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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 e kapaciteteve 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 Vitisë është 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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I. FJALA E KRyETARIT TË KOMUNËS SË VITISË

Komuna e Vitisë duke u mbështetur tek kauza e Këshillit të Evropës e cila aludon në realizimin e një 
bashkimi të ngushtë për t’i ruajtur dhe zhvilluar idealet dhe parimet që janë pasuria e përbashkët. 
Duke vlerësuar se Komuna është njësi themelore e vetëqeverisjes lokale në Republikën e Kosovës 
e cila organizon dhe ushtron pushtetin e dalë nga zgjedhjet e lira me legjitimitet dhe legalitet të plotë 
dhe në mbështetje të ligjeve pozitive.
Të ndërgjegjshëm se mbrojtja e ambientit dhe menaxhimi i mbeturinave është forcim i autonomisë 
lokale dhe paraqet një kontribut të rëndësishëm në kohën në të cilën ndodhemi dhe ekzistojmë të 
bazuar në parimet e decentralizimit të pushtetit.
Komuna e Vitisë brenda kornizës ligjore drejton kërkesën juridike me qëllim që të sigurojë ushtrim të 
lirë të kompetencave vetanake që i ka të garantuara komuna si njësi e vetëqeverisjes lokale.
Në bazë nenit 17, pika f e Ligjit mbi Vetëqeverisjen Lokale Nr. 03/L-40, komuna ka kompetenca të 
plota dhe ekskluzive, për sa i përket interesit lokal duke i respektuar standardet e përcaktuara me ligjet 
e aplikueshme në Republikën e Kosovës.
Sipas dispozitës së lartcekur komuna ka kompetencë në ofrimin dhe mirëmbajtjen e shërbimeve pub-
like duke saktësuar edhe menaxhimin me mbeturina.
Komuna ka të drejt por edhe detyrim që të bëjë të mundur hartimin e një dokumenti ,,Administrimi i 
Mbeturinave’’ me të cilin do të kurorëzohet një potencial dhe përgjegjësi e karakterit pozitiv dhe evolu-
tiv dhe do të shërbejë si një modul funksional për grumbullimin e mbeturinave dhe ngritjen e vetëdijes 
publike.

Kah pozitiv do t’i jepet edhe:
 ■ ndarjes së mbeturinave - shumë materiale të vlefshme mund të përdoren sërish dhe në këtë rast, 

duhen më pak shpenzime për të punuar me materiale të reciklueshme sesa të punohet me lëndë 
të para.

 ■ kompostimi – rikthehen materiale organike të vlefshme në ciklin e tyre natyror
 ■ djegia e mbeturinave në furra të posaçme siguron përdorim të energjisë potenciale të mbeturi-

nave dhe zvogëlon vëllimin e tyre. Kjo është një metodë e aplikuar në vendet e zhvilluara, por 
duhet të zhvillohet në mënyrë të tillë që nuk rrezikon mjedisin dhe shëndetin e njerëzve, si dhe 
është metodë e shtrenjtë;

 ■ depozitimi – mbeturinat grumbullohen në gropa të mëdha të hapura në tokë ose nën
 ■ të (p.sh. në miniera të braktisura).

Inkorporimi i këtyre pikave të lartcekura do të ishte e dobishme dhe më së e nevojshme jo vetëm për 
Komunën e Vitisë, por edhe  për të gjithë territorin e Republikës së Kosovës.

Kryetari i Komunës
z. Nexhmedin Arifi
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II. FJALA E DONATORIT 

Një nga gjërat e para që qytetarët presin nga komuna është një ambient i pastër jetësor. Kënaqësia 
e tyre në lidhje me komunën është e lidhur drejtpërdrejt me të. Kjo është arsyeja pse ajo duhet të jetë 
prioritet i çdo kryetarit 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 një rritje të qëndrueshme që nga vitet nëntëdhjeta. Për 
shkak të ndryshimit të modeleve të konsumit, shumat 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 malet e fushat. Në pranverë, vetëm para se 
pemët të lulëzojnë, ju mund të shihni qese najloni të varur në degë përgjatë lumenjve. Disa specialistë 
janë të shqetësuar seriozisht se ujërat nëntokësor janë në pikën e të qenit të ndotur.
Nuk ka qenë gjithmonë kështu. Gjeneratat e vjetra kujtojnë një Kosovë të pastër. Njerëzit i merrnin 
me vete në dyqane qeset e tyre. Njerëzit i kthenin shishet e tyre në dyqanet ku i kishin blerë ato. Këto 
kujtime, do të thonë se mund të pastrojmë Kosovën prapë. 
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 që kryetarë e komunës së Vitisë/
Hanit të Elezit pozitivisht iu përgjigjen ofertës tonë për të ndihmuar në këtë fushë.
Gjatë 2 viteve të fundit ne kemi ndihmuar komunën në hartimin e  planit të menaxhimit të mbeturinave 
të ngurta. Së pari ne kemi përcaktuar sasinë, llojet dhe vendet e mbeturinave të prodhuara. Pastaj 
ne kemi llogaritur sa para do të jenë të nevojshme për ta bërë që sistemi të funksionoj në mënyrë të 
qëndrueshme. Bazuar në të dyja ne kemi vendosur objektivat për vitet e ardhshme. Ne kemi përfun-
duar me organizimin e takimeve me qytetarët dhe me kuvendin komunal për të marrë reagimet dhe 
mbështetje e tyre.
Plani i menaxhimit të mbeturinave të ngurta është një hap i rëndësishëm për të pastruar mjedisin, por 
ne duhet të kuptojnë se kjo është vetëm fillimi. Pagesat duhet të mblidhen. Kompania komunale duhet 
të themelohet dhe menaxhohet. Duhet  bërë investime. Qytetarët duhet të ndryshojnë sjelljen e tyre. 
Kjo kërkon ende shumë punë. Por  ia vlen.
Ishte shumë e rëndësishme për LOGOS-in të punojnë për së afërmi me zyrtarët komunal. Ata do të 
duhet të realizojnë planin në vitet e ardhshme. Ne duam të falënderojmë të gjithë ata për angazhimin 
e tyre për të bërë Vitinë një vend të pastër.

Norbert Pijls
Menaxheri i Projektit LOGOS Faza II-të
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Harta e vijës rrugore për mbledhjen dhe grumbullimin mbeturinave në komunën e Vitisë
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ITINERARI I Dy EKIPEVE NË VITI DHE FSHATRA

AGRON MISINI

BMC 200 06-722-AN
E HËNË E MARTË E MËRKURË E ENJTE E PREMTE  E SHTUNË

DROBESH POZHORAN SLLATIN QENDA VITI POZHORAN.Z.2 E LIRË

SMIRË ZONA E PARË RADIVOJC BUDRIK ZONA E DYTË

REMNIK RAMJAN

BERAT yMERI

BMC 200 06-723-AN
E HËNË E MARTË E MËRKURË E ENJTE E PREMTE  E SHTUNË

VITI O.PARE VITI E DyTË QENDRA VITI E LIRË VITI ZO.PARË VITI ZO.DYTË

KABASHI GERMOV RAMNISHTË BEGUNCE

SODOVIN

VEREAN

11.11.11       Përpunoi
Viti       Haxhi Qerimi
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III. SHKURTESAT  

AKK  Asociacioni i Komunave të Kosovës
BD  Bordi i Drejtorëve
UE  Unioni Evropian
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 Menaxhimit 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 Rregullativit për Ujë dhe Mbeturina
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IV. PËRKUfIZIMET DHE NOCIONET 
E MBETURINAVE

Mbeturina – 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 mbeturinës - nënkupton mbledhjen, transportin, trajtimin, ripërdorimin, përpunimin, 
riciklimin dhe deponimin e mbeturinës, përfshirë mbikëqyrjen e këtyre veprimtarive dhe kujdesin e 
mëtejme të deponive, duke përfshirë edhe veprimet e ndërmarra nga tregtari apo ndërmjetësuesi.
Trajtimi i mbeturinave – nënkupton procesin fizik, kimik, biologjik, termal, duke përfshirë klasifikimin, 
që ndryshon karakteristikat e mbeturinave në mënyrë që të zvogëlojë vëllimin apo të dëmtoj natyrën, 
apo lehtëson manipulim me mbeturina ose lehtëson riciklimin.
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, siç është cekur 
më poshtë: eksplozive; oksiduese; të ndezshme; ngacmues; të dëmshme; toksike; kancerogjene; kor-
rozive; infektive; teratogjenike; mutagjene; lirojnë gazra toksike në kontakt me ujin, ajrin ose acidin; të 
aftë të japin 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 të transformimit në vendet ku janë deponuar. Mbeturinat inerte nuk treten, nuk ndizen 
ose nuk reagojnë fizikisht apo kimikisht, janë biodegraduese  ose ndikojnë negativisht në gjërat tjera 
me të cilat vjen në kontakt në mënyrë të ndjeshme që të ndikoj në ndotjen e mjedisit ose të dëmtojë 
shëndetin e njeriut.  Përmbajtja ndotëse e mbeturinave dhe ekotoksiciteti i rrjedhave të tyre duhet 
të jenë të parëndësishme, dhe në veçanti të mos rrezikojnë cilësinë e ujërave sipërfaqësor dhe/apo 
nëntokësor. 
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.
Përzierja e plehrave – një proces i kontrolluar biologjik, për zbërthimin e mbeturinave organike nga 
mikroorganizmat në prani të oksigjenit, rezultati i së cilës është i përbërë.
Krijimi dhe shkatërrimi i mbeturinave – përfshin mbeturina të prodhuara gjatë ndërtimit, të ri-mod-
elimit, dëmshpërblim të objekteve të banimit individual dhe kolektiv, objekte tregtare etj. Komponentët 
kryesore të këtyre mbeturinave janë: guri, betoni, tulla, komponentët me ngjyra,  komponentët elek-
trike etj
Mbeturinat bujqësore – përfshin 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 – përfshin mbeturinat me potencial të rrezikut të lartë të infektimit nëse punohet 
ose veprohet me to. Ato mund të dëmtojnë shëndetin e qytetarëve dhe mjedisin. Këto mbeturina gjen-
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erohen nga spitalet dhe institucionet e tjera shëndetësore, kafshët e ngordhura, thertoret etj. 
Mbeturinat speciale – përfshin 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 – përfshin produkte kimike dhe farmaceutike në paketimin e 
tyre.
Djegia – trajtimi termik i mbeturinave. Ky është një proces i komplikuar, për shkak se furrat e për-
dorura për djegie duhet të 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 – biologjikisht janë mbeturinat jo-degraduese, të krijuara kryesisht për qël-
lime të paketimit 
Mbeturinat organike – biologjikisht janë mbeturina shkatërruese nëpërmjet proceseve aerobe apo 
anaerobe. Në këtë grup të mbeturinave janë të përfshira mbeturinat organike të klasifikuara si mbe-
turinat nga ushqimi, mbeturinat bujqësore, letra etj.
Riciklimi – nënshtrimi i mbeturinave të ndonjë procesi ose trajtimi për ta bërë tërësisht apo pjesërisht 
të ri-përdorshëm.
Përpunues i copëzave – kompania e përfshirë në mbledhjen e materialeve të riciklueshme nga 
mbledhësit individual apo pikat e grumbullimit. Ata janë “personat e mesëm” duke përgatitur materiale 
për eksport, ose transport deri te uzina. 
Pika e grumbullimit – Disa përpunues të copëzave kanë vendosur pikat e grumbullimit në gjithë 
rajonin e tyre përkatës ose të komunës, këto pika janë thjesht pika të shkarkimit për mbledhësit indi-
vidual. Kur materiali ka arritur një peshë të caktuar, përpunuesit e copëzave do të largojnë materialet 
nga kjo pikë dhe do t’i sjellin në institucionin qendror për përpunim të mëtutjeshëm.
Uzinat – Gjithashtu të njohur si objektet e prodhimit, këto kompani nuk janë  vetëm të angazhuara në 
mbledhjen e materialeve të riciklueshme, por edhe në përdorimin e materiale për të krijuar produkte 
finale. Produkte finale të gjetura 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. Zgjidhjet e përshtatshme të problemeve me Menaxhimin e mbeturi-
nave duhet të bëhen. 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; Ar-
simimi i pamjaftueshëm i publikut dhe i të punësuarve në kompanitë që merren me Menaxhimin e 
mbeturinave 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 pa-
rimit “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 fushave 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 të mbledhur dhe transportuar mbeturinat në të gjitha komunat në tërë Kosovën, si 
dhe një kompani qendrore (KMDK) që është e licencuar për të menaxhuar deponitë në Kosovë. 
Sipas Ligjit mbi Mbeturinat, komunat janë të detyruara të hartojnë planet lokale komunale për menax-
himin e mbeturinave të ngurta (PMMN). , këto plane do t’iu mundësonin komunave që të bëjë grumbul-
limin e mbeturinave në mënyrë më efektive. Gjithashtu ndarja e mbeturinave do të inkuadrohet në të, 
që nga njëra anë do të krijoj të ardhura shtesë për kompaninë për grumbullimin e mbeturinave, dhe do 
të zvogëloj sasinë e mbeturinave që janë hedhur në deponi nga ana tjetër. 
Hani i Elezit dhe Viti-a janë dy komunat e para në Kosovë që janë i kanë përgatitur planet e tyre për 
menaxhimin e mbeturinave të ngurta me përkrahje teknike nga LOGOS-i.



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 vitisë12

1.2. Korniza rregullative 
1.2.1. Harmonizimi i direktivave të BE-së me legjislacionin kombëtar
Kosova është avancuar në drejtim të zhvendosjes në sektorin e mbeturinave dhe Qeveria ka në 
plan që të aplikojnë për aderim në Konventën e Bazelit, dikur në të ardhmen e afërt. Edhe pse 
zhvendosjet e direktivave të mbeturinave janë disi të përparuara, zbatimi praktik është në një fazë 
të hershme.
Harmonizimi i Direktivave të BE-së me legjislacionin kombëtar është vlerësuar të jetë 95% për 
Direktiva për mbeturina (2006/12/EC), 85% për Direktivën mbi mbeturinat e rrezikshme (91/689/
EC), 88% për Direktivën për paketimin e mbeturinave (94/62/EC), 77% për Direktiva mbi deponitë 
(99/31/EC), dhe 69% për Direktivën për djegien e mbeturinave (2000/76/EC).
Direktiva mbi mbeturinat e rrezikshme (91/689/EEC), e ndryshuar nga Direktiva 94/31/EC dhe 
Rregullorja (EC) 166/2006 dhe zhvendosja e direktivës është përfunduar plotësisht. Gjysma e 
dispozitave kanë qenë të zhvendosura me Ligjin mbi Mbeturinat dhe UNMIK-ut 2006/31, ndërsa 
gjysma tjetër me Udhëzimin Administrativ të sapo miratuar mbi mbeturinat e rrezikshme.

1.2.2. Legjislacioni kyç kombëtar
Ligji bazë që rregullon menaxhimin e mbeturinave në Kosovë është Ligji për Mbeturina LIGJI Nr. 
04/L-060 PËR MBETURINA. Ligji për mbeturina rregullon llojet dhe klasifikimin e mbeturinave, 
planifikimin dhe menaxhimin e mbeturinave; kushtet për grumbullimin 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  me-
naxhimin 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.
Plani lokal duhet të jetë në përputhje me planin strategjik për menaxhimin e mbeturinave në Ko-
sovë .Plani strategjik për menaxhimin e mbeturinave për Kosovën është hartuar për periudhën 
2011 - 2021, por ende nuk është miratuar.

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

 ■ Menaxhimi i mbeturinave nga nafta e përdorur;
 ■ Krijimi dhe shkatërrimi i mbeturinave;
 ■ 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;
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 ■ Importi, eksporti dhe transporti i mbeturinave;
 ■ Menaxhimi i PCB-ve dhe PCT-ve;
 ■ Tarifat e detyrueshme;
 ■ Largimi i mbeturinave nga hapësirat publike

Ligji për Ndërmarrjet Publike LIGJI  Nr. 04/L-111  ofron një kornizë ligjore për pronësinë e ndërmar-
rjeve publike dhe për udhëheqjen e korporatave në përputhje me parimet e njohura ndërkombëtare 
për udhëheqjen e korporatave të ndërmarrjeve publike.
Në bazë të Ligjit për Vetëqeverisjen Lokale në Kosovë (Ligji nr 03/L-040 të 20. 02. 2008), Neni 17, 
pozicioni 17.1, komunat janë kompetente për sigurimin dhe mirëmbajtjen e shërbimeve publike dhe 
shërbimeve komunale, përfshirë këtu furnizimin me ujë, kanalizim, trajtimin e ujërave të zeza, menax-
himin 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 parimet që mbizotërojnë
1.3.1. Strategjia e mjedisit për Kosovën 2011 – 2020 - drafti
Strategjia e mjedisit për Kosovën paraqet një dokument rëndësishëm për zhvillimin e përgjithshëm afat-
gjatë në Kosovë. Strategjia është hartuar nëpërmjet bashkëpunimit ndërministror dhe me mbështetjen 
e institucioneve të tjera. Lidhur me administrimin e mbeturinave, strategjia tregon orientimet strat-
egjike të mëposhtme:

 ■ Krijimi i infrastrukturës për administrimin e mbeturinave.
 ■ Reduktimin gradual të mbeturinave në burim para deponimit dhe përdorimit energjetik të mbeturi-

nave ose ripërdorimit.
 ■ Reduktimin gradual të mbeturinave të rrezikshme.
 ■  Rritja graduale e përfshirjes së popullatës në sistemin e trajtimit të mbeturinave. 

Prioritetet strategjike për administrimin e mbeturinave:
 ■ Kompletimi i normave ligjore për administrimin e mbeturinave bazuar në direktivat e BE-së. 
 ■ Krijimi i infrastrukturës për administrimin e mbeturinave.
 ■ Krijimi i bazës së të dhënave qendrore dhe informacionit mbi gjendjen e administrimin të mbeturi-

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

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



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 vitisë14

1.3.2. Plani Kombëtar i Veprimit për Mjedis (PKVM) 2011-2015 – drafti
PKVM -ja është hartuar për një periudhë pesë vjeçare. Për këtë arsye, vetëm projektet afatshkurtra 
(1 - 2 vjet) dhe afatmesme (3 - 5 vjet), janë të zgjedhura.

 ■ Përmirësimi i administrimin të mbeturinave të ngurta;
 ■ Ndërtimi i objekteve për trajtimin e mbeturinave;
 ■ Përmirësimi i administrimin 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 të ndërtimit dhe riciklimin e materialeve të përdorura të 

ndërtimit.

1.3.3. Plani strategjik i Kosovës për administrimin 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 administrimin 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 administrimin e mbeturinave përmban:
 ■ Vlerësimin e gjendjes aktuale të administrimin të mbeturinave;
 ■ Qëllimet themelore dhe masat për administrimin e mbeturinave;
 ■ Masat për administrimin e mbeturinave të rrezikshme;
 ■ Drejtime për trajtimin e mbeturinave në përputhje me parimet e mbrojtjes së mjedisit dhe parimet 

administrative;
 ■ Drejtime për deponimin e mbeturinave;
 ■ Drejtime 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 Vitisë për vitet 2010 - 2020
Sa i përket çështjeve të mbeturinave, qëllimi është të bëhet prezantimi i sistemit për menaxhimin e 
mbeturinave në tërë komunën, duke përfshirë:

 ■ Ndërtimin e deponive me standardet e parapara për mbledhjen e mbeturinave komunale dhe 
atyre inerte, si dhe varrosjen e kafshëve dhe mbetjeve të tyre;

 ■ Trajtimin e mbeturinave të rrezikshme dhe mbeturinave mjekësore;
 ■ Eliminimin e deponive të egra (ilegale) nëpër të gjitha fshatra;
 ■ Eliminimin e vendeve që në mënyrë të vazhdueshme emetojnë ndotës, metale të rënda si p.sh 

fabrika e baterive në fshatin Gërmovë, gjithashtu eliminimi i mbeturinave nga bombardimet e 
NATO-s që emetojnë radioaktivitet në mënyre të vazhdueshme.

Hapat konkret që janë të paraparë në planin zhvillimor komunal janë: 
 ■ Zhvillimi i infrastrukturës për menaxhimin e mbeturinave dhe prezantimi i të gjitha fshatrave në 

sistemin e menaxhimit të mbeturinave;
 ■ Shënjimi i ekzistencës së deponive ilegale për mbeturinat e rrezikshme;
 ■ Përcaktimi i pikave për deponi të përkohshme dhe të përhershme për mbeturinat ndërtimore, 

industriale dhe farmaceutike, për menaxhimin e mbeturinave komunale, vëllimi minimal i mbeturi-
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nave dhe ripërdorimi e reciklimi i tyre, është një prej sfidave më të mëdha mjedisore; 
 ■ Përdorimi i vazhdueshëm i infrastrukturës që ofron deponi rajonale.

Prej analizave të bëra nga grupet punuese dhe nga kompania lokale për mbledhjen e mbeturinave, 
“Univerzal”, dhe akterët e tjerë, është paraparë: ndërtimi i deponive transite për mbeturinat inerte (të 
ndërtimit), gati në të gjitha fshatrat, janë planifikuar deponitë për mbeturinat komunale në lokacione të 
ndryshme, varrezat e kafshëve në zonën kadastrale të Ramjanit, deponia për mbeturinat inteligjente 
në fshatin e Budrigës së Epërme dhe një deponi e qëndrueshme me standarde, ku bëhet po ashtu 
riciklimi i mbeturinave, në zonën e kadastrës në fshatin e Zhitisë.
Intervenimet janë të parapara në deponinë e vjetër të qytetit (rehabilitimi dhe izolimi i kësaj zone), 
dhe po ashtu ngjashëm është planifikuar rehabilitimi i vendit ku ri-vendosen mbeturinat e deponisë së 
vjetër në aksin rrugor Viti-Letnicë.
Mbledhja dhe trajtimi i mbeturinave të hedhura në mënyre të pakontrolluar, konsiderohet si prioritet në 
brigjet e lumit Morava dhe në hapësirat e ngjashme;
Në vendbanime ku nuk ka menaxhim është paraparë të prezantohet sistemi i menaxhimit të mbeturi-
nave; vendbanimet të cilat janë pjesërisht nën sistemin e menaxhimit të mbeturinave, parashihet të 
prezantohet menaxhimi i plotë; dhe në vendbanimet ku është prezantuar menaxhimi i mbeturinave për 
ta forcuar sistemin e menaxhimit përmes infrastrukturës dhe elementeve të tjera përbërëse. 

1.4. Hapat për përgatitjen e planit lokal për menaxhimin e 
mbeturinave të ngurta
Struktura për përgatitjen e planit lokal për menaxhimin e mbeturinave të ngurta (PMMN) është bazuar 
në legjislacionin kombëtar (Ligji për Mbeturina, Nr 02/L-30), në udhëzimet për përgatitjen e një plani të 
menaxhimit të mbeturinave, nga Komisioni Evropian, DG Environment (2003), si dhe raportin e GIZ: 1

Elementet kryesore në një plan të 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 të paraqesë një pasqyrë të situatës aktuale.
Për përgatitjen e një raporti të statusit, është e nevojshme të mblidhen të dhënat dhe të sigurohen njo-
huritë e përgjithshme të burimeve të mbeturinave, shumat, llojet, grumbullimi, transporti, trajtimi dhe 
deponimi i mbeturinave, si dhe struktura e sistemit të menaxhimit aktual të mbeturinave.
Kur një raport i statusit duhet të hartohet, hapi i parë është që të mblidhen të dhënat dhe informa-
cionet. Hapi i dytë është që të përshkruhet sistemi aktual, duke përfshirë identifikimin e fushave për 
përmirësim në sistem. Hapi i tretë është të vlerësohet performanca e sistemit të menaxhimit aktual të 
mbeturinave.
Të dyja këto, pjesa e statusit dhe pjesa e planifikimit mund të organizohen sipas “burimeve të mbeturi-
nave” (aktivitete të ndryshme të grumbullimit të mbeturinave në zonën përkatëse), llojet e mbeturinave 
(materialet prej të cilave janë të përbëra mbeturinat) dhe mundësitë e menaxhimit të mbeturinave 
(p.sh. mbledhja, klasifikimi, trajtimi dhe asgjësimi).

1  Analiza e mbeturinave shtëpiake në Prishtinë, Kosovë (2009).
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Duke identifikuar “burimet e mbeturinave” është e mundur të drejtohen fushatat e ndërgjegjësimit dhe 
programet për parandalimin e mbeturinave për burimet me vëllim më të lartë të mbeturinave.

Në thelb, informacioni dhe të dhënat janë të nevojshme për sasitë e mbeturinave për:
 ■ burimin e mbeturinave
 ■ rrjedhat e mbeturinave
 ■ proceset e menaxhimit të mbeturinave: mbledhja, grumbullimi, transportimi, klasifikimi, trajtimi 

dhe asgjësimi

Duke drejtuar rrjedhën e mbeturinave është e mundur të merren informacionet për sasinë dhe përbër-
jen e mbeturinave të ndryshme. 
Sipas udhëzimeve të KE-së, kur një plan lokal ose rajonal për menaxhimin e mbeturinave planifikohet 
të përgatitet, 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 të përfshij shem-
bujt e mëposhtëm, si minimum:

 ■ Pajisjet për grumbullim (shportat, veturat)
 ■ Skemat e transportit (logjistika e transportit, lokacioni i impianteve për trajtim)
 ■ Transferimi/ objektet e klasifikimit
 ■ Llojet e impianteve për trajtim (p.sh. toka, lokacioni për djegie)
 ■ Aktivitetet për riciklim - të dyja të drejtuara nga autoritetet dhe organizatat private 
 ■ Skema e pagesës
 ■ Rregullorja (kombëtare si dhe ajo lokale)

Pjesa e planifikimit duhet të përgatitet në bazë të kërkesave të legjislacionit kombëtar, dhe në për-
puthje me BE-në, ndërsa pjesa e statusit dhe supozimet relevante për projektimin e zhvillimeve të 
ardhshme.

Sistemi i Menaxhimit të mbeturinave në periudhën e planifikimit – Plani i veprimit
Kur analiza e situatës aktuale dhe zhvillimet e pritshme në të ardhmen për sasinë e mbeturinave janë 
bërë dhe objektivat janë caktuar, 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. Për të reflektuar këtë, plani mund të përbëhet 
nga dy pjesë: pjesa 1, e cila do të jetë për veprim të menjëhershëm, dhe pjesa 2, e cila do të jetë një 
perspektivë afatgjate.
Zbatimi - Pas miratimit të planit të Menaxhimit të mbeturinave, orientimet e tij janë vënë në praktikë 
ose nëpërmjet legjislacionit dhe rregulloreve, negociatave me industrinë, apo përmes informacionit 
për publikun e gjerë.
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KAPITULLI 2 – PJESA E STATUSIT

Në mënyrë që të përgatitet raporti për statusin e mbeturinave, një nga elementet kryesore të planit për 
menaxhimin e mbeturinave të ngurta (PMMN), ka qenë e nevojshme që të mblidhen të dhënat dhe të 
sigurohen njohuritë e përgjithshme për burimet e mbeturinave, sasitë, llojet, grumbullimi, transportimi, 
trajtimi dhe asgjësimi i mbeturinave, si dhe struktura e sistemit aktual të menaxhimit të mbeturinave. 
Hapi i parë në përgatitjen e raportit të statusit ishte mbledhja e të dhënave dhe informacionit; hapi i 
dytë përshkrimi i sistemit aktual, duke përfshirë identifikimin e fushave për përmirësim në sistem; dhe 
hapi i tretë vlerësimi i performancës së sistemit aktual të menaxhimit të mbeturinave.
Gjatë muajve shkurt dhe mars 2011, në Viti u organizua një studim në terren në mënyrë që të përcakto-
het profili i mbeturinave, përcaktimi i burimit të mbeturinave, si dhe rrjedhat dhe sasitë e mbeturinave.
Pas rekomandimeve në mekanizmat e AMN-së, ekipi i mbledhjes ka grumbulluar njësitë e mostrave 
nga zonat e paracaktuara në ditën e intervalit të grumbullimit të rregullt. Popullsia nuk ishte informuar 
për studimin në terren në mënyrë që të shmangen sjelljet e tyre për gjenerimin të mbeturinave.

2.1. Mbledhja e mostrave të mbeturinave  
dhe procedurat e klasifikimit
Mbledhja e mostrave në komunën e Vitisë është bërë në periudhën shkurt-mars 2011.
Familjet (amvisëritë) përdorin qese plastike për mbeturinat e tyre, dhe në ditë të caktuara të javës 
(zakonisht tri herë në javë) i vendosin mbeturinat përpara shtëpive të tyre. Në rastet e objekteve 
shumëbanesore dhe në zona rurale, 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 të amvisërisë në komunën e Vitisë; mars-prill 2011: fotot 
janë bërë ng Shkipe Deda-Gjurgjealo

Ndarja e mostrave që korrespondojnë me grupet e materialeve është bërë duke përdorur Udhëzuesin 
për Klasifikim nga metodologjia e mjeteve të AMN (BE Metodologjia për analizën e mbeturinave të 
ngurta, mjetet e AMN 2004, versioni i përdoruesit): 12 kategori të mbeturinave primare dhe 23 kategori 
të mbeturinave sekondare, të cilat janë paraqitur në tabelën e më poshtme.
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Tabela 1: Grupimi i materialeve

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, pa paketim 

Plastika Paketimi  

Pa paketim 

Shishet plastike të dendura/kavanozat (paketimi) 

Qelqi  Enë qelqi për paketim, transparente 

Enë qelqi për paketim, ngjyrë kafe 

Enë qelqi për paketim, tjetër 

Të ndryshme të pa paketuara, qelqi 

Tekstili  Tekstili 

Metalet Paketimi  

Pa paketim 

Mbeturinat e rrezikshme shtëpiake Bateritë/akumulatorët 

Mbeturinat e rrezikshme të ndryshme

Produktet komplekse Përmbajtja/paketimet komplekse 

Përmbajtja/komplekse, pa paketim 

Mbeturinat elektrike dhe pajisjet elektrike (MEPE) 

Inerte                                                                                             Inerte

Kategoritë tjera Kategoritë tjera

Imtësirat  Copëza 10 mm të situra
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Foto 3; mbledhja dhe ndarja e mbeturinave sipas llojit në komunën e Vitisë; shkurt- mars 2011
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Foto 3; mbledhja dhe ndarja e mbeturinave sipas llojit; në komunë të Vitisë; shkurt mars 2011
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Foto 4;  matja e fraksioneve të mbeturinave  në komunën e Vitisë; shkurt-mars 2011
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Fotografia 5;  matja e fraksioneve të mbeturinave në komunën e Vitisë; shkurt-mars 2011

2.2. Vlerësimi dhe analiza e mbeturinave në komunën e Vitisë
Në komunën e Vitisë u caktuan 4 lokacione për mbledhjen e mostrave të mbeturinave. Numri total 
i mostrave ishte 12 me tri (3) përsëritje (gjatë ditëve të javës dhe fundjavës). Pesha totale neto e 
mostrave ishte 1,485kg.
Lokacioni 1. Zona periferike, Pozharani. Ka rreth 11.000 banorë, të cilët pjesërisht merren me bu-
jqësi dhe blegtori. Ka shtëpi individuale. Mbledhja e mbeturinave bëhet dy herë në javë. Është një nga 
vendet e rralla ku përdoren kontejnerë prej 1.1 m3.
Lokacioni 2. Zona rurale, Remnik. Remniku është një fshat që kryesisht merret me bujqësi dhe 
blegtori. Mbledhja e mbeturinave bëhet në baza javore. Numri i banorëve është rreth 7,200. Këtu janë 
duke u përdorur kontejnerë të madhësisë 1.1 m3.
Lokacioni 3. Zona e qytetit, komerciale/rezidenciale. Nuk ka kontejnerë – mbledhja bëhet në qese 
të plastikës, derë më derë.
Lokacioni 4. Zona e qytetit, ndërtesat kolektive “Banesat e verdha”. Mbeturinat mblidhen çdo 2 ditë. 
Nuk ka kontejnerë - mbledhja bëhet me qese të plastikës, derë më derë.
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2.2.1 Prezantimi i mostrave ne Viti
Në tabelën e më poshtme, janë paraqitur në detaje lokacionet e zgjedhura në Viti për marrjen e 
mostrave të mbeturinave, përfshirë edhe numrin e amvisërive dhe numrin e përafërt të banorëve. 
Shuma e mostrave të grumbulluara është paraqitur në kg. 

 Pesha e mostrave (Kg)
Komuna                             VITI

Lokacioni Nr. i  
amvisërive

Nr. i 
banorëve

Shpeshtësia 
e mbledhjes 2.03.2011 4.03.2011 7.03.2011 Mesatarja 

(Kg)

Pozharan 15 90 dy herë në 
javë 114.1 193.2 81.7 129.7

Remnik 12 70 javore 152.8 187.4 149 163.1
Zona e 
qytetit-
Komerciale/
Reziden-
ciale

na na ditore 50.8 71.2 45.5 55.8

Zona e 
qytetit-
Ndërtesat 
kolektive

28 170 çdo dy ditë 164.3 163.3 111.7 146.4

Tabela 2: lokacionet e përzgjedhura për mostrat e mbeturinave në Viti

2.3 Përbërja e mbeturinave në Viti
Matjet e fraksioneve të mbeturinave në katër lokacionet e përzgjedhura në komunën e Vitisë, treguan 
se një numër i madh (gati 50%) e mbeturinave që përfundojnë në deponi janë organike, kryesisht 
mbeturina të kuzhinës, të ndjekura nga plastika, imtësirat, dhe nga produktet higjienike (pelenat). Sa-
sitë e fraksioneve të metaleve dhe të qelqit janë më pak se 3 % në të dyja rastet.
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Mbeturina organike, 
49.6%

Dru, 4.3%
Letra dhe kartonë, 4.4%

Plastikë, 9.9%

Tekstil 3.2%

Metalet, 2.9%

Mbeturina të 
rrezikshme 
shtëpiake 0.4%     

Produkte 
komplekse, 1.4%

Inerte, 3.0%

Analiza e fraksioneve të mbeturinave (në %) në VITI 

Kategori tjera 
(pelena), 9.1% Imtësirat, 9.2%

Xham, 2.7%

Figura 4: Analiza e fraksioneve të mbeturinave  (në %) në Viti

30.6 %
Sasia e mbe-
turinave tjera

49.6 %
Sasia kompostuese 

e mbeturinave

19.8 %
Sasia e riciklueshme 

e mbeturinave

Figure 5: Sasitë e mbeturinave të ngurta komunale, të reciklueshme dhe kompostuese nëViti (mbe-
turina të kompostueshme konsiderohen mbeturinat organike; të reciklueshmet përfshijnë: letrën, 
plastikën, qelqin dhe metalin; mbeturinat tjera janë imtësirat, druri, tekstili, mbeturina të rrezikshme, 
produkte komplekse, inerte, dhe kategori tjera (pelena))  
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2.4. Konkluzionet e studimit në terren
Rezultatet e studimit tonë në terren treguan se shuma totale e mostrave të mbeturinave të mbled-
hura dhe të riciklueshme (letër, qelq, dhe plastikë) dhe mbeturinat e kompostuara organike paraqesin 
69.4% në Viti. Kjo tregon se sasia e mbeturinave që arrin në deponi 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 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 riciklim, ripërdorim apo reduktim. 
Sistemet aktuale të grumbullimit të mbeturinave në Viti nuk i mbulojnë të gjitha fshatrat me shërbimet 
e tyre. Kompania e mbeturinave nuk është themeluar sipas legjislacionit që aplikohet tani.

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.

2.6. Deponimi i mbeturinave
Vitia i deponon mbeturinat e veta të ngurta në deponinë rajonale në Gjilan (Velekince). Komunat 
të cilat i deponojnë mbeturinat në këtë deponi janë: Gjilani, Kamenica, Vitia, Novobërda, Kaçaniku, 
Shtimja dhe Ferizaji. Hapësira e deponisë është 24 ha dhe jetëgjatësia është 15 vite. Kapaciteti i 
përgjithshëm është 1.200 000 m3, ndërsa kapaciteti mujor është 4 000 ton. Gjendja e kësaj deponie 
nuk është e kënaqshme. Sistemi i pompimit nuk funksionon dhe si pasojë uji sipërfaqësor dhe uji i 
deponisë përzihen.
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KAPITULLI 3 – PJESA E PLANIFIKIMIT

3.1 Grumbullimi dhe përbërja e mbeturinave
Shërbimet e sotme të ofruara për mbeturina nga kompanitë ekzistuese mbulojnë rreth 25% të am-
visërive në komunë. Nuk ka të dhëna zyrtare të regjistruara për sasinë dhe përbërjen e mbeturinave 
të grumbulluara. Megjithatë, është bërë një analizë e mostrave dhe e të dhënave të  mbledhura mbi 
grumbullimin e mbeturinave. Bazuar në të dhënat e mbledhura, ishte e mundur të vlerësohej shuma 
e përgjithshme e gjenerimit të mbeturinave në komunën e Vitisë dhe përbërjen e mbeturinave të 
grumbulluara, që është e nevojshme për planifikimin e një sistemi të integruar të menaxhimit të mbe-
turinave të ngurta.
Mostrat e shqyrtuara në analiza, janë për grumbullimet e bëra të javës së parë të marsit të vitit 2011 
në Pozharan, Remnik dhe Viti (ndërtesat komerciale dhe kolektive). Mesataret e grumbullimit janë 
ndarë sipas numrit të banorëve të shërbyer, dhe gjenerimi i mbeturinave ditore për person në komunë 
është vlerësuar të jetë 0.39 kg/person. Tabela në vijim paraqet vlerësimet e niveleve të gjenerimit të 
mbeturinave të përdorura në këtë raport.

Gjenerimi i mbeturinave
Popullata 46,959
Amvisëritë 7,513
Vlerësimi ditorë i gjenerimit për person  (kg) 0.39
Vlerësimi mujor i gjenerimit për person (kg) 11.8
Vlerësimi mujor i gjenerimit të mbeturinave (Ton) 552
Vlerësimi  vjetor i gjenerimit të mbeturinave  (Ton) 6,714

Vlerësimi vjetor i mbeturinave të gjeneruara në komunën e Vitisë është 6,714 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 në dispozicion dhe aktivitetet tjera të bizneseve në komunë, për-
bërja e mbeturinave është dukshëm ndryshe. Tabela në vazhdim paraqet përbërjen e mbeturinave 
në komunën e Vitisë në kategoritë e definuara 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.

Gjenerimi i mbeturinave
Kategoria Kosovë Viti
Mbeturinat organike (kuzhinë dhe kopsht) 35% 49.50%
Qelq 21% 8.54%
Dru 11.00% 9.99%
Mbeturinat plastike(shishet dhe paketimet) 9.40% 9.90%
Metalet 9.30% 8.49%
Tekstil 8.20% 8.89%
Letër dhe karton 4.60% 4.36%
Mbeturina të rrezikshme amvisërie 1.20% 0.35%
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3.2 Plani i veprimit
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.

Supozimet themelore:
1. Komuna do të sigurojë që shërbimet për heqjen e mbeturinave të kryhen në maksimum për 50 

% të popullsisë (banesat dhe bizneset) brenda 6 mujorit të parë të vitit 2013 (pas aprovimit të 
planit). Në 6 mujorin e dytë të vitit 2013 do të mbulohet 70 % e territorit të komunës, dhe në vitin 
2014 do të mbulohet 100 % e territorit.

2. Komuna ka marrë vendim ta themelojë një kompani publike për mbeturina, si strukturë dhe me-
kanizëm për ta menaxhuar mbledhjen e mbeturinave. 

3. Komuna zgjedh për të ofruar shërbimet e grumbullimit derë më derë për secilën amvisëri dhe 
biznes, duke përdorur shporta të plastikës prej 140L/120L për grumbullim.

4. Komuna do t’i sigurojë shportat prej 120 L (ose të tjera sipas nevojës).
5. Trajtimi i mbeturinave (riciklimi nuk do të merret parasysh në shërbimin fillestar (shiko objektivin 

1.3).
6. Mbeturinat e grumbulluara do të dërgohen në stacionin e transferimit në Velekincë, stacionin e 

transferimit/deponi, deponi rajonale ose tjetër. (komuna nuk do të themelojë një deponi përderisa 
ligji nuk e lejon një gjë të tillë). 

Synimi i përgjithshëm: Komuna do të sigurojë se shërbimet për heqjen e mbeturinave ofrohen për 
maksimumin prej 95 % të popullatës (banesa dhe biznese) brenda 3 viteve prej datës së fillimit të 
planit në dhjetor, 2012. 

Objektivat
1. Komuna do t’i kërkojë dhe sigurojë automjetet dhe kontejnerët e nevojshëm ashtu siç përshkruhet 

në analizën financiare (shih analiza financiare, aneksi i planit). Me aprovimin e këtij plani nga 
kuvendi komunal, komuna merr obligime për realizimin e këtij projekti. 

2. Komuna do ta ndjekë një kurs për ta përfshirë riciklimin ashtu si kërkojnë kushtet ekonomike, ose 
masat tjera të efikasitetit. 

3. Komuna do ta krijojë një program për vetëdijesimin e qytetarëve për të siguruar mirëkuptim mak-
simal të synimeve dhe objektivave (shih vetëdijesimi i qytetarëve, aneksi i planit)

Treguesit
Për objektivin 1.1 - Komuna i ka në dispozicion veturat e nevojshme dhe kontejnerët siç përshkruhet 
në analizat financiare (aneksi 1) që duhet të sigurohen për zbatimin e planit. 

 ■ Treguesi 1.1.1 - Identifikimi i burimit të financimit për shpenzime kapitale do të kompletohet dhe 
do të raportohet në kuvendin komunal. Këto të dhëna do të paraqiten pas aprovimit të këtij plani 
nga kuvendi komunal. 

 ■ Treguesi 1.1.2 - Në vitin 2014 do të formohet një grup punues për ndarjen e kontejnerëve, i cili 
do të veprojë sipas orarit të miratuar nga debati publik dhe kuvendi komunal.

 ■ Treguesi 1.1.3 - Komuna do ta planifikojë dhe debatojë me qytetarë strukturën e linjës së mbled-
hjes së mbeturinave, e cila do të jetë pjesë e planit. Kjo linjë do të rishqyrtohet çdo vit duke iu 
përshtatur rritjes së popullsisë ose ndryshimeve. 
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Në pajtim me treguesin 1.1.4, këto informata do të barten në publik. Pas këtyre procedurave që i 
cekëm më lart do të bëhet edhe orari dhe njohtimi i qytetarëve.

 ■ Treguesi 1.1.4 - Komuna, përveç planifikimit të rregullt të shënuar në 1.1.3, do të përcaktojë  
edhe një orar për grumbullimin e mbeturinave jo të rregullta (për materialet e mëdha dhe mbe-
turinat e rrezikshme) dhe për këtë do t’i njoftojë të gjitha familjet dhe bizneset prej të cilave bëhet 
grumbullimi. Si do që të jetë, do të behet një marrëveshje e veçantë me zonën e grumbulimit që 
do të jetë në dispozicion për vendosjen e mbeturinave të tilla.

 ■ Treguesi 1.1.5 - Kuvendi komunal duhet ta miratojë një vendim që ndalon transferimin e materi-
aleve të mbeturinave të ngurta, nga kushdo tjetër përveç subjekteve që janë të licencuara, dhe të 
sigurojë një sistem të miratimit për largimin e posaçëm të artikujve të tillë si mbeturinat nga ndër-
timet, me kontraktuesit e licencuar. Me miratimin e këtij plani nga kuvendi komunal do të nxirret 
edhe një rregullore që do ta rregullojë këtë çështje.

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

 ■ Treguesi 1.2.1 - Kuvendi komunal gjatë aprovimit të buxhetit do të caktoj për çdo vit tarifën për 
grumbullimin e mbeturinave, si dhe ajo duhet të jetë në harmoni me Ligjet e Republikës së Kos-
ovës. 

 ■ Treguesi 1.2.2 - Kuvendi komunal çdo vit do të planifikojë dhe përcaktojë buxhet në përputhje 
me nevojat e kompanisë për menaxhimin e mbeturinave nga buxheti i komunës (gjatë procesit të 
planifikimit dhe miratimit të buxhetit).

 ■ Treguesi 1.2.3 - Kuvendi komunal do ta themelojë një mekanizëm për mbledhjen e taksave për 
grumbullimin e mbeturinave të ngurta në mënyrë që të sigurohet grumbullimi i plotë siç është për-
caktuar në qëllimin kryesor dhe do të realizohet jo më vonë se në një periudhë prej një viti. 

 ■ Treguesi 1.2.4 - Kuvendi komunal do ta themelojë një fond të veçantë për kompaninë e mbe-
turinave me qëllim të mirëmbajtjes, riparimit dhe zëvendësimit të pajisjeve të kompanisë duke u 
bazuar në planin financiar të këtij plani.   

Për objektivat 1.3 - Komuna do të ndjek një kurs për të përfshirë riciklimin ashtu siç e kërkojnë kushtet 
ekonomike

 ■ Treguesi 1.3.1 - Kryetari i komunës do të caktojë çdo vit një komision që do ta hetojë progresin e 
fundit të riciklimit në Republikën e Kosovës, dhe do të raportojë për kuvendin komunal varësisht 
nga mundësitë dhe kërkesa për ta kryer atë aktivitet.

 ■ Treguesi 1.3.2 - Komisioni për rishikimin e riciklimit do të raportojë para dorëzimit të buxhetit për 
vitin që vjen, çfarë veprime komuna duhet të ndërmarrë në drejtim të përmirësimit të trajtimit të 
mbeturinave të ngurta, duke u siguruar se është në interesin më të mirë për mjedisin, 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.
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Për objektivat 1.4 - Komuna do ta fillojë programin për vetëdijesimin e qytetarëve për të siguruar 
mirëkuptimin maksimal të qëllimeve dhe objektivave (shih vetëdijesimi i qytetarëve, aneksi i planit)

 ■ 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 përmirësimin e 
menaxhimit të mbeturinave që do të realizohet së paku dy muaj para realizimit të planit.

 ■ Treguesi 1.4.2 - Kryetari i komunës do t’u propozojë anëtarëve të kuvendit që ta emërojnë një 
këshill nga qytetarët me së paku një përfaqësues nga secila zonë e banuar, që do të raportojë 
rregullisht mbi efektivitetin e programit të menaxhimit të mbeturinave të ngurta dhe do të ofrojë 
sugjerime për përmirësime. 

 ■ Treguesi 1.4.3 - Si pjesë e programit të ndërgjegjësimit të qytetarëve, komuna do t’i marrë masat 
e duhura që ta inkurajojë reduktimin e paketimeve të mbeturinave bio-degraduese, dhe materialet 
e paketimit nga mbeturinat e komunës. (p.sh. nxitjen e pronarëve të dyqaneve për të zvogëluar 
përdorimin e qeseve plastike).

 ■ Treguesi 1.4.4 - Komuna do të bëjë lirim nga pagesa për rastet sociale dhe viktimat e luftës duke 
i përcjellë procedurat ekzistuese në komunë.

Mekanizmat që komuna do të zbatojë për të siguruar pagesën
 ■ Sigurimi i 2 numrave pa pagesë për qytetarë që të lajmërojnë hedhje ilegale.
 ■ Te ndërtohet një bashkëpunim më i fortë me qytetarë.
 ■ Inspektorët të dalin më shpesh në terren.
 ■ Të nënshkruhet një marrëveshje me gjykatë.
 ■ Të përcaktohen dënimet dhe ndëshkimet për qytetarë. 
 ■ Futja e të gjithë qytetarëve në sistem.
 ■ Kompania do t’i mbledhë pagesat në javën e 4-ërt, pra në fund të muajit, dhe derisa i mbledhin 

mbeturinat e kërkojnë edhe pagesën – kurse lista e personave që nuk paguajnë i dorëzohet  
inspektoratit dhe ata do të përcjellin atë familje se ku po hedhin mbeturina. Nëse ata i gjuajnë 
mbeturinat ilegalisht do të gjobiten. 

 ■ Secili konsumator do ta ketë numrin personal në faturë përmes të të cilit do të përcillet edhe pag-
esa.
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ANEKSI 1 - PLANIFIKIMI 
I QËNDRUESHMËRISË FINANCIARE

Ky seksion paraqet një analizim për ofrimin e shërbimeve të menaxhimit të mbeturinave në komunën e 
Vitisë. Parashikimet e performancës financiare janë përdorë si bazë për tarifat e amvisërive dhe bizne-
seve, dhe për të analizuar qëndrueshmërinë e menaxhimit të kompanisë komunale të sapo formuar.
Grupi i punës i angazhuar në planifikimin e sistemit të menaxhimit të mbeturinave ka arritur në për-
fundimin se një kompani komunale publike do t’i ofrojë shërbimet.
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 2 makina teknologjike dhe një makinë të vogël grumbullimi që t’i grumbullojë mbeturinat e 
futura në shportat e plastikës (120 L) dhe kontejnerë (1100 L).

 ■ Mbeturinat e grumbulluara do të dërgohen në deponinë rajonale në Velekincë, Gjilan.

Faktorët vendimtar
Faktorët kryesorë për sistemin e menaxhimit të mbeturinave të vendosura nga grupet punuese të cilat 
drejtpërdrejt ndikojnë në përcaktimin e tarifave dhe kostos janë të shënuara më poshtë:

 ■ Shërbimi i grumbullimit “derë më derë” dhe shportat plastike të mbeturinave (120 L) 
 ■ Metodat e grumbullimit publik duke përdorur kontejnerë (1100L) 
 ■ Shkarkimi në deponinë rajoinale në Velekincë Gjilan 
 ■ Riciklimi i mbeturinave nuk shqyrtohet në këtë fazë
 ■ Shërbimet e grumbullimit ofrohen nga një kompani publike komunale
 ■ Shërbimet duhet të ofrohen për të gjitha amvisëritë.

Një shërbim “derë më derë” duke përdorur shportat plastike 120 L do të ofrohet për amvisëritë, 
duke mos përfshirë komunën e Kllokotit, derisa kontejnerët e madhësisë 1100L do të ofrohen për 
banesat kolektive, bizneset dhe institucionet. Numri i shportave plastike dhe kontejnerëve është 
përcaktuar nga sasia e gjenerimit të mbeturinave, kapaciteti i shportave/kontejnerëve dhe niveli i 
popullatës që banon në banesa kolektive apo rezidenciale. Duke u bazuar në raportin “Gjendja e 
mbeturinave në Kosovë, 2008” i publikuar nga Agjencioni Kosovar për Mbrojtjen e Mjedisit, 63% 
e popullatës jetojnë në zona rezidenciale. Ky numër është përdorur si një mesatare e numrit të 
popullatës që jetojnë në zona të banuara në Viti dhe Pozhoran, në mënyrë që të përcaktojmë 
numrin e shportave plastike të mbeturinave dhe kontejnerëve të ofruara në këto lokacione. Një 
shportë mbeturinash është supozuar të zë një ngarkesë prej 56 kg mbeturina, ndërsa kapaciteti  i 
kontejnerëve është supozuar të jetë 440 kg. 
Përcaktimi i parë është bërë nga stafi i komunës dhe është vlerësuar se ekziston nevoja për 2,500 
shporta plastike për mbeturina, duke shtuar këtu nevojën për 100 kontejnerë të madhësisë 1100L. Një 
përcaktim i tillë është i nevojshëm për t’i shërbyer rreth një të tretës së amvisërive në këtë komunë, e 
që do të jetë numri fillestar i synuar nga kompania komunale e mbeturinave.
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Tabela në vijim paraqet gjenerimin e vlerësuar të mbeturinave në kg/ditë për secilën nga lokacionet, 
numri i shportave dhe kontejnerëve që do të duhej të ofrohej nëpër këto lokacione duke përdorur krit-
eret e lartpërmendura, dhe shpeshtësinë e grumbullimit për të gjitha zonat.
Fshatrat të cilat gjenden në zonën e hijezuar për momentin nuk shërbehen, por kompania sapo theme-
luar do të provojë të fillojë t’i shërbejë disa prej tyre, ato të cilave u jepet prioritet nga numri i banorëve 
siç janë listuar në tabelën e mëposhtme.

Prodhimi i mbeturinave, planifikimi i kontejnerëve për mbeturina dhe shpeshtësia

Lokacioni të  
shërbyera 

Nr. i 
banorëve

Numri i 
familjeve 

Gjenerimi i 
mbeturinave 

Qeset e 
plastikës 

Nr. i 
kontejnerëve

Viti po  5,792  926  2,268.63  700  60 

 Shpeshtësia  Ditore 

Pozheran    5,176  828  2,027.59  600  40 

Sllatinë  po  2,818  450  1,103.69  200  - 

Smirë po  2,627  420  1,028.83  180  - 

Beguncë po  2,477  396  970.12  160  - 

Kabash po  2,244  359  879.10  145  - 

Remnik po  1,840  294  720.57  120  - 

Drobesh po  1,491  238  584.17  80  - 

Vërban po  1,481  236  579.92  80  - 

Radivojc po  1,350  216  528.88  60  - 
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Ramjan po  900  143  352.49  50  - 

Sadovinë e 
Jerliv. po  893  142  349.65  50  - 

Gërmovë po  702  112  275.07  30  - 

Budrikë e 
Epërme po  659  105  258.06  30  - 

Ramnishtë po  449  71  175.82  15  - 

Gjylekar Jo 2,396  383  938.65   

Stubëll e 
Epërme Jo 2,107  337  825.22   

Terpezë Jo 1,672  267  655.07   

Lubishtë Jo 1,549  247  606.86   

Trestenik Jo  956  152  374.32   

Ballancë Jo  948  151  371.49   

Sadovinë e 
Çerk. Jo  941  150  368.65   

Zhiti Jo  767  122  300.59   

Goshicë Jo  639  102  250.12   

Vërboc Jo  608  97  238.21   

Novosellë  Jo  552  88  216.37   
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Podgorc Jo  543  86  212.68   

Gërnçar Jo  434  69  170.15   

Binçë Jo  420 67  164.48   

Debellde Jo  378  60  148.03   

Goden i Madh Jo  257  41  100.67   

Devajë Jo  240  38  93.86   

Buzovik Jo  232  37  90.75   

Stubëll e 
Poshtme Jo  210  33  82.24   

Qifllak Jo  135  21  52.75   

Letnicë Jo  65  10  25.52   

Shoshare Jo  9  1  3.40   

Vërnakollë Jo  3  -  1.13   

Vërnez Jo  1  -  0.28   

Mjak Jo - - -   

 Shpeshtësia një herë në javë

Total  46,959 7,513 18,394 2,500 100 
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Metoda e grumbullimit është fleksibile dhe kontejnerët individual privat apo shportat e plastikës mund 
të ofrohen nëse kërkohen duke përdorur ose makinat e vogla të grumbullimit apo makinat teknologjike. 
Shërbimi i të gjithë banorëve rritë dukshëm koston, e cila mund të jetë lehtë e menaxhuar nëse frekue-
nca e grumbullimit administrohet drejtë. Prandaj, propozimi fillestar është që të gjithë banorët në Viti 
të shërbehen sa më shpesh që është e mundur, derisa të provohet që të tjerët të shërbehen së paku 
njëherë në javë. Pozhorani fillimisht synohet të shërbehet njëherë në javë, por kompania duhet të 
planifikojë të rris shpeshtësinë e grumbullimit nga ky vend. Orari i grumbullimit do të publikohet nëpër 
media dhe fushata duke iu drejtuar edhe banorëve urban edhe atyre rural. Gjithashtu do të publikohet 
koha për mbeturinat që nuk mund të grumbullohen duke përdorur shportat plastike dhe kontejnerët e 
metalit.

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 mbledhjes 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.
Tabela e mëposhtme prezanton distancat e llogaritura mesatare mujore

Orari i rrugëtimit dhe llogaritja e distancës

 km  rruga nëpër komunë  rruga deri te deponia  TOTAL 

 E hënë 30.82 50.00 80.82
 E martë 40.54 50.00 90.54
 E mërkurë 60.42 50.00 110.42
 E enjte 5.68 0.00 5.68
 E premte 53.30 50.00 103.30
 E shtunë 9.84 50.00 59.84
 E diel 0.00 0.00 0.00
 Mesatarja ditore 28.66 35.71 64.37 
 Mesatarja mujore 859.71 1,071.43 1931.14

Distanca mesatare mujore prej 1,931.14 km rritet në 2,000 km udhëtim mujor me makinat me qëllim 
që të matet se sa derivate i konsumojnë ato derisa i mbledhin mbeturinat nëpër lokacionet e caktuara 
(për qëllim të përllogaritjeve). Makinat teknologjike supozohet se konsumojnë 40 litra për 100 km. 
Rreth 1.5 litra vaj supozohet që do të përdoren nga makinat derisa çmimi për një litër derivat supozo-
het të jetë 1.35 Euro.
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Tabela në vijim prezanton shpenzimet e përafërta të transportimit e kostos duke i përdorur supozimet 
e lartpërmendura.
Kostoja e transportit

Materialet Litra Çmimi për njësi Mujore total

Derivate (2000 km transport dhe koha  
e grumbullimit/ 40 litra për 100 km) 800 1.35 1080

Vaj (1 litër për kamion për 100km) 60 3.5 210
Çmimi total mujor 1,290 

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.

Blerja dhe mirëmbajtja për kamionët Teknologjik  Tipi  Njësi Çmimi Totali (EUR) 

Kamion Teknologjik për grumbullim mbeturinash 
(8-10 ton) Aset 2 20,000 40,000 

Kamion Teknologjik i vogël (2 ton) Aset 1 12,000 12,000 

Mirëmbajtja e kamionëve/veturave (7%) Shpenzime  3,640 3,640 

Zhvlerësimi kamionëve/veturave (5%) Shpenzime  2,600 2,600 

Normat për mirëmbajtje dhe amortizim, apo zhvlerësim, janë norma që zakonisht përdoren nga ra-
portet për sistemet e menaxhimit të mbeturinave.
Një tjetër kosto është dispozita e shportave plastike të mbeturinave dhe kontejnerëve nga kompanitë 
e menaxhimit të mbeturinave. Kjo përfshinë koston e blerjeve të kontejnerëve dhe shportave, mirëm-
bajtja e tyre, amortizimi dhe gëlqerja që përdoret për dezinfektimin kur grumbullohen mbeturina nga 
këto lokacione. Tabela në vijim paraqet llogaritjen e këtyre kostove operative.

Mbledhja e mbeturinave nga pikat e grumbullimit 
të tyre  Tipi  Njësi  Çmimi Totali (EUR) 

Gëlqerja për dezinfektim (0.7 kg për pikë grum-
bullimi) Shpenzim   800 

Blerja e kontejnerëve (1100 L) Aset 100 200 20,000 
Blerja e shportave të plastikës (140 L) Aset 2,500 20 50,000 
Mirëmbajtja për kontejnerë (7%) Shpenzim  1,400 1,400 
Zhvlerësimi për kontejnerë (5%) Shpenzim  1,000 1,000 
Mirëmbajtje për shportat e mbeturinave (2%) Shpenzim  1,000 1,000 
Zhvlerësimi i kontejnerëve (20%) Shpenzim  10,000 10,000 
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Fuqia punëtore
Një komponent tjetër e kostos është edhe fuqia punëtore. Supozohet se punëtorët grumbullojnë mbe-
turina gati për çdo ditë në Viti, derisa do të mundohen të grumbullojnë gjatë javës në sa më shumë 
fshatra që të jetë e mundur. Pastaj ata do t’i transportojnë mbeturinat në deponinë rajonale në Gjilan.
Tabela në vijim paraqet kostot e llogaritura të fuqisë punëtore të nevojshme për të ofruar shërbimin.

Njësia Paga Mujore Totali

Paga e menaxherit 1 400 400

Paga e menaxherit financiar 1 350 350

Paga e kontabilistit 1 350 350

Grumbullimi - (punëtor + shoferi)* kamion 6 275 1,650

Pastrimi  - punëtor 2 275 550

3,300

Kostoja totale e stafit është llogaritur të jetë 3, 300€ në muaj. 

Tarifat e Deponisë/vendshkarkimit
Pasi që komuna nuk ka një deponi të veten ose një stacion transferimi për mbeturina, kompania do të 
duhet të paguajë tarifën për deponimin e mbeturinave. Tarifa është supozuar të jetë 6.5 Euro për ton 
të mbeturinave. Duke planifikuar një grumbullim me për rreth 30% mbeturina të gjeneruara, kostoja e 
kompanisë është llogaritur të jetë rreth 13,000 Euro në vit. 
Vini re se gjenerimi i përgjithshëm i mbeturinave në komunën e  Vitisë  pritet që të jetë rreth 
6,700 tonë në vit.
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Përmbledhje e kostove (shpenzimeve) operative
Kostoja totale vjetore operative e kompanisë është paraqitur në tabelën si në vijim.

Kosto Shuma

Pagat Vjetore 39,600 

Zhvlerësimi - kontejnerë 13,600

Blerjet e kemikateve për pastrim 400

Shpenzime për ujë 224

Shpenzime për rrymë  1,120 

Mirëmbajtje  6,040 

Karburanti (Transporti)  15,480 

Shpenzime të deponimit  13,092 

Posta telefoni interneti 600

Qera -

Pagesat në bankë  200 

Tjera  1,200 

TOTALI I SHPENZIMEVE  91,956 
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Përmbledhja e kostos së investimeve
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.
Më tej një përqindje e aseteve të kompanisë aktuale rajonale për menaxhimin e mbeturinave do t’i 
jepen kompanisë së re të themeluar për menaxhimin e mbeturinave komunale, duke reduktuar kështu 
nevojën për shuma të mëdha nga investimet fillestare në asete fikse. Kostoja e përgjithshme e inves-
timeve është paraqitur më poshtë.

Asetet Shuma Çmimi Totali

Kamioni i grumbullimit të mbeturinave (8-10 ton) 2 20,000 40,000

Makina e vogël e mbeturinave (2 ton) 1 12,000 12,000

Blerja e kontejnerëve (1100L) 100 200 20,000

Blerja e kazanëve plastik (140L) 2,500 20 50,000

Kompjuterë 2 1,000 2,000

Pajisje tjera për zyrë 3,000 3,000

Kosto totale e investimeve 1,27,000

Komuna pritet që t’i ketë në dispozicion veturat, përderisa investimet tjera pritet që të financohen nga 
burime tjera.

Në dispozicion  Njësi  Çmimi  Total 

 Kamioni i mbeturinave (8 deri 10 tonë) 2 20,000 40,000 

veturat e vogla për grumbullim (2 tonë) 1 12,000 12,000 

Investimet në vijim nevojiten për ta themeluar kompaninë publike me qëllim që ajo të jetë tërësisht 
funksionale, ashtu siç pritet.

Të investohet  Njësi  Çmimi  Total 

 Blerja e kontejnerëve (1100l)  100  200  20,000 

 Blerja e kontejnerëve (120l)  2,500  20  50,000 

 Kompjuterë  2  1,000  2,000 

 Pajisje tjera për zyrë  -  3,000  3,000 

Investimi total i nevojshëm   75,000 
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Tarifat komunale për shërbimin 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 
shërbimeve, dhe  duke lejuar që shumat që e tejkalojnë  këtë nivel të përdoren për përmirësimin e 
shërbimit ndaj qytetarëve. Problemet e hasura aktualisht janë të dyfishta. Së pari, vetëm 25% e ter-
ritorit është duke u shërbyer dhe e dyta se vetëm 50% e tyre paguajnë për shërbimin. Komuna synon 
ta ofrojë shërbimin për 90% të familjeve dhe bizneseve në të ardhmen. 
Problemet që hasin aktualisht janë dy-fish. Së pari, vetëm 25% e territorit është duke u shërbyer dhe e 
dyta se vetëm 50% e tyre paguajnë për shërbimin. Komuna synon rritjen e mbulimit të territorit si dhe 
ofrimin e shërbimit në më shumë se 90 % të familjeve dhe bizneseve në të ardhmen.
Megjithatë, tarifa e nivelit të shërbimit është llogaritur duke përdorur kostot fillestare që mund të krijo-
hen nga një kompani e re. Tarifa e shërbimit dallon mes familjeve, bizneseve dhe institucioneve. Një 
rregull i përgjithshëm i përdorur në studime të ngjashme sugjeron për një alokim të kostos midis këtyre 
kategorive të 65 % për familje, 32% për biznese dhe 3% për institucione.
Me qëllim të llogaritjes së numrit fillestar më të vogël të amvisërive që do të shërbehen, është prezan-
tuar masa përmirësuese, që e bënë matjen sipas përqindjes së asaj që do të shërbehet. Duke marrë 
parasysh se komuna do të blejë 2,500 shporta 120 l dhe 100 kontejnerë 1100 l, ne presim që  faktori 
përmirësues është 40%. Prandaj, tarifa për t’i shërbyer qytetarët me kontejnerë do të bazohet në fak-
torin përmirësues.
Tabela në vijim paraqet rezultatet e alokimit të kostove operative në mesin e kategorive të propozuara 
dhe llogaritjen e tarifës në bazë të numrit të zgjedhësve për kategori.

Kosto e shërbimit

MBULIMI I KOSTOS
Tarifa mujore për Tarifa vjetore për Kosto operative totale

EUR EUR Totali 

Lloji i shërbimit Alokimi Përbërës Nr.  
Korrektimit 91,555.99

Familjet 65% 7,513 40% 1.65 19.80 59,511.39

Bizneset 32% 692 3.33 42.34 29,297.92

Institucionet 3% 1 228.89 2,746.68 2,746.68

Pagesa minimale për të mbuluar kostot operative për familje është 1.65 €, ndërsa për bizneset  3.53 
euro.
Tarifat e propozuar nga personeli i komunës janë:

 ■ 3 euro për familje dhe bizense të vogla që kanë qarkullim mujor jo më shumë se 1000 euro siç 
janë: zejtarë, rrobaqepës, ëmbëltore, etj. 

 ■ 6 euro për çdo kontejnerë 1.1 m3 për mbeturina të prodhuara për bizneset e mëdha
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faktorët të cilët janë marrë në konsideratë gjatë planifikimit dhe gjenerimit të të ardhurave dhe kostove 
operative janë si në vijim:
1. Numri i amvisërive dhe bizneseve në komunë (sipas planit zhvillimor komunal)
2. Rritja e parashikuar vjetore e popullatës dhe bizneseve (merret të jetë 1.1% duke konsideruar 

emigrimin)
3. Numri i amvisërive dhe bizneseve aktuale, si dhe i atyre të parashikuara që t`u ofrohen shërbime 

(fillimisht të përcaktuar për rreth 40 % por që mund të ndryshohen varësisht nga rrethanat)
4. Tarifat e ndara midis bizneseve dhe amvisërive dhe mbledhja e këtyre tarifave (tarifat edhe më 

tutje mund të dallohen mes bizneseve dhe amvisërive në të ardhmen mirëpo duhet gjithmonë të 
mbulojnë kostot operative të alokuara)

5. Rritja vjetore e parashikuar në kostot operative (merret të jetë 5%)
6. Kostot operative fillestare në vitin e parë janë llogaritur nga kostot operative të llogaritura në qoftë 

se shërbimi do të ishte kryer për të gjitha amvisëritë dhe bizneset
7. Janë parashikuar kërkesat financiare për të mbuluar kostot operative të ofrimit të shërbimit
8. Kostoja e rrugëtimit gjatë grumbullimit sipas planit të fundit të komunës (referohuni në hartën të 

përfshirë 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 (inkasohen) si dhe të ndryshohen gjatë viteve në vijim. Kalkulimet filles-
tare të tarifave dhe përqindja e mbulueshmërisë së territorit janë dhënë në vijim:

2013 2014 2015

Pagesa mujore për familje 3 3 3

Pagesa mujore për biznese 6 6 6

% e familjeve te shërbyera 40% 50% 60%

% e tarifave të mbledhura (inkasimit) 50% 60% 65%

Modeli i diferencon pagesat me para të gatshme dhe pagesat pa para të gatshme në anën e shpen-
zimeve 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. 
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Performanca financiare gjatë vitit të parë

jan-
13

shk-
13

mar-
13

pri- 
13

maj-
13

qer-
13

korr-
13

gush-
13

sht-
13

tet-
13

nën-
13

dhj-
13 2013

Amvisëritë 
total  l

7,513 7,513 7,513 7,513 7,513 7,513 7,513 7,513 7,513 7,513 7,513 7,513 7,513

Bizneset 
total

692 692 692 692 692 692 692 692 692 692 692 692 692

Nr. I am-
visërive të 
shërbyera

3,005 3,005 3,005 3,005 3,005 3,005 3,005 3,005 3,005 3,005 3,005 3,005 3,005

Nr. i bizne-
seve të 
shërbyera

692 692 692 692 692 692 692 692 692 692 692 692 692

Tarifat 
totale 
të arkë-
tueshme

13,168 13,168 13,168 13,168 13,168 13,168 13,168 13,168 13,168 13,168 13,168 13,168 158,011

Tarifat  
totale të 
inkasuara

6,813 6,813 6,813 6,813 6,813 6,813 6,813 6,813 6,813 6,813 6,813 6,813 81,752

Fuqia  
punëtore

3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 39,600

Zhvlerësimi 1,133 1,133 1,133 1,133 1,133 1,133 1,133 1,133 1,133 1,133 1,133 1,133 13,600

Gëlqerja 
për dizin-
fektim

33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 400

Uji 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 224

Rryma 
elektrike

93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 1,120

Mirëmbajtja 503 503 503 503 503 503 503 503 503 503 503 503 6,040

Karburanti 1,290 1,290 1,290 1,290 1,290 1,290 1,290 1,290 1,290 1,290 1,290 1,290 15,480

Shpen-
zimet për 
deponi

1,091 1,091 1,091 1,091 1,091 1,091 1,091 1,091 1,091 1,091 1,091 1,091 13,092

Posta, 
Telefoni, 
Interneti

50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600
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Qiraja - - - - - - - - - - - - -

Tarifat e 
bankës

17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 200

Tjera 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1,200
Kosto 
Operative 
Totale

7,630 7,630 7,630 7,630 7,630 7,630 7,630 7,630 7,630 7,630 7,630 7,630 91,556

Pagesat  
totale në 
kesh

6,496 6,496 6,496 6,496 6,496 6,496 6,496 6,496 6,496 6,496 6,496 6,496 77,956

Diferenca 
e financim-
it në kesh

316 316 316 316 316 316 316 316 316 316 316 316 3,796

Sipas tabelës së mësipërme gjenerimi i parave të gatshme do të mjaftojë për t’i mbuluar kostot duke 
filluar nga viti i parë i 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  7,513  7,596  7,679 

Total Bizneset  692  700  707 

Nr. i familjeve të shërbyera  -  -  4,608 

Nr. i bizneseve të shërbyera  692  700  707 

Tarifa totale e arkëtueshme  -  -  216,797 

Tarifa totale e inkasuar  2,747  2,747  143,665 

 Punëtor  39,600  41,580  43,659 

 Amortizim  13,600  14,280  14,994 

 Gëlqere për dezinfektim  400  420  441 
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 Ujë  224  235  247 

 Rrymë  1,120  1,176  1,235 

 Mirëmbajtje  6,040  6,342  6,659 

 Derivate  15,480  16,254  17,067 

 Shpenzimet e Deponisë  13,092  13,747  14,434 

 Posta, telefoni, interneti  600  630  662 

 Qeraja  -  -  - 

 Shpenzimet e bankës  200  210  221 

 Të tjera  1,200  1,260  1,323 

Kostot operative totale  91,556  96,134  100,940 

Të gjitha pagesat me para të gatshme  77,956  81,854  85,946 

Hapësira e pagesës me para të gatshme  (75,209)  (79,107)  57,718 
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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. 

 Tani

Nevojat për investim          75,000 
Kontejnerë 1100 L   (100x200EUR)          20,000 
Kontejnerë 120 L  (2500x20EUR)          50,000 
Kompjuterë (2*1000EUR)            2,000 
Pajisje për zyrë            3,000 

Financimi total i kërkuar 2013 - 2015          75,000 

Financimi nga jashtë 
Buxheti komunal 2013                   -   

Nevojat e mëtutjeshme financiare          75,000 

Stafi komunal aktualisht po i diskuton mënyrat e shkurtimit të kostos së tanishme, ose të gjetjes së 
burimeve të reja për financim me qëllim të mbulimit te investimeve aktuale dhe nevojave operative të 
kompanisë.
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Fig. 6: Vizitë studimore për praktikat e mira të ndarjes së mbeturinave në Slloveni, prill 2011,  
Fotografuar nga Shkipe Deda Gjurgjealo
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ANEKSI 2 - SKICA E PROGRAMIT 
PËR VETËDIJESIMIN E QyTETARËVE 

Është rekomanduar që komuna të kërkojë një kompani profesionale për reklama që të ndihmoj me 
projektime, slogane, logo dhe në përmbajtjen e programit për vetëdijesimin e qytetarëve. Duke pasur 
parasysh planin për programin e vetëdijesimit të qytetarëve siç është theksuar në treguesin 1.4.1 të 
objektivit 1.4 të menaxhimit të mbeturinave të ngurta duhet të përfshijë, të paktën elementet e më-
poshtme. Metodologjia e prezantuar si vijon mund të përdoret nga komuna për ta prezantuar planin 
për menaxhim të 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 e forumeve publike, për të paraqitur planin, duke marrë reagimet e qytetarëve dhe pasi 

që bëhen modifikimet e nevojshme për të prezantuar planin përfundimtar për publikun. Çdo forum 
duhet të përfshijë:
 ■ Një prezantim të thjeshtë  ku në mënyrë të qartë përshkruhet plani dhe ndikimi i tij në familje/

biznese
 ■ Anëtarët e pushtetit vendor duhet ti përgjigjen pyetjeve dhe të marin sugjerime lidhur me pla-

nin.
 ■ Përgjegjësit e qytetarëve duhet të jenë të qartë dhe ata duhet të involvohen ne hartimin e 

planit të punës
 ■ Komuna duhet të shpërndajë materiale qytetarëve që nuk ndjekin forumet, që edhe ata të 

kuptojnë elementet vitale të planit. 
 

2. Së paku një fushatë reklamuese:
 ■ Logo, tema dhe slogani që identifikon programin dhe në mënyrë të qartë e identifikon atë
 ■ Një seri e posterave për përdorim në mbarë komunën, në shkolla dhe institucione tjera.
 ■ Një seri e broshurave, mundësisht kalendar, etj, që do të sigurojë specifikat ditore të grumbul-

limit dhe kërkesat e qytetarëve.
 ■ Program që u drejtohet fëmijëve në shkolla i dizajnuar për të informuar dhe për të fituar 

bashkëpunim mes brezave të rinj.
 ■ Dizajnimi dhe përdorimi i njoftimeve të shërbimeve publike (në TV/Radio lokale ose media 

tjera) i dizajnuar për  të mbështetur angazhimin  dhe të sigurojë të dhënat e nevojshme në 
përputhshmëri me kërkesat  

 ■ Mbulim adekuat i mediave të shkruara lokale.

3. Zhvillimi dhe implementimi / komiteti i veprimit të qytetarëve do të japë reagime dhe rekomandime 
për qeverinë lokale dhe ndërmarrjet publike.  Elementet kryesore për komisionet e tilla përfshinë:
 ■ Së paku një anëtar nga secila zonë e banuar. 
 ■ Procesi i rregullt i raportimit për të mundësuar vlerësimin dhe ndryshimin e shërbimeve të 

nevojshme.
 ■ Duke u siguruar që takimet janë mbajtur me rregull por nuk ka ndërhyrje në afatet kohore 

(ndoshta një herë në tre muaj edhe pse në gjashtë muajt e parë, çdo muaj mund të jetë më  
mirë)
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Fig. 7: Shembull i kampanjës së vetëdijesimit të publikut në Kosovë
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ANEKSI 3 - PËRGJEGJËSITË DHE DETyRAT 
E KOMUNËS NË MENAGJIM TË 
MBETURINAVE KOMUNALE  

Ligjit të mbeturinave LIGJI PËR MBETURINA Nr. 04/L-060, neni 15 dhe neni 34

Neni 15
Përgjegjësitë dhe detyrat e komunës
1. Përgjegjësitë dhe detyrimet e komunës për zbatimin e dispozitave të këtij ligji janë:
1.1.krijimi i sistemit për menaxhimin e mbeturinave bazuar sipas parimit të hierarkisë për a 

menaxhimin e mbeturinave për territorin e tyre, hartimi i planit lokal të veprimit për me-
naxhimin 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 nacional;
1.3.përgjegjës për zbatimin e planeve komunale janë Komunat;
1.4.të hartoj raportin vjetor për menaxhimin e mbeturinave Raporti vjetor duhet dorëzuar në 

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

mbeturinave, zbatimi i tyre organizimin dhe menaxhimin e mbeturinave në territorin e tyre;
1.6.mirëmbajtja dhe përkujdesja për sistemin e informimit të publikut dhe raportimit për kry-

erjen e punëve të përcaktuara me këtë ligj, si dhe aktet tjera ligjore për menaxhimin e 
mbeturinave;

1.7.duke zbatuar procedurat e prokurimit, përzgjedh personat e licencuar për mbledhjen, 
grumbullimin, magazinimin dhe transportin e mbeturinave: inerte, komunale, komerciale, 
të vëllimshme, dhe mbeturinat nga ndërtimet dhe demolimet e objekteve ndërtimore bren-
da territorit të tyre;

1.8.komuna cakton tarifat dhe mënyrën e inkasimit të mjeteve financiare për shërbimet komu-
nale.

1.9.evidentimi i vendeve të ndotura në territorin e tyre, hartimi i projekteve për sanimin e tyre 
me shënimet për lokacionin, karakteristikat hapësinore gjeometrike, lloji i ndotjes, sasia 
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 me-
naxhimin e mbeturinave.

3. Komuna ushtron mbikëqyrjen dhe kontrollin e masave dhe veprimeve gjatë menaxhimit të 
mbeturinave në territorin e vet, përmes inspektorit komunal për mjedis.

4. Me kërkesë të Ministrisë, komuna jep informacionet dhe rekomandimet e kërkuara lidhur 
me menaxhimin e mbeturinave.

5. Komuna është e detyruar te siguroj largimin dhe përkujdesjen e mbeturinave te cilat janë 
hedhur në hapësira publike ose jashtë deponive të mbeturinave në territorin e saj.

6. Nëse personi përgjegjës për menaxhimin e mbeturinave ne pajtim me përgjegjësitë ligjore 
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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 ko-
munal dhe standardet e shërbimit për menaxhimin e mbeturinave.

8. Pa prejudikuar paragrafët 1. deri 7. të këtij neni, kryerja e shërbimeve publike dhe ofrimi 
i infrastrukturës publike në fushën e menaxhimit të mbeturinave komunale është kompe-
tencë ekskluzive e komunave në pajtim me Ligjin për Vetëqeverisjen Lokale.
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Neni 34
Menaxhimi i mbeturinave komunale
1.  Mbeturinat komunale duhet të mblidhen, grumbullohen trajtohen dhe menaxhohen në për-

puthje 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 
nga sipërfaqet publike.

 3.Mbeturinat komunale të përziera me mbeturina të rrezikshme, duhet të ndahen kur ekziston 
llogaria ekonomike, në të kundërtën konsiderohen mbeturina te 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 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 mbe-
turinave të vëllimshme.

6.  Amvisëritë dhe prodhuesit tjerë të mbeturinave komunale, janë të detyruar të bëjnë ndarjen 
e mbeturinave 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, përpunimit 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 operator publik ose privat të licencuar për menaxhimin e mbeturinave.

9. Dy e më shumë komuna me marrëveshje, sipas nenit 15 paragrafit 2. të këtij ligji, përcaktojnë 
të drejtat dhe

10.detyrimet lidhur me sigurimin e kushteve për menaxhimin e mbeturinave, për shfrytëzimin e 
objekteve për deponim, për përpunimin dhe magazinim të mbeturinave, të drejtat dhe de-
tyrimet e ndërmarrjeve publike për menaxhimin e mbeturinave, mënyrën e marrjes së vendi-
meve në rastet e ankesave për çështjet specifike që kanë të bëjnë me menaxhimin e mbeturi-
nave, si dhe çështje tjera të rëndësishme për organizimin dhe menaxhimin e mbeturinave.
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