PLANI I VEPRIMIT MJEDISOR DHE SOCIAL (PVMS)-PROJEKTI I ZHVILLIMIT TE UJERAVE TE ZEZA NE MITROVICE (OPID
50458)

Nr.

PR1
1.1

1.2

1

Veprimi

Rreziqet Mjedisore
& Sociale
(Përgjegjësia
/Përfitimet)

Kërkesa
(Legjislative,
BERZH KP,
Praktika më e
mirë)

Resurset,
Nevojat për
investim,
Përgjegjësia

Orari

Caku dhe Kriteret e
Vlerësimit për
Zbatim të
Suksesshëm

Vlerësimi dhe Menaxhimi i Ndikimeve dhe Çështjeve Mjedisore dhe Sociale
Zhvillimi dhe zbatimi i
Sistemit për Menaxhimin e
Mjedisit në nivel korporate
sipas udhëzimit dhe
metodologjisë ISO 14001 për
ta mundësuar akreditimin në
të ardhmen.

Optimizimi i menaxhimit
mjedisor nëpërmjet
sistemit të formalizuar.
Sigurim i resurseve për
trajnim dhe monitorimi i
lirimeve (emetimeve).

BERZH KP1, #15,
16, 17, 18, 19, 201
Vullnetare dhe
praktika më e mirë

Resurset vetanake,
konsultantët e
jashtëm dhe koha
e menaxhimit.

ISO14001

Përgjegjës: KRUM

Caktimi i personit përgjegjës
për SM dhe SHSP për të
ndërmarrë auditime të
rregullta të brendshme
mjedisore sipas legjislacionit
shtetëror, standardeve
ndërkombëtare dhe
kërkesave të BERZH-it

Shih 1.1

BERZH KP1, # 21

Resurset e
brendshme,
konsultantët dhe
koha e
menaxhimit.

ISO 14001

Brenda 12 muajsh
nga fillimi i
projektit

Zhvillimi dhe zbatimi i
EMS.

Brenda 12 muajsh
nga fillimi i
projektit.

Njoftimi për caktimin
/delegimin e
përgjegjësisë, programi i
auditimit, dhe raportet
për auditim të rregullt.

Përgjegjës: KRUM

# i referohet seksionit relevant te Kërkesat e BERZH për Performancë në Politikat Mjedisore dhe Sociale Maj 2014

Raportim vjetor SMSH.

Statusi

Nr.

1.3

1.4

1.5

Veprimi

Rreziqet Mjedisore
& Sociale
(Përgjegjësia
/Përfitimet)

Kërkesa
(Legjislative,
BERZH KP,
Praktika më e
mirë)

Zhvillimi i strukturës
menaxhuese korporative
SMSH. Kjo përfshin
përcaktimin e qartë të
përgjegjësive në çdo nivel
menaxhues dhe për çdo
vend. Zhvillimi i doracakut
korporativ SMSH në
dispozicion për të gjithë
punëtorët. Trajnimi i të
gjithë kontraktorëve dhe
nënkontraktorëve për
zbatimin e mekanizmit të
ankesave.

Optimizimi i menaxhimit
të Sistemit Mjedisor
Shëndetësor (SMSH)
nëpërmjet sistemit të
formalizuar.

BERZH KP1 #21

Program shtesë për trajnim
të punëtorëve me tema
specifike për Çështje
Mjedisore dhe të Shëndetit e
Sigurisë relevante për
fabrikat dhe vendet e reja.

Menaxhimi i rreziqeve
SMSH dhe vetëdija e
rritur e punëtorëve për
kontributin e tyre për të
përmirësuar
performancën mjedisore
të KRUH.

BERZH KP1, #22

Zhvillimi i një politike për
kërkesat SMSH që duhet
adoptuar nga kontraktorët
dhe nën-kontraktorët.

Zvogëlimi i rreziqeve
mjedisore, të shëndetit
dhe sigurisë, dhe
rreziqeve sociale.

BERZH KP 1, #20
& PR2, #22

Resurset,
Nevojat për
investim,
Përgjegjësia
Resurset e
brendshme,
konsultantët dhe
koha e menaxhimit
Përgjegjës: KRUM

ISO 14001
SHSPAS 18001

Resurset e
brendshme,
konsultantët dhe
koha e
menaxhimit.

Orari

Caku dhe Kriteret e
Vlerësimit për
Zbatim të
Suksesshëm

Brenda 12 muajsh
nga fillimi i
Bashkëpunimit
Teknik ne
Programin
Zhvillimor
Korporativ

Strukturë menaxhuese e
zhvilluar, caktim i
përgjegjësive dhe zbatim
i politikave.

Brenda 12 muajsh
nga fillimi i
projektit.

Programi dhe orari i
trajnimit për SMSH.

Para tenderit.

Kërkesat SMSH të
inkorporuara në kontratat
me kontraktorët dhe
nënkontraktorët.

Përgjegjës: KRUM
Resurset e
brendshme,
konsultantët dhe
koha e
menaxhimit.
Përgjegjës: KRUM

Statusi

Kërkesa

Nr.

Veprimi

Rreziqet Mjedisore
& Sociale
(Përgjegjësia
/Përfitimet)

1.5.1

Përfshirja e masave zbutëse
mjedisore dhe parimeve
SMSH në punën e
Kontraktorëve në pajtim me
standardet ndërkombëtare
dhe kërkesat e BERZH-it në
përputhje me pikat 1.1, 1.2,
1.3, 1.4, 1.7, dhe 4.1 në këtë
Plan të Veprimit Mjedisor
dhe Social.

Përkujdesja që
kontraktorët që punojnë
në projekt të përmbushin
kërkesat e paraqitura në
Politikën Mjedisore dhe
Sociale të BERZH-it
përfshirë kërkesat
specifike të parashtruara
në Planin e Veprimit
Mjedisor dhe Social.

BERZH KP1, #20

Prodhimi i dokumenteve të
projektit për komponentët
PIP në konsiderim me
Vlerësimin e Ndikimit
Mjedisor dhe Social (VNMS).

Adoptimi i masave
zbutëse mjedisore dhe
sociale.

BERZH KP1

Zhvillimi dhe zbatimi i
Sistemit përkatës për
Menaxhimin e Mbeturinave,
përfshirë inventarin e të
gjitha llojeve të mbetjeve,
largimin e tyre të sigurt dhe
deponimin. Hulumtimi i
mundësive për largimin e
llumit.

Përmirësimi i praktikave
të menaxhimit të
mbetjeve për të
zvogëluar rreziqet.

BERZH KP 3, #20,
21, 22

1.6

1.7

(Legjislative,
BERZH KP,
Praktika më e
mirë)
ISO 14001
SHSPAS 18001

Resurset,
Nevojat për
investim,
Përgjegjësia
Konsultanti i
projektimit,
resurset e
brendshme dhe të
jashtme,
kontraktorët.

Orari

I caktuar para
ndërtimit dhe
monitoruar gjatë
ndërtimit.

Dokumentet e tenderit
për kontraktorët për të
mbuluar kërkesat M&S
siç kërkohet nga Kërkesat
e BERZH për
Performancë.
Zbatimi i masave zbutëse
mjedisore dhe parimeve
SMSH gjatë ndërtimit të
monitorohen nga
konsultanti mbikëqyrës.

KRUM: Para
ndërtimit.
MMPH: sipas
orarit të Qeverisë
së Kosovës

Përfundimet
(konkluzionet) në
dispozicion për BERZHin).

Brenda 12 muajsh
nga fillimi i
projektit.

Procedura e
dokumentuar, rezultatet
e inventarit të mbetjeve,
zbatimi i veprimeve të
menaxhimit të mbetjeve.

Përgjegjës: KRUM

PR4, #19-21:
Përfshirja e
shqyrtimeve
shëndetësore dhe
të sigurisë në
projektimin,
ndërtimin, operimin
dhe largimin e
elementëve
strukturore.

ISO 14001

Konsultanti i
projektimit
Përgjegjës: KRUM
MMPH të zhvillojë
kriteret cilësore për
trupin pranues
ujor.

Resurset e
brendshme, dhe
koha e
menaxhimit.
Përgjegjës: KRUM

Caku dhe Kriteret e
Vlerësimit për
Zbatim të
Suksesshëm

Statusi

Rreziqet Mjedisore
& Sociale
(Përgjegjësia
/Përfitimet)

Kërkesa
(Legjislative,
BERZH KP,
Praktika më e
mirë)

Resurset,
Nevojat për
investim,
Përgjegjësia

Nr.

Veprimi

1.8

Marrja e lejes ndërtimore për
FTUZ, përfshirë lejen për
shkarkimin e rrjedhjeve.

Shkarkimi i rrjedhjeve
nga FTUZ përmbushë
standardet e kërkuara.

BERZH KP 1, #7 &
12
Ligji për Ujërat në
Kosovë

Ministria e Mjedisit
dhe Planifikimit
Hapësinor.
Përgjegjës: KRUM

Gjatë hapjes së
FTUZ.

Lejet relevante të
arritura.

1.9

Përgatitni dhe paraqisni
Raportin Vjetor Mjedisor dhe
Shoqëror (AESR) në Bankë,
përfshirë statusin e progresit
të zbatimit të ESAP, SEP dhe
LALRF / LALRP

Pajtueshmëria me
kërkesat e raportimit të
BERZH-it
Zbatimi i ESAP dhe SEP
për të zbutur rreziqet që
lidhen me projektin

BERZH PR1
Kërkesat e
raportimit të
BERZH-it
Kontratat
përkatëse të E&S
në marrëveshjet
ligjore me Bankën

Burimet vetanake
të KRUM
Mbështetje nga
konsulentët
mbështetës të
zbatimit të
projektit

Çdo vit gjatë
implementimit të
projektit

Përgjegjësia e
brendshme (kontakti) i
caktuar për zbatimin e
ESAP, SEP dhe dorëzimin
e AESRs në Bankë.
Emri dhe detajet e
kontaktit të komunikuara
në Bankë.
AESR në formatin e
aprovuar nga BERZH
përfshirë tryezën e
progresit të zbatimit të
ESAP të përgatitur dhe
dorëzuar në BERZH në
përputhje me orarin e
rënë dakord në përputhje
me marrëveshjet ligjore.

BERZH KP2 #6,
#12

Resurset e
brendshme dhe
koha e
menaxhimit.
Përgjegjës: KRUM,
përkrahur nga CDP
TC

Brenda 12 muajsh
nga fillimi i
Bashkëpunimit
Teknik ne
Programin
Zhvillimor
Korporativ (CDP
TC).

Politika e RN e adoptuar
dhe përhapur.

PR2
2.1

Orari

Caku dhe Kriteret e
Vlerësimit për
Zbatim të
Suksesshëm

Fuqia punëtore dhe kushtet e punës
Zhvillimi dhe zbatimi i një
politike të shkruar me RNJ,
me fokus në tërheqjen e më
shumë grave për të aplikuar
për pozita të lira
menaxheriale dhe teknike.

Tërheqja dhe mbajtja e
stafit, duke përfshirë
tërheqjen e më shumë
grave në fuqinë punëtore
të kompanisë,
veçanërisht në ato zona
ku ato janë më të
nënpërfaqësuara.

Udhëzime për PR2
gjatë Covid
https://www.ebrd.c
om/covid19-labourrequirements.pdf

Statusi

Kërkesa

Nr.

Veprimi

Rreziqet Mjedisore
& Sociale
(Përgjegjësia
/Përfitimet)

2.2

Zhvillimi i procesit për
identifikimin dhe vlerësimin e
rreziqeve në lidhje me
furnizuesit e tyre. Përfshini
nenet e standardeve të
punës në kontratat e
kontraktorëve.

Masat e duhura të
ndërmarra për adresimin
e çështjeve mjedisore
dhe sociale të
identifikuara ose
monitorimi i
vazhdueshëm i vendosur.

BERZH PR1 #23

Burimet e
brendshme dhe
koha e
menaxhimit.
Përgjegjësia:
KRUM

Para fillimit të
ndërtimit

Nenet e zhvilluara dhe
përfshirja në kontratat e
furnitorëve të
dokumentuara.

2.3

Monitoroni që kontraktorët
dhe konsultanti i angazhuar
për projektin, si dhe
kontraktorët dhe
konsultantët e tjerë të
punësuar nga KRUM, të
respektojnë legjislacionin
kosovar për SHSP dhe
kushtet e tjera të punës.

Legjislacioni relevant
Kosovar i respektuar.

BERZH KP2 #21-23

Resurset e
brendshme dhe
koha e
menaxhimit.
Përgjegjës:
Administrata
Komunale e
Mitrovicës (për
projektin) dhe
KRUM (për
kontrata tjera)

Gjatë fazës së
ndërtimit

Procedurat dhe
dokumentet nga
kontraktorët dhe
konsultantët.

Ofrimi i trajnimeve për të
gjithë punëtorët e KRUM
(përfshirë menaxherët) i t të
bazuar në përshkrimet e tyre
të punës dhe vlerësimet e
nevojave.

Sigurimi i kapacitetit
organizativ.

BERZH KP2

Resurset e
brendshme dhe
koha e
menaxhimit.
Përgjegjës: KRUM,
përkrahur nga CDP
TC

Fillon brenda 6
muajve nga Fillimi
i Bashkëpunimit
Teknik ne
Programin
Zhvillimor
Korporativ

Dëshmia e dokumentuar
për kurset trajnuese.

2.4

(Legjislative,
BERZH KP,
Praktika më e
mirë)

Ligji i punës

Resurset,
Nevojat për
investim,
Përgjegjësia

Orari

Caku dhe Kriteret e
Vlerësimit për
Zbatim të
Suksesshëm

Statusi

Nr.

PR3

Veprimi

Rreziqet Mjedisore
& Sociale
(Përgjegjësia
/Përfitimet)

Kërkesa
(Legjislative,
BERZH KP,
Praktika më e
mirë)

Orari

Caku dhe Kriteret e
Vlerësimit për
Zbatim të
Suksesshëm

Efikasiteti i Resurseve, Parandalimi dhe Kontrollimi i Ndotjes
Zhvillimi dhe zbatimi i
Sistemit përkatës për
Menaxhimin e mbetjeve,
përfshirë inventarin e të
gjitha llojeve të mbetjeve,
largimi dhe deponimi i tyre i
sigurt. Hulumtimi i
mundësive për largim të
llumit.

Përmirësimi i praktikave
të menaxhimit të
mbetjeve për të
zvogëluar rreziqet.

3.2

Ndërtimi i kanalizimeve të
reja si sistem i ndarë për të
siguruar operimin efikas të
FTUZ. Projekti do të sigurojë
që përshtatjet e teknologjisë
të jenë të mundura në FTUZ
për të akomoduar
përqendrimet e
ndryshueshme të UZ të
papërpunuara.

Efikasiteti i resurseve,
kërkesat e zvogëluara për
pompim.
Përputhja me rrjedhat e
trajtuara me standarde
kombëtare.

EBRD PR 3, #6-13

3.3

Ndërtimi i kanalizimeve të
reja si sistem i veçantë për
të siguruar funksionimin
efikas të WWTP. Projektimi
duhet të sigurojë që
pershtatja e teknologjisë së
mundshme në FTUZ të jetë
në gjendje të akomodojnë
përqendrime të ndryshme të
ujerave te ndotura të
papërpunuara.

Efikasiteti i burimeve,
kërkesat e reduktuara të
pompimit.
Pajtueshmëria e ujërave
të zeza të trajtuara me
standardet kombëtare.

BERZH PR 3, #613

3.1

Resurset,
Nevojat për
investim,
Përgjegjësia

BERZH KP 3, #20,
21, 22
ISO 14001

Resurset e
brendshme, dhe
koha e
menaxhimit.

Brenda 12 muajsh
nga fillimi i
projektit.

Procedura e
dokumentuar, rezultatet
e inventarit të mbetjeve,
zbatimi i veprimeve të
menaxhimit të mbetjeve.

Financim nga
BERZH.
Konsultanti i
projektimit, KRUM.
Kontraktorët.
Përgjegjësia:
KRUM dhe Komuna

Gjatë fazës së
projektimit.

Grumbullimi efikas i
ujërave të zeza dhe
sistemi i trajtimit i
instaluar me kapacitet
përkatës për përshtatje
të klimë.

Financimi i BERZHit.
Konsulenti i
Dizajnit, KRUM
Kontraktorët.
Përgjegjësia:
KRUM dhe Komuna

Gjatë fazës së
dizajnimit

Ekziston një sistem efikas
i mbledhjes dhe trajtimit
të ujërave të ndotura me
kapacitet adekuat të
adaptimit të klimës.

Përgjegjës: KRUM

Statusi

Rreziqet Mjedisore
& Sociale
(Përgjegjësia
/Përfitimet)

Kërkesa
(Legjislative,
BERZH KP,
Praktika më e
mirë)

Resurset,
Nevojat për
investim,
Përgjegjësia

Nr.

Veprimi

3.4

Krijoni struktura laboratorike
në FTU për monitorimin e
rrjedhës, procesit të trajtimit,
llumit dhe marrjes se ujit.
Parametrat dhe frekuenca që
duhet të vendosen duke
marrë parasysh rregulloret e
Kosovës (Pëlqimi mjedisor i
lëshuar nga MMPH) dhe
standardet e BE-së.
Siguroni trajnime të
personelit laboratorik për të
trajtuar dhe operuar siç
duhet pajisjet laboratorike
dhe standardet e testimit.
Akreditimi i Kosovës që
duhet të merret.

Monitorimi i rregullt dhe
paralajmërimi i hershëm i
rreziqeve që lidhen me
ndikimin, procesin,
derdhjen e ujërave dhe
llumrat nga WWTP.
Sigurimi i të dhënave të
besueshme për të
vlerësuar cilësinë e
rrjedhjeve.

BERZH PR 3, # 26

Fondet e alokuara
për këtë qëllim në
buxhetin kapital të
PIP WWTP.
Përgjegjësia:
KRUM
Agjencia e
Akreditimit e
Kosovës

Fillimi i WWTP

Kontrata e furnizimeve e
implementuar për
laboratorin.
Trajnime të përfunduara
për personelin.
Dokumentuar dhe
raportuar në BERZH.

3.5

Zhvilloni një program
monitorimi të cilësisë së
ujërave të ndotura, përfshirë
a) ujërat e zeza të
papërpunuara dhe llumrat
septike

Vendosni monitorim të
përhershëm dhe siguroni
shëndetin dhe sigurinë
mjedisore dhe njerëzore.

Berzh PR 3, # 2627

Burimet Vetanake.
Pergjegjesia:
KRUM, Komuna,
MAPH

Vazhdimisht pas
përfundimit të
veprimit ESAP 3.4
Themelimi i
laboratorit.

Rezultatet e monitorimit
bëhen të disponueshme
për publikun me
identifikimin e qartë të
statusit të
pajtueshmërisë me
standardet kombëtare
dhe të BE-së.
Rezultatet e monitorimit
dhe raporti vjetor
mjedisor dhe social për
BERZH me informacionin
e kërkuar.

b) shkarkimet industriale në
rrjetin e kanalizimeve
c) rrjedhjet e trajtuara
d) llum i stabilizuar

Orari

Caku dhe Kriteret e
Vlerësimit për
Zbatim të
Suksesshëm

Statusi

Nr.

3.6

Veprimi

Zhvillimi dhe implementimi i
masave të menaxhimit dhe
monitorimit të EHSSL për
fazat e ndërtimit dhe
funksionimit

Rreziqet Mjedisore
& Sociale
(Përgjegjësia
/Përfitimet)
Kontrollet efektive të
EHSSL janë vendosur për
fazat e ndërtimit dhe
funksionimit

Kërkesa
(Legjislative,
BERZH KP,
Praktika më e
mirë)
Berzh PR1, 2
ILO

Resurset,
Nevojat për
investim,
Përgjegjësia
Burime vetanake,
konsultante dhe
koha
menaxheriale.

Orari

Caku dhe Kriteret e
Vlerësimit për
Zbatim të
Suksesshëm

Brenda 12 muajve
nga fillimi i
projektit

Monitorimi i dokumentuar
i pajtueshmërisë së
kërkesave të EHSSL

Gjatë fazave të
projektimit dhe
funksionimit

Plani i dokumentuar i
monitorimit dhe masat e
zbatuara të kontrollit.

Sipas planit të
propozuar të
investimeve për
Fazën II, veprimi i
kushtëzuar varet
nga
disponueshmëria
e burimeve

Faza e II e FTUZ, duke
përfshirë heqjen e plotë
të lëndëve ushqyese
është operacionale, me
shkarkime të ujërave të
zeza në përputhje me
standardet kombëtare
dhe ato të trajtuara nga
KE

Përgjegjësia:
KRUM

3.7

Zhvilloni masa të
menaxhimit, monitorimit dhe
kontrollit të erërave

Zbutja efektive e erërave
në kanalizimin e ujërave
të zeza dhe kanalizimet /
pusetat

BERZH PR 2

Fondet e alokuara
për eliminimin e
erërave të
kanalizimit të
ujërave të zeza në
buxhetin e PIP.
Konsulent i
Dizajnit, KRUM.
Përgjegjësia:
KRUM

3.8

Zbatimi i heqjes së zgjeruar
të lëndëve ushqyese nën
Faza II FTUZ në përputhje
me planet e investimeve të
rëna dakord për të
përmbushur pajtueshmërinë
e plotë të BE-së për trajtimin
e cilësisë së rrjedhës.

Dizajni, ndertimi dhe
operimi i fazes se II te
FTUZ te ri, per te
siguruar trajtimin e te
gjitha ujerave te
mbledhura në përputhje
me kërkesat kombëtare
dhe të BE-së

Standardet
kombëtare dhe të
BE-së për
shkarkimin e
ujërave të zeza për
ujërat e ndotura
komunale;
Kërkesa e Politikës
Mjedisore dhe
Sociale të BERZH
2014

Burimet vetanake,
konsulentët e
jashtëm, buxheti
ose burimet e
investimeve në
përputhje me
Studimin e
Fizibilitetit 2019
Përgjegjësia:
KRUM

Statusi

Nr.

PR4
4.1

4.1.1

Veprimi

Rreziqet Mjedisore
& Sociale
(Përgjegjësia
/Përfitimet)

Kërkesa
(Legjislative,
BERZH KP,
Praktika më e
mirë)

Resurset,
Nevojat për
investim,
Përgjegjësia

Orari

Caku dhe Kriteret e
Vlerësimit për
Zbatim të
Suksesshëm

Brenda 12 muajsh
nga fillimi i
projektit.

Dëshmia e dokumentuar
e një fushëveprimi të
zgjeruar të SHSP.

Brenda 12 muajsh
nga fillimi i
projektit.

Dëshmia e dokumentuar
e një sistemi për
raportimin e incidenteve.

Brenda 12 muajsh
nga fillimi i
projektit.

Procedurat e
dokumentuara, rezultatet
e identifikimit të
rreziqeve SHSP.

Shëndeti dhe Mbrojtja në punës
Përmirësoni sistemin dhe
praktikat e menaxhimit të
shëndetit dhe sigurisë në
punë duke ndërmarrë
veprimet në 4.1.1-4.1.5
Mbulimi i objekteve dhe
vendeve të reja.

Menaxhim i përmirësuar
çështjeve të shëndetit
dhe sigurisë.
Udhëzime për PR4 gjatë
Covid
https://www.ebrd.com/co
vid19-workplace.pdf

BERZH KP2, #17
(Përputhja me PR
4)

Zhvillimi i sistemit për
raportim të aksidenteve,
lëndimeve dhe sëmundjeve.

Raportim i përmirësuar
dhe përgjigje përkatëse
ndaj incidenteve në
SHSP.

BERZH KP4, #11

SHSPAS 18001
Sistemi i
menaxhimit SMSH

Resurset e
brendshme,
konsultantët dhe
koha e
menaxhimit.
Përgjegjës: KRUM
Resurset e
brendshme,
konsultantët dhe
koha e
menaxhimit.
Përgjegjës: KRUM

4.1.2

Përditësimi i vlerësimit të
rrezikut të shëndetit dhe
sigurisë për të mbuluar
objektet, vendet dhe
funksionet e reja. Identifikoni
rreziqet specifike të SHSP
dhe sigurohuni që të
zbatohen të gjitha masat e
përshtatshme të kontrollit të
rrezikut

Menaxhimi efektiv,
kontrolli dhe zvogëlimi i
të gjitha rreziqeve
ekzistuese dhe të
mundshme për SHSP.
Garantimi i sigurisë për
punëtorët.

BERZH KP2 #17
SHSPAS 18001
Sistemi i
menaxhimit SMSH

Resurset e
brendshme,
konsultantët dhe
koha e
menaxhimit.
Përgjegjës: KRUH

Statusi

Nr.

4.1.3

Veprimi

Zhvilloni procedurat e
sigurisë në vend dhe
sigurohuni që ato të jenë të
pranishme në vend me qasje
të lehtë për të gjithë
punonjësit, duke përfshirë
punonjësit e kontraktorëve.
Dokumenti i kontratës
kërkon nga kontraktorët të
dokumentojnë procedurat
dhe pajtueshmërinë në
fushat e mëposhtme:
Procedurat për sigurimin e
rrethojave adekuate dhe
kordonimit të vendeve të
ndërtimit.

Rreziqet Mjedisore
& Sociale
(Përgjegjësia
/Përfitimet)

Kërkesa
(Legjislative,
BERZH KP,
Praktika më e
mirë)

Resurset,
Nevojat për
investim,
Përgjegjësia

Orari

Caku dhe Kriteret e
Vlerësimit për
Zbatim të
Suksesshëm

Kërkesat ligjore
Menaxhim i përmirësuar
çështjeve të shëndetit
dhe sigurisë.

BERZH KP2, #17

Resurset e
brendshme.
Përgjegjës: KRUM
dhe Komuna

Sipas rëndësisë

Dëshmitë e
dokumentuara të
provizionit të kërkuar.

Kërkesat ligjore

BERZH KP 2, #17

Financim nga
BERZH-i.
Përgjegjës: KRUM
dhe Komuna

Pas hapjes së
objekteve

Rezultatet e auditimit në
raport t’i sigurohen
BERZH-it.

Shenjëzim të përshtatshëm
për shëndetin dhe sigurinë
në vendet ndërtimit dhe në
ato operative.
Sigurohuni që të gjitha
vendet të kenë kuti të
nevojshme për Ndihmë të
Parë.
4.1.4

Aranzhimi i auditimit të SHSP
pas hapjes së objekteve të
projektit sipas standardeve
kombëtare dhe Kërkesave të
BERZH-it.

Përmirësoni çështjet e
menaxhimit, shëndetit
dhe sigurisë dhe
zvogëloni rrezikun.

Statusi

Nr.

4.1.5

Veprimi

Zgjerimi dhe zbatimi
Përgatitjes për Emergjenca
dhe Planit/Procedurave për
Përgjigje për t’u ballafaquar
me emergjencat brenda dhe
jashtë lokacionit të FTUZ,
incidenteve kryesore të
çështjeve të ndotjes dhe
shqetësimeve shëndetësore,
përfshirë objektet e reja.
Procedurat do të përfshijnë
masat për mënyrat se si të
informohet publiku për
incidentet me ndikim të
mundshëm në shëndetin
publik dhe kërkesa për së
paku një ushtrim vjetor për
të testuar efektivitetin e
procedurave.

Rreziqet Mjedisore
& Sociale
(Përgjegjësia
/Përfitimet)

Kërkesa
(Legjislative,
BERZH KP,
Praktika më e
mirë)

Kërkesat ligjore.
Parandaloni ndikimin
negativ të SMSH tek
punonjësit dhe
komunitetet lokale.

BERZH KP4, #35 37

Përmirësimi i menaxhimit
të çështjeve
shëndetësore dhe të
sigurisë dhe zvogëlimi i
rreziqeve.
Përkujdesja për sigurinë
e punonjësve.

EBRD PR 2, #17

Resurset,
Nevojat për
investim,
Përgjegjësia
Resurset e
brendshme, dhe
koha e
menaxhimit, kostot
për verifikim.

Orari

Caku dhe Kriteret e
Vlerësimit për
Zbatim të
Suksesshëm

Brenda 12 muajsh
nga fillimi i
projektit.

Planet për reagime ndaj
emergjencave, të
dokumentuara dhe
verifikuara

Sa më parë,
implementuar ne
fazat e ndertimit
dhe funksionimit

Procedurat për punën e
hapësirës së kufizuar dhe
sigurinë e hendekut /
sigurinë e punimeve në
tokë janë zhvilluar dhe
kopjuar e furnizuar në
Bankë
Detektorët e gazit dhe
udhëzimet / mbikëqyrjet
e duhura sigurohen stafit
për çdo hapësirë të
kufizuar që punon

Përgjegjës: KRUM

Ofrimi i trajnimit relevant.
4.1.6

Zhvillimi dhe implementimi i
Planit (eve) të Menaxhimit te
Shëndetit dhe Sigurisë në
Ndërtim dhe Operim (ose
azhurnoni ato ekzistuese,
sipas rastit), për të përfshirë
procedurat specifike për
punën e hapësirës së
kufizuar, sigurinë e hendekut
/ punimet e gërmimit në
tokë, sigurinë elektrike,
punën në lartësi, etj.

EBRD PR4, #12-16
Praktika më e mirë
dhe të dhënat e
kaluara të
incidenteve /
aksidenteve nga
sektori i ujërave të
ndotura

Mbeshtetja per
nenshkrimet,
konsultantët dhe
koha e
menaxhimit.
Përgjegjësia:
KRUM

Statusi

Nr.

PR5
5.1

PR6
6.1

Veprimi

Rreziqet Mjedisore
& Sociale
(Përgjegjësia
/Përfitimet)

Kërkesa
(Legjislative,
BERZH KP,
Praktika më e
mirë)

Resurset,
Nevojat për
investim,
Përgjegjësia

Orari

Caku dhe Kriteret e
Vlerësimit për
Zbatim të
Suksesshëm

Blerja e tokës, rivendosja e pavullnetshme dhe zhvendosja ekonomike
Si pjesë e zbatimit të Kuadrit
të Blerjes së Tokës dhe
Rivendosjes së Jetesës
(LALRF), zhvilloni një Plan të
Detajuar të Blerjes së Tokës
dhe Planit të Rivendosjes së
Jetesës (LALRP) për të
siguruar që ndikimet mbi
përdoruesit e prekur të tokës
minimizohen dhe zbuten në
përputhje me PR5. LALRP të
bihet dakord me BERZH /
EIB përpara implementimit.

Sigurohuni që blerja e
tokës dhe procesi i
restaurimit të jetesës të
zbatohet në përputhje
me parimet e
përshkruara në LALRF.

BERZH PR5 #1- 39

Konsulent, burime
të brendshme ose
konsulentë të
jashtëm dhe koha
e menaxhimit

LALRP u zhvillua
gjatë fazës së
dizajnit; Zbatimi i
LALRP para fazës
së ndërtimit të
Projektit.

Raportet e ofruara në
BERZH në baza të
rregullta.

Gjatë fazës së
ndërtimit

Kërkesat dhe procedurat
përkatëse të përgatitura
dhe zbatuara.

Përgjegjësia:
Komuna

Dokumentacioni i
zgjidhjeve të
kompensimit me
personat e prekur dhe
verifikimi i pagesave dhe
ndihmës së ofruar..

Biodiversiteti dhe resurset e gjalla natyrore
Zhvillimi dhe zbatimi i
procedurave për të ruajtur
speciet, popullatën dhe
vendbanimet e tyre, për të
minimizuar shqetësimet,
humbjen e florës dhe faunës
gjatë fazave të ndërtimit dhe
funksionimit, duke përfshirë
parashikimet e lejes
mjedisore.
Përfshihen këto në kontratat
e ndërtimit dhe procedurat /
manualet e O&M.
Rritja e ndërgjegjësimit
mjedisor midis Kontraktuesit
dhe stafit të MRWC.

Përkujdesja për
minimizimin e dëmtimit
gjatë ndërtimit dhe
kthimi i kushteve
fillestare pas përfundimit.

BERZH PR1, PR6
Ligji për mbrojtjen
e natyrës

Konsultanti i
projektimit, KRUM.
Kontraktorët.
Përgjegjës: KRUM
dhe Komuna

Statusi

Nr.

Veprimi

PR8

Trashëgimia kulturore

8.1

Zhvillimi dhe implementimi i
procedurave të gjetjes së
rastit për fazën e ndërtimit

PR10
10.1

Rreziqet Mjedisore
& Sociale
(Përgjegjësia
/Përfitimet)

Sigurohuni që çdo
zbulim i rastit të njihet
dhe të merren masat e
nevojshme.
Sigurohuni që stafi
përkatës dhe
Kontraktori të jenë
trajnuar për kërkesat e
tij

Kërkesa
(Legjislative,
BERZH KP,
Praktika më e
mirë)

BERZH PR8
Ligji për
trashëgiminë
kulturore

Resurset,
Nevojat për
investim,
Përgjegjësia

Konsulent i
Dizajnit, KRUM.

Orari

Gjatë fazës së
ndërtimit

Kontraktorët.
Përgjegjësia:
KRUM dhe
Komunat

Caku dhe Kriteret e
Vlerësimit për
Zbatim të
Suksesshëm

Dokumentuar dhe
verifikuar rastet gjen
procedurat e
përgatitura dhe të
zbatuara.

Zbulimi (publikimi) i informatave dhe angazhimi i akterëve
Finalizimi i Planit të
Angazhimit të Akterëve
(PAA) i përgatitur gjatë
përditësimit të Studimit të
Fizibilitetit dhe zbatimi i tij.
Përditësimi i PAA-së sipas
nevojës me informata të reja
lidhur me zbatimin e
projektit.
Sigurohuni që provizionet që
lidhen me kontraktorët u
janë nënshtruar
kontraktuesve përmes
dokumenteve të tenderit dhe
kontratave të punës.

Përkujdesja që akterët të
informohen si duhet dhe
konsultohen për çështjet
që mund t’i prekin ata,
gjatë ndërtimit dhe
operimit.

BERZH KP10 #1-27
Shënim udhëzues
për zbulimin e
informacionit dhe
angazhimin e
palëve të
interesuara (PR10)
gjatë pandemisë
Covid
https://www.ebrd.c
om/covid19consultation.pdf

Resurset e
brendshme dhe
koha e
menaxhimit.
Përgjegjës:
Administrata
Komunale e
Mitrovicës (faza e
ndërtimit) dhe
KRUH (faza e
operimeve),
përkrahur nga CDP
TC

Azhurnimi i SEP
para ndërtimit dhe
implementimit
gjatë gjithë
kohëzgjatjes së
Projektit

Dëshmitë e zbatimit të
SEP raportuar në BERZH
përmes AESR.
Aktivitetet e komunikimit
dhe angazhimit të palëve
të interesuara të
dokumentuara.

Statusi

