kontraktuar krahasuar me sipërfaqen e zhvilluar (norma 7% deri 
29%), një efikasitetit i rrjetit mjaft i ulët: ~50% (vëllime të dorëzuar/të tërhequra)  

2. Operacionet: Orari i ujitjes definohet sipas fermerëve të cilët kanë të nënshkruar 
kontrata. Vëllime të pamjaftueshme janë në dospozicion në disa zona   

3. Mirëmbajtja: Buxhet dhe kapacitete shumë të ulëta (15 euro/ ha të kontraktuar) 
4. Stafi O&M: 30 ha deri në 100 ha/ staff. Ky staf nuk është i mjaftueshëm duke marrë 

parasysh gjendjen e keqe të gypave. 
 Pengesat kryesore për zhvillim të mëtejshëm 

Pengesat kryesore të identifikuara janë:: 
1. Teknike: 

 Vitet e infrastrukturave, ujitja tradicionale sipërfaqësore e cila konsumon shumë ujë dhe 
kohë.  

 Ndërtimet mbi gypat e vendosur në tokë që shkaktojnë dëme dhe ndërprerje të 
shërbimeve 

 Cilësia jo e mirë e ujit në rrjedhën e poshtme të zonës së urbanizuar  
 Varësisht nga zona, mungesa e interesit për ujitje nga fermerët. 

2. Financiare: 
 Sipërfaqja e vogël e kontraktuar: të hyra të pamjaftueshme për të përmbushur nevojat 

e kompanisë  
 Një pjesë e konsiderueshme e të hyrave varet vetëm nga fermat e peshqve. Taksa e 

mbledhur nga NPU-ja kontestohet nga MMPH. 
_____________________________ 

5 Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor. 
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Përveç këtyrë pengesave, zhvillimi i NPU-së mund të varet edhe nga pikat e forta dhe 
mundësitë e ndërmarrjes si:  
Pikat e forta: 

 Interesimi i fermerëve posaçërisht në sektorë të caktuar për kultivimin e tokës. Për 
shembull, një fermë e madhe tregtare u zhvillua nga programi i privatizimit (Vitomiricë)  

 Cilësia shumë e mirë e tokës 
 Zhvillimi i turizmit (përkrahja për produktet vendore) 

Mundësitë: 
 Përmirësimi i bashkëpunimit ndërmjet NPU-së, komunave dhe ministrive (investimet, 

O&M për ujitje) 
 Njohuri të reja për sipërfaqet e ujitura (qasje në të dhënat kadastrale, ekspert për GIS)  
 Modernizimi/zgjerimi i infrastrukturës në sektorë ku kërkesa është e lartë 

Mënyrat e zhvillimit: 
Rehabilitimi ose zhvillimi potencial i infrastrukturave mund të mirret parasysh nga ndërmarrja. 
Kriteret primare për tu konsideruar për përzgjedhjen e projekteve të mundshme duhet të 
jenë: 

 Fizibiliteti teknik, kostot 
 Kërkesat e fermerëve për ujitje dhe dinamizmi i bujqësisë për zonën që do të furnizohet 
 Rreziku i rritjes së urbanizimit 
 Menaxhimi ekzistues i tokës. 

o Përditësimi i titujve të tokës  
o Konsolidimi i tokës (rritja e parcelave) 
o Zhvillimi i fermës (ferma të reja si dhe rritja e fermave ekzistuese) 
o Planet për shfrytëzimin e tokës që rregullojnë ndryshimin e shfrytëzimit të tokës.  

 
Disa zona duhet të propozohen nga NPU: 
1. Për rehabilitim 

 Istog Lindje  (1500 ha) – shtypje e ulët – vetëm nëse konkurrenca me fermat e 
peshqve zgjidhet 

 Kanali Jugor  (1400 ha) - ujitje sipërfaqësore – zvogëlon humbjet dhe ndotjen 
 Vitomirice  (1000 ha) – shtypje e ulët – vetëm nësë ndalohet urbanizimi  (menaxhimi 

i tokës)   
2. Për zgjerim 

 Kanali Jugor (700 ha) – ujitje sipërfaqësore –  vetëm nëse burimet e ujit janë të 
mjaftueshme (duhet të vlerësohet). 

  
Ndërmarrja publike e ujitjes Ibër Lepenc 

 Infrastrukturat dhe shfrytëzimi i tokës 
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Kompania përfshin territorin e tetë komunave (Z. Potok, Mitrovicë, Vushtrri, Obiliq, Prishtinë, 
Graqanicë, Fushë Kosovë dhe Drenas), dhe mbulohet nga tri njësi punuese (Vushtrri,  Shkabaj 
dhe Komoran). 
Tabela më poshtë paraqet një përmbledhje të shkurtë të karakteristikave kryesore të 
infrastrukturës që menaxhohet nga NPU-ja.  
 
 
 

Burimi i ujit Kanali rrjedhor Rrjeti i ujitjes 

Penda e 
Gazivodës/Penda e 
Pridvoricës (Lumi 

Ibër) 

--Kanali i betonit dhe tunelet 
(146 km) 
  3 stacione pompimi 

- 766 km çementë asbesti (AC) 
kryesisht gypa   
- 15 stacione pompimi  

Shtesë: Hidrocentrali i Gazivodës Gazivoda 35 MW dhe 120 km të linjave elektrike. 
Shfrytëzuesit kryesorë të ujit janë: 

 Prodhuesit e energjisë 
 Uji i pijshëm dhe industrial 
 Ujitja 

Gjithsej sipërfaqja e 
zhvilluar 

Sipërfaqja me 
rrjet operativ 

Sipërfaqja e vlerësuar 
e ujitur   Kulturat kryesore 

20 000 ha 
11 000 ha 

(55 %) 
700 deri 1 900 ha 

(4 to 10 %) 

Patatet, perimet, 
misri, hortikulurat, 

jonxhë 
Furnizimi i ujit për ujitje nuk është aktiviteti kryesor, dhe madje është një aktivitet që 
po pëson rënie. 

 Sektori i Vushtrrisë:  Disi aktiv. Kryesisht perimet. Një kompani që mirret me agrobiznes,  
pjesë e nën-sektorit V (Fusha e Banjskes), që përfaqëson rreth 500 ha nuk është aktive,  

 Sektori i Shkabaj: Disi aktiv. Pjesa juglindore, edhe pse është tokë me kualitet të mirë, 
nuk shfrytëzohet për të mbjella (urbanizimi, rënia e kërkesës) 

 Sektori i Komorait: Kërkesë shumë e ulët. Ka kryesisht ferma të qumështit dhe 
blegtorisë.    

Rënia e ujitjes është çështje që varet nga shumë faktorë:  
 Konkurrenca me urbanizmin 
 Kufizimet e pajisjeve të ujitjes (shtypja, fuqia punëtore)  
 Ferma të vogla dhe parcela të shpërndara  
 Migrimi i popullatës drejt zonave urbane 
 Konkurrenca me importimin e produkteve bujqësore, 
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 Ujitja e paligjshme (që nuk regjistrohet nga NPU)  
 Struktura e kulturave (mbi 50% drithëra). 

Rrjetet ofrojnë ujitje më shtypje të ulët (2.5 deri në 3.5 barë) që mjafton vetëm për ujitje të 
vogël me spërkatje, por jo për ujitje në shkallë të gjerë dhe rrjedhë të lartë (hose-reels)  
Pengesat më të zakonshme që hasen në të gjitha rrjetet janë: 

 Kanali kryesor ka rrjedhje dhe rregullim jo të duhur (rinovimi është në proces e sipër)  
 Stacionet e pompimit janë në funksion (por të vjetërsuara)  
 Rrjete të vjetërsuara (gypa AC) me thyerje dhe rrjedhje.  
 Presion i lartë i urbanizimit: 

o Gypa të dëmtuar (punët e ndërtimit)  
o Zvogëlimi i tokës bujqësore  
o Ndotja (ujërat e zeza dhe mbeturinat) 

 Modeli i biznesit 
Karakteristikat e qeverisjes së NPU-së janë si më poshtë:   

 Operimi dhe mirëmbajtja (O&M) janë decentralizuar në 3 njësitë punuese për të 
përmbushur kërkesat e fermerëve  

 Administrata është e centralizuar dhe kjo zvogëlon shpenzimet  
 275 punëtorë (45 punëtorë sezonal)  

o 80% operativ, 20% administrativ  
o 50% për ujitje, 50% për furnizime tjera të ujit (për pije, miniera, termocentral) 

dhe energji elektrike 
Sa i përket kapacitetit financiar, të hyrat (4.6 M€ në vitin 2019) vijnë 50% nga energjia 
elektrike, 3% nga ujitja dhe 45% nga furnizimet e tjera të ujit (komunat, industritë). Zbërthimi 
i shpenzimeve është 2,6 M€ (70%) për Njësinë Afariste Uji dhe Centrali Elektrik dhe 1,12 M€ 
(30%) për Njësinë Afariste Ujitja. 
Prandaj, ujitja përfaqëson 30% të gjithsej shpenzimeve të NPU-së (krahasuar me 3% të 
gjithsej të hyrave) dhe për këtë arsye nevojiten të realizohen transfere nga Njësia Afariste Uji 
dhe Centrali Elektrik tek Njësia Afariste Ujtija. Shpenzimet janë të larta krahasuar me 
sipërfaqen e kontraktuar (7400 €/ha). 90% shpenzohet për paga dhe pothuasje nuk mbesin 
para fare për mirëmbajtjen (pjesë, gypa). 
 

 Menaxhimi teknik 
Menaxhimi teknik karakterizohet nga:   

 Sipërfaqe e vogël e kontraktuar krahasuar me sipërfaqen e zhvilluar (norma 1% deri 
në 9%): efikasitet i ulët i furnizimit me ujë (~30%)  

 Operacionet : kompania planifikon sezonën e ujitjes sikur që e gjithë sipërfaqja 
operative do të ujitet (mungesa e njohurive për sipërfaqet e ujitura).  

 Mirëmbajtja : Buxhet dhe kapacitete shumë të ulëta (0.7%)  
 Stafi për O&M :  

o 2 deri në 30 ha/staf (ulët) 
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o  Stafi (dhe pajisjet) nuk duket të jenë mirë të shpërndarë për sipërfaqet e 
planifikuara të ujitjes në secilën njësi punuese. 

 
 Pengesat kryesore për zhvillim të mëtejshëm 

Pengesat kryesore të identifikuara janë: 
1. Teknike: 

 Presioni urbanizimit legal dhe ilegal  
 Gjendja e rrjetit, me shpërthime dhe çarje të shpeshta të gypave, dhe humbjet e 

rëndësishme  
 Mungesa e të dhënave kadastrale dhe e ekspertëve të GIS-it  
 Shtypja e ulët në hidrantë që nuk lejon pajisje me rrjedhë të lartë (hose-reels) dhe ujitje 

në shkallë të gjerë  
 Mungesa e interesit për ujitje nga fermerë. 

2. Financiare: 
 Sipërfaqe e vogël e kontraktuar: të hyra të pamjaftueshme për të përmbushur nevojat 

e NPU-së për të futur në funksion infrastrukturat e ujitjes (nevoja për transfere të 
konsiderueshme prej Njësisë Afariste te Ujit dhe Centralit Elektrik tek Njësia Afariste e 
Ujitjes)  

 Kosto të larta të O&M të shpenzuara pothuajse vetëm për paga  
Përveç këtyrë pengesave, zhvillimi i NPU-së mund të varet edhe nga pikat e forta dhe 
mundësitë e ndërmarrjes si  
Pikat e forta:  

 Të hyra të konsiderueshme nga shërbime tjera përveç ujitjes 
Mundësitë: 

 Qasja në bazën e të dhënave kadastrale (toka e disponueshme për ujitje)  
 Koncentrimi në detyrat operative (në sektorët e ujitjes)  
 Bashkëpunimi me komunat për të parandaluar ndërtime ilegale  
 Zhvillimi i tokës dhe konsolidimi (fermat e reja, rritja e madhësisë së fermave dhe 

parcelat)  
 Modernizimi i infrastrukturës në zonat më dinamike 

 
Mënyrat e zhvillimit 
Përspektivat e zgjerimit ose rehabilitimit të përmendura nga ndërmarrja janë si në vijim: 
1. Për rehabilitim 

 Nuk ka projekte aktuale të NPU-së. Disa zona në territorin e NPU-së (Vushtrri) duket të 
jenë dinamike dhe të favorshme dhe këto mund të konsiderohen për pilot projekte. 

2. Për zgjerim 
 Një studim fizibiliteti për një skemë të re e cila siguron ujë për në jug të rrafshit (jug të 

Prishtinës) është në proces, me një grykëderdhje në lumin Lepenc. 
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Ndërmarrja publike e ujitjes Radoniqi - Dukagjini 

 Infrastrukturat dhe shfrytëzimi i tokës 
Kompania përfshin territorin e tri komunave (Gjakovës, Rahovecit dhe Prizrenit), dhe ka tri 
njësi (gjeografike) punuese, dy për Radoniqin dhe një për Dukagjinin.  
Tabela më poshtë paraqet një përmbledhje të shkurtë të karakteristikave kryesore të 
infrastrukturës që menaxhohet nga NPU-ja.  
RADONIQI 
Burimi i ujit Kanali rrjedhor Rrjetet e ujit 

Penda Radoniqit 
- Kanale të hapura të betonit 
(9 km) 
 - Nuk ka stacioni pompimi 

- 60 km gypa GRP (lesh xhami), 300 km 
gypa AC, 700 km gypa gome 
 - 2 stacioni pompimi (jo aktive) 
 - ujitje me shtypje (2.5 deri në 10 
barë)  

DUKAGJINI 
Nënsektori R (rrjeti i sipërm) Nënsektori D (rrjeti i poshtëm) 

Penda G1 + grykëderdhja në lumë Penda G2 + grykëderdhja në lumë 
Kanali kryesor i hapur dhe i mbyllur 3 gypa kryesorë me shtypje të ulët 
Gypa AC primarë dhe sekondarë Gypa primarë AC dhe brazdat 
Shtypja rreth 3.5 barë Shtypje e ulët në pjesë të gypave 
Ujitje me spërkatës Ujitje sipërfaqësore 

 
Gjendja e infrastrukturës është mjaftë e ndryshme krahasuar mes Radoniqit dhe Dukagjinit: 
Radoniqi: 

 Kanali kryesor ka rregullim të keq dhe rrjedhje (rinovimi planifikohet)  
 Rrjete mjaft të reja në gjendje mjaft të mirë, gypa AC me thyerje dhe rrjedhje  
 3200 ha jashtë funksionit (ish NSH)  

Dukagjini: 
 Rrjete të vjetra dhe në gjendje jo të mirë (disa rinovime planifikohen)  
 Presion i rritur i urbanizimit:  

o Dëmtime në gypa (punët e ndërtimit),  
o Zvogëlim i sipërfaqes bujqësore,  
o Ndotja (ujërat e zeza, mbeturinat 
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Toka dhe Uji shfrytëzohen kryesisht për tokën bujqësore të ujitur e cila karakterizohet nga 
ferma të vogla, parcela të vogla si dhe nga perimet, pemishtet dhe kulturat foraxhere të 
ujitura. 

Sektori 
Gjithsej 
sipërfaqja e 
zhvilluar 

Sipërfaqja me 
rrjet operativ 

Sipërfaqja e 
ujitur (sipërfaqja 
e kontraktuar) 

Kulturat 
kryesore 

Radoniqi 9 300 ha 
5 000 ha  
(53 %) 

4 500 ha  
(48 %) Drithëra, 

perime 
(speca…), 
pemishte, + 
kulturat 
foraxhere 

Dukagjini 5 000 ha 1 300 ha 
 (26%) 

600 ha  
(15 %) 

GJITHSEJ 14 400 ha 6 300 ha 
 (44 %) 

5 100 ha 
(35 %) 

 
Sa i përket infrastrukturës, sektorët Radoniqi dhe Dukagjini janë mjaft të ndryshëm në lidhje 
me ujitjen dhe shfrytëzimin e tokës:  
Radoniqi: 

 Ujitja është mjaftë aktive, e përqendruar në kulturat me vlera të larta dhe lehtë të 
tregtueshme. Problemi i urbanizimit është pothuajse i papranishëm.  

 3200 ha të sipërfaqes nuk janë në funksion (nënsektori Janosh dhe Qerim) sepse 
statusi aktual i tokës duhet të sqarohet para se të bëhet rikuperimi i biznesit nga 
NPUja.  

Dukagjini: 
 Ujitja është aktive në zona të caktuara.  
 Urbanizimi (Prizren) është problem i madh -~40% zonë e sterilizuar, ndërtimi mbi gypa, 

ujërat e zeza dhe mbeturinat. 
 
Modeli i biznesit 
Karakteristikat e qeverisjes së NPU-së janë si më poshtë: 

 Operimi dhe mirëmbajtja (O&M) janë decentralizuar në 3 njësitë punuese për të 
përmbushur kërkesat e fermerëve  

 Administrata është e centralizuar dhe kjo zvogëlon shpenzimet  
 75 punëtorë (6 sezonal):  

o 72% operativ, 28% administrativ,  
o Administrata është e vendosur në Gjakovë 

Sa i përket kapacitetit financiar, të hyrat në vlerë 830 mijë euro vijnë 90% nga ujitja dhe 
plotësohen edhe nga disa pagesa direkte. Shpenzime të konsiderueshme realizohen për 
blerjen e pjesëve rezervë dhe pajisjeve (15%). 
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Duke marrë parasysh shpenzimet e larta të zhvlerësimit, balancet kanë qenë pozitive që nga 
viti 2011. Kjo tregon një menaxhim të mirë, edhe nësë transferet janë të nevojshme të 
realizohen nga Radoniqi tek sektori i Dukagjinit. 
 

 Menaxhimi teknik 
Menaxhimi teknik karakterizohet nga: 

 Indikatorët: 
o Efikasiteti i Rrjetit: Mjaft i mirë për Radoniqin (~60%), i panjohur për Dukagjinin 
o Sipërfaqja e kontraktuar/ sipërfaqja e zhvilluar e mirë për Radoniqin (50%), e 

ulët për Dukagjinin (15%)  
o Shpenzime mjaft të ulëta O&M krahasuar më sipërfaqen e kontraktuar 

(123€/ha) 
 Operacionet: analizë e përzier meqë ato konsiderohen të kënaqshme për Radoniqin, 

por vështirë për Dukagjinin 
 Mirëmbajtja: ekzistojnë kapacitete të konsiderueshme për mirëmbajtjen rutinore 
 Stafi për O&M: konsiderohet si i mjaftueshëm 

 
 Pengesat kryesore për zhvillim të mëtejshëm 

Pengesat kryesore të identifikuara janë: 
1. Teknike: 

 Gjendje e keqe e gypave dhe urbanizimi (kryesisht për Dukagjinin)  
 Mungesa e të dhënave kadastral 

2. Financiare: 
 Pronësia e tokës: transferi i papërfunduar i pronës, komasacioni i papërfunduar i 

tokave, privatizimi i papërfunduar (3200 ha)  
 Ferma të vogla, parcela të vogla 

Përveç këtyrë pengesave, zhvillimi i NPU-së mund të varet edhe nga pikat e forta dhe 
mundësitë e ndërmarrjes si:  
Pikat e forta: 

 Disponueshmeria dhe cilësia e ujit në Radoniq, tokë e mirë për mbjellje  
 Interesimi i fermerëve për kultivimin e tokës.  
 Rritja e normës së inkasimit (zbatimi i ligjit) 

Mundësitë: 
 Përmirësimi i bashkëpunimit ndërmjet NPU-së, komunave dhe ministrive (investimet, 

O&M për ujitje)  
 Përmirësimi i menaxhimit të infrastrukturave dhe njohurive mbi sipërfaqet e ujitura 

(qasja në të dhënat kadastrale të komunave, ekspert për GIS, zhvillimi i SCADA) 
 Modernizimi/zgjerimi i infrastrukturës në sektorë ku kërkesa është e lartë 
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Mënyrat e zhvillimit 
Rehabilitimi ose zhvillimi potencial i infrastrukturave mund të mirret parasysh nga ndërmarrja. 
Kriteret primare për tu konsideruar për të bërë përzgjedhjen e projekteve duhet të jenë të 
njejtë si kriteret e përcaktuara për NPU Drini i Bardhë.  
Disa zona duhet të propozohen nga NPU: 
1. Për rehabilitim 

 Projektet ekzistuese: 5.6 M€ të financuara në Banka Botërore (BB) 
 Sipërfaqja në Janosh (1400 ha) dhe Qerim (1800 ha): potencial i madh bujqësor – 

parakusht: privatizimi i tokës dhe kërkesa e fermerëve  
 Ura e Terezive sipërfaqja (350 ha): tokë bujqësorë dinamike 
 Zëvendësimi i 400 m të gypave  Ø1800 (Rezinë) 

2.  Për zgjerim 
 Zgjerimi i Radoniqit: 8000 ha (planifikuar por kurr të zbatuar)  
  Zgjerimi i Dukagjinit: 2000 ha “Sistemi i hidromeliorimit Toplluha” 

 
Masat shoqëruese 
Disa masa shoqëruese janë propozuar për të përmirësuar përformancen e sektorit të ujitjes 
në Kosovë në lidhje me: 

- Institucionet dhe qeverisja, për të racionalizuar investimet që më pas reflektohen edhe 
në O&M të infrastrukturave 

- Shfrytëzimi i tokës dhe pronësia e tokës, për të ndihmuar në konsolidimin dhe zhvillimin 
e tokës bujqësorë për ujitje  

- Rehabilitimi dhe zhvillimi i infrastrukturave të cilat duhet të përfshihen në projektet e 
përbashkëta (ndërmjet të gjitha institucioneve të përfshira dhe jo vetëm projektet 
teknike) 
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3 VLERËSIMI I POTENCIALIT TË UJITJES NË KOSOVË  
Vlerësimi i potencialit të Ujitjes së Kosovës është kryer bazuar në zhvillimin e tre instrumenteve 
kryesore për të vlerësuar potencialin e Tokës, Ujit dhe Bujqësisë dhe për të kombinuar gjetjet 
në një mjet planifikimi të ndërlidhur me GIS. 
Moduli i ujit synon ta karakterizojë disponueshmërinë e ujit brenda katër pellgjeve kryesore të 
Kosovës dhe nënpellgjeve të tyre. Ai bazohet në zhvillimin e një modeli të rrjedhjes së reshjeve 
që është zhvilluar dhe kalibruar bazuar në të dhënat në dispozicion për rrjedhën dhe të 
reshurat. Moduli i ujit lejon zhvillimin e një analize të bilancit të ujit në lidhje me rezultatet e 
moduleve të tjera. 
Moduli i Tokës paraqiti karakteristikat fizike dhe natyrore të territorit të Kosovës, duke lejuar 
përcaktimin e tokës si të përshtatshme për zhvillim të ujitjes në vend. 
Moduli i Bujqësisë kombinoi një analizë agro-klimatike bashkë me analizën agro-ekonomike. 
Nën-moduli i parë - agro-klimatik - llogarit kërkesat për ujë për kultura, duke mundësuar 
vlerësimin e ujit për ujitje kur kombinohet me modulin e tokës. Nën-moduli i dytë - 
agroekonomik - përpilon një databazë të kostos për prodhimin e kulturave dhe për të 
ardhurat potenciale, duke mundësuar vlerësimin e përfitimeve të mundshme të zhvillimit të 
ujitjes kur kombinohen me modulin e tokës.

 
Figura 8: Skema e mjetit (apo veglës) të  planifikimit 

Burimet e ujit 
Një vlerësim i burimeve ekzistuese ujore përmes zhvillimit të një modeli të rrjedhës së reshjeve 
është bërë duke u bazuar në të dhënat e mbledhura në fazat e mëparshme. Gjatë përfshirjes 
së rezultateve nga modelet për parashikimet klimatike rajonale, ekipi identifikoi dhe vlerësoi 
potencialin e ardhshëm të burimeve ujore të Kosovës (reshjet, sipërfaqja, ujërat nëntokësorë). 
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Vlerësimi i burimeve ujore mori në konsideratë shtirjen kohore dhe hapësinore dhe qasjen në 
burime të ujit. Në një vit mesatar, produktiviteti i ujërave sipërfaqësore të Kosovës (d.m.th. 
vëllimi i ujit që rrjedh natyrshëm brenda një viti brenda territorit) është vlerësuar të jetë 3.73 
MMK (Milion Metër Kub) në të cilën lumi Drini përbën 54.7%. Ndryshimet klimatike do të kenë 
ndikim të ndryshëm në pellgjet kryesore të ujit në Kosovë duke u bazuar në parashikimet e 
modelit. Gjatë dimrave me më shumë reshje, vlera mesatare e vjetore e ujit të disponueshëm 
për person mund të rritet për lumin e Drinit dhe të Ibrit, por të zvogëlohet për Moravën. 
Sidoqoftë, shqetësimet kryesore janë në lidhje me rritjen e parashikuar të temperaturës gjatë 
stinëve të verës (+2.5 oC) dhe zvogëlimi i reshjeve gjatë pranverës dhe verës (-10%). Bujqësia 
do të ndikohet fuqishëm nga këto ndryshime dhe për këtë arsye paraqitet nevoja për një 
strategji e cila ndihmon përballimin e zvogëlimit të burimeve të disponueshme ujore gjatë 
periudhave të ujitjes dhe gjatë rritjes së parashikuar të ndryshueshmërisë hidrologjike. Prandaj, 
zhvillimi i kapaciteteve të akumulacionit të ujit mbetet për tu konsideruar si zgjidhje. Kjo u 
zhvillua në Modulin e Ujit të mjetit të planifikimit.   

 
Figura 9: Qasja metodologjike për zbatimin e Modulit të Ujit 

Burimet e tokës 
Potenciali i tokës u vlerësua duke kombinuar informatat fizike, mjedisore dhe të tokës me 
bazën e njohurive.  Aktivitetet e modelimit çuan në vlerësimin e rrezikut të erozionit (gërryerjes) 
për zonat bujqësore të Kosovës dhe përcaktimin e përshtatshmërisë së tokës për zhvillim të 
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ujitjes. Rreth 630.000 ha tokë duket të jenë të përshtatshme për zhvillimin e lokalizuar të ujitjes 
brenda vendit. Kjo u zhvillua në Modulin e Tokës të mjetit të planifikimit.  

 
Figura 10: Harta e përshtatshmërisë për ujitje të lokalizuar 

Rezultatet përfundimtare tregojnë se zona e përshtatshme për ujitje të lokalizuar është më e 
madhe se zona e përshtatshme për ujitje sipërfaqësore. Fushat relative për secilën klasë të 
përshtatshmërisë me kufizimet kryesore raportohen në tabelën vijuese.  
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Tabela 4: Rezultatet e elaborimit të përshtatshmërisë së tokës 

Ujitja sipërfaqësore Ujitja e lokalizuar 
Klasa e 

përshtatshmërisë 
Sipërfaqe 

në ha Kufizimet kryesore Klasa e 
përshtatshmërisë

Sipërfaqe 
në ha   

S2 244,906 
AWC, drenazhi i 
brendshëm, 
tekstura 

S2 164,55 Drenazhi i 
brendshëm, AWC 

S3 375,739 
Drenazhi i 
brendshëm, AWC, 
tekstura, rreziku nga 
erozioni 

S3 474,004 AWC, drenazhi i 
brendshëm 

N1 70,804 
Thellësia e 
rrënjosjes, AWC, 
tekstura, rreziku nga 
erozioni 

N1 46,291 
Thellësia e rrënjosjes, 
AWC, drenazhi i 
brendshëm 

N2 3,238 

Thellësia e 
rrënjosjes, 
fragmente të trasha 
sipërfaqësore, AWC, 
rreziku nga erozioni

N2 1,274 
Thellësia e rrënjosjes, 
AWC, fragmente të 
trasha sipërfaqësore, 
rreziku nga erozioni 

 

Bujqësia 
Analiza bujqësore filloi me identifikimin e gjashtë zonave homogjene bujqësore të 
emërtuara Zonat Agro-Ekologjike dhe me propozimin e modeleve të kulturave të ardhshme për 
këto zona. Po ashtu, bujqësia u vlerësua përmes një analize të dyfishtë. Së pari, modeli agro-
klimatik i bazuar në qasjen bashkëkohore çoi në llogaritjen e kërkesave të ujit për ujitje. 
Kërkesat bruto për ujitje sillen prej 3,500 deri në 5,500 m3/ha varësisht nga zona bujqësore dhe 
vitet (mesatare ose të thata). Së dyti, analiza agro-ekonomike mundësoi vlerësimin e 26 
kulturave bujqësore dhe kostove të prodhimit dhe përfitimeve të mundshme aktuale nga 
prodhimi bujqësor me ujitje. Një krahasim i përfitimeve vjetore neto (pa zbritje, të shprehura 
në çmime aktuale) midis rasteve "pa" dhe "me" projekt, tregon se këto të fundit tejkalojnë të 
parat mes 4.3 dhe 11.2 herë. Përfitimet neto për hektar në rastin me projekt fillojnë ta tejkalojnë 
të njëjtin parametër për rastin pa projekt në vitin 4-6 të projektit. Kjo u zhvillua në Modulin e 
Bujqësisë të mjetit të planifikimit.  
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Figura 11: Vendndodhja e Zonimit Agro Ekologjik  AEZ (Agroecological Zoning) 

 
Potenciali i Kosovës për zhvillimin e ujitjes 
Duke i kombinuar të tre modulet brenda mjetit të analizës hapësinore, ekipi identifikoi dhe 
vlerësoi tokat e mundshme të ujitshme bazuar në kushtet natyrore, përdorimin e tokës, burimet 
ujore, dhe vlerësoi ndikimin e mundshëm socio-ekonomik në rast të implementimimt.  Një 
sipërfaqe totale bruto prej gati 280,000 ha është identifikuar si potencial për zhvillimin e ujitjes. 
Një pjesë e kësaj zone mund të zhvillohet dhe ujitet për të cilën kërkesa totale vjetore për ujë 
do të sillej prej 540 MMK (Milion Metër Kub) në një vit mesatar deri në 675 MMK (Miliardë 
Metër Kub) në një vit të thatë. Analiza u përpunua më tutje me përdorimin e një modeli të 
bilancit të ujit që mundësoi krahasimin e kërkesave për ujë (ujitje, mjedis, komunë dhe industri) 
për secilin pellg dhe nënpellg dhe disponueshmërinë e ujit. Kështu, metoda ka llogaritur 
deficitin dhe potencialin e akumulimit, në veçanti për nënpellgjet ku është planifikuar ndërtimi 
i akumulacioneve. Potenciali teorik i Kosovës për ujitje u identifikua duke marrë parasysh kritere 
të ndryshme: teknike, ekonomike, mjedisore dhe sociale. 
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Hapi i fundit i analizës përcaktoi se cila pjesë e këtij potenciali të ujitjes do të mund të sigurohej 
nga infrastruktura ekzistuese dhe e planifikuar e akumulacioneve kryesore të ujit. Rezultatet e 
modelit të bilancit të ujit treguan se gjithsej 620 MMK mund të parashikohen teorikisht për 
zhvillimin e ujitjes nëse do të ndërtoheshin të gjithë akumulacionet e planifikuara. Një analizë 
më e thellë që fokusohej në secilin akumulacion tregoi se një sipërfaqe bruto prej 153 000 ha 
mund të sigurohet në rrjedhën e poshtme të akumulacioneve të planifikuara dhe ekzistuese. 
Zonat e mbetura mund të konsiderohen për zhvillim me mjete të tjera: pompim i drejtpërdrejtë 
ose devijim i lumenjve, mikro-akumulim ose nxjerrje të ujit nëntokësor. Sidoqoftë, zgjidhjet 
përfundimtare që do të miratohen do të jenë në një kombinim të disa llojeve infrastrukturore. 
 

 
 
 

Figura 12: Bilanci i ujit - Krahasimi i burimeve të disponueshme me kërkesën për ujë 
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4 ZHVILLIMI I KORNIZËS PËR PLANIFIKIM TË 
INVESTIMEVE 

Potenciali i ujitjes në Kosovë shtrihet në mbi 2800,00 Ha. Është karakterizua në aspektin e 
disponueshmërisë së ujit dhe potencialeve bujqësore e ekonomike me mbështetjen e mjetit 
për planifikim të zhvilluar për këtë qëllim (Shih Kapitullin 4 dhe Produktin D4). Krahas kësaj, 
auditimi i gjendjes aktuale të sektorit të ujitjes (Shih Kapitullin 2 dhe Produktet D1 dhe D2) dhe 
diskutimet e shumta të mbajtura me akterët kryesorë të ujitjes në kuadër të Komitetit Kombëtar 
të Ujitjes shpien në identifikimin, formulimin dhe konfirmimin e një sërë objektivash strategjike 
për zhvillimin e këtij plani. 
Kjo fazë e projektit zhvilloi një kornizë që lejonte identifikimin e fushave prioritare për  
investime në të gjitha zonat e mundshme të Kosovës dhe për të hartuar një Master Plan për të 
zgjedhur dhe të organizohen me kohë mundësitë e investimit.   
Për ta bërë këtë, ekipi KIMP-it ka zhvilluar, gjatë Fazës III, një metodologji në gjashtë hapa 
kryesorë që shpijnë në formulimin e një Master Plani. 

 HAPI A: Analiza hapësinore e potencialit të Kosovës dhe identifikimi i prioriteteve  
 HAPI B: Identifikimi i zonave të projektit dhe renditja në hapësirë  
 HAPI C: Caktimi i objektivave të arritshme  
 HAPI D: Identifikimi dhe renditja e llojeve të investimeve në infrastrukturë  
 HAPI E: Mundësitë për investim në zonat e projektit  
 HAPI F: Përgatitja e Master Planit  

Analiza hapësinore ka treguar se përparësia për investime del të jetë në zonën e Radoniqit, ku 
ndërhyrjet afatshkurtra do të përqendrohen duke mundësuar fitime  më të mira të pritshme. 
Potenciali i Kosovës është ndarë më tej në 24 zona homogjene, për të cilat është kalkuluar një 
kartelë rezultati duke analizuar pesë kritere që kanë të bëjnë me situatën ekonomike, 
institucionale, tokësore dhe ujore. 
Parimet udhëzuese për orientimin e investimeve afatshkurta, afatmesme dhe afatgjata u 
përcaktuan duke propozuar objektiva reale për zhvillimin e sipërfaqes së ujitjes për këto 
horizonte të përkohshme: dyfishimi i sipërfaqes aktuale të ujitjes në afatin e shkurtër (afati 5 
deri në 8 vjet) duke e dyfishuar atë përsëri për afatin e mesëm (nga 10 deri në 15 vjet) dhe më 
pas duke propozuar objektiva për një afat të gjatë dhe shumë të gjatë. 
Më tej, ekipi identifikoi dhe renditi tetë lloje të tipave të infrastrukturës që do të mund të 
realizoheshin për ta propozuar një shërbim ujor në zonat potenciale. Janë identifikuar dhe 
përdorur 12 kritere specifike, të ndara në katër kategori, për t’i vlerësuar llojet e investimeve 
dhe për t'i krahasuar ato më tej. Analiza është realizuar nga disa perspektiva: financuesit, 
përdoruesit e ujit, organizatat mjedisore dhe në fund nga këndvështrimi i akterëve kryesorë të 
ujitjes në Kosovë, bazuar në një konsultim gjatë punëtorisë me komunat. 
Pastaj, metodologjia përqendrohet në identifikimin e llojeve të preferuara të investimit në 
secilën zonë të projektit. Kjo ndarje paraprake për zonat e projektit nevojitet për ta formuluar 
Master Planin. Megjithatë, një nga informacionet kryesore që ende nuk është në dispozicion 
në këtë fazë është vendimi për zbatimin e disa prej rezervuarëve shumëqëllimorë të planifikuar. 
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Ky vendim ndikon plotësisht në zgjedhjen e llojit të infrastrukturës. Për ta kapërcyer këtë 
situatë, procesi i ndarjes së llojit të infrastrukturës është realizuar me dy opsione: me ose pa 
rezervuarë të planifikuar. Si rrjedhojë, secila pjesë e 24 zonave të projektit është caktuar me një 
zhvillim të preferuar të infrastrukturës që përcakton gjithsej 192 mundësi investimi të 
sugjeruara për t’u ruajtur për investimin afatmesëm dhe afatgjatë. Kjo është bërë për dy situata: 
pa ose me rezervuarë të planifikuar. 
Përgatitja e Master Planit paraqet mundësitë për investime të evidentuara më parë sipas 
objektivave reale për zhvillim të propozuara në Hapin C. 
Ky proces do të shpjerë në këto rezultate kryesore: 
4. Identifikimi i mundësive për investim dhe renditja e prioriteteve të tyre 
5. Vlerësimi i kostos së përgjithshme për realizimin e këtyre mundësive për investim 
6. Përcaktimi i një Master Plani për investim në sektorin e ujitjes 
Hapi a: analiza hapësinore e potencialit të kosovës dhe identifikimi i zonave me prioritet 
Në Fazën III të projektit të KIMP-it, ekipi zhvilloi një metodologji për ta karakterizuar këtë 
potencial global dhe për t’i identifikuar zonat me prioritet për investime.  
Analizimi dhe renditja e zonave potenciale të Kosovës për ujitje në fund shpie në identifikimin 
e disa zonave të projektit. Ky proces i identifikimit është bërë duke u bazuar në një analizë 
shumë-kriterëshe. Ajo kryhet duke krahasuar dhe renditur pjesët e ndryshme të zonave të 
potenciale të ujitjes sipas një sërë kriteresh. 
Kjo metodologji ndjek katër hapa, siç paraqitet në figurën më poshtë: 

- Hapi 1 : Përkufizoni kriteret për ta karakterizuar potencialin e Kosovës 
- Hapi 2: Përcaktoni me kalkulim ose gjykim profesional vlerën e secilit kriter për secilën 

zonë. 
- Hapi 3: Nxirrni ponderimet përkatëse të secilës zonë për secilin kriter. Për llogaritjen e 

ponderimeve përkatëse, të dhënat përcaktohen duke i shprehur të gjitha vlerat midis 0 
dhe 5.  

- Hapi 4: Krijoni një tabelë me mesatare të ponderuara për secilën zonë dhe kriter të 
projektit dhe mblidhni të gjitha rezultatet në një shtyllë përfundimtare. 

 
Figura 13: Metodologjia e AShK-së 

HAPI 1: Përkufizoni 
kategoritë e kritereve 
dhe kriteret specifike

HAPI 2: Përcaktoni vlerën 
e kritereve për secilin lloj 

të investimit

HAPI 3: Nxirrni pikët 
përkatëse të secilit lloj të 
investimit duke shprehur 

vlerat mes 0‐5

HAPI 4: Krijoni një tabelë 
përmbledhëse me 

mesataret e ponderuara 
për secilin lloj të 

investimit RENDITJA
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Kriteri 
Ekonomik: Llogaritja e kthimit ekonomik (EIRR) dhe renditja e ZAE 
Përshtatshmëria e tokës: Ridefinimi i kufijve të ZAE duke u bazuar ne përshtatshmërinë e 
tokës  
Disponueshmëria e ujit : Identifikimi i zonave tashmë të siguruara nga burimet ujore 
Kualiteti i ujit : Identifikimi i zonave në rrjedhën  sipërme të qyteteve të mëdha  
Identifikimi i fushave në të cilat insitutcionet zyrtare janë në gjendje që të i menaxhojnë 
projektet ekzistuese 
Rezultatet kryesore të analizës shumë-kriterëshe janë paraqitur në hartën në vijim (Figura 17).  
Rezultati maksimal është 30 pikë (5 kritere nga 5 pikë + 5 pikë bonus). Vetëm dy grupe i 
tregojnë zonat më premtuese në të cilat do të identifikohen projektet afatshkurtra (Rezultati > 
18). 
Grupet e tjera kanë nevojë për ndryshime infrastrukturore dhe institucionale para investimit 
dhe do të shohin zhvillime për një periudhë afatmesme – afatgjatë. 
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Figura 14: Hartë përmbledhëse e rezultateve të AShK-së 
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Hapi b: identifikimi i zonave të projekteve dhe renditja në hapësirë  
Siç evidentohet në Figurën 14, të paraqitur në pjesën e mëparshme, harta rezultuese është 
shumë e përbërë për shkak të zbatimit të gjashtë kritereve të llogaritura mbi secilin poligon. 
Hapi tjetër i analizës është identifikimi i zonave homogjene të projektit që më tej do të ruhen 
si zona unike për elaborimin e Master Planit. Këto zona homogjene janë përcaktuar përmes 
një ushtrimi të hartëzimit ndërsa i ruajnë këto parime: 

‐ Zonat e projektit do të jenë globalisht homogjene sa i përket renditjes së rezultateve 
të AshK-së (Analiza Shumëkriterëshe)  

‐ Zonat e projektit do të shtrihen brenda të njëjtës ZAE  
‐ Kufijtë kryesorë të pellgut ujëmbledhës dhe të nën-pellgut do të përdoren për t’i 

kufizuar zonat e projektit  
‐ Zonat e projektit do t’i përfshijnë kufijtë ekzistues dhe të planifikuar të projektit.  

Rezultatet e procesit të identifikimit të zonave të projektit shpien në identifikimin e 24 zonave 
homogjene të projektit. 

Taela 5: Përmbledhje e renditjes së zonave të projektit 

Renditja Zonat e 
projektit  

Rezultati i 
përgjithshëm  Sipërfaqja (ha) KRIT-

1-EIRR 
KRIT-2-
PËRSHT.-
E TOKËS  

KRIT-3-
UJI-
DISP.  

KRIT-4-
UJI-
CILËSIA  

KRIT-5-
INSTITUCIONAL 

1 B02  23,94 26 294 5,00 3,96 4,98 5,00 5,00
2 B03  23,60 7 719 4,86 3,88 4,94 4,93 5,00
3 B01  21,24 8 546 4,59 3,98 2,66 5,00 5,00
4 A02  17,94 17 695 2,97 3,98 1,00 5,00 5,00
5 C01  17,52 9 124 3,51 3,76 1,27 3,98 5,00
6 A05  16,91 10 693 2,98 4,14 0,66 4,12 5,00
7 D05  16,74 17 270 2,80 3,94 5,00 - 5,00
8 D01  16,41 5 830 2,80 3,61 5,00 - 5,00
9 D03  16,45 23 418 2,81 3,75 4,89 0,12 4,88

10 D02  16,79 11 734 2,67 4,12 5,00 0,64 4,36
11 A04  16,03 9 551 2,97 3,99 0,74 3,32 5,00
12 D04  16,59 5 820 2,62 4,01 4,98 0,85 4,13
13 A01  15,65 3 425 2,97 4,09 0,71 2,88 5,00
14 C02  15,48 7 222 3,51 3,91 1,61 1,45 5,00
15 A03  14,99 8 022 2,97 3,69 1,04 2,29 5,00
16 E04  15,38 19 048 1,78 3,72 4,93 4,95 -
17 F00  12,31 16 278 3,03 3,78 0,50 5,00 -
18 E03  11,60 3 498 1,78 4,04 1,28 4,50 -
19 E02  10,36 8 447 1,78 3,79 0,68 4,11 -
20 E01  10,09 9 690 1,78 4,14 0,42 3,75 -
21 E07  9,52 12 206 1,78 3,68 0,83 3,22 -
22 E06  9,27 4 154 1,78 3,63 0,71 3,14 -
23 E05  7,35 18 280 1,78 4,19 0,51 0,87 -
24 E08  6,61 15 149 1,78 3,93 0,54 0,36 -
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Siç tregohet nga shkallët e graduara me ngjyra të miratuara për paraqitjen e rezultateve të 
kritereve, Kriteret 3 dhe 5 ndikojnë posaçërisht në rezultatin e përgjithshëm të zonave të 
projektit. Dhe, në të vërtetë, siç është cekur në fazat e mëparshme të KIMPit, çështja e vendimit 
për ta ndërmarrë realizimin e njërit prej rezervuarëve shumëqëllimorë të planifikuar ndikon 
plotësisht në rezultate 

 
Figura 15: 24 Zonat e projektit 
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Hapi c: caktimi i objektivave reale  
Hapi tjetër i metodologjisë së propozuar synon t’i përcaktojë disa objektiva sasiore dhe reale 
për këtë Master Plan për Ujitje në Kosovë për ta lejuar një përzgjedhje të projekteve potenciale. 
Dy objektiva janë marrë parasysh gjatë përzgjedhjes së disa kritereve sasiore: 

‐ Një objektiv që përqendrohet në zhvillimin e zonës  
‐ Një objektiv që përqendrohet në një buxhet për investime  

Këto dy mënyra të përzgjedhjes janë diskutuar dhe, në mungesë të informacionit kryesor nga 
Ministria e Financave për buxhetin e mundshëm që do të mund të ndahej për investime me 
prioritet, u propozua të formulohen objektiva reale për zhvillimin e zonës. 
Pika fillestare është situata aktuale ku "Analiza e situatës" e paraqitur në Produktin D1 ka 
evidentuar një sipërfaqe të përgjithshme ujitjes prej afro 20,000 Ha. 
Objektivat reale do të ishin për synimet afatshkurta, afatmesme dhe afatgjata: 

- Synimet afatshkurta:  dyfishimi i sipërfaqeve ekzistuese të ujitjes në një horizont kohor 
prej 5 deri në 8 vjet duke e rritur sipërfaqen e ujitjes prej 20 kHa në 40 kHa 

- Synimet afatmesme:  dyfishimi i synimit afatshkurtër duke e rritur sipërfaqen e ujitjes 
prej 40 kHa në 80 kHa në një horizont kohor prej 10 deri në 15 vjet 

- Synimet afatgjata:  rritja e synimit afatmesëm me një skenar minimal dhe maksimal. 
Në skenarin minimal, synimi formal i zonës së ujitjes për periudhën afatmesme do të 
dyfishohej, kurse në skenarin maksimal, potenciali i plotë i Kosovës për ujitje do të 
zhvillohej. 

Tabela 6 më poshtë paraqet zbërthimin e objektivave të propozuara për llojet e ujitjes formale 
dhe joformal 

Tabela  6: Objektivat afatshkurta, afatmesme dhe afatgjata 

Lloji  Situata aktuale Afatshkurtër (5/8V) Afatmesëm (10/15V) Afatgjatë 
(25/30V) 
(minimal)  

Afatgjatë 
(25/30V) 
(maksimal)  

Ujitja 
formale 
(NPU)  

12,000 Ha  25,000 Ha  50,000 Ha  100,000 
Ha  

200,000 Ha  

Ujitja 
joformale  
(skemat 
private, 
individuale 
ose gjysmë 
kolektive)  

8,000 Ha  15,000 Ha  30,000 Ha  30,000 Ha  80,000 Ha  

Gjithsej  20,000 Ha  40,000 ha  80,000 Ha  130,000 
Ha  

280,000 Ha  
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Hapi D: identifikimi dhe renditja e llojeve të infrastrukturës për investim 
Kjo pjesë paraqet metodologjinë e ndjekur për t’i identifikuar investimet me prioritet. Bazohet 
në identifikimin e kritereve të ndryshme teknike, sociale, ekonomike dhe mjedisore që 
përdoren më tej në një Analizë Shumë-Kriterëshe (AShK). 
Bazuar në gjetjet nga fazat paraprake, ekipi ka identifikuar tetë lloje kryesore të investimeve në 
infrastrukturë për t'i shërbyer sektorit të ujitjes në Kosovë. Këto tetë lloje janë identifikuar sipas 
situatës së kaluar dhe situatës ekzistuese, investimeve të kaluara dhe zgjidhjeve të tjera që 
mund të parashikohen për Kosovën. Investimet e propozuara do të ofrojnë nivel efikas të 
shërbimeve të ujit, siç është identifikuar në Parametrat e Orientimit Strategjik (Shih Kapitullin 
Error! Reference source not found.). 
12 kritere specifike të grupuara në katër kategori janë identifikuar dhe përdorur për të 
vlerësuar llojet e investimeve dhe për t'i krahasuar ato më tej. 
Analiza shumë-kriterëshe realizohet duke i krahasuar dhe renditur llojet e investimeve sipas një 
grupi të kritereve specifike që varet nga kategoritë e përgjithshme. Analizimi bëhet nga 
perspektiva të ndryshme, d.m.th.: financues, përdorues të ujit, organizata mjedisore që do të 
caktojnë rëndësi të ndryshme për secilin kriter sipas agjendës së tyre. 
Metodologjia do t’i ndjekë pesë hapa siç përshkruhet në figurën më poshtë: 

- Hapi 1 : Përkufizoni kategoritë e kritereve dhe kriteret specifike për ta karakterizuar 
secilin lloj të investimit. Kategoritë e kritereve do të përkufizohen dhe ndahen në disa 
kritere specifike për t’u mundësuar akterëve kryesorë të ujitjes që ta caktojnë rëndësinë 
përkatëse 

- Hapi 2: Përcaktoni me llogaritje ose gjykim profesional vlerën e secilit kriter për secilin 
lloj të investimit. 

- Hapi 3: Caktoni peshën për secilin kriter dhe secilën kategori bazuar në rëndësinë e 
tyre. Kjo bëhet ndryshe nga perspektiva e financuesve, përdoruesve të ujit dhe 
organizatave mjedisore. Ky ushtrim do të bëhet gjithashtu për një “Skenar të barazisë” 
duke i dhënë rëndësi të barabartë secilës kategori. 

- Hapi 4: Nxirrni rezultatet relative të secilit lloj investimi për secilin kriter. Për llogaritja 
e rezultatit relative të dhënat rishkruhen duke shprehur të gjitha si vlera midis 0 dhe 5.   

- Hapi 5: Krijoni një tabelë me mesataret e rezultuara për secilin lloj të investimit dhe 
kriter dhe përmblidhni të gjitha rezultatet në një kolonë të fundit. Renditja bëhet më 
tej për secilin projekt nga secila perspektivë. 
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Figura 16: Metodologjia e AShK-së 

Tabelat më poshtë përmbledhin kategoritë dhe kriteret për kategori. Përveç kësaj, peshat e 
ndryshme të caktuara për secilin kriter dhe secilën kategori paraqiten për perspektiva të 
ndryshme: Financuesit, Përdoruesit e Ujit, organizatat mjedisore dhe së fundmi për zgjedhjen 
e palëve të interesit në Kosovë, kjo bazuar në konsultimin e bërë gjatë Workshop-it me palët e 
interesit në Shkurt, 2020. Rezultatet e marra nga konsultimi i palëve të interesuara të Kosovës 
ruhen për hapat e ardhshëm të analizës. 
Tabela 7: Rezultatet e AShK-së për perspektivën e mjedisit, financuesve, përdoruesve të ujit dhe akterëve kryesorë të 

ujitjes në Kosovë 

 
Lloji i projektit  Financuesit  

Përdoruesit  
 e ujit  

Mjedisi  
Akterët kryesorë 

të ujitjes në 
Kosovë 

1 Rehabilitim   3,67   3,89   4,25   3,91  

2 Zgjerim  3,77   3,77   3,67   3,65  

3 Skemë e re e gravitetit në RrP të 
rezervuarit  3,17   3,37   2,85   3,15  

4 Skemë e re e pompimit në RrP të 
rezervuarit  2,27   2,84   2,54   2,69  

5 Mikro-akumulim  2,68   2,63   2,88   2,64  

6 Skemë e re e pompimit nga lumi 1,82   2,02   2,70   2,21  

7 Skemë e re e gravitetit nga një lumë 3,16   1,96   2,24   2,20  

8 Skemë individuale nga UNT 1,92   1,83   2,12   2,02  

 

HAPI 1: Përkufizoni 
kategoritë e kritereve 
dhe kriteret specifike 

HAPI 2: Përcaktoni 
vlerën e secilit kriter 
për secilin lloj të 

investimit

HAPI 3: Caktoni 
rëndësinë për secilin 

kriter bazuar në 
rëndësinë e tyre

HAPI 4: Nxirrni pikët 
përkatëse të secilit lloj 
të investimit duke i 
shprehur vlerat midis 

0 dhe 5

HAPI 5: Krijoni një 
tabelë me mesataret e 
ponderuara për secilin 
lloj të investimit –

RENDITJA
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Figura 17: Rezultatet e analizës AShK  

Hapi E: mundësitë për investim në zonat e projekteve 
Hapi B i metodologjisë së propozuar shpuri në identifikimin e 24 zonave homogjene të 
projekteve. Paralelisht me këtë, Hapi D i ka identifikuar dhe renditur 8 lloje të infrastrukturave 
të ujitjes që mund të zgjidhen për investime në tërë Kosovën. 
Ky hap i metodologjisë, pra HAPI E, përqendrohet në identifikimin e llojeve të parapëlqyera të 
investimit në secilën zonë të projektit. Kjo ndarje paraprake për zona të projektit nevojitet për 
ta formuluar Master Planin, por, natyrisht, mund të shqyrtohet në hapat e ardhshëm të 
zhvillimit të projekteve duke u bazuar në informacionet shtesë teknike, sociale, mjedisore dhe 
ekonomike të mbledhura. 
Një nga informacionet kryesore që ende nuk është në dispozicion në këtë fazë është vendimi 
për zbatimin e disa prej rezervuarëve të planifikuar shumëqëllimorë. Ky vendim ndikon 
plotësisht në zgjedhjen e llojit të infrastrukturës. Prandaj, për ta tejkaluar këtë situatë, procesi 
i caktimit të llojit të infrastrukturës është realizuar me dy opsione: me ose pa rezervuarë të 
planifikuar. 
Grafikët në vijim ilustrojnë procesin e ndjekur në situatën pa rezervuarë të planifikuar (Figura 
18) dhe me rezervuarë të planifikuar (Figura 19). 

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

Financers Water users Environment Kosovo Stakeholders



MASTER-PLANI PËR UJITJE NË KOSOVË D8-RAPORTI PËRMBYLLËS 
 

 

 
 

 SHTATOR 2020 60/79 

 
Figura 18: Procesi i identifikimit të llojeve të infrastrukturës në zonat e projekteve - Pa rezervuarë 

 
Figura 19: Procesi i identifikimit të llojeve të infrastrukturës në zonat e projekteve - Me rezervuarë 

Rezultatet e klasifikimit paraqiten në tabelat në vijim. 

Sipërfaqja bruto e 
zonës së projektit

A‐Identifikimi i zonave 
të zhvilluara dhe 

zgjerimet potenciale

B‐C‐Identifikimi i 
zonave potenciale që 

furnizohen nga 
lumenjtë në bazë të së 

drejtës ujore

C‐Llogaritja e 
sipërfaqeve të 

mbetura që furnizohen 
nga pompimi 

individual apo digat e 
vogla

Sipërfaqja bruto e 
zonës së projektit

A‐Identifikimi i 
zonave të zhvilluara 

dhe zgjerimet 
potenciale

B‐Sigurimi i zonave 
të reja të ujitura me 

depozitime të 
planifikuara

C‐Identifikimi i 
zonave potenciale 
që furnizohen nga 
lumenjtë në bazë të 
së drejtës ujore

D‐Llogaritja e 
sipërfaqeve të 
mbetura që 

furnizohen nga 
pompimi individual 
apo digat e vogla

Lloji i infrastrukturës  Pa diga të 
planifikuara (Ha)  

Me diga të 
planifikuara (Ha)  

Rehabilitim dhe modernizim          50 450           50 450     
Zgjerim            8 000             8 000     
Mikro-akumulim          97 246           39 807     
Skemë e re e gravitetit në RrP të rezervuarit                 -             69 066     
Skemë e re e pompimit në RrP të rezervuarit                -             69 066     
Skemë e re e gravitetit nga një lumë          10 470             1 168     
Skemë e re e pompimit nga lumi          15 704             1 752     
Skemë individuale nga US/UNT          97 246           39 807     

 Gjithsej sipërfaqja bruto (ha)                    279 117                 279 117    
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Figura 20: Ndarja e llojeve kryesore të investimeve në infrastrukturë në zonat e projektit – pa rezervuarë të 
planifikuar 
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Figura 21: Ndarja e llojeve kryesore të investimeve në infrastrukturë në zonat e projektit – me rezervuarë të 
planifikuar 
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New Gravity Scheme DS a reservoir New Gravity Scheme from a River

New Pumping Scheme from River Individual scheme from SW/GW
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Hapi F: përgatitja e master plani 
Finalizimi i hapit paraprak të metodologjisë mundësoi që llojet e infrastrukturës së identifikuar 
më parë të klasifikohen në secilën nga 24 zonat e projektit. Ushtrimi u krye duke marrë parasysh 
dy situata, me dhe pa rezervuarë të planifikuar. 
Përgatitja e Master Planit tani i shoshit këto mundësi6 të investimit sipas objektivave të 
arritshme të zhvillimit të propozuar në Hapin C 
Procesi do të shpjerë në këto rezultate kryesor: 

‐ Identifikimi i mundësive për investim dhe renditja e tyre sipas prioritetit  
‐ Vlerësimi i kostos së përgjithshme për realizimin e këtyre mundësive për investim 
‐ Përcaktimi i një Master Plani për investim në sektorin e ujitjes 

Në fund, procesi do ta propozojë një listë të investimeve kryesore sipas prioritetit. 
Identifikimi i mundësive për investim dhe renditja e tyre sipas prioriteteve 
Tri informacione kryesore ndërlidhen së bashku për t’i identifikuar dhe renditur mundësitë 
për investim. 

1- HAPI A&B ka shpënë në një renditje 
hapësinore të potencialit të Kosovës 
për ujitje dhe në identifikimin e 
zonave të projektit. 24 zonat e 
identifikuara janë renditur sipas 5 
kritereve të vlerësimit. 

2- HAPI D i ka identifikuar 8 lloje të 
infrastrukturës të cilat janë renditur 
sipas kritereve të vlerësimit. Diskutimi 
i objektivave me grupin e akterëve 
kryesorë të ujitjes dëshmoi prioritetet 
e tyre dhe lejoi një renditje të llojeve 
të preferuara të investimit. 

3- HAPI C ka formuluar disa objektiva 
reale për zhvillimin e sektorit të ujitjes 
për një periudhë afatshkurtër, 
afatmesme dhe afatgjatë. 

 
Rezultatet e zbatimit të kësaj metodologjie për situatën pa i marrë parasysh rezervuarët e 
planifikuar për depozitim janë dhënë në tabelën në vijim: 
 

 

______________________________________________________________ 

6 Mundësia e investimit është e përcaktuar si një investim infrastrukturor brenda një projekt zone.   



MASTER-PLANI PËR UJITJE NË KOSOVË D8-RAPORTI PËRMBYLLËS 
 

 

 
 

 SHTATOR 2020 64/79 

Tabela 7: Përzgjedhja e mundësive për projekte për objektivat ASH/AM/AGJ për situatën pa digë 

 
 25 062 Objektivat afatshkurta për ujitjen formale 
 14 115 Objektivat afatshkurta në ujitjen joformale 
 28 987 Objektivat afatmesme në ujitjen formale 
 16 304 Objektivat afatmesme në ujitjen joformale 
 49 083 Objektivat afatgjata në ujitjen formale 
 145 564  Objektivat shumë afatgjata 

Ngjyra e kodeve lejon evidentimin e mundësive për investim të përzgjedhura për t’i 
përmbushur objektivat e zhvillimit të propozuar. 
Për objektivin afatshkurtër, ku objektivi është dyfishimi i sipërfaqes aktuale bruto të ujitjes, 
investimet në rehabilitimin e projekteve do ta lejojnë realizimin e objektivave për ujitje 
formale, duke arritur në rreth 25,000 Ha. 
Ngjashëm, mundësitë për investime në ujitjen joformale kanë shpënë në përmbushjen e 
objektivit prej 15; 000 ha për objektivin afatshkurtër. 

Rank Project 
zones

Total 
Score

Re
ha

bil
ita

tio
n 

Ex
te

ns
ion

 

Ne
w 

Pu
m

pin
g 

Sc
he

m
e D

S a
 re

se
rvo

ir 

M
icr

o-
Ac

cu
m

ula
tio

n 

Ne
w 

Gr
av

ity
 Sc

he
m

e D
S a

 re
se

rvo
ir 

Ne
w 

Gr
av

ity
 Sc

he
m

e f
ro

m
 a 

Riv
er

 

Ne
w 

Pu
m

pin
g 

Sc
he

m
e f

ro
m

 R
ive

r 

In
div

idu
al 

sc
he

m
e f

ro
m

 SW
/G

W
 

1 B02 23,94  9 574                8 000                ‐                     4 267                ‐                     75                      112                   4 267               

2 B03 23,60  ‐                     ‐                     ‐                     3 256                ‐                     483                   724                   3 256               

3 B01 21,24  ‐                     ‐                     ‐                     3 347                ‐                     741                   1 111                3 347               

4 A01 17,94  6 826                ‐                     ‐                     5 435                ‐                     ‐                     ‐                     5 435               

5 A02 17,52  ‐                     ‐                     ‐                     3 577                ‐                     788                   1 182                3 577               

6 C01 16,91  ‐                     ‐                     ‐                     4 327                ‐                     816                   1 224                4 327               

7 A04 16,74  8 661                ‐                     ‐                     4 305                ‐                     ‐                     ‐                     4 305               

8 A05 16,41  0                        ‐                     ‐                     2 547                ‐                     294                   441                   2 547               

9 D02 16,45  15 266              ‐                     ‐                     2 709                ‐                     1 094                1 640                2 709               

10 D05 16,79  5 721                ‐                     ‐                     3 007                ‐                     ‐                     ‐                     3 007               

11 D04 16,03  ‐                     ‐                     ‐                     4 775                ‐                     ‐                     ‐                     4 775               

12 D03 16,59  3                        ‐                     ‐                     2 909                ‐                     ‐                     ‐                     2 909               

13 D01 15,65  153                   ‐                     ‐                     1 636                ‐                     ‐                     ‐                     1 636               

14 C02 15,48  4 245                ‐                     ‐                     1 488                ‐                     ‐                     ‐                     1 488               

15 E04 14,99  ‐                     ‐                     ‐                     4 006                ‐                     4                        6                        4 006               

16 A03 15,38  0                        ‐                     ‐                     7 801                ‐                     1 379                2 068                7 801               

17 F00 12,31  ‐                     ‐                     ‐                     7 427                ‐                     570                   855                   7 427               

18 E03 11,60  ‐                     ‐                     ‐                     1 209                ‐                     432                   648                   1 209               

19 E02 10,36  ‐                     ‐                     ‐                     3 640                ‐                     467                   700                   3 640               

20 E01 10,09  ‐                     ‐                     ‐                     4 091                ‐                     603                   905                   4 091               

21 E07 9,52   ‐                     ‐                     ‐                     5 098                ‐                     804                   1 206                5 098               

22 E06 9,27   ‐                     ‐                     ‐                     1 808                ‐                     216                   323                   1 808               

23 E05 7,35   ‐                     ‐                     ‐                     7 788                ‐                     1 082                1 623                7 788               

24 E08 6,61   ‐                     ‐                     ‐                     6 795                ‐                     624                   935                   6 795               
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Për objektivin afatmesëm, projektet për rehabilitim dhe zgjerim janë përzgjedhur për t’i 
përmbushur objektivat afatmesme për ujitje formale. Për ujitje joformale, projektet 
mikroakumuluese që mund të zhvillohen në këtë horizont kohor janë zgjedhur për t’i 
përmbushur objektivat. 
Më në fund, për objektivat afatgjate, zgjidhen mundësitë e mbetura për rehabilitim. 
Mundësitë e mbetura ende janë zgjedhje të vlefshme, por përparësia e tyre potencialeve nuk 
evidentohet ose tejkalon kornizën kohore të KIMP-it. Ato janë klasifikuar brenda objektivave 
afatgjate. 
Ky klasifikim i të gjitha mundësive për investim, të cilat janë evidentuar për Kosovën, lejon 
llogaritjen e një kostoje dhe planifikimin e saj në kohë sipas objektivave ASH/AM/AGJ. Ky është 
një Master Plan për investime. 
Rezultatet e fituara nga aplikimi i kësaj metodologjie tregojnë se nuk janë të balancuara nga 
pikëpamja hapësinore. Projektet e përzgjedhura me renditje më të lartë gjenden kryesisht në 
rrafshin e Dukagjinit. Ky është një aplikim logjik i kritereve të ndryshme të aplikuara dhe, në 
veçanti, kryesisht për shkak të mungesës së infrastrukturës ekzistuese të depozitimit me 
institucionet e tyre ekzistuese menaxhuese. Çështja e barazisë hapësinore, që do të shihte 
investim të ekuilibruar në disa pjesë të Kosovës, mund të arrihet me ndërtimin e disa prej 
rezervuarëve të planifikuar për depozitim. Siç është evidentuar në konkluzionet e HAPIT B, 
krijimi i një rezervuari shumëqëllimor, bashkë me institucionin e tij menaxhues, lejon që 
rezultatet e disa zonave të projektit të rishikohen plotësisht. 
Pa e rifilluar plotësisht analizën, bazuar në informacionet e fundit të mbledhura gjatë takimit 
me akterët kryesorë të ujitjes, këto projekte të depozitimit të lidhura me devijimin e Lepencit 
do të konsiderohen si projekte me prioritet për Kosovën, veçanërisht për t’i prurë burimet ujore 
në zonën e Gjilanit / Vitisë, që tani po ballafaqohen me mungesë të furnizimit me ujë: 

‐ Rezervuari në Firajë  
‐ Rezervuari në Shtime  
‐ Rezervuari në Binçë 

Krijimi i këtyre rezervuarëve do t’u ofronte mundësi zonave E01 E05 dhe E08. Prandaj, një 
rishikim i renditjes së zonave të projektit u mor në konsideratë duke marrë parasysh këto 
mundësi për rezervuarë. Pastaj, procesi i mundësive për investim dhe renditja janë të ngjashme. 
Rezultatet janë paraqitur në tabelat në vijim. 
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Tabela 8: Përzgjedhja e mundësive për projekte për objektivin ASH/AM/AGJ për zgjidhjen me digë 
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1 B02  9 574    8 000    3 131    1 136    3 131    75   112    1 136  

2 B03 ‐   ‐    1 710    2 150    1 710   ‐    ‐    2 150  

3 B01 ‐   ‐    3 347   926    3 347   ‐    ‐   926  

4 A04  8 661   ‐    1 225    3 079    1 225   ‐    ‐    3 079  

5 A01  6 826   ‐    4 477   958    4 477   ‐    ‐   958  

6 E01 ‐   ‐    3 047    1 798    3 047   ‐    ‐    1 798  

7 E05 ‐   ‐    2 611    6 529    2 611   ‐    ‐    6 529  

8 E08 ‐   ‐    4 638    2 937    4 638   ‐    ‐    2 937  

9 C01 ‐   ‐    4 888   459    4 888   ‐    ‐   459  

10 C02  4 245   ‐    1 488    ‐    1 488   ‐    ‐    ‐  

11 A05  0   ‐    2 500   415    2 500   ‐    ‐   415  

12 D05  5 721   ‐    ‐    3 007    ‐   ‐    ‐    3 007  

13 D01  153   ‐    1 636    ‐    1 636   ‐    ‐    ‐  

14 D03  3   ‐    1 148    1 761    1 148   ‐    ‐    1 761  

15 D02  15 266   ‐    2 709    ‐    2 709    1 094   1 640    ‐  

16 A02 ‐   ‐    2 720    1 842    2 720   ‐    ‐    1 842  

17 D04 ‐   ‐    4 328   448    4 328   ‐    ‐   448  

18 A03  0   ‐    7 605    1 918    7 605   ‐    ‐    1 918  

19 E04 ‐   ‐    ‐    4 011    ‐   ‐    ‐    4 011  

20 F00 ‐   ‐    6 697    1 442    6 697   ‐    ‐    1 442  

21 E03 ‐   ‐    ‐    1 749    ‐   ‐    ‐    1 749  

22 E02 ‐   ‐    1 380    2 843    1 380   ‐    ‐    2 843  

23 E07 ‐   ‐    5 703   400    5 703   ‐    ‐   400  

24 E06 ‐   ‐    2 077    ‐    2 077   ‐    ‐    ‐  

 
25 062    Objektivat afatshkurta në ujitjen formale 
 15 546    Objektivat afatshkurta në ujitjen joformale 
 28 263    Objektivat afatmesme në ujitjen formale 
 13 197    Objektivat afatmesme në ujitjen joformale 
 54 024    Objektivat afatgjata në ujitjen formale 

Përzgjedhja e mundësive për investim është e ngjashme për "me zgjidhjen e rezervuarit" për 
t’i përmbushur objektivat afatshkurta. Projektet që mund t’i përmbushin objektivat kohorë në 
periudhën afatshkurtër janë ato që rehabilitohen dhe prandaj u jepet prioritet. Investimet për 
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ujitje joformale për të njëjtin horizont kohor janë përzgjedhur për t’i balancuar intervenimet 
nga pikëpamja hapësinore. Në fakt, investimi për individë është më i pavarur sesa pjesa tjetër. 
Zgjidhja me diga lejon përfshirjen e mundësive për investim të projekteve të modernizuara të 
ujitjes në rrjedhën e poshtme të një rezervuari. Këto zgjidhje, të përfshira në një projekt 
shumëqëllimor dhe të menaxhuara nga një kompani e ujitjes, do të ishin më të qëndrueshmet 
për një kohë të gjatë. Prandaj, këto paraqiten për objektivat afatmesme dhe afatgjata. Me këtë 
zgjidhje, një shpërndarje më e balancuar e investimeve është e mundur në territorin e Kosovës. 
 
Kostoja e investimit që nevojitet për realizimin e infrastrukturave të propozuara është llogaritur. 
Kostot për secilën zonë të projektit llogariten duke i lidhur kostot unitare të llojeve të ndryshme 
të infrastrukturës së propozuar me zonat7 e zhvilluara të mbajtura. Tabela në vijim paraqet 
rezultatet për të dy situatat: me dhe pa realizim të rezervuarëve të planifikuar.  

Tabla 9: Përmbledhja e investimeve për situatën pa depozita 

Objektivi CAPEX (milionë Eur) 
Objektivat afatshkurta në ujitjen formale                    150    
Objektivat afatshkurta në ujitjen joformale                      68    
Objektivat afatmesme në ujitjen formale                    164    
Objektivat afatmesme në ujitjen joformale                    147    
Objektivat afatgjata në ujitjen formale                    424    

Gjithsej            850    
Tabela 10: Përmbledhja e investimeve për situatën me depozita 

Objektivi CAPEX (millionë Eur) 
Objektivat afatshkurta në ujitjen formale       150    
Objektivat afatshkurta në ujitjen joformale         73    
Objektivat afatmesme në ujitjen formale       222    
Objektivat afatmesme në ujitjen joformale       119    
Objektivat afatgjata në ujitjen formale       617    

Gjithsej       1 181    

 
Një master plan për investim në sektorin e ujitjes 
Ekipi identifikoi mundësitë për investim që do të ruhen për t’i përmbushur objektivat e 
zhvillimit për periudhat afatshkurtra, afatmesme dhe afatgjata. Kjo është bërë për zhvillimin e 
ujitjes formale dhe joformale, duke marrë parasysh dy situata, me dhe pa zhvillim të 
rezervuarëve për depozitim. 
Duke zhvilluar metodologjinë e përshkruar në këtë raport, ekipi i KIMP-it ia doli t’i arrijë 
objektivat e Fazës III: 
____________________________________ 
7 Shpenzimet për njësi aplikohen në zonat e zhvilluara që shërbehen nga infrastruktura dhe jo nga bruto zonat   
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‐ Identifikoni një kornizë për t’i identifikuar dhe renditur zonat për investime me 

prioritet  
‐ Identifikoni dhe jepni prioritet një liste të mundësive për investim për objektivin 

afatshkurtër, afatmesëm dhe afatgjatë 
 Rezultatet kryesore të arritura mundësojnë: 

‐ Ta fitojmë një pasqyrë të përpjekjeve të përgjithshme për investim që do të kërkohen 
për ta zhvilluar plotësisht potencialin e Kosovës për ujitje të identifikuar në fazën 
paraprake të projektit,  

‐ Ta fitojmë një listë të mundësive për investime me prioritet që do të zgjidhen për t’i 
përmbushur objektivat reale afatmesme dhe afatgjata të zhvillimit.  

Në fund, bazuar në këtë Master Plan, një listë e shkurtër të mundësive për investim do të 
rekomandohet për zhvillim dhe do të sistemohet në një plan veprimi që përmban: 

a) Mundësi të rekomanduara për investim në infrastrukturë në zonat e projektit  
b) Masa mbështetëse që do të zbatohen për qëndrueshmërinë e shërbimit të ujitjes 
c) Nevoja për ndërtimin e kapaciteteve dhe ndihmës teknike për institucione 

Tabelat në vijim paraqesin informacionet kryesore për këtë Master Plan 

 

Zgjidhje pa pendë 
shtesë të madhe të 

rezervuarit 

Zgjidhje të balancuara 
territoriale me penda 

strategjike 
Sipërfaqja 
bruto (Ha) 

Ujitja 
formale 

Ujitja 
joformale 

Ujitja 
formale 

Ujitja 
joformale 

Afatshkurtër       25 062          14 115         25 062         15 546   
Afatmesme       28 987          16 304         28 263         13 197   
Afatgjatë       47 885            54 024     
     101 934         30 419       107 348         28 743   
   

CAPEX M€ 
Ujitja 

formale 
Ujitje 

joformale 
Ujitja 

formale 
Ujitja 

joformale 
Afatshkurtër            150                 68              150                73   
Afatmesme            164               147              222              119   
Afatgjatë            414                 617     
            728              215              990              191   
   

OPEX M€/Y 
Ujitja 

formale 
Ujitja 

joformale 
Ujitja 

formale 
Ujitja 

joformale 
Afatshkurtër             3,0                7,3               1,9               6,5   
Afatmesme             3,5                1,5               4,0               1,4   
Afatgjatë             4,7                11,2     
           11,2               8,8             17,1               7,9   
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Parapëlqehet zgjidhja e një plani për investim, përfshirë disa infrastruktura të mëdha të 
depozitimit. Edhe pse investimi është më i rëndësishëm, qëndrueshmëria e një lloji të investimit 
të tillë demonstrohet. Kjo është edhe më e vërtetë nga pikëpamja e ndryshimeve klimatike të 
parashikuara për dekadat e ardhshme: investimi në infrastruktura të depozitimit për një vend 
si Kosova, i cili tani ka mungesë të kapaciteteve për depozitim, është garanci kundër 
ndryshimeve klimatike. Grafiku në vijim paraqet planin e propozuar të investimit për zhvillimin 
e ujitjes në Kosovë për një periudhë kohore për 25 vjet. 
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5 PLANI I VEPRIMIT 
Plani i veprimit sugjeron një listë të investimeve kryesore me prioritet që duhet të realizohen 
me një sërë masash shoqëruese për t’i arritur së paku objektivat afatshkurtra dhe një pjesë të 
objektivave afatmesme të Master Planit për zhvillimin e ujitjes. Ai përqendrohet në: 

- Mbështetjen e aktiviteteve të vazhdueshme për modernizimin e sistemit për ujitje të 
Radoniqit 

- Hartimin e hartës rrugore për investime kapitale në këtë sektor 
- Përshkrimin e një grupi të masave mbështetëse për t’i mbështetur investimet kapitale 
- Përgatitjen e MBPZHR-së për t’u angazhuar në një proces financimi për ta zbatuar 

planin dhe për t’i monitoruar e vlerësuar arritjet e veta 
- Rekomandimin e disa reformave institucionale për ta siguruar qëndrueshmërinë e 

investimeve. 
Qëllimi i përgjithshëm për zhvillim i planit të veprimit është “përmirësimi i zhvillimit të 
qëndrueshëm dhe menaxhimi i sektorit të ujitjes për ta mundësuar zhvillimin ekonomik të sektorit 
të bujqësisë në kontekst të ndryshimeve klimatike”. 
Përfitues të projektit do të jenë ndërmarrjet e ujitjes dhe komunat që punojnë me ujitje, 
institucionet kombëtare të përfshira në ujitje dhe fermerët brenda zonave të projektit që do të 
përfitojnë nga qasja e përmirësuar në tokën e ujitur. 
Plani i veprimit përshkruan në detaje planin e veprimit në kapituj të veçantë: 

- Mundësitë e projekteve infrastrukturore janë ruajtur 
- Nevojat për projekte/programe të asistencës teknike, si masa shoqëruese për të 

përfituar nga mundësitë e propozuara 
- Rekomandimet për aspektet politike, rregullatore dhe institucionale që e mbështesin 

zbatimin e KIMP-it. 
- Plani i Financimit 
- Programi për monitorim dhe vlerësim 

Promovimi i projekteve të Integruara  
Është thelbësore që çdo projekt ujitjeje të integrohet në shkallën e vet, duke marrë parasysh 
natyrën shumëfaktoriale të ujitjes: kapacitetet dhe angazhimin e fermerëve, statusin e tokës, 
zinxhirët  e vlerës, kapacitetet e IC – së, rregullimet e financimit 
Strategjia e propozuar për t'i bërë këto projekte të integruara të qëndrueshme është që secili 
investim kapital në infrastrukturë të shoqërohet me masa mbështetëse, disa të përcaktuara në 
nivelin lokal dhe të përshtatura me sfidat specifike të secilit territor, të tjerat në nivelin kombëtar 
për ta arritur potencialin dhe krijuar një mjedis mundësues. 
Kjo strategji është përmbledhur në figurat në vijim: 
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Figura 22: Strategjia për projekte të integruara 

Komponentët e planit të veprimit 

Plani i veprimit është i organizuar në tre komponentë kryesorë, të ndarë në një sërë 
nënkomponentësh. Ata janë paraqitur në grafikun në vijim dhe janë detajuar në paragrafët në 
vijim: 

 
Komponenti 1 do të përqendrohet në zhvillimin e Infrastrukturës. Është i përbërë nga dy nën 
komponentë, Investimet Kapitale (Komp. 1.1) dhe Studime Inxhinierike (Komp. 1.2) 
Vlerësimet e Planit për Veprim të KIMP-it për shpenzime kapitale (CAPEX) arrijnë në 591 milionë 
euro. Kostoja e plotë e zbatimit të projekteve prioritare të Planit të Veprimit përfshin edhe 
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artikuj të tjerë pas CAPEX-it, në përputhje me operacionet ndihmëse dhe masat që mundësojnë 
zbatimin e tillë, duke rritur lartësinë e kostos së zbatimit të Planit të Veprimit në 638 milionë 
euro. 

 
Komponenti 2 është përqendruar në mbështetjen e masave për të përmirësuar 
qëndrueshmërinë dhe efikasitetin e investimeve në infrastrukturë. Është i organizuar në tre 
nënkomponente. 
Nënkomponenta 2.1 do të siguroj asistenca për ndërmarrjet e ujitjes (NU). Programi do të 
përqëndrohet në sa vijon: 
Asistenca Teknike (TA) për Ndërmarrjet e Ujitjes: 

 përmirësimin e qeverisjes së përgjithshme të korporatave dhe praktikat më të mira në 
menaxhim 

 do të prodhojë plane biznesi të standardit të lartë. 
Rezultatet e pritura: 

 Administrimi i përgjithshëm - përkufizimi i strategjive të qëndrueshme 
 Përkufizimi dhe zbatimi i Strategjisë Operative  
 Përkufizimi dhe zbatimi i Strategjisë së Mirëmbajtjes 
 Përkufizimi dhe zbatimi i Marrëdhënieve me klientët dhe cilësia e shërbimeve 

Nënkomponenti 2.2 do të siguroj asistencë për komunat. Programi do të përqëndrohet në sa 
vijon:  

 Asistencë teknike për Komunat sa i përket menaxhimit të Ndërmarrjeve Lokale të Ujitjes 
 Forcimi i kapaciteteteve të qeverive komunale për sigurimin e shërbimeve të ujitjes për 

fermerët në një mënyrë efektive dhe të qëndrueshme 
 Pako 1: Themelimi i ndërmarrjeve lokale të ujitjes 
 Pako 2: Trajnimi dhe stërvitja e zyrtarëve komunalë 
 Pako 3 : Themelimi i një kornize për monitorim dhe vlerësim 

Nënkomponenti 2.3 do të siguroj asistencë për fermerët. Programi do të përqëndrohet në sa 
vijon: 
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1. Mbështetja për zhvillimin e ujitjes në fermë   
 Zhvillimin dhe operimin e një pilot ferme në kuadër të ndërmarrjes së ujitjes 
 Promovimin e disa teknologjive të modernizuara për ujitje në fermë dhe shpalosjen e 

praktikave të mira për menaxhimin efikas të ujit në fermë  
 Organizimin e programeve të trajnimit për ujitje në fermë për grupe të fermerëve, ku 

do të trajtohen çështje të teknologjisë, kostos, mirëmbajtjes, mekanizmit për financim 
etj. 

Mbështetja për fermerë për zhvillimin e bujqësisë 
 Të rritet vlera e shtuar e prodhuar nga fermerët dhe të optimizohen kostot e 

prodhimit  
 Të sigurohet kalimi në një bujqësi më produktive ndërsa prezantohen praktikat agro-

ekologjike: trajtimi dhe përdorimi i plehrave, herbicideve dhe pesticideve në 
kombinim me ujitjen, largimi i sigurt i mbeturinave të kafshëve, shëndeti dhe siguria 
në vend të punës, të shmanget ngopja e tokës me ujë ...  

 Të zhvillohen zinxhirët e vlerës dhe marketingu mbështetës: të bëhen analiza të 
marketingut, të vlerësohet përfitimi i investimit për depozita,…  

 Të fuqizohen grupet e fermerëve: të formohen fermerët në grupe të blerjes, 
depozitimit dhe shitjes për t’i rritur të hyrat e tyre; të ndahen praktikat e mira, risitë 
dhe njohuritë

 
Komponenti 3 do të përqendrohet në sigurimin e mbështetjes për agjencitë qeveritare 
kombëtare në optimizimin e kornizës legjislative të ujitjes dhe zhvillimin e mjeteve të tjera për 
të forcuar sektorin e ujitjes. Është i organizuar në dy nënkomponente 
Nënkomponenti 3.1 do të siguroj asistencë teknike për Agjencitë e Qeverisë Kombëtare: 

 A- mbështetja për ndryshimin dhe plotësimin e legjislacionit për ujitje 
 B- mbështetja për mbpzhr-në për zhvillimin e një metodologjie për caktimin e tarifave 

për shërbime të ujitjes 
 C- mbështetja për MBPZHR-në për zhvillimin dhe konsolidimin e tokës 



MASTER-PLANI PËR UJITJE NË KOSOVË D8-RAPORTI PËRMBYLLËS 
 

 

 
 
 SHTATOR 2020 76/79 

 

Nënkomponenti 3.2 do të sigurojë mbështetje për forcimin e nismave kombëtare të ujitjes  
 Detyra 1 : Krijimi i një shoqate kombëtare kushtuar promovimit të ujitjes 
 Detyra 2: Përgaditja e një programi për përmirësimin e kapaciteteve në nivel kombëtar 

e lokal lidhur me zhvillimin dhe menaxhimin e ujitjes  
 Detyra 3: Shpërndarja e njohurive dhe vetëdijesimi i popullatës për informacionet lidhur 

me ujitjen dhe për nevojën për një menaxhim efikas të ujit 
 
 
Plani i financimit 
Plani i financimit synon të specifikojë se si investimet e parashikuara do të përputhen me disa 
burime të financimit në dispozicion. I trajton dy komponentë të veqantë, të cilët janë: i) Burimet 
e financimit për investim kapital, siç janë identifikuar në Planin e veprimit (Ref § 2.1); dhe, ii) 
Burimet e financimit për operim dhe mirëmbajtje (O&M) të sistemeve të propozuara për t’u 
ndërtuar dhe/ose rehabilituar nën Planin e Veprimit të KIMP-it. Burimet potenciale për 
financimin e KIMP-it janë si vijon: 

f) Financat publike kombëtare, të paguara përmes buxheteve kombëtare, të siguruara 
nga taksat lokale; 

g) Financat publike ndërkombëtare (IFN-të dhe agjencitë donatore bilaterale);   
h) Financat komerciale (huatë, obligacionet dhe kapitali) që do të paguhen me kushtet 

e tregut; 
i) Financimi privat, përmes partneriteteve publiko private; 
j) Obligacionet për diasporën 

Rekomandimet 
Janë bërë rekomandime për aspekte të ndryshme që lidhen me sektorin e ujitjes në Kosovë. 
Rekomandimet janë bazuar në analizat e bëra gjatë përgatitjes së KIMP-it dhe kanë parasysh 
politikën e ujitjes, kornizën ligjore, rregullatore dhe institucionale, dhe ofrimin e shërbimeve, si 
dhe të tjera, për dy fusha që janë të lidhura ngushtë me ujitjen, e që janë posaçërisht 
vendimtare për zbatimin e Planit të Veprimit të KIMP-it, d.m.th. menaxhimi i burimeve ujore 
dhe konsolidimi dhe përdorimi i tokës. Lista e rekomandimeve të ofruara për dimensionet dhe 
fushat e përmendura më lart nuk është menduar të jetë shteruese, por është treguese e një 
harte rrugore që duhet të ndiqet në mënyrë që kornizat e tanishme të bëhen më të 
qëndrueshme e më efektive dhe kështu të mbështetet zbatimi dhe performanca e ardhshme e 
infrastrukturës së KIMP-it 
Monitorimi dhe Vlerësimi 
Më në fund, Korniza për monitorim dhe vlerësim (M&V) është përgatitur edhe për ta gjurmuar 
përparimin e Planit të Veprimit, por edhe për ta mundësuar një qasje të monitorimit të 
performancës së bazuar në rezultate (MBR), duke lejuar të mësohet nga zbatimi i saj, në mënyrë 
që të korrigjohet, riorientohet ose rregullohet me kohë për performancë më të madhe ndërsa 
është ende në proces e sipër. Në të njëjtën kohë, ajo gjithashtu synon ta mbështesë një qasje 
për MBR në sektorin e ujitjes, duke e lidhur atë me monitorimin e vazhdueshëm të 
performancës dhe vlerësimin e ofruesve të shërbimeve, që do të vazhdojë të funksionojë dhe 
mirëmbajë asetet infrastrukturore të Planit të Veprimit (dhe të KIMP-it) për ujitje. 
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Zbatimi i Projektit 
Projekti do të vendoset në nivel kombëtar dhe do të zbatohet nga MBPZHR-ja, e cila do ta 
sigurojë koordinimin dhe mbikëqyrjen e përgjithshme të projektit. 
Një Komitet Drejtues, përbërja e të cilit do të përcaktohet nga MBPZHR-ja, do t’i mbikëqyrë të 
gjitha nismat e mbështetura nga plani i veprimit. Celulat rajonale / agjencitë ekzekutuese (që 
krijihen nga institucionet ekzistuese) do t’i koordinojnë dhe mbikëqyrin aktivitetet e zbatuara 
në nivel rajonal. MBPZHR-ja do të nënshkruajë kontrata vjetore për menaxhim të performancës 
me këto agjenci ekzekutuese për ta siguruar zbatimin e kënaqshëm të aktiviteteve përkatëse. 
Për ta ndërtuar pronësinë, aktivitetet e projektit duhet të zbatohen në secilin territor të synuar 
me pjesëmarrjen e përfituesve (kryesisht fermerëve, komunave), të përshtatura për kapacitetet 
dhe nevojat lokale dhe duke kërkuar pjesëmarrjen e tyre financiare. Duhet të kërkohet 
pjesëmarrja e aksionarëve kryesorë të ujitjes në faza të ndryshme të projektit, që nga dizajnimi 
i tij (përmes konsultimeve gjatë studimeve të fizibilitetit) e deri te zbatimi i tij (komiteti drejtues, 
bashkëfinancimi) dhe më gjerë, për menaxhimin e infrastrukturave. 
 

 
Figura 23: Grafiku i propozuar për zbatimin e projektit 
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Zona e projektit Lloji i investimit Sipërfaqja 
bruto (Ha) 

Sipërfaqja e 
zhvilluar (Ha) Capex (M€) 

Projektet Afatshkurta 
B02 Rehabilitimi - Radoniqi IC 9 574 6 702  57,45  
A04 Rehabilitimi - Drini Bardhë – Zona e Pejës 8 661 6 063  51,97  
A01 Rehabilitimi - Drini Bardhë –Zona e Istogut 6 826 4 778  40,96  
B01 Skema e re e devijimit përgjatë lumit - Junik 1 111  778  10,00  
B02 Ekstensioni Janosh-Vranic-Cermjan 3 600 3 600  38,06  
Not Specific Skema Individuale nga ujërat sipërfaqësor dhe nëntokësorë  1 000 1 000  4,20  

Projektet Afatmesme 
C02 Rehabilitimi - Prizren 4 245 2 971  25,47  
D05 Rehabilitimi - Komoran 5 721 4 005  34,33  
B02 Ekstensioni Polluzhë dhe Rahovec 6 400 6 400  79,00  
B02 Ekstensioni Rogove II 2 300 2 300  29,37  
E01 Skema e Re e lidhur me Devijimin  3 047 2 133  36,56  
E05 Skema e Re e lidhur me Devijimin  2 611 1 828  31,34  
E08 Skema e Re e lidhur me Devijimin  4 638 3 247  55,66  
F00 Skema e re në rrjedhën e mëposhtme Diga Pollate në rrafshinën e Podujevës 6 697 4 688  60,27  
B02 Skema e Re në rrjedhën e  mëposhtme Diga Morinë  3 131 2 191  28,17  
E06 Projeket e Akumulimit Mikro në Viti & Klokot 2 077 1 454  8,14  

Gjithsej 71 640 54 138 590,94 
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