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Zvicër – Kosovë Programi Mbështetës për Qeverisje Lokale dhe Decentralizim (LOGOS)

Në këtë kontekst, SDC-ja ka financuar Zvicër-Kosovë Programin Mbështetës për Qeverisje Lokale dhe 
Decentralizim (LOGOS) e cila operon në 9 komuna në pjesën juglindore të Kosovës. Programi promovon 
zhvillimin e qeverisjes lokale dhe reformat e decentralizimit në komunat e Kosovës, duke kontribuar kështu 
në stabilizimin e përgjithshëm të sundimit të ligjit dhe demokracisë të një shteti multietnik të Kosovës dhe 
shoqërisë.

Në fazë e parë, LOGOS-i përfshiu një komponent të fortë në nivel fshati, e cila përbehej nga aktivitetet me 
këshillat e fshatit dhe shoqërinë civile. Këto aktivitete ,së bashku me komunat, kanë kontribuar në zhvillimin e 
menaxhimit të kapaciteteve të qeverisjes në nivel nën-komunal (shërbimet publike) dhe, si ndikim anësor, në 
përmirësimin e infrastrukturës lokale. 

Në vazhdimin e fazës së dytë, LOGOS-i fokusohet në zhvillimin ekapaciteteve të komunave për:

1. Planifikim dhe menaxhim të burimeve,

2. Administratë dhe shërbimet publike, dhe

3. Kapitalizim dhe përhapja e përvojave.

Asnjëra nga komunat në republikën e Kosovës nuk kanë të hartuar një plan për menaxhim të mbeturinave. 
Komuna e Hanit të Elezitështë njëra ndër komunat e para që ka të hartuar planin i cili do t’iu ndihmojë atyre 
që më mirë të mbledhin dhe të menaxhojnë mbeturinat e prodhuara në komunë. Plani për menaxhimin e 
mbeturinave është një mjet shumë i mirë i cili do ti ndihmon komunat që të planifikojnë dhe zbatojnë një sistem 
më të avancuar për menaxhim të mbeturinave. Përveç kësaj plani udhëzon komunën se sa buxhet duhet ndar 
për një vit fiskal me qëllim që të bëhet mbledhja dhe përmirësohet  bartja e mbeturinave nga familjet deri te 
deponitë. Plani gjithashtu përmban llogaritje me shumë detaje sa i përket shpenzimeve për kompaninë e cila 
do të menaxhoj mbeturinat duke parapa edhe tarifat mujore për familje dhe për biznese. 
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Foto 1: Hani i Elezit
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I. FJALA E KRyETARIT TË KOMUNËS 
SË HANIT TË ELEZIT

Për komunën e Hanit të Elezit, që nga fillimi i funksionimit të saj, ,menaxhimi i mbeturinave është kon-
sideruar si një sfidë me të cilën kjo komunë duhej të përballej dhe të gjejë një zgjidhje afatgjatë. Nevoja 
për investime në kushte e rrethana të kufizuara  financiare, nevoja për ndërgjegjësimin e qytetarëve 
por edhe problemet në interpretimet ligjore kanë bërë që kjo sfidë të jetë aktuale edhe sot e kësaj dite.
Në bazë të Ligjit për Vetëqeverisjen Lokale në Kosovë, komunat janë kompetente për sigurimin dhe 
mirëmbajtjen e shërbimeve publike dhe shërbimeve komunale, përfshirë këtu furnizimin me ujë, 
kanalizimin, trajtimin e ujërave të zeza dhe menaxhimin e mbeturinave, mirëpo  mospërputhja e Ligjit 
për Ndërmarrjet Publike dhe pronësia e ndërmarrjeve publike ka bërë që problematika e menaxhimit  
të mbeturinave të ngritet në një nivel më të lartë të shqyrtimit dhe analizës.
Sipas Ligjit për Mbeturinat, komunat kanë të drejtë t’i përgatisin planet e veta lokale për menaxhimin 
e mbeturinave të ngurta dhe t’i bëjnë planet e duhura operative për grumbullimin e mbeturinave në 
mënyrë më efektive.
Sidoqoftë, angazhimi i komunës si institucion që të vihet në shërbim të qytetarëve asnjëherë nuk është 
vënë në pyetje, pa marrë parasysh sfidat dhe problemet qoftë  financiare,funksionale apo ligjore.
Në këtë drejtim përgatitja e një dokumenti për ”,Menaxhimin e mbeturinave” vetëm sa e dëshmon seri-
ozitetin dhe përkushtimin e komunës së Hanit të Elezit që këtij problemi t’i qaset me tërë kapacitetin e 
vet, dhe të jetë komuna e parë në Republikën e  Kosovës që do ta ketë një dokument gjithëpërfshirës.
Harmonizimi i këtij dokumenti me legjislacionin kombëtar dhe Direktivat e BE-së na bënë të besojmë 
se kemi arritur të hartojmë një strategji afatgjatë të menaxhimit të mbeturinave.
Koncepti  i  detajuar për menaxhimin e mbeturinave në qytet dhe në vendbanimet rurale të Hanit të 
Elezit, themelimi i një rrjeti funksional për grumbullimin e mbeturinave, krijimi i një plani për menax-
himin e mbeturinave dhe mbështetja financiare e programeve për ngritjen e vetëdijes publike  si dhe 
themelimi i  një ndërmarrjeje publike që i parasheh ky dokument, do të jetë strategjia e komunës së 
Hanit të Elezit për ta menaxhuar këtë problematikë në mënyrë afatgjatë.
Për të ardhur deri te ky dokument është dashur kohë, angazhim dhe përkushtim i grupit punues të 
komunës së Hanit të Elezit i cili në mënyrë të veçantë e ka shtjelluar këtë problematikë në përputhje 
me planet zhvillimore strategjike.
Ata që në veçanti duhet t’i falënderojmë  janë partnerët tanë  nga projekti “Zvicër-Kosovë përkrahje 
qeverisjes Lokale dhe Decentralizim LOGOS”, i implementuar nga HELVETAS Swiss Intercoopera-
tion, i financuar nga Qeveria Zvicerane. Këta partnerë  me ekspertiza  profesionale, shkëmbim të 
përvojave dhe udhëtime studimore  ia mundësuan grupit punues  hartimin e këtij dokumenti.

Kryetari  i Komunës së Hanit të Elezit
Rufki Suma
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II. FJALA E NORBERT PIJLS 
KOORDINATOR I LOGOS-IT

Një nga gjërat e para që qytetarët presin nga komuna është një ambient i pastër për jetesë. Kënaqësia 
e tyre në lidhje me komunën është e lidhur drejtpërdrejt me të. Kjo është arsyeja pse ajo duhet të jetë 
prioritet i çdo kryetari të komunës për t`u siguruar se komuna e tij është e pastër. Për fat të keq kjo 
nuk është ende realitet. 
Problemi i mbeturinave në Kosovë ka qenë në rritje të vazhdueshme që nga vitet e nëntëdhjeta. Për 
shkak të ndryshimit të modeleve të konsumit, sasia dhe llojet e mbeturinave janë rritur. Në të njëjtën 
kohë strukturat e reja komunale dhe rajonale nuk kanë qenë në gjendje që në mënyrë efektive dhe 
efikase të organizojnë grumbullimin dhe asgjësimin e tyre.
Në ditët e sotme  mbeturinat i ndotin qytetet, fshatrat dhe natyrën. Në pranverë, pak  para se pemët të 
lulëzojnë, mund të shihni qese najloni të varura nëpër degë përgjatë lumenjve. Disa specialistë janë 
seriozisht të shqetësuar se ujërat nëntokësore janë në pikën e të qenit ujëra të ndotura.
Nuk ka qenë gjithmonë kështu. Gjeneratat e vjetra kujtojnë një Kosovë të pastër. Njerëzit i merrnin 
qeset me vete kur shkonin në dyqane. Njerëzit i kthenin shishet e tyre në dyqanet ku i kishin blerë ato. 
Këto kujtime do të thonë se  mund ta pastrojmë Kosovën përsëri. 
Kur filloi faza e II-të e  LOGOS-it në vitin 2010, ishte e qartë se grumbullimi i mbeturinave të ngurta 
duhet të jetë pjesë e programit tonë. Unë kam qenë shumë i kënaqur kur kryetari i komunës së Hanit 
të Elezit iu përgjigj pozitivisht ofertës tonë për të ndihmuar në këtë fushë.
Gjatë 2 viteve të fundit ne e kemi ndihmuar komunën në hartimin e planit të menaxhimit të mbeturinave 
të ngurta. Së pari e kemi përcaktuar sasinë, llojet dhe vendet e mbeturinave të prodhuara. Pastaj kemi 
llogaritur se sa para do të jenë të nevojshme që sistemi të funksionojë në mënyrë të qëndrueshme. 
Bazuar në këto të dyja  i kemi vendosur objektivat për vitet e ardhshme. Ne kemi përfunduar me or-
ganizimin e takimeve me qytetarët dhe me Kuvendin Komunal për t’i marrë informatat e tyre kthyese 
si dhe mbështetjen e tyre.
Plani i menaxhimit të mbeturinave të ngurta është një hap i rëndësishëm për ta pastruar mjedisin, 
por ne duhet ta kuptojmë se ky është vetëm fillimi. Pagesat duhet të mbledhen. Duhet të themelohet 
dhe të menaxhohet një kompani komunale. Duhet të bëhen investime. Qytetarët duhet ta ndryshojnë 
sjelljen e tyre. Kjo kërkon ende shumë punë. Por  ia vlen.
Ishte shumë e rëndësishme për LOGOS-in të punojë për së afërmi me zyrtarët komunal. Ata do të 
duhet ta realizojnë planin në vitet e ardhshme. Ne duam t’i falënderojmë të gjithë për angazhimin e 
tyre për ta bërë Hanin e Elezit një vend më të pastër.

Norbert Pijls
Menaxheri i Projektit LOGOS Faza e II-të
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Foto: pamje nga qyteti me mbeturina
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Harta e vijës rrugore për mbledhjen dhe grumbullimin e mbeturinave në komunën e Hanit të Elezit
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Harta 1: Harta e mëposhtme paraqet hartën vijës me orar të mbledhjes së mbeturinave

E Hënë (08:00-16:00) (33km)
Krivenik 09:00-10:00,
Seqishtë(rr.UÇK-
së10:00-10:30
rr.Veli Ballazhi10:30-11:00
rr.SuadBarava 11:00-11:30,
Dëshmorët e Krivenikut 
11:30-12:00).

E Martë (08:00-16:00) (8km)
Rr. Adem Jashari 09:00-
10:00,
Dëshmorët e Kombit 10:00-
10:30,
XhemsedinSuma 10:30-11:00
Nuri Bushi 11:00-11:30 ,
Isa Berisha 11:30-12:00,
Lagjja e Vlashve12:00-12:30

E Mërkurë (08:00-16:00)  
(20km)
Gorancë09:00-10:30
Rezhancë10:30-11:00
Hunel11:00-11:15
Kollomoqe11:15-11:30
Meliq 11:30-12:00
Brava 12:00-12:30
Të Përndjekurit 12:30-13:00

E Enjte(08:00-16:00) (14km)
P aldenicë9:00-10:00
Driton &GafurrLoku 10:00-
11:00
Elham Curri 11:00-11:30
Imri Curri11:30-11:30-12:00, 
Izet Bushi 12:00-12:30,
Imer Vila 12:30-13:00.

E Shtunë (08:00-16:00) 
(8km)
Adem Jashari 09:00-10:00,
Dëshmorët e Kombit 10:00-
10:30
XhemsedinSuma10:30-11:00 
Nuri Bushi 11:00-11:30,
Isa Berisha 11:30-12:00,
Martirët Bushi 12:00-12:30,
HyseinSuma-fsh.Dimcë 
12:30-13:00.
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III. SHKURTESAT

AKK  Asociacioni i Komunave të Kosovës
BD  Bordi i Drejtorëve
BE  BashkësiaEvropiane
AKMM  Agjencioni Kosovar për Mbrojtjen e Mjedisit (MMPH)   
KKMD  Kompania Kosovare për Menaxhimin e Deponive
MEF  Ministria e Ekonomisë dhe Financave
MMPH  Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor
MAPL  Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal
NJPM  Njësia për Politika dhe Monitorim të Ndërmarrjeve Publike (MEF)
NP  Ndërmarrjet Publike
PSP  Pjesëmarrja e Sektorit Privat
KRGM  Kompanitë Regjionale për Grumbullimin e Mbeturinave
SCO/ZZB Zyra Zvicerane për Bashkëpunim
PMMN  Plani për Menaxhimin e Mbeturinave të Ngurta
AMN  Analizat e Mbeturinave të Ngurta
ZRRUM Zyra e Rregullatorit për Ujë dhe Mbeturina
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IV. PËRKUFIZIMET DHE NOCIONET 
E MBETURINAVE

Mbeturinë – është çdo substancë ose lëndë që i përket një kategorie të mbeturinave të cilën zotëruesi 
e hedh, mendon  ta hedh, ose është e nevojshme që të hidhet.
Menaxhimi i mbeturinave - nënkupton mbledhjen, bartjen, trajtimin, ripërdorimin, përpunimin, riciklim-
in dhe deponimin e mbeturinave, përfshirë mbikëqyrjen e këtyre veprimtarive dhe kujdesin e mëtejmë 
të deponive, duke përfshirë edhe veprimet e ndërmarra nga tregtari apo ndërmjetësuesi.
Trajtimi i mbeturinave – nënkupton procesin fizik, kimik, biologjik, termal, duke përfshirë edhe klasi-
fikimin, që ndryshon karakteristikat e mbeturinave ashtu që  të zvogëlohet vëllimi apo natyra e dëm-
shme e tyre, të lehtësohet manipulimi me mbeturina ose të përmirësohet riciklimi.
Grumbullimi i mbeturinave – është aktivitet sistematik i grumbullimit, klasifikimit dhe/ose përzierjes 
së mbeturinave për qëllime të transportit.
Mbeturinat e rrezikshme – janë  mbeturinat që kanë së paku një nga karakteristikat në vijim: shpër-
thyese; oksiduese; të ndezshme; ngacmuese; të dëmshme; toksike; kancerogjene; korrozive; infek-
tive; teratogjenike; mutagjene; lirojnë gazra toksike në kontakt me ujin, ajrin ose acidin; në gjendje  të 
krijojnë një tjetër substancë të ‘rrezikshme’; ekotoksike.
Mbeturinat e parrezikshme – janë mbeturinat që nuk paraqesin ndonjë rrezik për mjedisin dhe shën-
detin e njeriut dhe nuk posedojnë karakteristika të mbeturinave të rrezikshme.
Mbeturinat inerte – janë mbeturinat të cilat nuk pësojnë ndonjë ndryshim të rëndësishëm fizik, kimik 
apo biologjik në vendet ku janë deponuar. Mbeturinat inerte nuk treten, nuk ndizen ose nuk reagojnë 
fizikisht apo kimikisht, nuk zbërthehen biologjikisht në kontakt me materiet tjera dhe nuk ndikojnë në 
mënyrë të ndjeshme në mjedisin dhe shëndetin e njeriut.. I tërë kullimi dhe përmbajtja ndotëse e mbe-
turinës, mbetjet ekotoksike duhet të jenë të vlerës së papërfillshme dhe të mos rrezikojnë cilësinë e 
ujërave sipërfaqësore dhe/ose  nëntokësore. 
Mbeturinat komunale – janë mbeturina nga amvisëritë, si dhe mbeturina nga aktivitetet tjera të cilat, 
për shkak të përbërjes dhe natyrës së tyre janë të ngjashme me mbeturinat shtëpiake.
Mbeturinat komerciale – nënkuptohen mbeturinat nga lokalet që përdoren tërësisht apo kryesisht 
për qëllimet e tregtisë ose biznesit, ose edhe për qëllime sportive, rekreative, arsimore, apo argë-
tuese, por nuk përfshijnë mbeturinat shtëpiake ose mbetjet industriale. 
Mbeturinat industriale – janë mbeturina që prodhohen nga aktivitetet ose proceset industriale, arti-
zanale dhe veprimtari të tjera të prodhimit.
Kompostimi – është një proces i kontrolluar biologjik për zbërthimin e mbeturinave organike nga 
mikroorganizmat në prani të oksigjenit, rezultati i së cilës është komposti.
Mbeturinat nga ndërtimet dhe demolimet – përfshijnë mbeturina të prodhuara gjatë ndërtimit, të ri-
modelimit, riparimit të objekteve të banimit individual dhe kolektiv, objekteve tregtare etj. Komponentet 
kryesore të këtyre mbeturinave janë: guri, betoni, tulla, komponente hekuri, komponente plumbi,  kom-
ponente elektrike etj.
Mbeturinat bujqësore – përfshijnë mbeturinat që janë prodhuar gjatë aktiviteteve të ndryshme bu-
jqësore, si: përdorimi i pesticideve, prodhimi i verës, përpunimi dhe prodhimi i aktiviteteve bujqësore 
dhe blegtorale.
Mbeturinat infektive – përfshijnë mbeturinat me potencial të rrezikut të lartë të infektimit nëse puno-
het ose veprohet me to. Ato mund të dëmtojnë shëndetin e qytetarëve dhe mjedisin. Këto mbeturina 
gjenerohen nga spitalet dhe institucionet e tjera shëndetësore, kafshët e ngordhura, thertoret etj. 
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Mbeturinat speciale – përfshijnë mbeturinat radioaktive, kontejnerët e përdorur për gazrat nën pre-
sion, mbeturinat që përmbajnë përqendrim të lartë të metaleve të rënda toksike (arseniku, plumbi etj.), 
produktet kimike të skaduara.
Mbeturinat kimike dhe farmaceutike – përfshijnë produkte kimike dhe farmaceutike brenda pa-
ketimit të tyre.
Djegia – trajtimi termik i mbeturinave. Ky është një proces i komplikuar, për shkak se furrat e përdoru-
ra për djegie duhet t’i përmbushin standardet e caktuara për mbrojtjen e mjedisit. Ky është një proces 
i shtrenjtë dhe ekonomikisht i pafavorshëm por i nevojshëm. 
Mbeturinat nga qelqi – kryesisht janë mbeturinat e paketimit që mund të riciklohen me sukses.
Mbeturinat nga plastika – janë mbeturina që nuk degradohen biologjikisht,, të krijuara kryesisht për 
qëllime të paketimit. 
Mbeturinat organike – janë mbeturina që degradohen biologjikisht përmes proceseve aerobe apo 
anaerobe. Në këtë grup të mbeturinave hyjnë edhe mbeturinat organike të klasifikuara si mbeturina 
nga ushqimi, mbeturinat bujqësore, letra etj.
Riciklimi – nënshtrimi i mbeturinave ndaj ndonjë procesi ose trajtimi për t’i bërë tërësisht apo pjesërisht 
të ri-përdorshme.
Përpunues i mbetjeve– kompania e përfshirë në mbledhjen e materialeve të riciklueshme nga mbled-
hësit individual apo nga pikat e grumbullimit. Ata janë “ndërmjetësit” që i përgatisin materialet për ek-
sport, ose për transport deri te uzina. 
Pika e grumbullimit – Disa përpunues të mbetjeve  kanë vendosur pika të  grumbullimit nëpër tërë 
rajonin e tyre përkatës ose të komunës. Këto pika janë thjeshtë pika të shkarkimit për mbledhësit indi-
vidual. Kur materiali ka arritur një peshë të caktuar, përpunuesit e mbetjeve i largojnë materialet nga 
kjo pikë dhe i dërgojnë ato në institucionin qendror për përpunim të mëtutjeshëm.
Uzinat – Gjithashtu të njohura si objekte të prodhimit, këto kompani nuk janë vetëm të angazhuara 
në mbledhjen e materialeve të riciklueshme, por edhe për  përdorimin e materialeve për të krijuar 
produkte finale. Produktet finale që gjenden  në Kosovë janë fshesat plastike dhe brushat, rrethojat 
dekoruese nga alumini, tubat plastike dhe qeset për mbeturina, dhe kartonët për vezë.
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KAPITULLI 1 – HISTORIKU

1.1. Problematika e përgjithshme e mbeturinave në Kosovë
Menaxhimi i mbeturinave mbetet një çështje prioritare për komunat në Kosovë. Sasia e mbeturinave 
të mbledhura është duke u rritur, ndërsa infrastruktura ekzistuese nuk është adekuate dhe nuk për-
puthet me standardet e BE-së. Duhet të bëhen zgjidhje të përshtatshme për problemet me menax-
himin e mbeturinave. Vonesat në gjetjen e zgjidhjeve për të gjitha llojet e mbeturinave kanë rezultuar 
me situatën aktuale e cila është mjaft  kritike.
Vështirësitë në sektorin e mbeturinave në Kosovë janë të shumëfishta. Ka njohuri të pamjaftueshme 
në lidhje me praktikat e menaxhimit të mbeturinave dhe trendet që aktualisht zbatohen në BE; edukimi 
i pamjaftueshëm i publikut dhe i të punësuarve në kompanitë që merren me menaxhimin e mbeturi-
nave në lidhje me parandalimin e mbeturinave, reduktimin, dhe riciklimin; krijimi i deponive të shumta 
ilegale të mbeturinave komunale; mungesa e organizimit dhe e sistemit të klasifikimit për ndarjen 
e mbeturinave komunale; zbatimi i pjesshëm i legjislacionit mjedisor për mbeturina; mungesa e të 
dhënave dhe sistemit të informimit për menaxhimin e mbeturinave; zbatimi i pamjaftueshëm i parimit 
“ndotësi paguan”; vështirësitë në procesin e rajonalizimit të kompanive dhe të infrastrukturës, etj.
Institucionet përgjegjëse për menaxhimin e mbeturinave janë Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit 
Hapësinor (MMPH), Agjencioni Kosovar për Mbrojtjen e Mjedisit (AKMM), Kompania Kosovare për 
Menaxhimin e Deponive (KMDK), kompanitë rajonale dhe lokale për grumbullimin e mbeturinave dhe 
komunat. 
Kompanitë rajonale për grumbullimin e mbeturinave (KRGM) janë përgjegjëse për mbledhjen, trans-
portin, si dhe shkarkimin e mbeturinave në deponitë sanitare, dhe KMKD-ja është përgjegjëse për me-
naxhimin e zonave të licencuara të deponisë sanitare. Sektori i grumbullimit të mbeturinave të ngurta 
në komuna ka një karakter publik, dhe është duke u zbatuar nga shtatë kompani rajonale, të cilat janë 
të licencuara për t’i mbledhur dhe transportuar mbeturinat në të gjitha komunat në mbarë Kosovën, si 
dhe një kompani qendrore (KMDK) që është e licencuar për  t’i menaxhuar deponitë në Kosovë.
Sipas Ligjit për Mbeturinat, komunat janë të detyruara t’i hartojnë planet lokale komunale për menax-
himin e mbeturinave të ngurta (PMMN). Këto plane do t’u mundësonin komunave që ta bënin planin 
e duhur të veprimit dhe ta bënin grumbullimin e mbeturinave në mënyrë më efektive. Edhe ndarja e 
mbeturinave po ashtu do të prezantohej. Nga njëra anë kjo do të krijonte të ardhura shtesë për kom-
paninë për grumbullimin e mbeturinave, ndërsa nga ana tjetër  do ta zvogëlonte sasinë e mbeturinave 
që janë hedhur në deponi. 
Hani i Elezit është ndër komunat e para në Kosovë që ka përgatitur planin për menaxhimin e mbeturi-
nave, me përkrahjen teknike nga Qeveria e Zvicrës përmes organizatës HELVETAS Swiss Intercoop-
eration LOGOS.

1.2. Korniza rregullative
1.2.1. Harmonizimi i direktivave të BE-së me legjislacionin kombëtar
Kosova është avancuar në drejtim të përafrimit të legjislacionit në sektorin e mbeturinave, dhe Qeveria 
ka në plan që të aplikojë për aderim në Konventën e Bazelit, dikur në të ardhmen e afërt. Edhe pse 
janë bërë përparime në përvetësimin e direktivave për  mbeturinat, zbatimi praktik është në një fazë 
të hershme.
Harmonizimi i Direktivave të BE-së me legjislacionin kombëtar është vlerësuar të jetë 95% për Direk-
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tivën për mbeturina (2006/12/EC), 85% për Direktivën për mbeturinat e rrezikshme (91/689/EC), 88% 
për Direktivën për paketimin e mbeturinave (94/62/EC), 77% për Direktivën mbi deponitë (99/31/EC), 
dhe 69% për Direktivën për djegien e mbeturinave (2000/76/EC).

1.2.2 Legjislacioni kyç kombëtar
Ligji bazë që rregullon menaxhimin e mbeturinave në Kosovë është GAZETA ZyRTARE E RE-
PUBLIKËS SË KOSOVËS/Nr,17/29 qershor 2012, PRISHTINË. Ligji për Mbeturina rregullon llojet 
dhe klasifikimin e mbeturinave, planifikimin dhe menaxhimin e mbeturinave; kushtet për grum-
bullimin e mbeturinave, transportin, trajtimin, magazinimin dhe asgjësimin, të drejtat, detyrat dhe 
përgjegjësitë e personave juridik dhe fizik të përfshirë në menaxhimin e mbeturinave, si dhe 
kushtet dhe procedurat e lejeve për  menaxhimin e mbeturinave. Kjo gjithashtu përcakton parimet 
për menaxhimin e rrjedhave të veçanta të mbeturinave, vendos dispozitat themelore për djegien 
e mbeturinave, etj.
Përgatitjet e “Planeve lokale për menaxhimin e mbeturinave”, janë të obligueshme sipas Ligjit për 
Mbeturina, LIGJI Nr. 04/L-060 PËR MBETURINA, në bazë të kapitullit IV Dokumentet e planifikimit 
për menaxhimin e mbeturinave, neni 8. 
Neni 10 i këtij Ligji, e specifikon përmbajtjen e dokumentit, dhe thekson se plani lokal duhet të jetë në 
përputhje me planin strategjik për menaxhimin e mbeturinave në Kosovë sipas nenit 8, të këtij Ligji.. 
Plani strategjik për menaxhimin e mbeturinave në Kosovë është hartuar për periudhën 2011 - 2021, 
por ende nuk është miratuar.

Përveç ligjit për mbeturinat, udhëzimet e mëposhtme administrative rregullojnë fusha të veçanta për 
menaxhimin e mbeturinave:

 ■ Menaxhimi i mbetjeve  nga nafta e përdorur;
 ■ Mbeturinat nga ndërtimet dhe demolimet;
 ■ Bateritë dhe akumulatorët e përdorur;
 ■ Menaxhimi i veturave të vjetra jashtë përdorimit dhe mbetjet e tyre;
 ■ Paketimi dhe mbeturinat e paketuara;
 ■ Kompetencat e pronarit dhe operatorit për trajtimin e mbeturinave;
 ■ Menaxhimi i deponive;
 ■ Menaxhimi i mbeturinave të rrezikshme;
 ■ Kushtet e lokacionit të deponive;
 ■ Menaxhimi i mbeturinave elektrike dhe të pajisjeve elektrike;
 ■ Shkatërrimi i mbeturinave nga produktet mjekësore;
 ■ Menaxhimi i produkteve mjekësore;
 ■ Importi, eksporti dhe transporti i mbeturinave;
 ■ Menaxhimi i PCB-ve dhe PCT-ve;
 ■ Gjobat e detyrueshme;
 ■ Largimi i mbeturinave nga hapësirat publike

Projektligji për të ndryshuar dhe plotësuar Ligjin nr. 03/L-087  për ndërmarrjet publike ofron një kornizë 
ligjore për pronësinë e ndërmarrjeve publike, dhe për udhëheqjen e korporatave në përputhje me pa-
rimet e njohura ndërkombëtare për udhëheqjen e korporatave të ndërmarrjeve publike.
Ligji nr. 03/L-087 për ndërmarrjet publike, neni 11.3 “komunat mund  të kenë ndërmarrje lokale me pro-
nësi publike; megjithatë, paraprakisht ata duhet ta hartojnë dhe t’ia bashkëngjesin qeverisë një letër 
arsyetimi dhe një qëndrueshmëri  operative dhe financiare. Pastaj, qeveria do ta lëshojë një vendim 
që e autorizon themelimin e saj”. 
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Në bazë të Ligjit për Vetëqeverisjen Lokale në Kosovë (Ligji nr 03/L-040 të 20. 02. 2008), neni 17, 
paragrafi17.1, komunat janë kompetentepër sigurimindhe mirëmbajtjen e shërbimeve publike dhe 
shërbimeve komunale, përfshirë këtu furnizimin me ujë, kanalizimin, trajtimin e ujërave të zeza, me-
naxhimin e mbeturinave, etj.
Ligji për vetëqeverisje lokale nuk është në përputhje me parimet e udhëheqjes së korporatave të për-
caktuara si në Ligjin mbi NP-të, por harmonizimi i këtyre ligjeve është i nevojshëm.

1.3. Përshkrimi i politikës kombëtare për mbeturinat dhe pa-
rimet që mbizotërojnë
1.3.1. Strategjia e Mjedisit për Kosovën 2011 – 2020 - drafti
Strategjia e Mjedisit për Kosovën paraqet një dokument të rëndësishëm për zhvillimin e përgjithshëm 
afatgjatë në Kosovë.Strategjia është hartuar përmes bashkëpunimit ndërministror dhe me mbështetjen 
e institucioneve të tjera. Lidhur me menaxhimin  e mbeturinave, strategjia tregon orientimet strategjike 
të mëposhtme:

 ■ Krijimin e infrastrukturës për menaxhimin e mbeturinave.
 ■ Reduktimin gradual të mbeturinave në burim para deponimit dhe përdorimin energjetik të mbeturi-

nave ose ripërdorimin.
 ■ Reduktimin gradual të mbeturinave të rrezikshme.
 ■ Rritjen graduale të përfshirjes së popullatës në sistemin e trajtimit të mbeturinave.
 ■ Prioritetet strategjike për administrimin  e mbeturinave.
 ■ Kompletimin e normave ligjore për menaxhimin e mbeturinave në bazë të direktivave të BE-së. 
 ■ Krijimin e bazës së të dhënave qendrore dhe informacionit mbi gjendjen e menaxhimit të mbeturi-

nave.
 ■ Hartimin e programeve për ndërtimin e objekteve të infrastrukturës në harmoni me planet 

hapësinore.
 ■ Rregullimin dhe mbylljen e deponive të vjetra.
 ■ Përdorimin e kapaciteteve ekzistuese industriale për trajtimin e mbeturinave të rrezikshme.

1.3.2. Plani Kombëtar i Veprimit për Mjedis (PKVM) 2011-2015 – drafti
PKVM –ja është hartuar për një periudhë pesëvjeçare. Për këtë arsye janë përzgjedhur vetëm projek-
tet afatshkurtra(1 -2 vjet) dhe ato afatmesme(3- 5 vjet).
PKVM-ja parasheh një listë të projekteve prioritare sa i përket çështjeve të mbeturinave në Kosovë, 
dhe ajo është me sa vijon:

 ■ Përmirësimi i menaxhimit të mbeturinave të ngurta;
 ■ Ndërtimi i objekteve për trajtimin e mbeturinave;
 ■ Përmirësimi i menaxhimit të deponive të mbeturinave komunale;
 ■ Mbështetja për riciklimin e mbeturinave me subvencione;
 ■ Rritja e faturimit për grumbullimin e mbeturinave;
 ■ Rehabilitimi i zonave të ndotura nga mbeturinat;
 ■ Strategjitë për përdorimin e materialeve ndërtimore dhe riciklimin e materialeve të përdorura 

ndërtimore.
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1.3.3. Plani Strategjik i Kosovës për menaxhimin e mbeturinave 2011 - 2011 - draft
Në bazë të Ligjit për Mbeturina, Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, në bashkëpunim me 
ministritë tjera dhe autoritetet kompetente hartuan Planin Strategjik për menaxhimin e mbeturinave. 
Plani strategjik përfshin periudhën prej 10 viteve, dhe do të miratohet nga Qeveria e Kosovës. Ky plan 
duhet të rishikohet të paktën çdo pesë vjet.
Plani Strategjik për menaxhimin e mbeturinave përmban:

 ■ Vlerësimin e gjendjes aktuale të menaxhimit të mbeturinave;
 ■ Qëllimet themelore dhe masat për menaxhimin e mbeturinave;
 ■ Masat për menaxhimin e mbeturinave të rrezikshme;
 ■ Udhëzime për trajtimin e mbeturinave në përputhje me parimet e mbrojtjes së mjedisit dhe pa-

rimet administrative;
 ■ Udhëzime për deponimin e mbeturinave;
 ■ Udhëzime për të siguruar kushte të favorshme teknike, për t’i përmbushur objektivat për adminis-

trimin  e mbeturinave.

1.3.4. Ekstrakt nga Plani Zhvillimor Komunal i komunës së Hanit të Elezit 2010 – 2020
Njëra nga objektivat e Qëllimit 8 (Shërbimet publike në të gjitha vendbanimet) të Planit Zhvillimor 
Komunal, është: Vendosja e sistemit për menaxhimin e mbeturinave - promovimi i programeve të 
reduktimit të mbeturinave (riciklimi).

Sa i përket gjendjes aktuale të menaxhimit të mbeturinave: “Menaxhimi  i mbeturinave aktualisht 
konsiderohet si një sfidë me të cilën komuna po përballet. Ekziston një nevojë për të investuar për 
ndërgjegjësimin e qytetarëve. Aktualisht është një kompani private e cila bën grumbullimin e mbeturi-
nave. Mbeturinat janë duke u transportuar në vend-shkarkimin rajonal në Gjilan”, me rekomandime 
për: grumbullimin e mbeturinave në të gjitha vendbanimet e komunës (riciklimi), krijimin e organizimit 
të komunitetit për ndërgjegjësimin e komunitetit, mbështetjen për përmirësimin e sistemeve të de-
ponimit të mbeturinave në vendbanimet rurale.
Rekomandimet që rrjedhin nga plani janë:

 ■ Komuna do ta hartojë konceptin e detajuar për menaxhimin e mbeturinave në qytet dhe në vend-
banimet rurale  të Hanit  të Elezit.

 ■ Komuna do ta themelojë një rrjet funksional për grumbullimin e mbeturinave, dhe do ta përcaktojë 
vendin e depove të transitit.

 ■ Depoja rajonale e mbeturinave është në komunën e Gjilanit .
 ■ Komuna në bashkëpunim me kompanitë publike për grumbullimin e mbeturinave do ta promovo-

jnë reduktimin e mbeturinave (zgjedhjen e mbeturinave, riciklimin).

Ekstrakt nga Plani Zhvillimor Komunal 2010 – 2020
Strategjia: 5 Krijimi i një sistemi të menaxhimit të mbeturinave
Është e nevojshme të krijjohet një plan për menaxhimin e mbeturinave dhe për mbështetjen financi-
are të programit për vetëdijesimin e publikut, si dhe për themelimin e kompanisë publike. Strategjia 
propozon këto veprime:

 ■ Themelimin e një kompanie publike për fushatat e menaxhimit të mbeturinave;
 ■ Zvogëlimin e sasisë së mbeturinave(riciklimi) në bashkëpunim me komunitetin;
 ■ Mbështetjen e OJQ-ve për organizimin e fushatave për vetëdijesimin rreth riciklimit;
 ■ Vendosjen kontejnerëve për mbeturina në të gjitha vendbanimet apo lagjet; 
 ■ Krijimin e një sistemi për grumbullimin e mbeturinave në zonat rurale;
 ■ Gjetjen e një vendi për mbetjet industriale; 
 ■ Përcaktimin e një vendi për mbetjet nga ndërtimet. 
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1.4. Hapat për përgatitjen e planit lokal  
për menaxhimin e mbeturinave 
Struktura për përgatitjen e planit lokal për menaxhimin e mbeturinave të ngurta (PMMN) është 
bazuar në legjislacionin kombëtar (No.04/L-060), në udhëzimet për përgatitjen e një plani për me-
naxhimin e mbeturinave nga Komisioni Evropian, Drejtoria për Mjedis (2003), si dhe në raportin 
e GIZ-it1. 
Elementet kryesore në një plani për menaxhimin e mbeturinave janë:

 ■ Historiku 
 ■ Pjesa e statusit
 ■ Plani i veprimit dhe zbatimi 

Pjesa e statusit dhe pjesa e planifikimit janë elementet kyçe të planit. Raporti i statusit duhet ta pa-
raqesë një pasqyrë të situatës aktuale.
Për përgatitjen e një raporti të statusit, është e nevojshme të mblidhen të dhënat dhe të sigurohen 
njohuritë e përgjithshme të burimeve të mbeturinave, sasitë, llojet, grumbullimi, transporti, trajtimi dhe 
deponimi i mbeturinave, si dhe struktura e sistemit aktual të menaxhimit të mbeturinave.
Kur një raport i statusit është duke u hartuar, hapi i parë është mbledhja e të dhënave dhe informacio-
net. Hapi i dytë është përshkrimi i sistemit aktual, duke përfshirë identifikimin e fushave për përmirësim 
në sistem. Hapi i tretë është vlerësimi i performansës së sistemit aktual të menaxhimit të mbeturinave.
Të dyja këto, edhe statusi edhe pjesa e planifikimit mund të organizohen sipas “burimeve të mbeturi-
nave” (aktivitete të ndryshme të grumbullimit të mbeturinave në zonën përkatëse), rrjedhat e mbe-
turinave (materialet përbërëse të mbeturinave) dhe mundësitë e menaxhimit të mbeturinave (p.sh. 
mbledhja, klasifikimi, trajtimi dhe asgjësimi).
Duke i identifikuar “burimet e mbeturinave” është e mundur që fushatat e vetëdijesimit dhe programet 
për parandalimin e mbeturinave tëdrejtohen drejt burimeve me vëllimin më të lartë të mbeturinave.
Në thelb, informacioni dhe të dhënat janë të nevojshme për sasitë e mbeturinave për:

 ■ burimet e mbeturinave; 
 ■ rrjedhat e mbeturinave;
 ■ proceset e menaxhimit të mbeturinave: mbledhja, grumbullimi, transportimi, klasifikimi, trajtimi 

dhe asgjësimi. 

Duke i adresuar rrjedhat e mbeturinave, është e mundur të merren informacionet për sasinë dhe për-
bërjen e mbeturinave të ndryshme.
Sipas udhëzimeve të KE-së, kur një plan lokal ose rajonal për menaxhimin e mbeturinave është duke 
u përgatitur, është e rëndësishme që të përfshihet një përshkrim i detajuar i sistemit të menaxhimit 
të mbeturinave në vend. Një përshkrim i sistemit lokal për mbeturinat komunale mund t’i përfshijë së 
paku shembujt e mëposhtëm:

 ■ Pajisjet për grumbullim (shportat, veturat)
 ■ Skemat e transportimit (logjistika e transportit, lokacioni i impianteve për trajtim)
 ■ Objektet për transferim/klasifikim
 ■ Llojet e impianteve për trajtim (p.sh. toka, lokacioni për djegie)
 ■ Aktivitetet për riciklim - të drejtuara si nga autoritetet ashtu edhe nga organizatat private
 ■ Skemat e pagesës
 ■ Rregullorja (si kombëtare ashtu edhe ajo lokale)

1  Raporti i GIZ, Analiza e mbeturinave të amvisërisë në Prishtinë, Kosovë (2009)



Kapitulli 1 – HistoriKu Kapitulli 2 – pjesa e statusit Kapitulli 3 – pjesa e planifiKimit

plani operativ dHe i qëndruesHmërisë për menaxHimin e mbeturinave në Komunën e Hanit të elezit18

Pjesa e planifikimit duhet të përgatitet në bazë të kërkesave të legjislacionit kombëtar, dhe në 
përputhje me BE-në, me pjesën e statusit dhe supozimet relevante për projektimin e zhvillimeve 
të ardhshme.
Sistemi i menaxhimit të mbeturinave në periudhën e planifikimit – Plani i veprimit
Pasi të jenë bërë  analizat e situatës aktuale dhe zhvillimet e pritshme në të ardhmen për sasinë 
e mbeturinave, dhe të jenë caktuar objektivat, duhet të vendoset se si këto objektiva mund të 
përmbushen. Kjo mund të konsiderohet si bazë e procesit të planifikimit.
Periudha kohore e planit varet nga një numër faktorësh, dhe përbëhet nga dy pjesë: pjesa e parë 
që është për veprim të menjëhershëm, dhe pjesa e dytë për një perspektivë afatgjatë.
Zbatimi - Pas miratimit të planit për menaxhimin e mbeturinave, orientimet e tij janë vënë në praktikë 
ose përmes legjislacionit dhe rregulloreve, negociatave me industrinë, ose përmes informacionit për 
publikun e gjerë.
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KAPITULLI 2 - PJESA E STATUSIT

(Përpunimi i metodologjisë)
Në mënyrë që të përgatitet raporti për statusin e mbeturinave, një nga elementet kyçe të planit për me-
naxhimin e mbeturinave, është nevoja për mbledhjen e të dhënave dhe sigurimi i njohurive të përgjith-
shme për burimet e mbeturinave, sasitë, llojet, grumbullimin, transportimin, trajtimin dhe asgjësimin e 
mbeturinave, si dhe për strukturën  e sistemit aktual për menaxhimin e  mbeturinave.
Hapi i parë gjatë përgatitjes së raportit të statusit ishte mbledhja e të dhënave dhe informacionit; hapi 
i dytë përshkrimi i sistemit aktual, duke e përfshirë identifikimin e fushave për përmirësim në sistem; 
dhe hapi i tretë vlerësimi i performancës së sistemit aktual të menaxhimit të mbeturinave.
Gjatë muajit shkurt dhe mars, 2011, u organizua një vlerësim në terren në komunën e Hanit të Elezit, 
me qëllim të definimit të profilit të mbeturinave, përcaktimit të burimeve të mbeturinave, rrjedhave  dhe 
sasive të mbeturinave.
Pas rekomandimeve për mjetet e vlerësimit të mbeturinave të ngurta, ekipi i grumbullimit ka mbledhur 
njësitë e mostrave nga zonat e paracaktuara në ditën e intervalit të njëjtë  kohor të grumbullimit. 
Popullsia nuk ishte informuar për vlerësimin në  terren në mënyrë që të shmangej sjella e tyre për 
gjenerimin e mbeturinave.

2.1. Grumbullimi i mostrave të mbeturinave  
dhe procedurat e klasifikimit
Mbledhja e mostrave në komunën e Hanit të Elezit,  shkurt – mars 2011.
Komuna nuk ka pasur kontejnerë gjatë grumbullimit të mostrave të mbeturinave. Amvisëritë përdorin 
qese plastike për mbeturinat e tyre, dhe në ditë të caktuara të javës (zakonisht tri herë në javë) i ven-
dosin mbeturinat përpara shtëpive të tyre. Në rastet e objekteve shumëbanesore, dhe në zonat rurale, 
nuk ka pasur marrës të caktuar, kështu që mbeturinat janë mbledhur nga disa familje duke përdorur 
kontejnerë  prej 1.1 m3. Çdo mostër e mbledhur ishte etiketuar me një kod referues unik të identifikimit.
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Foto 2: mbledhja e mostrave të mbeturinave në komunën e Hanit të Elezit, mars-prill 2011; fotografitë 
janë bërë nga Shkipe Deda-Gjurgjealo
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Ndarja e mostrave që korrespondojnë me grupet e materialeve është bërë duke përdorur Udhëzuesin 
për Klasifikim nga metodologjia e mjeteve të AMN: 12 kategori të mbeturinave primare dhe 23 kategori 
të mbeturinave sekondare, të cilat janë paraqitur në tabelën e mëposhtme.

Tabela 1: Grupet e materialeve të vlerësimit të mbeturinave

Kategoria e mbeturinave primare Kategoria e mbeturinave sekondare 
Organike Mbeturinat biodegraduese nga kuzhinat/restorantet

Mbeturinat biodegraduese nga kopshtet /parqet 
Druri Druri 
Letra dhe kartoni Paketimet nga letra/kartoni 

Letra/kartoni, jo si paketime 

Plastika Paketime  

Jo si paketime 
Shishet plastike të dendura/kavanozat (paketime) 

Qelqi  Enë qelqi për paketim, transparente 

Enë qelqi për paketim, ngjyrë kafe 
Enë qelqi për paketim, tjetër 
Të ndryshme jo si paketime, qelqi 

Tekstili  Tekstili 
Metalet Paketime  

Jo si paketime 
Mbeturinat e rrezikshme tëamvisërisë Bateritë/akumulatorët 

Mbeturinat e ndryshme të rrezikshme

Produktet komplekse Përmbajtja/paketimet komplekse 

Përmbajtja/komplekse, jo si paketime 
Mbeturinat elektrike dhe pajisjet elektrike (MEPE) 

Inerte Inerte
Kategoritë tjera Kategoritë tjera
Imtësirat Copëza 10 mm të situra
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Foto 3: ndarjet e fraksioneve të mbeturinave, komuna e Hanit të Elezit, mars-prill 2011, fotografitë janë 
bërë nga Shkipe Deda-Gjurgjealo

2.1. Vlerësimi dhe analiza e mbeturinave  
në komunën e Hanit të Elezit
2.1.1. Analizat e mbeturinave në komunën e Hanit të Elezit
Duke u bazuar në burimet e ndryshme të mbeturinave, zona urbane është ndarë në katër pika grum-
bullimi në komunën e Hanit të Elezit, duke i përfshirë edhe dy fshatra. Kështu që, numri total i pikave 
mbledhëse/lokacioneve ishte 5. Grumbullimi (mbledhja) i mbeturinave është përsëritur dy herë (një 
mostër e mbeturinave gjatë ditëve të javës, dhe një mostër në fundjavë). Pesha totale neto e mostrave 
ka qenë 872,5 kg.
Lokacioni 1. Zona periferike, Seqishtë. Ajo ka 1,074 banorë, pjesërisht që punojnë në bujqësi dhe 
blegtori. Grumbullimi i mbeturinave bëhet në baza javore. Kompania për grumbullimin e mbeturinave 
nuk ka siguruar kontejnerë, kështu që përdoren kontejnerët e pa-standardizuar.
Lokacioni 2. Zona rurale, Paldenicë; Paldenica është një fshat që kryesisht merret me bujqësi dhe 
blegtori. Grumbullimi i mbeturinave bëhet në baza javore. Numri i banorëve është 1,876. Kompania për 
grumbullimin e mbeturinave nuk ka ofruar kontejner, kështu që përdoren kontejnerë të pa-standardizuar
Lokacioni 3. Zona e qytetit, ndërtesat kolektive. Grumbullimi i mbeturinave bëhet çdo dy ditë. Nuk 
përdoren kontejnerë, funksionon sistemi me qese plastike - derë më derë.
Lokacioni 4. Zona e qytetit, shtëpitë individuale dhe shtëpia e shëndetit. Grumbullimi i mbeturinave 
bëhet çdo dy ditë. Nuk përdoren kontejnerë, funksionon sistemi me qese plastike - derë më derë.
Lokacioni 5. Zona e qytetit, shtëpitë individuale. 
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Harta 1: zonat kadastrale të komunës së Hanit të Elezit, burimi plani zhvillimor komunal 2010 - 2025
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2.2.2.  Prezantimi i rezultateve mostër për Hanin e Elezit
Në tabelën e mëposhtme janë prezantuar detajet e mostrave të mbeturinave në kilogram (kg) në ven-
det e veçanta të grumbullimit në Han të Elezit, duke përfshirë numrin e familjeve dhe numrin e përafërt 
të banorëve. 
Sasia e mostrave të mbledhura është paraqitur në kg.

 Pesha e mostrave (Kg) 
Komuna  HANI I ELEZIT

Loka-
cioni

Nr. i 
shtëpive

Nr. i 
banorëve

Shpeshtë-
sia e grum-

bullimit
14.03.2011 15.03.2011 17.03.2011 21.03.2011 Mesatarja 

(Kg)

Seqishte 11 57 Javore 144.5   92.1 118.3
Palden-

ice 9 46 Javore  83.7  77.6 80.7

Hani i 
Elezit 1 40 240 Çdo dy ditë   117.9 110.7 114.3

Hani i 
Elezit 2 na na Çdo dy ditë  25.5  15.2 20.4

Hani i 
Elezit 3 40 240 Çdo dy ditë 98.1  107.2  102.7

Tabela 2: Lokacionet e zgjedhura në Hanin e Elezit për mostrat e mbeturinave 

2.3. Përbërja e mbeturinave në Han të Elezit
Analizat e përbërjes së mbeturinave në mostrat e mbeturinave në pesë lokacione të Hanit të Elezit kanë 
treguar se 35% e sasisë së përgjithshme të mbeturinave është organike. Gati 20% i takon produkteve 
higjienike (pelenat), e përcjell nga imtësirat dhe plastika. Shuma e dy fraksioneve ricikluese, metalet 
dhe qelqi janë më pak se 2%.
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Mbeturina organike, 
35.8%

Dru, 4.0%

Letra dhe kartonë, 4.1%

Plastikë, 9.4%
Tekstil 3.3%Metalet, 0.9%

Mbeturina të 
rrezikshme 
shtëpiake 0.1%     

Produkte 
komplekse, 1.9%

Inerte, 4.2%

Analiza e fraksionit të mbeturinave (në %) HANI I ELEZIT

Kategori tjera 
(pelena), 18.3%

Imtësirat, 16.4%

Qelqi, 1.6%

Figura 4: Analiza e fraksionit të mbeturinave (në %) në Han të Elezit,  
hulumtimi i bërë në mars-prill 2011

48.2 %
Sasia e mbe-

turinave te tjera

35.8 %
Sasia e mbeturi-
nave komposte

16.0 %
Sasia e mbeturinave 

te riciklueshme

Figura 5: Sasitë e mbeturinave të ngurta komunale, të riciklueshme dhe të përbëra në Han të Elezit, 
hulumtimi i bërë në mars-prill 2011
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2.4. Konkluzionet e studimit në terren
Rezultatet e vlerësimit të mbeturinave që tregojnë se nga shuma totale e mostrave të mbeturinave të 
mbledhura, sasia që është e riciklueshme dhe e ndarë në fraksione të mbeturinave (letër, plastikë dhe 
qelq) dhe fraksionet e mbeturinave organike të përbëra përfaqësojnë 51% në Han të Elezit. Veç kësaj, 
ka indikatorë se sasia e mbeturinave që transferohet deri tek deponitë mund të reduktohet ndjeshëm 
me ndarjen e mbeturinave, dhe me prezantimin e procesit të kompostimit në zonat rurale.
Përqindja e ulët e metaleve në mbeturinat e amvisërisë (më pak se 2%) rezulton për shkak të faktit se 
kanaçet nga alumini janë duke u mbledhur me të madhe (edhe pse jo në mënyrë të organizuar), pasi 
që ky është një aktivitet fitimprurës.
Gjatë analizave tona të mbeturinave u vu re një sasi tejet e madhe e pelenave (deri në 18%). Kjo ka 
edhe një vëllim të madh, dhe nuk ka mundësi për riciklimin, ripërdorim apo reduktim.
Sistemet aktuale të grumbullimit të mbeturinave në Han të Elezit nuk i mbulojnë të gjitha fshatrat me 
shërbimet e tyre. 
Një nga pengesat kryesore për kompanitë e tanishme dhe të ardhshme për grumbullimin e mbeturi-
nave në Han të Elezit është distanca 60 km nga kjo komunë për në deponinë rajonale, gjë që rrit 
koston e veprimeve të tyre.

2.5. Trajtimi i mbeturinave
Nuk mund të thuhet se ekziston një trajtim i vërtetë i mbeturinave në Kosovë. Iniciativat dhe përp-
jekjet e bëra deri më tani nuk kanë dhënë rezultate. Trajtimi i mbeturinave në Kosovë është në hapat 
e parë të zhvillimit, dhe në nivel të vetë iniciativave, por me simbolikën dhe rëndësinë e vet. Trajtimi 
i mbeturinave është një proces i ndërlikuar dhe i shtrenjtë. Kjo ndikon ndjeshëm në uljen e sasisë së 
mbeturinave të mbetura për deponim. Nuk ka projekte të mëdha që merren me trajtimin e mbeturi-
nave për momentin në Kosovë, por  janë evidente disa iniciativa të vogla private në disa lokalitete, 
dhe kjo është inkurajuese për të ardhmen. Në këtë rast mund të theksojmë riciklimin e plastikës në 
Rahovec dhe Mitrovicë, mbledhjen e letrës në Xërxë, Lipjan, Fushë Kosovë, Prizren, Prishtinë; shishet 
e qelqit në Pejë; mbledhjen dhe riciklimin e qelqit në Therandë; mbledhjen e metaleve të ndryshme 
në shumë qendra të Kosovës (Prishtinë, Ferizaj, Lipjan, Mitrovicë, Gjakovë, Pejë, Janjevë, Podujevë 
etj). Kohëve të fundit janë evidentuar disa iniciativa për kompostim në disa qendra të Kosovës, duke 
e theksuar qendrën në Klinë.2 

2  Raporti i riciklimit i GIZ-it, 2011
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Foto 4: trajtimi dhe deponimi i mbeturinave në komunë, 2011.

2.6. Deponimi i mbeturinave
Hani i Elezit ka të drejtë ta përdorë stacionin e transferimit të mbeturinave në Ferizaj. Kapaciteti i tij i 
përgjithshëm është 50,000 m3; kapaciteti mujor 2,500 ton. Stacioni i transferimit i shërben popullsisë 
prej 210,120 përkatësisht komunave: Ferizaj, Shtimje, Kaçanik dhe Hani i Elezit. 
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KAPITULLI 3 – PJESA E PLANIFIKIMIT

3.1. Grumbullimi dhe përbërja e mbeturinave
Shërbimet e sotme të ofruara për grumbullimin e mbeturinave nga kompania ekzistuese mbulojnë 
rreth 25% të familjeve në komunë dhe 80% të territorit. Nuk ka të dhëna zyrtare për sasinë dhe për-
bërjen e mbeturinave të grumbulluara. Megjithatë, është bërë një analizë e mostrave dhe e të dhënave 
të mbledhura për grumbullimin e mbeturinave. Bazuar në të dhënat e mbledhura, ishte e mundur 
të vlerësohet shuma e përgjithshme e gjenerimit të mbeturinave në Hanin e Elezit dhe përbërja e 
mbeturinave të grumbulluara, e cila është e nevojshme për planifikimin e një sistemi të integruar të 
menaxhimit të mbeturinave të ngurta. 
Mostrat e shqyrtuara në analiza janë për grumbullimet e bëra gjatë muajit mars të 2011 në Seqishtë, 
Paldenicë dhe Han të Elezit. Mesataret e grumbullimit janë ndarë sipas numrit të banorëve të shër-
byer, dhe gjenerimi i mbeturinave ditore për person në komunë është vlerësuar të jetë 0.25 kg/për 
person. Tabela e mëposhtme paraqet vlerësimet e niveleve të gjenerimit të mbeturinave të përdoruara 
në këtë raport. 

Grumbullimi i  mbeturinave 
Popullata 9,389
Familjet 1,449
Vlera e mbeturinave të mbledhura në ditë për person (kg) 0.25
Vlera e mbeturinave të mbledhura në muaj për person kg) 7.49
Vlera e mbeturinave të mbledhura në muaj (Ton) 70
Vlera e mbeturinave të mbledhura në vit (Ton) 856

Vlerësimi vjetor i mbeturinave të gjeneruara në Hanin e Elezit është 856 ton. Informatat rreth përbërjes 
së kësaj sasie janë thelbësore për planifikimin e procesit të trajtimit të mbeturinave. Duke u bazuar 
në industritë që janë në dispozicion, dhe aktivitetet tjera të bizneseve në komunë, përbërja e mbeturi-
nave është dukshëm ndryshe. Tabela e mëposhtme tregon përbërjen e mbeturinave në Hanin e Elezit 
të përcaktuara në kategori nga Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor dhe i krahason ato me 
shifrat për Kosovën të raportuara në “Gjendja aktuale e mbeturinave në Kosovë, 2008”,  të publikuar 
nga Agjencioni Kosovar për Mbrojtjen e Mjedisit.  

Përbërja e mbeturinave  
Kategoria Kosovë Hani i Elezit
Mbeturinat organike (kuzhinë dhe kopsht) 35.30% 35.78%
Qelq 21% 11.82%
Dru 11.00% 14.18%
Mbeturinat plastike(shishet dhe paketimet) 9.40% 9.37%
Metalet 9.30% 11.14%
Tekstil 8.20% 13.51%
Letër dhe karton 4.60% 4.11%
Mbeturina të rrezikshme amvisërie 1.20% 0.09%
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3.2. Plani për menaxhimin e mbeturinave të ngurta
Kjo pjesë paraqet një plan gjithëpërfshirës të veprimit për atë se çfarë planifikon komuna të bëjë, dhe 
në çfarë mënyre do ta bëjë. Supozimet dhe rezultatet në llogaritjet e tarifës dhe qëndrueshmëria e 
kompanisë menaxhuese janë dhënë në analizën financiare në aneksin 1.

3.2.1 Supozimet themelore:
1. Komuna ka vendosur ta themelojë një ndërmarrje publike si mekanizëm për menaxhimin e heqjes 

së mbeturinave.
2. Komuna do ta ofrojë shërbimin për grumbullimin e mbeturinave derë më derë për të gjitha familjet 

dhe bizneset, duke përdorur shportat e plastikës 120 L për grumbullimin e tyre.
3. Komuna do t’i sigurojë shportat e tilla të mbeturinave, nga një për çdo familje apo biznes.
4. Trajtimi i mbeturinave (riciklimi nuk do të konsiderohet në shërbimet fillestare (shih Objektivin 

1.3))
5. Mbeturinat e grumbulluara do të dërgohen në stacionin e transferimit në Ferizaj, deri sa të krijo-

het një vend më i përshtatshëm (komuna nuk është duke marrë në konsideratë ndonjë  deponi të 
veçantë për momentin).

Synimi i përgjithshëm 
Komuna do të sigurojë që shërbimet për heqjen e mbeturinave i janë ofruar së paku 90 % të popullsisë 
(vendbanimeve dhe bizneseve) brenda 3 viteve nga data e fillimit të planit në 2012.

Objektivat
1.1 Komuna do t’i kërkojë dhe sigurojë automjetet dhe kontejnerët e nevojshëm ashtu siç për-

shkruhet në analizën financiare (shih aneksin e analizës financiare të planit).
1.2 Komuna do të themelojë një mekanizëm të financimit dhe procedurë të grumbullimit për të sigu-

ruar që fondet janë në dispozicion dhe që janë bërë grumbullimet e duhura.
1.3 Komuna do ta ndjekë një kurs për ta përfshirë riciklimin, ose masat tjera të efikasitetit, si garanci 

të kushteve ekonomike.
1.4 Komuna do të krijojë një program për vetëdijesimin e qytetarëve për të siguruar mirëkuptim 

maksimal të synimeve dhe objektivave. (shih vetëdijesimin e qytetarëve në aneks 2)

Treguesit
Për objektivin #1.1. Komuna do t’i kërkojë dhe sigurojë veturat dhe kontejnerët e nevojshëm siç për-
shkruhet në analizën financiare (aneksi 2).

 ■ Treguesi # 1.1.1 - Identifikimi i burimit të financimit për shpenzimet kapitale do të kompletohet 
dhe do të raportohet në kuvendin komunal deri në dhjetor, 2011. 

 ■ Treguesi # 1.1.2 - Plani për shpërndarjen e kontejnerëve gjatë vitit 2012 do të miratohet nga 
kuvendi komunal deri në dhjetor të vitit 2011 duke u bazuar në rekomandimet e grupit punues. 
(Çdo këst i pajisjeve të një plani për marrjen e kamionëve dhe kontejnerëve do të miratohen nga 
kuvendi i qytetit në dispozitat buxhetore për vitin  e ardhshëm.)

 ■ Treguesi #1.1.3 - Komuna do ta krijojë dhe çdo vit do ta shqyrtojë strukturën rrugore, për t’u bërë 
pjesë e planit, dhe rregullimi i orarit për grumbullim do të përshtatet sipas rritjes së popullsisë 
dhe/ose lëvizjeve. Sipas treguesit 1.4.1 informacionet e tilla do të transmetohen rregullisht tek 
qytetarët.
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 ■ Treguesi #1.1.4 - Komuna, përveç planifikimit të rregullt të shënuar nën 1.1.3,  do të përcaktojë 
edhe një plan për grumbullimin e mbeturinave jo të rregullta (për materialet e tepërta dhe mbe-
turinat e rrezikshme) dhe për këtët do t’i njoftoj të gjitha familjet dhe bizneset prej të cilave bëhet 
grumbullimi.  Do të behet një marrëveshje e veçantë me zonat e grumbulimit që do të jenë në 
dispozicion për vendosjen e mbeturinave të tilla.

 ■ Treguesi #1.1.5 - Kuvendi komunal do ta kalojë një ligj që ndalon transferimin e materialeve të 
mbeturinave të ngurta nga kushdo tjetër përveç subjekteve që janë të licencuara, dhe të sigurojë 
një sistem miratimi për largimin e posaçëm të artikujve të tillë si mbeturinat nga ndërtimet,  me 
kontraktuesit  e licencuar.

Për objektivin #1.2 Komuna do të themelojë një mekanizëm financimi dhe procedurat e grumbullimit 
për të siguruar se fondet janë në dispozicion dhe që janë bërë grumbullimet e duhura.

 ■ Treguesi # 1.2.1 - Kuvendi komunal çdo vit do ta bëjë rishikimin e tarifës për grumbullimin e 
mbeturinave të ngurta gjatë aprovimit të buxhetit, si të jetë nevoja,dhe në harmoni me Ligjin e 
Republikës së Kosovës.

 ■ Treguesi #1.2.2 - Kuvendi komunal çdo vit do të përcaktojë shpërndarjen e fondeve, në përputhje 
me nevojat e kompanisë publike dhe buxhetin e komunës, gjatë procesit të miratimit të buxhetit.

 ■ Treguesi #1.2.3 - Kuvendi komunal do të themelojë një mekanizëm për mbledhjen e tarifave për 
grumbullimin e mbeturinave të ngurta në mënyrë që të sigurohet mbledhja e plotë, siç është e de-
finuar me pikësynimin e përgjithshëm që do të realizohet jo më vonë se në qershor të vitit 2012.

 ■ Treguesi #1.2.4 - Kuvendi komunal do ta themelojë fond të veçantë për mbajtjen dhe shpërndar-
jen e fondeve për mirëmbajtjen, riparimin dhe zëvendësimin e pajisjeve, burimi i të cilave është i 
përfshirë në mbeturinat e ngurta vjetore që do të realizohen në të njëjtën kohë me fillimin e planit.

Për objektivin #1.3. Komuna do ta ndjekë një kurs për ta përfshirë riciklimin  si garanci të kushteve 
ekonomike

 ■ Treguesi #1.3.1 - Kryetari i komunës çdo vit do ta caktojë një komision që do ta hetojë progresin 
e fundit të riciklimit në Republikën e Kosovës, dhe të raportojë në kuvendin komunal mbi realizue-
shmërinë dhe dëshirën për t’u angazhuar në një veprimtari të tillë.

 ■ Treguesi #1.3.2 - Komisioni për shqyrtimin e  riciklimit do të raportojë para se ta dorëzojë bux-
hetin për vitin që vjen, çfarë veprime duhet të ndërmarrë komuna në drejtim të përmirësimit të 
trajtimit të mbeturinave të ngurta, duke u siguruar se është në interesin më të mirë mjedisor, si 
dhe e sigurtë në aspektin fiskal për buxhetin komunal. 

 ■ Treguesi #1.3.3 - Me qëllim të promovimit të efikasitetit, kryetari i komunës çdo vit do ta emërojë 
një individ ose komitet, për t’i hetuar potencialet fiskale dhe operative për bashkëpunim ndër-
komunal për grumbullimin, trajtimin ose deponimin e mbeturinave të ngurta. Individi  ose komiteti 
do të raportojë jo më vonë se tre muaj para çdo cikli përgatitor të buxhetit.

Për objektivat #1.4. Komuna do ta fillojë programin për vetëdijesimin e qytetarëve për të siguruar 
mirëkuptimin maksimal të synimeve dhe objektivave.

 ■ Treguesi #1.4.1- Komuna, nën mbikëqyrjen e zyrës së kryetarit dhe zyrës së marrëdhënieve me 
publikun, do ta zhvillojë dhe zbatojë një program për vetëdijesimin e qytetarëve në mënyrë që 
qytetarët t’i kuptojnë sa më mirë përmirësimet e menaxhimit të mbeturinave që do të realizohen 
së paku dy muaj para realizimit të planit.

 ■ Treguesi  #1.4.2 - Kryetari propozon anëtarët e këshillit konsultativ të qytetarëve, që  do të mira-
tohen nga kuvendi komunal, ku duhet të jetë së paku  një përfaqësues nga çdo zonë  e banuar, i 
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cili do të raportojë rregullisht mbi efektivitetin e programit të menaxhimit  të mbeturinave të ngurta 
dhe të ofrojë sugjerime për përmirësim.

 ■ Treguesi #1.4.3 - Si pjesë  e programit të vetëdijesimit të qytetarëve, komuna do të ndërmarrë 
dhe inkurajojë masa për ta reduktuar sasinë e paketimit të mbeturinave biodegraduese dhe 
paketimit të materialeve të mbeturinave komunale. (p.sh . nxitja e pronarëve të dyqaneve që ta 
zvogëlojnë përdorimin e qeseve të plastikës).

Shënim: Planit për menaxhimin e mbeturinave i janë  bashkëngjitur aneksi 1 – plani financiar i cili 
përmban  plane të hollësishme për kostot dhe përfitimet që duhet të ketë komuna për ta themeluar 
ndërmarrjen publike komunale të paraparë sipas këtij plani, dhe aneksi 2 – i cili ofron sugjerime për 
komunën se si ta zbatojë fushatën për vetëdijesimin e qytetarëve. 
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ANEKSI 1 – PLANIFIKIMI OPERATIV DHE 
ANALIZA FINANCIARE

Ky seksion paraqet një analizë të ofrimit të shërbimeve të menaxhimit të mbeturinave në komunën e 
Hanit të Elezit. Parashikimet e performancës financiare janë përdorë si bazë për tarifat e amvisërive 
dhe bizneseve, dhe për të analizuar qëndrueshmërinë e menaxhimit të kompanisë komunale të sapo 
formuar. 
Është vendosur që shërbimet e menaxhimit të mbeturinave në komunë do të ofrohen nga një kompani 
publike komunale e themeluar rishtazi.
Kostoja e ofrimit të shërbimeve për menaxhimin e mbeturinave përbëhet nga kostot operative dhe 
kostot e çdo investimi potencial që kërkohet për ofrimin e një shërbimi të tillë. Pasi që kompania pub-
like do t’i ofrojë shërbimet, nuk është supozuar ndonjë marzhë profiti. Megjithatë, të hyrat e gjeneruara 
duhet t’i mbulojnë kostot operative. Ky raport synon të ofrojë udhëheqje për nivelin e tarifave të nevo-
jshme që duhet të arkëtohen në mënyrë që të mbulojnë kostot e ofrimit të shërbimeve. 
Bazuar në të dhënat në dispozicion dhe në planin operativ të propozuar për menaxhimin e mbeturi-
nave, në vijim janë dhënë pikat kryesore të planit operativ të konsideruar: 

 ■ Shërbimi i grumbullimit “derë më derë” i kombinuar me metodat e grumbullimit publik duke për-
dorur 1 makinë teknologjike për të grumbulluar mbeturinat e mbledhura në shportat plastike të 
mbeturinave (120 L) dhe në kontejnerë (1100 L).   

 ■ Mbeturinat  e mbledhura do të dërgohen në stacionin e transferimit në Ferizaj, dhe më vonë në 
deponinë rajonale në Gjilan. 

Faktorët vendimtarë
Faktorët kryesorë të  sistemit për menaxhimin e mbeturinave të vendosura nga grupet punuese të cilat 
ndikojnë direkt në nivelin e tarifave dhe kostos janë të shënuara më poshtë:

 ■ Shërbimi derë më derë për secilën familje duke shfrytëzuar shportat plastike të mbeturinave prej 
120 L

 ■ Metodat e grumbullimit publik duke përdorur kontejnerë prej 1100L 
 ■ Shkarkimi në stacionin e transferit në Ferizaj
 ■ Trajtimi i mbeturinave nuk merret parasysh në këtë fazë
 ■ Shërbimet e mbledhjes së mbeturinave të ofrohen nga një kompani publike komunale 
 ■ Shërbimi  duhet të sigurohet për të gjitha familjet (amvisëritë)

Shërbimi “derë më derë” i grumbullimit, duke shfrytëzuar shportat plastike për mbeturina prej 120L, 
ofrohet nga kompania apo nga komuna. Numri i shportave plastike për mbeturina që sigurohen për 
secilën familje përcaktohet duke përdorur gjenerimin e vlerësuar të mbeturinave për familje, dhe ka-
pacitetin e shportave të ofruara. Një shportë e mbeturinave supozohet që mund të mbajë një kapacitet 
prej 56 kg të mbeturinave. Caktimi i numrit të shportave plastike për secilin fshat është bërë duke 
përdorur numrin e vlerësuar të familjeve në fshat. Përveç fshatrave Dramjak dhe Pustenik, të gjitha 
fshatrat tjera do të mbulohen me shërbime që nga fillimi i funksionimit të kompanisë. 
Tabela e mëposhtme paraqet gjenerimin e vlerësuar të mbeturinave në kg/ditë për secilin nga vendet, 
numrin e shportave plastike që duhet të ofrohen në këto vende duke përdorur kriteret e lartpërmen-
dura, dhe shpeshtësinë.
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Prodhimi i mbeturinave, shportat dhe kontejnerët e planifikuar të mbeturinave, dhe shpeshtësia

 Vendi  banorë  familje 
Mbeturina të 
gjeneruara 

(kg/ditë) 

 Pikat 
mbledhëse 

 Nr. i konte-
jnerëve 

Shportat plas-
tike (140L) 

 Hani i Elezit  3,749  578  936.27  10  19  679 

 Shpeshtësia   dy herë në 
javë

Dimce  215  33  53.58  -  -  33 
Dramjak  49  7  12.35  -  -  
Gorance  957  147  239.02  -  -  147 
Krivenik  306  47  76.41  -  -  47 
Necavc  -  -  -   -  - 

Paldenice  1,750  270  437.03  4  8  270 
Pustenik  612  94  152.82  -  -  

Rezhance  749  115  187.07  -  -  115 
Secishte 

(Lagja e Re)  1,002  154  250.20  4  8  154 

 Shpeshtësia   një herë në 
javë

Gjithsejt  9,389  1,445  2,345  18  35  1,445 

Metoda e mbledhjes është fleksibile, dhe kontejnerët privat individual mund të ofrohen, nëse kërko-
hen, duke automjetin teknologjik. Me automjetin teknologjik po ashtu do të transferohen mbeturinat 
deri në vendin e transferimit në Ferizaj. 

Kostot operative dhe të investimeve
Kostot operative të kompanisë për menaxhimin e mbeturinave përbëhen nga një numër i i shumël-
lojshëm komponentesh. Secila prej komponenteve është përshkruar më poshtë dhe janë paraqitur 
supozimet e përdorura në llogaritje.

Orari i rrugëtimit dhe transportimi 
Kostoja më kryesore, e cila duhet të menaxhohet me kujdes. është kostoja e transportimit. Supozohet 
distanca mesatare dhe llogaritjet përfshijnë koston e derivateve dhe vajrave të makinave. Shënimet 
për distancën janë marrë nga harta e paraqitur në faqen paraprake. 
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Tabela e mëposhtme prezanton distancat e llogaritura  mesatare mujore
Orari i rrugëtimit dhe llogaritja e distancës

 km Rrugëtimi nëpër komunë Deri te qendra e transferimit GJITHSEJT

 E hënë 33.00 40.00 73.00
 E martë 8.00 40.00 48.00
 E mërkurë 20.00 0.00 20.00
 E enjte 14.00 40.00 54.00
 E premte 0.00 0.00 0.00
 E shtunë 8.00 40.00 48.00
 E diel 0.00 0.00 0.00
 Mesatarja ditore 11.86 22.86 34.71 
 Mesatarja mujore 355.71 685.71 1041.43

Distanca  mesatare mujore e 1,041.43 km rritet deri në 1,200 km udhëtim mujor nga makinat 
teknologjike për ta llogaritur sasinë e derivateve të konsumuara derisa i mbledhin mbeturinat nëpër 
lokacionet e caktuara (për qëllime të përllogaritjeve). Makinat teknologjike supozohet se konsumojnë 
40 litra për 100 km. Rreth 1.5 litra vaj supozohet se do të përdoren nga makinat derisa çmimi për një 
litër derivat supozohet të jetë 1.35 Euro. 
Tabela  në vijim prezanton shpenzimet e përafërta të transportimit në bazë të supozimeve të lartpër-
mendura. 

Kostoja e transportimit

 Materialet Litra  Çmimi për njësi  Totali Mujor

Derivate (1000km transport dhe koha e 
mbledhjes/ 40 litra për 100 km ) 480  € 1.35  € 648 

 Vajra  (1.5 litra për 100 km) 18  € 3.50 63

 Kostoja totale mujore (EUR) 711 

Mirëmbajtja dhe amortizimi
Një nga komponentet kryesore të kostove përfshin mirëmbajtjen dhe amortizimin e automjeteve dhe 
shportave të nevojshme për t’i siguruar shërbimet e menaxhimit të mbeturinave.
Tabela e mëposhtme paraqet asetet e domosdoshme dhe shpenzimet e përsëritura në lidhje me  këto 
asete.
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Blerja dhe mirëmbajtja e kamionëve teknologjik

Lloji Copë Cmimi për njësi Totali
Kamioni për grumbullimin e mbeturinave (8-10ton) Aset 1 30,000 30,000

Mirëmbajtja e veturave (7 %) Kosto 2,100 2,100

Amortizimi i veturave (5%) Kosto 1,500 1,500

Normat për mirëmbajtje dhe amortizim janë norma që zakonisht përdoren nga raportet për sistemet e 
menaxhimit të mbeturinave.
Një tjetër komponentë e shpenzimeve është sigurimi i shportave plastike për mbeturina dhe i konte-
jnerëve për çdo familje nga kompania e menaxhimit të mbeturinave. Kjo përfshin koston e blerjes së 
shportave, kontejnerëve,  mirëmbajtjen e tyre, amortizimin dhe lyerjen që përdoret për dezinfektim, 
kur bëhet mbledhja e mbeturinave nga këto vende. Në këtë skemë llogaritet edhe kostoja e qeseve 
plastike që sigurohen për kontejnerë. 
Tabela e mëposhtme paraqet një llogaritje të këtyre kostove operative. 

Mbledhja e mbeturinave nga pikat e grumbullimit të mbeturinave

Lloji Njësia Çmimi Gjithsejt sasia 
vjetore (EUR)

Ngjyra për dezinfektim Kosto 200
Blerja e kontejnerëve (1100 L)  Aset 35 200 7000
Blerja e shportave për mbeturina (120 L) Aset 1,445 25 36,125
Mirëmbajtja e kontejnerëve (7%) Kosto 490 490
Amortizimi i kontejnerëve (5%) Kosto 350 350
Mirëmbajtja e shportave për mbeturina (2%) Kosto 723 723
Amortizimi i shportave për mbeturina (20%) Kosto 7,225 7,225
Blerja e qeseve plastike (120 L) Kosto 75,140 0.08 6,011

Fuqia punëtore
Një komponent tjetër kostoje është fuqia punëtore. Supozohet se të punësuarit do të mbledhin mbe-
turina dy herë në javë në Han të Elezit dhe një herë në javë në vende të tjera, duke i pastruar dhe 
mirëmbajtur shportat e mbeturinave dhe rrugët pranë. Pastaj do t’i transportojnë mbeturinat në baza 
ditore deri tek stacioni i transferimit të mbeturinave në Ferizaj.
Tabela e mëposhtme paraqet shpenzimet e përllogaritura  të punës të nevojshme për ofrimin e shërbimit.

Kostot e punës (* bruto) Njësia Paga Mujore Totali
Paga e menaxherit 1 400 400
Paga e financierit dhe kontabilistit 1 350 350
Mbledhja/grumbullimi  (1x3) 1 350 350
Pastrimi 6 275 1,650
Vlera totale mujore (EUR) 3,300

Kostot totale të stafit janë vlerësuar të jenë €1,850 në muaj.
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Tarifat e deponisë/vendshkarkimit
Pasi që komuna nuk ka një deponi apo stacion transferimi për mbeturina, kompania do të duhet të 
paguajë një tarifë për deponimin e mbeturinave. Pagesa është supozuar të jetë 6,5 euro për ton të 
mbeturinave. Kjo është vlerësuar t’i kushtojë kompanisë rreth 5.500 euro në vit,  bazuar në shumat e 
llogaritura të mbeturinave vjetore të gjeneruara nga komuna.

Përmbledhja e shpenzimeve operative
Shpenzimet  totale vjetore operative të kompanisë janë paraqitur në tabelën e mëposhtme. 

Kostoja  Shuma 
Fuqia punëtore  22,200 
 Amortizimi  9,075 
 Vajra për dezinfektim  200 
 Blerja e qeseve plastike  6,011 
 Ujë  224 
 Rrymë  1,120 
 Mirëmbajtje  3,313 
 Derivate  8,532 
 Shpenzimet e deponise  5,563 
 Posta, Telefoni, Interneti  600 
 Qiraja  - 
 Shpenzimet e bankës  200 
 Të tjera  1,200 
Shpenzimet operative totale vjetore  58,238 

Përmbledhja e shpenzimeve investuese
Duke pasur parasysh se është themeluar një kompani e re për t’i siguruar shërbimet, investimet filles-
tare në asetet fikse janë të nevojshme si një kosto fillestare. Megjithatë, supozimet këtu janë se vendet 
si toka dhe ndërtesat do të sigurohen nga komuna pa asnjë kosto. Kështu investimi është i nevojshëm 
vetëm për automjete, makineri dhe asete të tjera operative. Totali i shpenzimeve investuese është 
paraqitur më poshtë.

Asetet Njësi Çmimi  Total 
 Kamioni për grumbullimin e mbeturinave (8-10 ton) 1 30,000 30,000 
 Blerja e kontejnerëve (1100L)  35 200 7,000 
 Blerja e shportave të mbeturinave (120L)  1,445 25 36,125 
 Kompjuterët 2 1,000 2,000 
 Pajisje tjera për zyrë 3,000 3,000 
 Totali i shpenzimeve investuese   78,125 
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Komuna tashmë i ka blerë kamionët për mbledhjen e mbeturinave, dhe Caritas ka dhuruar 390 shpor-
ta  të mbeturinave, siç janë prezantuar në vijim

Tashmë të investuara Njësitë Çmimi  Totali 
 Kamioni për mbledhjen e mbeturinave (8-10 ton)     1 30,000 30,000 
 Shportat e mbeturinave (120L) 390 25 9,750 

Prandaj, kompania publike e sapokrijuar do të ketë nevojë për listën e investimeve si në vijim për të 
qenë tërësisht operative ashtu siç pritet.

Të investohet Njësitë Çmimi  Totali 
 Blerja e kontejnerëve (1100L)  35 200 7,000 
 Blerja e shportave të mbeturinave (120L)  1,055 25 26,375
 Kompjuterët 2 1,000 2,000 
 Pajisje tjera për zyrë -   3,000 3,000 
 Investimi total i nevojshëm   38,375 

Tarifat komunale për shërbimet e menaxhimit të  mbeturinave
Objektivi i kompanisë së menaxhimit të mbeturinave është të krijojë një strukturë për tarifa. Kjo do ta 
mundësonte një sistem të vetë-qëndrueshëm duke mbuluar shpenzimet operative të sigurimit të shër-
bimeve, dhe  duke lejuar që shumat që e tejkalojnë  këtë nivel të përdoren për përmirësimin e shërbi-
mit ndaj qytetarëve. Problemet e hasura aktualisht janë të dyfishta. Së pari, vetëm 25% e familjeve e 
përdorin shërbimin dhe e dyta, vetëm 20% e tyre paguajnë për shërbimin e ofruar. Komuna synon ta 
ofrojë shërbimin për 90% të familjeve dhe bizneseve brenda pesë viteve të ardhshme. 
Megjithatë, niveli i tarifës së shërbimit është llogaritur duke përdorur shpenzimet e plota sikur shër-
bimi t’u ishte ofruar të gjitha ekonomive familjare dhe bizneseve. Tarifa e shërbimit është përcaktuar 
ndryshe për  familje, biznese dhe institucione. Një rregull e përgjithshme që përdoret në studime të 
ngjashme sugjeron për një alokim të kostos midis këtyre kategorive në 65% për familje, 32% për bi-
znese dhe 3% për institucione. 
Tabela e mëposhtme paraqet rezultatet e alokimit të kostove operative midis kategorive të propozuara 
dhe llogaritjen e tarifës në bazë të numrit të zgjedhësve për kategori 

Kostot e sherbimit

Mbulimi i kostove

Tarifa mujore Tarifa vjetore Totali I kostos operative

EUR EUR Totali 

Sherbimi Alokimi Nr. i 
zgjedhësit ,58,237.63

Familjet 65% 1,445 2.18 26.20 37,854.46

Bizneset 32% 219 7.09 85.10 18,636.04

Institucionet 3% 1 145.59 1,747.13 1747.13
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Tarifa minimale për të mbuluar kostot operative për familjet është 2,18 €, ndërsa për bizneset 7.09 €.
Duke iu shërbyer të gjithë banorëve do të rriten ndjeshëm shpenzimet, të cilat mund të menaxhohen 
nëse shpeshtësia e grumbullimeve është administruar si duhet. Prandaj, propozimi është që banorëve 
të Hanit të Elezit t’iu ofrohet shërbimi dy herë në javë, ndërsa vendeve të tjera një herë në javë.
Kjo po ashtu duhet të jetë fleksibile dhe të mund  të ndryshohet kur të dhënat reale të mbledhjes së 
mbeturinave janë në dispozicion për kompaninë menaxhuese. Pikat e vendndodhjes së shportave për 
mbeturina duhet të jenë fleksibile për informatat e reja. Afati kohor për mbledhjen do të reklamohet 
nëpërmjet mediave dhe fushatave duke synuar si banorët e viseve urbane  ashtu edhe ata të viseve 
rurale. Një kohë do të reklamohen mbeturinat të cilat nuk mund të grumbullohen duke përdorur shpor-
tat plastike  siç janë pjesët e  mëdha të drurit, materiale elektronike, mbeturina të rrezikshme etj. Këto 
lloje të mbeturinave do të grumbullohen duke përdorur automjetin  teknologjik përkundër automjetit të 
vogël të hapur.
Kostot totale të stafit janë vlerësuar të jenë 2.900 € në muaj. Kjo përfshin 5 punonjës të nevojshëm për 
të manovruar me dy automjete për grumbullim. 

Transporti
Kostoja më e rëndësishme e cila duhet të menaxhohet si duhet është kostoja e transportit. Ofrimi i 
shërbimit për të gjitha familjet do të rris ndjeshëm koston e transportit, sidomos për disa vende rurale 
të cilat janë të vështira për t’u arritur me mjetet e mbledhjes. Një mesatare për distancë është supo-
zuar dhe llogaritjet përfshijnë koston e karburantit dhe lubrifikantëve për automjetet.
Tabela e mëposhtme paraqet distancën e përafërt mujore të llogaritur.

Rruga Mesatarja e distancës (km) Distanca mujore (km)
Rruga 1 (dy herë në javë)

Hani i Elezit 15 520

Deri te stacioni i transferimit në Ferizaj 20 347

Rruga 2 (një herë në javë)

Perëndim

HE -Rezhance - Gorance 15 130

HE - Pustenik 5 43

HE - Secishte - Krivenik 15 130

Lindje

Hani i Elezit - Dimce 1.8 16

HE - Paldenice- Dremjak 8.5 74

Necavc

Deri te stacioni i transferimit në Ferizaj 20 173

Totali 1,433

Distanca e përafërt mujore e 1.433 km është rritur në 2.000 km duke udhëtuar çdo muaj për të dy 
automjetet teknologjike dhe automjetet e vogla të hapura në mënyrë që të llogaritet karburanti i kon-
sumuar derisa të bëhet mbledhja e mbeturinave në vendet përkatëse. Automjeti teknologjik është 
supozuar të kalojë 2.000 km në muaj dhe të konsumojë 40 litra për 100 km, ndërkohë që automjeti i 
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vogël është supozuar të kalojë 800 km në muaj dhe të konsumojë 15 litra për 100 km. Rreth 65 litra 
karburant supozohen që do  të shfrytëzohen nga të dy automjetet, ndërsa çmimi për litër të karburantit 
është supozuar të jetë 1.2 euro. 
Tabela e mëposhtme paraqet llogaritjen e kostove të transportit duke përdorur supozimet e mësipërme.

Materiali Litra Cmimi për njësi Totali  mujor
Karburanti (1000km + 1000km transport  
dhe mbledhje/ 40 litra për 100 km ) 800 1.2 960

Karburanti – vetura e vogël  ((800km)/15l per 100 km 120 1.2 144
Lubrifikant (1.5 litra për 100 km për të dy veturat) 64.47 3.5 226
Vlera totale mujore 1,330

Përshkrimi i planifikimit
Tarifat e propozuara në bazë të tarifave minimale për të mbuluar kostot operative, në qoftë se shërbimi 
është ofruar për të gjitha familjet dhe bizneset, janë 3 € për familje dhe 9 € për biznese. Faktorët që 
merren në konsideratë kur planifikohet gjenerimi i të ardhurave dhe shpenzimeve operative janë si 
më poshtë:
1. Numri i familjeve dhe bizneseve në komunë ( sipas planit zhvillimor komunal)
2. Rritja vjetore e parashikuar e popullsisë dhe bizneseve (është marrë të jetë 1.1% duke marrë 

parasysh migrimin) 
3. Numri i familjeve dhe bizneseve aktualisht në plan për t’iu ofruar shërbimin (fillimisht të përcak-

tuar në 80 % por që mund të ndryshohet gradualisht)
4. Tarifat e diferencuara midis dy kategorive dhe mbledhja e këtyre tarifave (tarifat mund të difer-

encohen më tej mes bizneseve apo familjeve në të ardhmen, por gjithmonë duhet të mbulojnë 
shpenzimet operative të alokuara)

5. Rritja vjetore e parashikuar e kostove operative (është marrë të jetë 5%)
6. Kostot operative fillestare në vitin e parë, të vlerësuara nga kostot operative të llogaritura nëse 

shërbimi i është ofruar  të gjitha familjeve (amvisërive) dhe bizneseve
7. Kërkesat financiare të parashikuara për të mbuluar kostot operative të ofrimit të shërbimit 
8. Kostoja e rrugëtimit për grumbullimin e mbeturinave sipas planit të fundit nga stafi i komunës 

(referohuni hartës së bashkëngjitur në këtë dokument) 
9. Shpenzimet përfshijnë koston e blerjes së qeseve të plastikës për shportat e mbeturinave 

prej 120L

Një model i thjeshtë financiar është zhvilluar  për llogaritje të tarifës së mbledhjes (të arkëtuar) nga 
faturat që pritet të mblidhen si dhe të ndryshohen gjatë viteve në vijim. Kalkulimet fillestare të tarifave 
dhe përqindja e mbulueshmërisë së territorit janë dhënë në vijim: 
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2013 2014 2015
Pagesa mujore për familje 3 3 3
Pagesa mujore për biznese 9 9 9
% e familjeve te shërbyera 90% 90% 90%
% e tarifave të mbledhura 60% 60% 60%

Prezantimi i themelimit të kompanisë së re publike komunale pritet ta rrisë arkëtimin  në 60%, 
përderisa numri i familjeve të shërbyera të rritet rreth 90%  së bashku me bizneset që do të marrin 
shërbim pa përjashtim.

Modeli i diferencon pagesat me para të gatshme dhe pagesat pa para të gatshme në anën e 
shpenzimeve me qëllim që kur të bëhet financimi me para të gatshme, hapësira që kompania e 
ka do të mbulojë shpenzimet për 3 vitet e para të veprimit. 

Duke u bazuar në faktorët e mësipërm të planifikimin,  në vijim paraqitet performansa e planifikuar  
financiare e kompanisë gjatë vitit të parë të veprimit. 

Performansa financiare – viti i parë

 egzis-
tuese Jan-13 Feb-

13
Mar-
13

Apr-
13

May-
13

Jun-
13

Jul-
13

Aug-
13

Sep-
13

Oct-
13

Nov-
13

Dec-
13 2013 2014 2015

Nr. Total i 
Familjeve  1,449  1,449 1,449 1,449 1,449 1,449 1,449 1,449 1,449  1,449 1,449 1,449 1,449  1,449 1,465  1,481 

Nr. Total i 
Bizneseve  219  219  219  219  219  219  219  219  219  219  219  219  219  219  221  224 

Nr. i familjeve 
te shërbyera  858 1,304 1,304 1,304 1,304 1,304 1,304 1,304 1,304  1,304 1,304 1,304 1,304  1,304  1,318  1,333 

Nr. I bizne-
seve te 
shërbyera

 219  219  219  219  219  219  219  219  219  219  219  219  219  219  221  224 

Tarifa totale e 
mar   5,883 5,883 5,883 5,883 5,883 5,883 5,883 5,883  5,883 5,883 5,883 5,883 70,600  71,376 90,843 

Tarifa totale e 
mbledhur   3,676 3,676 3,676 3,676 3,676 3,676 3,676 3,676  3,676 3,676 3,676 3,676 44,107 44,573 56,253 

 Punëtorë  1,850 1,850 1,850 1,850 1,850 1,850 1,850 1,850  1,850 1,850 1,850 1,850 22,200  23,310 24,476 

 Amortizim  756  756  756  756  756  756  756  756  756  756  756  756  9,075  9,529 10,005 

 Vajra për 
desifentim   17  17  17  17  17  17  17  17  17  17  17  17  200  210  221 

 Blerja e qe-
seve plastike   501  501  501  501  501  501  501  501  501  501  501  501  6,011  6,312  6,627 

 Ujë   19  19  19  19  19  19  19  19  19  19  19  19  224  235  247 

 Rrym   93  93  93  93  93  93  93  93  93  93  93  93  1,120  1,176  1,235 

 Mirëmbajtje   276  276  276  276  276  276  276  276  276  276  276  276  3,313  3,478  3,652 
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 Derivate   711  711  711  711  711  711  711  711  711  711  711  711  8,532  8,959  9,407 

 Shpenzimet e 
deponise   464  464  464  464  464  464  464  464  464  464  464  464  5,563  5,841  6,133 

 Posta, Telefo-
ni i, Interneti   50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  600  630  662 

Qera   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 Shërbimet 
bankare   17  17  17  17  17  17  17  17  17  17  17  17  200  210  221 

 Te tjera   100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  1,200  1,260  1,323 

Kostoja opera-
cionale totale   4,753 4,753 4,753 4,753 4,753 4,753 4,753 4,753  4,753 4,753 4,753 4,753 57,038  59,890 62,884 

Parat e gat-
shme totale   3,997 3,997 3,997 3,997 3,997 3,997 3,997 3,997  3,997 3,997 3,997 3,997 47,963  50,361 52,879 

hapsira për 
tu plotësuar 
me para të 
gatshme

  (321)  (321)  (321)  (321)  (321)  321)  (321)  (321) (321)  (321)  (321)  (321) (3,856)  (5,788)  3,374 
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Sipas tabelës së mësipërme, rreth 4,000 euro do të jenë të nevojshme për të mbuluar pagesat e  
pritura me para të gatshme të kompanisë komunale gjatë vitit të parë të veprimit. 
Tabela më poshtë paraqet performansën financiare të kompanisë gjatë tri viteve të para  të veprimit, 
siç është pritur, duke e pasur parasysh situatën aktuale dhe skemat e planifikimit.

 2013 2014 2015

Numri total i familjeve (amvisërive) 1449 1465 1481

Numri total i bizneseve 219 221 224

Nr. i familjeve të shërbyera -1304 - 1318 1333

Nr. i bizneseve të shërbyera 219 221 224

Tarifa totale e arkëtueshme - 70,600 71,376               900,843

Tarifa totale e mbledhur 44,107 44,573 56,253 

 Punëtorë 22,200     23,310 24,476

 Amortizim 
Ngjyrë për dezinfektim 9,075 9,529 10,005

Sigurimi i qeseve të plastikës 6,011 6,312 6,627

 Ujë 224 235 247

 Rrymë 1,120 1,176 1,235

 Mirëmbajtje 3,313 3,478 3,652

 Derivate 8,532 8,959 9,407

 Shpenzimet e Deponisë 5,563 5,841 6,133

 Posta, telefoni, interneti 600 630 662

 Qiraja

 Shpenzimet e bankës 200 210 221

 Të tjera 1,200 1,260 1,323

Totali i kostove operative 57,038 59,890 62,884

Totali i pagesave me para të gatshme 47,963 50,361 52,879

Hapësira e pagesës me para të gatshme (3856) (5,788) (3,374)

Stafi komunal aktualisht po i diskuton mënyrat e shkurtimit të kostos së tanishme të gjetjes së 
burimeve të reja për financim me qëllim mbulimit të investimeve aktuale dhe nevojave operative 
të kompanisë. 
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Përmbledhje
Në bazë të planit të perfomansës financiare 2013 – 2015, kompania do të jetë financiarisht e qën-
drueshme në vitin e tretë të veprimit. Tabela në vazhdim prezanton investimet totale dhe nevojat  op-
erative financiare të kompanisë në këtë kohë. 

 Ekzistuese

Nevoja për investime  38,375 

 1100 L kontejnerë (35x200EUR)  7,000 

 120 L shporta për mbeturina 1055x25EUR)  26,375 

 Kompjuterë (2*1000EUR)  2,000 

 Pajisje për zyrë  3,000 

Nevojat e financimit për të plotësuar hapësirat për operime në 2013  3,856 

Nevojat e financimit për të plotësuar hapësirat për operime në 2014 5,788 

Totali i kërkesave financiare 2013-2015  48,019 

Donacionet 

LOGOS – për shporta të mbeturinave  33,375 

Nevojat financiare shtesë  14,644 

Stafi komunal aktualisht po i diskuton mënyrat e shkurtimit të shpenzimeve të tanishme, ose të gjetjes 
së burimeve të reja për financim, me qëllim të mbulimit të investimeve aktuale dhe nevojave operative 
të kompanisë. 
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ANEKSI 2 - KONSIDERIMET E RICIKLIMIT

Edhe pse riciklimi nuk është konsideruar në shërbimin fillestar, komuna mund të ndjekë një kurs për 
të përfshirë një komponentë për trajtimin e mbeturinave, siç janë kushtet ekonomike në shërbimet për 
menaxhimin  e mbeturinave në të ardhmen. Komisioni/individët për shqyrtimin e  riciklimit që do të 
emërohen nga kryetari do të duhet të përgatisë raporte mbi realizimin dhe dëshirën për t’u angazhuar 
në aktivitete të tilla. Ky aneks tregon përmbledhjen e ndryshimeve në kostot dhe tarifat përkatëse në 
qoftë se kompania menaxhuese do të fillojë të përfshijë komponentin e riciklimit në shërbimet e veta  
fillestare. 
Struktura operative e grumbullimit dhe hedhja e mbeturinave në bazë të një marrëveshjeje të tillë si 
shërbimi derë më derë i kombinuar me metodën e mbledhjes publike duke përdorur 65 kontejnerë 
(1100L) dhe 1,445 shporta plastike për mbeturina  (140L) për të ndarë materialet e riciklueshme në 
letër, qelq, metale, plastikë dhe tekstil.  Kompania do të përpiqet të gjejë metodat më të dobishme 
për transferimin e mbeturinave të riciklueshme për kompanitë komunale ose ato rajonale. Ndarja e 
mbeturinave në resurse do të jetë një stimulim për bizneset e reja të riciklimit për t’u hapur në komunë. 
Rreth 8 ton të mbeturinave javore janë vlerësuar të jenë të riciklueshme, kur shërbimi ofrohet tek të 
gjithë qytetarët.  
Shpenzimet operative vjetore janë përllogaritur se do të rriten rreth 1,600 Euro për shkak të rritjes së 
amortizimit dhe mirëmbajtjes për numrin shtesë të kontejnerëve që duhet të blihen. Kostot e inves-
timit janë për 13,000 Euro më të larta për shkak të kostos shtesë të 65 kontejnerëve (1100L). Tarifat 
e ngarkuara për familje vlerësohen të jenë të njëjta. Duke shtuar  supozimet se 20% e materialeve 
të riciklueshme mund të shiten me çmimet e tregut për këto elemente fillimisht, do të ulin mesatarisht 
kostot e deponisë për mbeturina në rreth 8%, kompania menaxhuese mund të pret një rritje rreth 
12,000 Euro nga të ardhurat e riciklimit në vitin e parë, rritje rreth 40,000 Euro nëse 70% e materi-
aleve të riciklueshme janë tregtuar. Në rrethana të tilla, kompania menaxhuese mund të bëhet e vetë-
qëndrueshme më së largu në vitin e tretë të veprimeve.
Tabela e mëposhtme paraqet dallimet në faktorët kryesorë kur komponenti i riciklimit është shtuar në 
shërbimet e menaxhimit të mbeturinave.

Pa riciklim Me riciklim

Supozimet
Grumbullimi derë më derë 

Stacioni i transferimit- Deponia 
regjionale

Grumbullimi derë më derë dhe 
publik Stacioni i transferimit- 

Deponia regjionale

Kostot  Investive 78,900 € 91,900 €

Kostot  Operative 72,377 € 73,937 €

Tarifat- për familje 3 € 3 €

Tarifat – për biznese 9 € 9 €

Financimet e  jashtme Kërkesat 87,676 € 61,361 €

Vetë-qëndrueshmëria 4 vite 3 vite
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Më poshtë, në foto, janë prezantuar praktikat e mira në ndarjen e mbeturinave në Slloveni (të marra 
gjatë vizitës studimore në muajin prill  të vitit 2011). 
Foto. 6 Shembuj të procedurave të ndarjes së mbeturinave në Slloveni (deponia)
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ANEKSI 3 - SKICA E PROGRAMIT 
PËR VETËDIJESIMIN E QyTETARËVE

Rekomandohet  që komuna të kërkojë një kompani profesionale reklamuese për të ndihmuar me 
dizajn, slogane, logo dhe përmbajtjen e programit për vetëdijesimin e qytetarëve. Duke pasur këtë 
parasysh, plani për programin e vetëdijesimit të qytetarëve siç është theksuar në treguesin #1.4.1 
të objektivit #1.4 të planit për menaxhimin  e mbeturinave duhet të përfshijë, të paktën, elementet e 
mëposhtme. Metodologjia e prezantuar në vijim mund të përdoret nga komuna për t’a prezantuar pla-
nin për menaxhimin e mbeturinave në publik para aprovimit të tij nga kuvendi i komunës si dhe gjatë 
kohës së zbatimit të planit me qëllim që qytetarët të shprehin sugjerimet, propozimet, mendimet dhe 
rekomandimet në lidhje me pengesat dhe problemet të cilat mund të dalin gjatë realizimit të këtij plani.
 
1. Një seri të forumeve publike për ta prezantuar planin, për të marrë informatat kthyese nga 

qytetarët, dhe pasi që të bëhen modifikimet e nevojshme, për t’ia prezantuar planin e kompletuar 
publikut. Çdo forum duhet të përfshijë:

 ■ Një prezantim të  thjeshtë  në power point ku përshkruhet në mënyrë adekuate plani dhe ndikimi i 
tij në familjarë/individ biznesi.

 ■ Anëtarë të shumtë të qeverisë lokale për t’iu përgjigjur pyetjeve dhe për të marrë sugjerime lidhur 
me planin.

 ■ Theks të veçantë në përgjegjësitë e qytetarëve për ta bërë planin të funksionojë
 ■ Materiale të mjaftueshme në formë të fletushkave, për t’iu mundësuar atyre që nuk marrin pjesë 

në  forume, t’i lexojnë dhe kuptojnë  elementet kyçe të planit. 
 

2. Një fushatë reklamuese me më së paku:
 ■ Një logo, temë dhe slogan që identifikon në mënyrë të qartë programin .
 ■ Një seri të posterave për përdorim në mbarë komunën, në shkolla dhe institucione të tjera.
 ■ Një seri të broshurave, mundësisht kalendare, etj, që do të siguronin specifikat e ditëve të grum-

bullimit dhe kërkesat e qytetarëve.
 ■ Një program që u drejtohet fëmijëve në shkolla, i dizajnuar për të informuar dhe për të fituar 

bashkëpunimin e brezave të ri.
 ■ Dizajnim dhe përdorim të njoftimeve për shërbimet publike (TV/radio lokale ose media tjera) i di-

zajnuar për të ofruar mbështetje dhe për të siguruar të dhënat e nevojshme për përputhshmërinë  
me kërkesat e sistemit.

 ■ Mbulim adekuat në mediat e shkruara lokale.

3. Zhvillimi dhe zbatimi i një komiteti për veprim të qytetarëve që do të japë informata kthyese dhe 
rekomandime për qeverinë lokale dhe ndërmarrjet publike.  Elementet kyçe prë një komitet të tillë 
përfshijnë:

 ■ Së paku një përfaqësues  nga secila zonë e banuar. 
 ■ Proces i rregullt i raportimit që mundëson vlerësimin dhe ndryshimin e shërbimit sipas nevojës.
 ■ Të sigurohet  që takimet mbahen rregullisht por jo me intervale të ngarkuara kohore. (ndoshta 

çdo tre muaj…edhe pse në gjashtë muajt e parë, do të ishte më mirë të mbahen për çdo muaj)
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Fig. 8: Shembull i fushatës së vetëdijesimit të publikut në Kosovë
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ANEKSI 4 - PËRGJEGJËSITË DHE 
DETyRAT E KOMUNËS

LIGJI Nr. 04/L-060 PËR MBETURINA

Neni 15 
1. Përgjegjësitë dhe detyrat e komunave për zbatimin e dispozitave të këtij ligji janë:
1.1. krijimi i sistemit për menaxhimin e mbeturinave sipas parimit të hierarkisë për  menaxhimin e mbe-

turinave për territorin e tyre, krijimi i planit lokal për menaxhimin e mbeturinave, sipas nenit 10 të 
këtij ligji dhe krijimi i kushteve për zbatimin e tij;

1.2. plani komunal për menaxhimin e mbeturinave duhet të jetë në harmoni me planin kombëtar;
1.3. përgjegjëse për zbatimin e planeve komunale janë komunat;
1.4. të hartojë raportin vjetor për menaxhimin e mbeturinave. Raporti vjetor duhet të dorëzohet në 

Ministri, deri më 31 mars të vitit vijues;
1.5. rregullimi i përgjegjësive dhe detyrimeve për kryerjen e shërbimeve për menaxhimin e mbeturi-

nave, zbatimi i tyre dhe  organizimi i menaxhimit të mbeturinave në territorin e tyre;
1.6. mirëmbajtja dhe përkujdesja për sistemin e informimit të publikut dhe raportimit për kryerjen e 

punëve të përcaktuara me këtë ligj, si dhe aktet tjera ligjore për menaxhimin e mbeturinave;
1.7. zbatimi i procedurave të prokurimit, përcjellet me përzgjedhjen e personave të licencuar për mbled-

hjen, grumbullimin, magazinimin dhe transportimin e mbeturinave: inerte, komunale, komerciale, 
të vëllimshme, dhe mbeturinat nga ndërtimet dhe demolimet e objekteve ndërtimore brenda ter-
ritorit të tyre;

1.8. komuna cakton tarifat dhe mënyrën e inkasimit të mjeteve financiare për shërbimet komunale.
1.9. identifikimi i vendeve të ndotura në territorin e tyre, hartimi i projekteve për sanimin e tyre, që 

përfshin shënimet për lokacionin, karakteristikat hapësinore gjeometrike, llojin e ndotjes, sasinë 
e mbeturinave, afatet për përmirësimin e gjendjes dhe shënime të tjera me rëndësi për realizimin 
e projekteve.

2. Dy apo më shumë komuna, kur është interesi i tyre, mund të bëjnë marrëveshje për menaxhimin e 
mbeturinave.
3. Komuna ushtron mbikëqyrjen dhe kontrollin e masave dhe veprimeve gjatë menaxhimit të mbeturi-
nave në territorin e vet, përmes inspektorëve  komunal për mjedisin.
4. Me kërkesë të Ministrisë, komuna jep informacionet dhe rekomandimet e kërkuara lidhur me me-
naxhimin e mbeturinave.
5. Komuna është e detyruar ta sigurojë largimin dhe përkujdesjen e mbeturinave të cilat janë hedhur 
në hapësira publike ose jashtë deponive të mbeturinave në territorin e saj.
6. Nëse personi përgjegjës për menaxhimin e mbeturinave, në pajtim me përgjegjësitë ligjore, nuk 
përkujdeset për mbeturinat e hedhura nga personi i pa njohur, përgjegjësinë për ato mbeturina e bartë 
komuna.
7. Komuna nxjerr akte nënligjore me të cilat, rregullon funksionimin e organit kompetent komunal dhe 
standardet e shërbimit për menaxhimin e mbeturinave.
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8. Pa prejudikuar paragrafët 1. deri 7. të këtij neni, kryerja e shërbimeve publike dhe ofrimi i infrastruk-
turës publike në fushën e menaxhimit të mbeturinave komunale është kompetencë ekskluzive e ko-
munave në pajtim me Ligjin për Vetëqeverisjen Lokale.

Neni 34

Menaxhimi i mbeturinave komunale
1. Mbeturinat komunale duhet të mblidhen, grumbullohen trajtohen dhe menaxhohen në përputhje me 
dispozitat e këtij ligji dhe dispozitave tjera ligjore për rregullimin e veprimtarive komunale.
2. Komunat, me akt nënligjorë, përcaktojnë kushtet dhe rregullat për menaxhimin e mbeturinave të 
sipërfaqeve publike.
 3. Mbeturinat komunale të përziera me mbeturina të rrezikshme, duhet të ndahen kur ekziston llogaria 
ekonomike, në të kundërtën konsiderohen mbeturina  të rrezikshme.
 4. Amvisëritë dhe prodhuesit tjerë të mbeturinave komunale detyrohen që mbeturinat e tyre t’i hedhin 
në vende të caktuara për grumbullimin e mbeturinave komunale, ndërsa mbeturinat e rrezikshme 
duhet  t’i ndajnë dhe t’i dorëzojnë në vendet e caktuara për to.
5. Komunat janë të detyruara të organizojnë sistemin për mbledhjen dhe grumbullimin e mbeturinave 
të vëllimshme.
6. Amvisëritë dhe prodhuesit tjerë të mbeturinave komunale, janë të detyruar të bëjnë ndarjen e mbe-
turinave në lloje, sipas kushteve të përcaktuara nga autoriteti kompetent, me qëllim të trajtimit dhe 
riciklimit të tyre.
7. Komunat me akt të veçantë, rregullojnë sistemin dhe kushtet për mënyrën e mbledhjes, ndarjes, për-
punimit dhe riciklimit, orarin për mbledhjen e mbeturinave, llojin, numrin dhe mënyrën e shpërndarjes 
dhe vendosjes së kontejnerëve për mbeturina, mirëmbajtjen e vendeve ku grumbullohen mbeturinat 
dhe mënyrat për transportim të mbeturinave komunale.
8. Menaxhimi i mbeturinave komunale nga komuna duhet të bëhet përmes kontratave të veçanta me 
një apo më shumë operatorë publik ose privat që do të jenë tpersona të licencuar për menaxhimin e 
mbeturinave.
9. Dy apo më shumë komuna me marrëveshje, sipas nenit 15 paragrafit 2. të këtij ligji, përcaktojnë të 
drejtat dhe detyrimet lidhur me sigurimin e kushteve për menaxhimin e mbeturinave, për shfrytëzimin 
e objekteve për deponim, për përpunimin dhe magazinimin e mbeturinave, të drejtat dhe detyrimet e 
ndërmarrjeve publike për menaxhimin e mbeturinave, mënyrën e marrjes së vendimeve në rastet e 
ankesave për çështjet specifike që kanë të bëjnë me menaxhimin e mbeturinave, si dhe çështje tjera 
të rëndësishme për organizimin dhe menaxhimin e mbeturinave.
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ANEKSI 5 - ORARI I MBLEDHJES SE 
MBETURINAVE NË KOMUNË TË HANIT TË ELEZIT

REPUBLIKA E KOSOVËS- REPUBLIC OF KOSOVA

KOMUNA  HANI I ELEZIT

     ORARI I MBLEDHJES SË MBETURINAVE

E HËNË ora 08:00-16:00:Krivenik 09:00=10:00,Seqishtë(rr.Uçk-
së10:00=10:30,rr.Veli Ballazhi10:30=11:00,rr.Suad Barava
11:00=11:30,Dëshmorët e Krivenikut 11:30=12:00).

E Martë 08:00-16:00:Rr. Adem Jashari 09:00=10:00,Dëshmorët e
Kombit 10:00=10:30,
Xhemsedin Suma 10:30=11:00,Nuri Bushi 11:00=11:30 ,Isa Berisha
11:30=12:00,Lagjja e Vlashve.12:00=12:30

E Mërkurë 08:00-16:00:Gorancë09:00=10:30,Rezhancë10:30=11:00
,Hunel11:00=11:15,Kollomoqe11:15=11:30,
Meliq 11:30=12:00,Brava 12:00=12:30.Të Përndjekurit 12:30=13:00.

E Enjte 08:00-16:00:Fsh.Paldenicë 09:00=10:00,rr.Driton & Gafurr 
Loku 10:00=11:00,Elham Curri 11:00=11:30,Imri 
Curri11:30=11:30=12:00, Izet Bushi 12:00=12:30,Imer Vila
12:30=13:00.

E Shtunë 08:00-16:00:Rr.Adem Jashari 09:00=10:00,Dëshmorët e 
Kombit 10:00=10:30
,Xhemsedin Suma10:30=11:00 .Nuri Bushi 11:00=11:30,Isa Berisha
11:30=12:00,Martirët Bushi 12:00=12:30,Hysein Suma-fsh.Dimcë
12:30=13:00.

KOMUNA  HANI I ELEZITREPUBLIKA E KOSOVËS 
REPUBLIC OF KOSOVA

Donated by:

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Swiss Cooperation Office Kosovo

 ORARI I MBLEDHJES SË MBETURINAVE

Krivenik                                                   09:00 - 10:00
Rr. UçK                                                     10:00 - 10:30
Rr. Veli Ballazhi                                       10:30 - 11:00
Rr. Suad Barava                                      11:00 - 11:30
Rr. Dëshmorët e Krivenikut               11:30 - 12:00

Rr. Adem Jashari                                    09:00 - 10:00
Rr. Dëshmorët e Kombit                     10:00 - 10:30
Rr. Xhemsedin Suma                            10:30 - 11:00
Rr. Nuri Bushi                                          11:00 - 11:30
Rr. Isa Berisha                                         11:30 - 12:00 
Lagjja e Vlashve                                     12:00 - 12:30

Gorancë                                                   09:00 - 10:30
Rezhancë                                                 10:30 -11:00
Hunel                                                        11:00 - 11:15
Kollomoqe                                              11:15 - 11:30
Meliq                                                        11:30 - 12:00
Brava                                                        12:00 - 12:30
Rr. Të Përndjekurit                                12:30 - 13:00

Paldenicë                                                09:00 - 10:00
Rr. Driton & Gafurr Loku                     10:00 - 11:00
Rr. Elham Curri                                       11:00 - 11:30
Rr. Imri Curri                                            11:30 - 12:00 
Rr. Izet Bushi                                             12:00 - 12:30 
Rr. Imer Vila                                             12:30 - 13:00
Rr. Të Përndjekurit                                 12:30 - 13:00

Rr. Adem Jashari                                    09:00 - 10:00
Rr. Dëshmorët e Kombit                     10:00 - 10:30
Rr. Xhemsedin Suma                            10:30 - 11:00 
Rr. Nuri Bushi                                          11:00 - 11:30
Rr. Isa Berisha                                          11:30 - 12:00
Rr. Martirët Bushi                                   12:00 - 12:30
Rr. Hysein Suma                                     12:30 - 13:00

E Hënë 08:00-16:00

E Martë 08:00-16:00

E Mërkurë 08:00-16:00

E Enjte 08:00-16:00

E Shtunë 08:00-16:00

MOS HUDHNI
Gjëra të zjarrta

Implemented by:
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ANEKSI 6 - FUSHATA PËR VETËDIJËSIMIN E 
QyTETARËVE PËR MBROJTJE TË AMBIENTIT

Mos djegni mbeturina Ruaje ambientin

Mos gjuani mbeturina në rrugë dhe në hapësira 
tjera publike

Mbeturinat duhet të hidhen në vende të caktuara

Ju lutem paguani tarifën e mbeturinave që 
është vetëm 3 euro në muaj për një familje

3 euro në muaj për shërbim të mbeturinave për 
një familje, është e barabartë me dy pako cigare.

Paguaj shërbimet e mbeturinave që Komuna e Hanit të Elezit të jetë e pastër me ambient të shëndoshë 

 

Paguaj shërbimet e mbeturinave që Komuna e Hanit të Elezit të jetë e pastër me ambient të shëndoshë 

Mos gjuani mbeturina jashtë kontenjerit

Mos gjuaj nga vetura

Paguaj shërbimin për 
mbledhjen e mbeturinave çdo 

muaj nëse don qe shtëpia, 
qyteti dhe komuna juaj të jetë 
e pastër dhe e shëndoshë për 

ty dhe familjen tuaj.

Nuk duhet të gjuajmë në 
rrugë, mbeturinat duhet ti 

gjuajmë në vende të caktuara
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