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PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE 

E.1.1 Hyrje 

Detyrë kyçe e projektit Vlerësim Gjithëpërfshirës mbi Gjendjen Aktuale të Menaxhimit të 
Mbeturinave në Evropën Juglindore dhe Perspektivat e Ardhshme të Sektorit duke Përfshirë 
Opsionin për bashkëpunim Rajonal në Riciklimin e Mbeturinave nga Pajisjet Elektrike dhe 
Elektronike, financuar nga DG Environment, dhe realizuar nga konzorciumi i udhëhequr nga 
Eunomia Research & Consulting Ltd.,1ka qenë zhvillimi i një Vlerësimi kombëtar dhe 
Udhërrëfyes në përmirësimin e menaxhimit të mbeturinave të ngurta në Kosovë. 

Udhërrëfyesi është zhvilluar me anë të një qasje e cila konsiston në 13 faza: 

 Faza 1 – Kriteri i zhvillimit dhe vlerësimit; 

 Faza 2 –  Mbledhja e të dhënave dhe informacioneve bazike  

 Faza 3 –  Zhvillimi i një pasqyre të përgjithshme të situatës  së menaxhimit të  
                    mbeturinave 

 Faza 4 –  Vlerësimi i performancës së sektorit; 

 Faza 5 –  Identifikimi i çështjeve;  

 Faza 6 – Konsultimi për çështjet kyçe; 

 Faza 7 – Zhvillimi i udhërrëfyesit; 

 Faza 8 – Definimi masave pasuese të zgjedhura; 

 Faza 9 – Rishikimi i burimeve financiare; 

 Faza 10 –  Dorëzimi i draft Udhëzuesit tek Komisioni Evropian; 

 Faza 11 –  Konsultimi me zyrtarët e Ministrisë; 

 Faza 12 –  Diskutimi në punëtorinë kombëtare; dhe 

 Faza 13 –  Prodhimi i versionit final të Udhërrëfyesit. 

Detaje tjera rreth qasjes që është përdorur për të punuar Udhërrëfyesin për përmirësimin e 
menaxhimit të mbeturinave në Kosovë, janë paraqitur në Seksionin 3 të Raportit Kryesor. 

E.1.2 Vlerësimi Kombëtar i Mbeturinave 

Vlerësimi Kombëtar i Mbeturinave për Kosovën tregon se edhe pse ka pasur pak progres në 
legjislacionin e mbeturinave, dhe përmirësimin e planifikimit për menaxhimin e 
mbeturinave, në realitet, relativisht pak ka ndryshuar situata në terren, dhe përmbushja e 
objektivave mbi mbeturinat të përcaktuara nga BE është e ulët. Direktiva e Kornizës së 
Mbeturinave nuk është bartur plotësisht, ku masat relevante dhe caqet për paketimin, 
mbeturinat nga pajisjet elektrike dhe elektronike (MPEE) si dhe bateritë nuk janë të 
përfshira. Detajet për Vlerësimin Kombëtar të Mbeturinave janë paraqitur në Seksionin 4 
deri në 15 të Raportit Kryesor – secili seksion përmban tema të ndryshme mbi sistemin e 
menaxhimit të mbeturinave në Kosovë (p.sh. organizatat kyçe të përfshira në menaxhimin e 

                                                      

 

1 Partnerët tjerë të konzorciumit janë EMS, LDK, dhe IVL. 
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mbeturinave, performanca dhe sistemi rregullativ, statusi i planifikimit dhe dokumentet 
strategjike, të dhënat për mbeturinat dhe infrastrukturën, dhe qasja për zgjerimin e 
përgjegjësisë së prodhuesit). 

Hulumtimet kyçe konsistojnë në: 

1) Detyrat dhe përgjegjësitë për qeverinë qendrore dhe lokale janë vendosur në ligj, 
për shkaqe historike, nuk janë të qartësuara në praktikë. 

2) Planifikimi në nivelin qendror dhe lokal është i tillë që vendimet të cilat janë më të 
përshtatshme për nivelin lokal duket që janë marrë nga niveli qendror. Për më tepër, 
jo të gjitha komunat kanë plane për menaxhimin e mbeturinave. 

3) Në kontekstin e infrastrukturës së deponive, ekzistojnë tetë deponi të cilat do duhej 
të ishin në operim sipas standardeve të BE-së. Këto deponi nuk janë në gjendje të 
mirë dhe performanca e tyre nuk është sipas kritereve që përcakton Direktiva e 
Deponive. Fakti që tarifat e deoponisë kanë qenë të caktuara nga Zyra Rregullatore 
për Ujë dhe Mbeturina, institucion i cili është shfuqizuar në vitin 2012, nuk i 
ndihmon çështjes pasi që këto tarifa janë shumë të ulëta (në nivele të cilat nuk mund 
t'i mbulojnë shpenzimet operative, duke përfshirë këtu edhe kujdesin e 
mëtutjeshëm të deponisë pas mbylljes). Pavarësisht nga këto pika, deponimi ilegal 
mbetet të jetë mjaftë i përhapur me rreth 400 deponi ilegale për të cilat besohet se 
janë në funksion. 

4) Shërbimet inspektuese të cilat janë qendrore për rregullimin e sektorit, janë të 
përfaqësuara nga një staf jo adekuat dhe me resurse jo të mjaftueshme. Inspektimi 
gjithashtu është i ndarë ndërmjet inspektimit mjedisor të Ministrisë së Mjedisit dhe 
Planifikimit Hapësinor dhe inspektorëve komunal. Për më tepër, inspektimi dhe 
funksionet e lejeve janë të ndara.  

5) Kapaciteti administrativ në nivelin qendror dhe atë komunal është i dobët, në 
kontekstin e resurseve humane dhe njohurive që posedojnë ata. Vetëm disa prej 
komuna kanë të përcaktuar staf që merren me menaxhimin e mbeturinave. 

6) Shërbimet formale për grumbullimin e mbeturinave janë ende për t'u arritur për 
shumë amvisëri në zona rurale dhe qytete të vogla, duke rënduar kështu problemin e 
deponimit  jo të rregullt, megjithatë mbulimi është mjaft më i mirë në qendrat e 
zonave urbane. 

7) Kualiteti i të dhënave është i dobët. Nuk ka pasur raportim të standardizuar për 
mbeturina në të kaluarën, edhe pse Sistemi Informativ për Mbeturina mund të 
përmirësojë problemin në këtë kontekst. Kualiteti i dobët i të dhënave momentalisht 
nënkupton, ndër të tjera, se është vështirë të bëhen projeksione të sakta për qëllime 
planifikimi dhe për të matur performancën e riciklimit. 

8) Në përgjithësi, implementimi i prioritetit për të përcaktuar hierarkinë e mbeturinave 
nuk është evident. Hierarkia nuk është përcjellur si duhet, dhe nuk ka plan të 
mirëfilltë për parandalimin e mbeturinave. Shkalla e riciklimit mbetet në nivel të ulët 
(dhe disa caqe kyçe duhet të krijohen), me shumicën e aktiviteteve të bëra nga 
sektori informal. Në mungesë të matjeve tjera, shkalla e ulët e kostos së deponimit 
është e pa mjaftueshme për të quar aktivitetin tutje në hiearkinë e mbeturinave. 

9) Nuk është e qartë se sistemet të cilët janë konsideruar që përmirësojnë shkallën e 
riciklimit të mbeturinave komunale (në nivelin kombëtar) mund të prodhojnë 
rezultatet e pritshme. Pak vëmendje i është kushtuar specifikave të vendit për të 
propozuar infrastrukturë të përshtatshme të grumbullimit të mbeturinave.  
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10) Edhe pse legjislacioni për përgjegjësinë e prodhuesit është draftuar për rrjedhën 
kyçe të mbeturinave ka elemente të cilat akoma nuk janë zbatuar.  Momentalisht 
nuk ka ndonjë skemë për përgjegjësinë e prodhuesit për të paraqitur rezultate të 
prekshme në terren. 

11) Menaxhimi i mbeturinave të rrezikshme përbën problem. Kosova nuk është pjesë e 
Konventës së Bazelit dhe duke pasur parasysh mungesën e trajtimit adekuat / 
objekteve dhe pajisjeve deponuese, ka nevojë për të eksportuar mbeturinat e 
rrezikshme. Statusi i saj në Konventë e bën këtë më të vështirë sesa që do duhej të 
ishte, dhe ka të ngjarë, që të ketë magazinim jo adekuat për një periudhë të pa 
përcaktuar. Po ashtu ka nevojë për t'u marrë me çështjet ligjore të mbeturinave me 
natyrë të rrezikshme, si rezultat i aktiviteteve industriale në të kaluarën. Një projekt i 
financuar nga IPA është në vijim e sipër për ndërtimin e një deponie për mbeturinat 
e rrezikshme/ngritjen e kapaciteteve menaxheriale, por deponia akoma nuk është 
zhvilluar.  

Një listë me një varg të çështjeve të ngritura nga palët e interesit mund të gjendet në 
seksionin 15 të Raportit Kryesor. 

E.1.3 Udhërrëfyesi 

Shumica prej pikave të ngritura më sipër janë të ndërlidhura, prandaj, duhet të adresohen 
në tërësi. Qëllimi është të zhbllokohet sistemi në atë mënyrë që zbatimi i grumbullimit dhe, 
aty ku është e mundur, sistemet e trajtimit të mund të zhvillohen në një vijë me zbatimin e 
hierarkisë së mbeturinave, dhe në mënyrën më të mirë të adoptuar për rrethanat e vendit. 
Mënyra alternative të adresimit të këtyre çështjeve janë konsideruar si mjete për të 
identifikuar rrugëdaljet potenciale për të arritur në praktikat e menaxhimit të qëndrueshëm 
të mbeturinave të ngurta në Kosovë. Kjo ka quar në identifikimin e disa rekomandimeve. 
Këto rekomandime janë zhvilluar në orarin e veprimeve për t'u ndërmarrë si në Figurën E - 
2. Rekomandimet kyçe që derivojnë nga Udhërrëfyesi janë të paraqitura më poshtë. Detaje 
të të gjitha rekomandimeve janë paraqitur në Seksionin 16 të Raportit Kryesor. 

E.1.3.1 Qartësimi i detyrave 

Mungesa e qartësimit të detyrave të caktuara dhe përgjegjësive duhet të adresohet. Në këtë 
kontekst, janë dhënë rekomandimet vijuese. 

1) Në Ligjin e Mbeturinave, përgjegjësitë relative për planifikim - për shembull, cilat 
vendime duhet të merren në nivelin qendror, dhe cilat në nivelin lokal - duhet të 
qartësohen edhe më tutje. 

2) Duhet kushtuar vëmendje se kush do të operojë me deponitë në të ardhmen (roli i 
Kompanisë për Menaxhimin e Deponive në Kosovë kundrejt sektorit privat). 

3) Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor dhe Ministria e Financave duhet të 
themelojnë një grup punues të përbashkët për t'i ndihmuar komunat, dhe të 
punojnë me organet e mundshme për financim, për të adresuar projekte të duhura. 

E.1.3.2 Rregullimi i deponimit të mbeturinave 

Fakti që mbeturinat ende lejohen që të deponohen në deponi të cilat nuk janë të ndërtuara 
sipas Direktivës së Deponive ndikon në degradimin e ambientit dhe dëmton ekonomizimin e 
të gjitha opsioneve tjera të menaxhimit të mbeturinave. Atraksioni politik me tarifa të ulëta 
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të deponimit e heq çfarëdo presioni për rritjen e tarifave për konsumatorët e amvisërisë të 
cilat janë të vendosura që me këto tarifa të mbulojnë vetëm shpenzimet operative. Ne kemi 
rekomanduar një varg matjesh që synojnë mbylljen e deponive të vjetra dhe zhvillimin e 
qasjeve alternative për trajtimin dhe bartjen e deponive. Rekomandimet kyçe konsistojnë si 
në vijim: 

1) Rishikimi i deponive ekzistuese duhet të bëhet për të identifikuar nevojat për 
përmirësimin e tyre, ose nevojat për aksione rehabilituese/mbylljes. 

2) Të sigurohet që tarifat për deponim përmbajnë në vete të gjitha kostot, duke 
përfshirë edhe atë të mbylljes së deponisë. 

3) Prokurimi i deponive të reja (dhe përmirësimi i të vjetrave) duke përdorur projekte 
të përshtatshme. 

4) Marrja e masave të nevojshme për të mos lejuar zgjerimin e mëtutjeshëm të 
deponive ilegale (kjo aplikohet për të gjitha format e mbeturinave, duke përfshirë 
mbeturinat komunale dhe mbeturinat ndërtimore, demolimit dhe të gërmimit).  

5) Brenda ligjit të mbeturinave, duhet kushtuar rëndësi në aplikimin e gjobave 
retrospektive për deponitë ilegale /operimin e deponive ilegale. 

6) Inspektorët duhet të japin gjoba kur është e nevojshme dhe gjykatat duhet të 
përkrahin këtë procedurë duke u marrë me rastet dhe të aplikojnë gjobat në kohën e 
duhur (ka mundësi të ketë nevojë për trajnim të sistemit gjyqësor) 

7) Të gjitha kërkesat relevante në Direktivën e Deponive për operimin e deponive 
duhet të përfshihen brenda lejes për operatorin. 

8) Sa më shumë të jetë e mundur të rregullohen mbeturinat e ndërtimit dhe të 
demolimit, të identifikohen dhe ndërtohen deponitë për pranimin e gërmimeve 
inerte, mbeturinat e ndërtimit dhe demolimit. 

E.1.3.3 Ngritja e mbeturinave në hierakri 

Ekziston arsyeja, në parim, se përse një vend siç është Kosova të mos ketë një shkallë të 
lartë të riciklimit të mbeturinave në të ardhmen. Edhe pse nuk ka dyshim se ka sfida për të 
rritur performancën e riciklimit, ne kemi propozuar një numër të mekanizmave për të 
adresuar disa nga këto sfida. Kjo duhet të ndihmojë që të mundësojë që vendi t'i arrijë caqet 
e BE-së për meanxhimin e mbeturinave. 

Rekomandimet kyçe konsistojnë në: 

1) Shkallëzimi i caqeve nga niveli kombëtar në atë lokal (ose rajonal ku më shumë se një 
komunë bashkëpunon për qëllime planifikimi) dhe nxitja në aplikimin e gjobave kur 
dështojnë të përmbushin caqet. 

2) Vendosja e standardeve minimale të shërbimit për grumbullimin e mbeturinave 
komunale dhe të mbeturinave nga konsumatorët komercial. 

3) Zhvillimi i kampanjave informuese për ndërgjegjësimin e popullatës rreth çështjeve 
që kanë të bëjnë me mbeturinat, riciklimi dhe deponimi i sigurt i produkteve të 
caktuara (p.sh. bateritë dhe mbeturinat nga pajisjet elektrike dhe elektronike). 

4) Prezantimi i skemës së ri-financimit të depozitit. 
5) Prezantimi i taksës së produktit për qese një përdorimshe dhe artikujve të 

riciklueshëm.   
6) Për mbeturinat industriale, përdorimi i Direktivës për Emisione për të reduktuar 

gjenerimin e mbeturinave të rrezikshme. 
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7) Për mbeturinat ndërtimore & demolimit,  të nxisë iniciativën vullnetare për të 
bashkëpunuar me ndërtuesit. Kjo mund të plotësohet me përdorimin e letrave të 
lejuara me vlerë, të rimbursueshme të lidhura me planet e menaxhimit të 
mbeturinave në terren. 

E.1.3.4 Mbulimi i kostos 

Një ndryshim madhor që duhet të bëhet do të duhej të siguronte se kostot mbulohen 
plotësisht pasi që shërbimi për grumbullimin e mbeturinave të shtrenjtohet. Është e 
rëndësishme për menaxhimin e mbeturinave të jenë në kushte të bazave financiare, në 
mënyrë që ajo të mos na dërgojë në krijimin e deficitit të sektorit publik. Çështja e kostove 
mund të supozohet të jetë një arsye se përse zgjerimi i shërbimeve ende nuk është në 
funksion. Masat e paraqitura më poshtë janë propozuar në mënyrë që të nxisin komunat për 
të vepruar. Nëse ato do të vepronin pa krijuar deficit financiar, atëherë çështja e mbulimit të 
kostos do duhej të adresohej. Janë bërë këto rekomandime përkitazi me këtë çështje: 

1) Në një vijë me Ligjin e Mbeturinave, Komunat duhet të vendosin tarifat (dhe të 
mbulojnë këto tarifa) në atë mënyrë që të sigurojnë se të gjitha kostot e menaxhimit 
të mbeturinave janë mbuluar dhe se investime mund të bëhen për të përmirësuar 
shërbimin përgjatë viteve. 

2) Zbatimi i përgjegjshmërisë së prodhuesit duhet të sigurojë se prodhuesit mbështesin 
plotësisht shërbimet relevante të cilat komunat i ofrojnë. 

Nëse ndodhin rekomandimet e përmendura më sipër, dhe nëse shërbimet përmirësohen, 
atëherë përgjegjësia financiare e komunave kalon në provizionimin e shërbimeve në 
trajtimin dhe depnimin e bio-mbeturinave dhe mbeturinave industriale. 

E.1.3.5 Ngritja e kapaciteteve 

Ka nevojë për ngritjen e kapaciteteve humane në shumë fusha që ndikojnë në menaxhimin e 
mbeturinave në nivelin qendror dhe atë lokal. Megjithatë, implementimi i direktivave të BE-
së gjithashtu mbështet në masë të madhe stafin në nivelin lokal. Rekomandimet kyçe në 
këtë aspekt të ngritjes së kapaciteteve humane janë: 

1) Inspektorati i mjedisit në Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor duhet të 
jetë përgjegjës për të gjitha inspeksionet prej nga edhe numri total i inspektorëve 
duhet të rritet. 

2) Numri i stafit në Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor duhet të rritet nga 4 
në së paku 10. 

3) Komunat duhet të përgatisin në nivel të duhur personelin e tyre për menaxhimin e 
mbeturinave. Si udhërrëfyes, për nivelin e stafit për një sistem të mirë e funksional 
duhet të jetë prej 1 deri në 2 punëtorë për secilën komunë. 

4) Stafi i ministrisë duhet të trajnohet në prokurim. 
5) Duhet të zhvillohet një program i përbashkët për trajnime dhe mbështetje të 

vazhdueshme për komunat. 
Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor duhet të iniciojë një program për 
angazhim në të gjitha komunat (kjo mund të marrë formën e një forumi kombëtar 
për të ndarë përvojat dhe njohuritë respektive). 

6) Stafi kyç në menaxhimin / operimin e trajtimit të mbeturinave dhe në infrastrukturën 
e deponimit duhet të pajisen me certifikata profesionale të përgjegjësive. Këto 
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certifikata mund të ofrohen nga institucionet e përshtatshme edukative të cilat 
tashmë ekzistojnë në Kosovë. 

E.1.3.6 Përgjegjësitë e zgjeruara të prodhuesit 

Kosova ka zhvilluar legjislacionin e përgjegjësisë së prodhuesit për rrjedhat kryesore të 
mbeturinave. Megjithatë, siç është përmendur më sipër, nuk është zbatuar dhe për këtë 
arsye nuk ndihmon komunat në mbulimin e disa kostove të menaxhimit të mbeturinave. Një 
mori mësimesh janë mësuar nga aplikimi i zgjeruar i përgjegjësive të prodhuesit në Evropë 
dhe ato janë marrë për bazë në rekomandimet që janë dhënë për paketimin  mbeturinave. 
Rekomandimet kyçe për këtë çështje janë si në vijim: 

1) Për paketimin e mbeturinave të cilat vijnë nga mbeturinat komunale rekomandohet 
që: 

a. Të jetë një organizatë përgjegjëse për prodhues (OPP), me status jo fitim 
prurës, dhe me Bord që përfaqësohet nga prodhuesit. 

b. Komunat kompensohen nga OPP për shërbimet që ata ofrojnë në 
përputhshmëri me një qasje të pranueshme (që do të krijohet ndërmjet 
Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, komunave dhe OPP). 

c. Përfaqësuesi i OPP ka të drejtë të ndikojë në shërbimet që ofrohen nga 
komuna / kontraktorëve të tyre dhe ka një vend në Bordin e prokurimit të 
komunës përkitazi me këto çështje. 

d. OPP merr pronësinë, dhe është përgjegjëse, për marketingun e materialeve 
të grumbulluara (me të ardhurat për të kompensuar e koston e sistemit, të 
përkrahur nga tarifa e prodhuesit). 

2) Për mbeturinat nga pajisjet elektrike dhe elektronike (MPEE), theksi në riciklimin e 
MPEE të vegjël duhet të bie në sistemin e shitjes me pakicë. Qendrat ricikluese duhet 
të zhvillohen nga ndihma e skemës së përgjegjësisë të prodhuesit. 

3) Për bateritë, sistemi duhet të bazohet në shitjen me pakicë, me mundësi të 
grumbullimit me mënyra tjera (siç është shërbimi i grumbullimit derë më derë).  

E.1.3.7 Masat tjera 

Një mori masash tjera janë propozuar, por seksionet e përmendura më sipër paraqesin ato 
të cilat janë më të rëndësishme. Një gamë e plotë e masave dhe me afate kohore të 
propozuara është paraqitur në Figurën E - 2, si më poshtë. 



vii 

 

Figure E- 1: Orari dhe fazat kohore të Rekomandimeve 
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  Detyrat dhe përgjegjësitë                                       

1 

Brenda Ligjit të Mbeturinave, përgjegjësitë respektive për 
planifikim - cilat vendime duhet të ndërmerren në nivelin 
qendror dhe cilat vendimet duhet të ndërmerren në nivelin 
lokal - duhet të qartësohet më tutje. 

                   

2 
Duhet kushtuar kujdes çështjes se kush do të operojë me 
deponitë në të ardhmen (Roli i Kompanisë për Menaxhimin e 
Deponive kundrejt sektorit privat). 

                   

3 

Minsitria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor dhe Ministria e 
Financave duhet të themelojnë një grup punues të përbashkët 
për t'i ndihmuar komunat, dhe të punojnë me organet e 
mundshme për financim, për të adresuar projekte të duhura. 

                   

  Çështjet Rregullative                    

1 
Rishikimi i deponive ekzistuese duhet të bëhet për të 
identifikuar nevojat për përmirësimin e tyre, ose nevojat për 
aksione rehabilituese/mbylljes. 

                   

2 
Veprimet e rehabilitimit duhet të dizajnohen, në varësi të 
madhësisë, lokacionit dhe përbërjes së mbeturinave. 

                   

3 
Për ato deponi që konsiderohen në gjendje të përshtatshme 
për të operuar në të ardhmen, të ndërmerren masa për 
përmirësimin e tyre. 

                   

4 
Të sigurohet se tarifat e deponive mbulojnë të gjitha 
shpenzimet, duke përshirë edhe shpenzimet e mëtejme pas 
mbylljes së deponisë. 

                   

5 
Mbyllja e deponive të cilat ofrojnë mbrojtje jo të përshtatshme 
ndaj mjedisit. 

                   

6 
Prokurimi i deponive të reja (dhe përmirësimi i të vjetrave) 
duke përdorur projekte të përshtatshme. 

                   

7 

Marrja e aksioneve të nevojshme për fuqizimin i aksioneve për 
të parandaluar deponitë ilegale që të zhvillohen (kjo aplikohet 
në të gjitha format e mbeturinave, duke përfshirë mbeturinat 
komunale dhe mbeturinat e ndërtimit, demolimit si dhe 
mbeturinat nga gërmimet) 
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8 
Në kuadër të Ligjit për Mbeturina, duhet të merret parasysh 
aplikimi i gjobave retrospektive për deponim ilegal / operim  
ilegal të deponive. 

                   

9 
Inspektorët duhet të japin gjoba kur është e nevojshme dhe 
gjykatat duhet të përkrahin këtë procedurë duke u marrë me 
rastet dhe të aplikojnë gjobat në kohën e duhur. 

                   

10 
Nëse merret vendimi që Kompania për Menaxhimin e Deponive 
në Kosovë të operojë me deponitë, struktura dhe operimi i 
kësaj ndërmarrje publike duhet të rishikohet. 

                   

11 
Të gjitha kërkesat relevante në Direktivën e Deponive për 
operimin e deponive duhet të përfshihen brenda lejes për 
operatorin. 

                   

12 
Lejet dhe funksionet e inspektimit duhet të jenë së bashku (një 
shërbim kombëtar i ndërlidhur  për leje dhe funksionet e 
inspektimit). 

                   

13 

Po ashtu edhe rregullimin e duhur të mbeturinave ndërtimore 
dhe të demolimit, prej nga duhet të identifikohen dhe të 
ndërtohen deponitë për pranimin e gërmimeve inerte, dhe të 
mbeturinave ndërtimore e të demolimit. 

                   

  Legjislacioni                    

1 
Të rishikohet gjendja aktuale të përshtatjes relevante të 
Direktivave të BE-së. 

                   

2 
Të sigurohet përputhshmëria e plotë e ligjit vendor me 
Direktivat Evropiane. 

                   

3 
Implementimi i masave të dizajnuara për të arritur rezultatet e 
Direktivave, duke përfshirë ato të përmendura në këtë 
Udhërrëfyes. 

                   

   Planifikimi i menaxhimit të mbeturinave                    

1 
Plani i menaxhimit të mbeturinave duhet të ri-zhvillohet për të  
qenë plotësisht në përputhje me Nenin 28 të Kornizës së 
Direktivës së Mbeturinave. 

                   

2 
Si pjesë e këtij procesi, një program për mbrojtën e 
mbeturinave duhet të zhvillohet. 

                   

3 
Planifikimi në baza rajonale (më shumë se një komunë) duhet 
të udhëhiqet kryesisht nga interesi i përbashkët i komunave. 

                   

  Kapacitetet Administrative                                       
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1 
Inspektorati i mjedisit në Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit 
Hapësinor duhet të jetë përgjegjës për të gjitha inspeksionet. 

                   

2 Numri i inspektorëve duhet të rritet.                    

3 
Numri i stafit në Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit 
Hapësinor për mbeturina duhet të rritet nga 4 në së paku 10. 

                   

4 

Komunat duhet të trajnojnë dhe përgatisin personelin e tyre 
për menaxhimin e mbeturinave. Si udhërrëfyes, për nivelin e 
stafit për një sistem të mirë e funksional duhet të jetë prej 1 
deri në 2 punëtorë për secilën komunë. 

                   

5 Stafi i ministrisë duhet të trajnohet në prokurim.                    

6 
Duhet të zhvillohet një program i përbashkët për trajnime dhe 
mbështetje të vazhdueshme për komunat. 

                   

7 

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor duhet të iniciojë 
një program për angazhimin e të gjitha komunave (kjo mund të 
marrë formën e një forumi kombëtar për të ndarë përvojat dhe 
njohuritë respektive). 

                   

8 

Stafi kyç në menaxhimin / operimin e trajtimit të mbeturinave 
dhe në infrastrukturën e deponimit duhet të pajisen me 
certifikata profesionale të përgjegjësive. Këto certifikata mund 
të ofrohen nga institucionet e përshtatshme edukative të cilat 
tashmë ekzistojnë në Kosovë. 

                   

  Të  dhënat për mbeturinat                    

1 
Implementimi i një skeme për marrjen dhe monitorimin e të 
dhënave. 

                   

2 
Duhet të ndërmerren hapa për të marrë të dhëna për sektorin 
ilegal. 

                   

3 
Të dhënat menaxheriale duhet që të përfshijnë edhe ato 
shënime me mbulueshmëri jo të plotë në drejtim të asaj që të 
shkohet drejt mbulimit të tërësishëm me të dhëna. 

                   

  Caqet dhe hiearkia e mbeturinave                    

1 Për mbeturinat komunale janë dhënë këto rekomandime:                    

1a 

Shkallëzimi i caqeve nga niveli kombëtar në atë lokal (ose 
rajonal ku më shumë se një komunë bashkëpunon për 
qëllime planifikimi) dhe nxitja në aplikimin e gjobave kur 
dështojnë të përmbushin caqet. 
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1b 
Vendosja e standardeve minimale të shërbimit për 
grumbullimin e mbeturinave komunale, për t'u 
përmbushur brenda një periudhe kohore. 

                   

1c 
Përkrahja e ripërdorimit të deponive (zonë rekreative për 
qytetarët/parqe) dhe zhvillimi i zonave të reja kudo që 
është e mundur. 

                   

1d 
Vendosja e standardeve në shërbimet komerciale. Kjo do 
të ndërlidhet me kërkesat e prodhueseve komercial për të 
klasifikuar mbeturinat kur të ofrohen shërbimet. 

                   

1e 

Zhvillimi i kampanjave informuese për ndërgjegjësimin e 
popullatës rreth çështjeve që kanë të bëjnë me 
mbeturinat, riciklimi dhe deponimi i sigurt i produkteve të 
caktuara (p.sh. bateritë dhe mbeturinat nga pajisjet 
elektrike dhe elektronike). 

                   

2 Prezantimi i skemës së ri-financimit të depozitit.                    

3 
Prezantimi i taksës së produktit për qese një përdorimshe dhe 
artikujve të riciklueshëm. 

                   

4 
Për mbeturinat industriale, përdorimi i Direktivës për Emisione 
për të reduktuar gjenerimin e mbeturinave të rrezikshme. 

                   

5 

Për mbeturinat ndërtimore & demolimet e objekteve 
ndërtimore,  të nxisë iniciativën vullnetare për të bashkëpunuar 
me ndërtuesit. Kjo mund të plotësohet me përdorimin e letrave 
të lejuara me vlerë, të rimbursueshme të lidhura me planet e 
menaxhimit të mbeturinave në terren. 

                   

6 Zhvillimi i ekspertizave në Prokurimin Publik të Gjelbër                    

  Mbulimi i kostos për mbeturinat komunale                    

1 

Në përputhshmëri me Ligjin e Mbeturinave, Komunat duhet ë 
caktojnë tarifat (dhe të mbulojnë këto tarifa) në atë mënyrë që 
të sigurojë se kostot totale në shërbimin e menaxhimit të 
mbeturinave janë mbuluar dhe se investime mund të bëhen për 
të përmirësuar shërbimin përgjatë kohës. 

                   

2 
Përgjegjësia për grumbullin e faturave të mbeturinave duhet t’u 
epen komunave, me përkushtimin që këto të hyra t’u dërgohen 
pastaj KRM / kotraktorëve. 

                   

3 
Implementimi i përgjegjësisë së prodhuesit duhet të sigurojë se 
prodhuesit mbështesin plotësisht shërbimet relevante të cilat 
komunat i ofrojnë. 

Rekomandimet e lidhura me Rekomandimet 3 tek tema e Legjislacionit 
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  Përgjegjësia e prodhuesit                                       

1 
Masat zbatuese duhet të respektojnë Nenin 8a të Kornizës së 
Direktivës së Mbeturinave. 

Rekomandimet e lidhura me Rekomandimet 3 tek tema e Legjislacionit 

2 
Për paketimin e mbeturinave të cilat vijnë nga mbeturinat 
komunale rekomandohet që:  

  

2a 

Të jetë një organizatë përgjegjëse për prodhues (OPP), me 
status jo fitim prurës, dhe me Bord që përfaqësohet nga 

prodhuesit. 
Rekomandimet e lidhura me Rekomandimet 3 tek tema e Legjislacionit 

2b 

Komunat kompensohen nga OPP për shërbimet që ata 
ofrojnë në përputhshmëri të një qasjeje të pranueshme (që 
do të krijohet ndërmjet Ministrisë së Mjedisit dhe 
Planifikimit Hapësinor, komunave dhe OPP). 

Rekomandimet e lidhura me Rekomandimet 3 tek tema e Legjislacionit 

2c 

Përfaqësuesi i OPP ka të drejtë të ndikojë në shërbimet që 
ofrohen nga komuna / kontraktorëve të tyre dhe ka një 
vend në Bordin e prokurimit të komunës përkitazi me këto 
çështje. 

Rekomandimet e lidhura me Rekomandimet 3 tek tema e Legjislacionit 

2d 

OPP merr pronësinë, dhe është përgjegjëse, për 
marketingun e materialeve të grumbulluara (me të 
ardhurat për të kompensuar koston e sistemit, të 
përkrahur nga tarifa e prodhuesit). 

Rekomandimet e lidhura me Rekomandimet 3 tek tema e Legjislacionit 

3 

Për mbeturinat nga pajisjet elektrike dhe elektronike (MPEE), 
theksi në riciklimin e MEPE të vegjël duhet të bie në sistemin e 
shitjes me pakicë. Zonat për qasje me popullatën duhet të 
zhvillohen nga ndihma e skemës së përgjegjësisë së prodhuesit. 

Rekomandimet e lidhura me Rekomandimet 3 tek tema e Legjislacionit 

4 
Për bateritë, sistemi duhet të bazohet në shitjen me pakicë, me 
mundësi të grumbullimit me mënyra tjera (siç është shërbimi i 
grumbullimit derë më derë).  

Rekomandimet e lidhura me Rekomandimet 3 tek tema e Legjislacionit 

5 

Për paketim, sugjerohet që një periudhë e përshtatshme 
kohore do të jetë për caqet në Direktivën ekzistuese (94/62/EC, 
me amandamentime të ndryshme) që do të përmbushen deri 
më 2025, me caqe të reviduara të vendosura për 2029, 2033 
dhe 2037. Intervalet e shkurta ndërmjet caqeve të mëvonshme 
janë të justifikueshme sepse: a) caqet tashmë janë të njohura 
paraprakisht; dhe  b) evoluimi i teknologjisë dhe paketimi i 
materialeve ka të ngjarë që të ketë progres në përputhje me 
atë që ndodh me Anëtarët tjerë të BE-së. 

Rekomandimet e lidhura me Rekomandimet 3 tek tema e Legjislacionit 
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6 

Për MPEE, sugjerohet që një periudhë  e arsyeshme kohore të 
jetë si në vijim: a. Caku i shkallës së arkëtimit në Nenin 7 të 
Direktivës 2012/19/EU për 2016 të  shtyhet deri në 2022, dhe 
caku i 2019 të shtyhet për në vitin 2025; dhe b. Shkalla e 
mbulimit të mos bie me kalimin e kohës. Sugjerojmë që ato në 
Pjesën 1 të Aneksit V të Direktivës duhet të përmbushen deri 
më 2020, me caqet në Pjesën 2 të përmbushen nga viti 2020 
dhe 2023, dhe caqet në Pjesën 3 të plotësohen më pas. 

Rekomandimet e lidhura me Rekomandimet 3 tek tema e Legjislacionit 

7 
Për bateritë, propozohet që caqet për grumbullim tek Neni 10 i 
Direktivës  2006/66/EU të shtyhen për 10 vite - kjo është. Deri 
në vitin 2022 dhe deri në vitin 2026 respektivisht. 

Rekomandimet e lidhura me Rekomandimet 3 tek tema e Legjislacionit 

8 

Për automjetet mbeturinë (AM), sugjerohet që caqet për 
ripërdorim dhe rehabilitim dhe riciklim në Nenin 7 të Direktivës 
200/53 EC të përmbushen në 2020, dhe caqet në Nenin 7b të 
përmbushen në vitin 2025. 

Rekomandimet e lidhura me Rekomandimet 3 tek tema e Legjislacionit 

  Menaxhimi i mbeturinave të rrezikshme                                       

1 
Objektet industriale duhet të inkurajohen që të zbatojnë 
teknikat më të mira në dispozicion për të minimizuar gjenerimin 
e mbeturinave të rrezikshme lidhur me proceset e tyre. 

                   

2 
Duhet kushtuar kujdes se si do të caktohen tarifat  për objektet 
(zonat) që mbështeten nga IPA- dhe si do të mbulohen kostot e 
operimit dhe të mbylljes. 

                   

3 

Një rishikim i nevojës për trajtimin e mbeturinave të 
rrezikshme, duke pasur parasysh objektet e trajtimit të 
mbeturinave të rrezikshme të financuara nga IPA, duhet të 
ndërmerren duke marrë për bazë fluksin e pritshëm të 
mbeturinave të rrezikshme në të ardhmen.  

                   

4 

Shtetet e regjionit duhet të kërkojnë të bien dakord në disa 
përjashtime për ndalimin e importit dhe transferimit të 
mbeturinave të rrezikshme për të lehtësuar kalimin e 
mbeturinave në trajtimin e duhur jashtë shtetit. 

                   

5 

Në kuadër të rishikimit dhe të natyrës dhe kapacitetit të 
nevojshëm për trajtimin e mbeturinave medicinale, objektet 
për trajtimin e tyre duhet të prokurohen me ndihmën e 
qeverisë qendrore 
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E.1.4 Kostot e vlerësuara 

Disa nga kostot të ndërlidhura me një numër të elementeve të Udhërrëfyesit janë 
vlerësuar aty ku ishte e mundur për ta bërë këtë. Disa elemente kyçe janë raportuar këtu 
sa i përket potencialit të kthimit, nëse vendi përmbush një objektiv riciklimi prej 50% të 
mbeturinave komunale (e matur si përqindje sipas peshës e të gjitha mbeturinave 
komunale që riciklohen). Tabela E-2 tregon se nëse automjetet kapitalizohen, atëherë 
ajo është kostoja e kapitalit të pajisjeve të grumbullimit të mbeturinave që dominojnë 
investimet e përgjithshme kapitale të nevojshme për të arritur 50% të riciklimit të 
mbeturinave komunale. Një nga çështjet e cila ka paraqitur problem në disa shtete 
anëtare të BE-së ka qenë kanalizimi i granteve dhe kredive të buta në kapital për të 
arritur në investimet e mëdha, zakonisht ato që janë në hierarkinë bazë të mbeturinave. 
Këto rezultate tregojnë se nëse ato konsiderohen si kapital, pastaj infrastruktura e 
grumbullimit të mbeturinave është pjesa ku më së shumti nevojitet investimi. Nëse këtu 
shtohet edhe kapitali për të mbështetur impiantet e trajtimit për bio-mbeturinat (deri 
më tani fraksioni më i madh që përbëjnë mbeturinat komunale),  atëherë nevoja për të 
përqendruar investimet në nivelet e sipërme të hierarkisë bëhet e qartë. 

Tabela E-2 Shkalla e vlerësimit të kostove të investimeve kapitale për 10 vite 
(milion €, me çmimet e vitit 2016) për të arritur 50% të riciklimit të 
mbeturinave komunale  

Artikulli kapital Vlerësimi minimal Vlerësimi maksimal 

Grumbullimi 

Grumbullimi i veturave € 19 € 46 

Kontejnerët për grumbullim të mbeturinave € 16 € 22 

Depot e automjeteve € 3.9 € 23 

Komplekset (objektet) për klasifikim € 0 € 22 

Qendrat ricikluese / parqet kontejner € 0.62 € 0.97 

Trajtimi / Deponimi     

Kompostimi (vlerësimi i ulët), Zbërthimi anaerob (vlerësimi i 
lartë) 

€ 14 € 56 

Deponitë € 24 € 32 

Totali     

Totali për grumbullimin e mbeturinave € 40 € 114 

Totali për trajtim / deponim € 38 € 88 

Totali i përgjithshëm € 77 € 202 

 

Tabela E-2 Paraqet kapacitetin e kërkuar për trajtim shtesë të biombeturinave dhe 
kapacitetin e nevojshëm të deponisë sanitare në një normë të supozuar të riciklimit të 
mbeturinave komunale prej 50% . Ndryshimet në kapacitetin e kërkuar në vlerësimin e 
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ulët dhe të lartë janë për shkak të supozimeve të ndryshme mbi gjenerimin e 
mbeturinave në të ardhmen. Ne gjithashtu kemi paraqitur sasinë e përgjithshme të 
mbeturinave që duhet të menaxhohen në 2026. Nëse supozohet se objektivat afatgjata, 
sipas paketës së propozuar të ekonomisë qarkore, duhet të plotësohen atëherë shuma 
maksimale e kapacitetit të trajtimit të mbeturinave që duhet të merren parasysh në 
periudhën afatmesme dhe afatgjatë është midis 325k deri 369k ton në vit. 

Tabela E-2 Kapaciteti i Vlerësuar i Trajtimit dhe Deponimit që Nevojitet për 
të Përmbushur Cakun e Riciklimit prej 50% të Mbeturinave Komunale në 
2026 (Mijë ton në vit duke supozuar asnjë reduktim në Kapacitetin 
Ekzistues) 

Artikulli Vlerësimi i ulët Vlerësimi i lartë 

Deponitë Sanitare 118 191 

Kompostimi / Djegia Anaerobike 162 185 

Trajtimi total i Mbeturinave Familjare / 
Deponimi i Kërkuar 

542 615 

 

Duke pasur parasysh çështjet që lidhen me mbulimin e kostos për shërbimin e 
menaxhimit të mbeturinave komunale, kemi modeluar ndryshimet në kostot e 
menaxhimit të mbeturinave komunale që mund të pritet të ndryshojnë nga gjendja 
aktuale e riciklimit në nivelin e riciklimit prej 50%: komunat duhet të dinë se çfarë mund 
të presin në vitet që do të vijnë, dhe për të kuptuar se çfarë të ardhurash shtesë do t'u 
nevojiten atyre. Kostot e paraqitura në tabelën E- 3 supozojnë që është përfshi i tërë 
kapitali vjetor (në formën e "tarifa tek porta“). Ato tregojnë se një ndryshim neto prej € 
68 për konsumatorët e amvisërisë mund të pritet nëse shkalla e riciklimit është arritur 
dhe në qoftë se të gjitha mbeturinat industriale dërgohen në deponitë sanitare të cilat i 
mbulojnë shpenzimet e tyre plotësisht. Kjo vlerë mund të reduktohet disi deri në € 53 
për konsumatorët e amvisërisë - nëse skema e përgjegjësisë së prodhuesit konfigurohet, 
për çka dhe ne mendojmë se kjo duhet të ndodhë, për të mbështetur shërbimet të cilat i 
ofron komuna ose kontraktuesit e tyre. Shih Seksionin 18 të Raportit Kryesor për më 
shumë detaje mbi vlerësimet e kostos të paraqitura këtu.  

Tabela E-3: Kostot e vlerësuara për konsumatorët shtëpiak, Aktuale dhe 
50% riciklim, me çmimet e vitit 2016 (të gjitha kostot janë vjetore) 

Kosto Aktualet @ 50% Riciklim Neto 

Grumbullimi € 20 € 43 € 23 

Trajtimi / Deponimi € 32 € 77 € 45 

Nën-Totali € 52 € 120 € 68 

Kontributi nga Organizata e 
përgjegjësisë së prodhuesit 

  -€ 15 -€ 15 

Kosto totale e  Komunave € 52 € 105 € 53 
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Duhet të vërehet se ne kemi supozuar se sistemet efiqiente janë në operim tani dhe në 
të ardhmen. Çështja kyçe është që komunat duhet të gjejnë mënyra për të mbuluar më 
shumë kostot për shërbimet e tyre, dhe të kuptojnë që kostot të cilat ata mundohen t'i 
mbulojnë do të rriten në të ardhmen. Ndoshta për këtë çështje nuk është treguar 
sinqeritet i mjaftueshëm. 

Vini re se këto kosto supozojnë që mbeturinat industriale vazhdojnë të deponohen, dhe 
se shkalla e riciklimit prej 50% është plotësuar duke përdorur 4 metodat më sfiduese 
sipas legjislacionit ekzistues Evropian. 2 Kosova duhet të kërkojë që të plotësojë caqet e 
riciklimit duke përdorur qasjen më të lehtë, siç është Metoda 1; megjithatë, diskutimet e 
vazhdueshme në nivel të BE-së sugjerojnë që kjo nuk mund të jetë e mundshme në një 
afat më të gjatë. 

E.1.5 Burimet e financimit 

Si pjesë e këtij studimi, janë shqyrtuar një mori e burimeve të financimit. Disa donatorë 
dhe financues janë aktiv në rajon dhe kanë fonde në dispozicion për kushte të ndryshme. 
Përtej shqetësimeve të themeluesve se rimarrja e kostove është e pa përshtatshme ka 
shqetësime të tjera lidhur me atë qe financuesit ofrojnë, dhe çfarë në të vërtetë 
kërkohet për të mbështetur shtetet (dhe rajonet si një e tërë) në dhënien e ligjeve. 

Nëse Kosova do të përmbushë normat e larta të riciklimit në të ardhmen (dhe të mbajë 
hapësirë për të arritur normat e riciklimit të parashikuara në propozimet e Komisionit 
Evropian në kuadër të pakos së rishikuar Ekonomia Qarkore), atëherë duhet të ketë një 
ndryshim në fokusin e projekteve nga ato të mëdha, intensive kapitale, impianteve për 
trajtimin e mbeturinave industriale dhe drejt projekteve që kanë për qëllim rritjen e 
shkallës së riciklimit.  

Sipas këndvështrimit tonë, kjo sugjeron rolin e dialogut ndërmjet financueseve dhe 
vendeve përfituese se si ata më së miri mund të bashkëpunojnë për të siguruar se 
projektet e synuara drejt shkallës më të lartë të riciklimit mund të drejtohen në atë 
mënyrë që të t'i bëjnë atraktive për financuesit. Kjo, nga ana tjetër, do të kërkojë që 
qeveritë të punojnë ngushtë me komunat për të zhvilluar projekte të cilat janë të 
përshtatshme për financuesit, të përzgjedhin ato që përmbushin kërkesat minimale të 
kapitalit të financuesve. Detaje tjera mbi burimet e mundshme të financimit mund të 
gjenden në Seksionin 19 të Raportit Kryesor. 

 

                                                      

 

2 Shih Vendimin e Komisionit 2011/753/EU Krijimi i Rregullave dhe Metodave Kalkuluese për Verifikimin e 
Përputhshmërisë së Caqeve të vendosura në Nenin 11 (2) të Direktivës 2008/98/EC të Parlamentit 
Evropian dhe të Këshillit, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32011D0753 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32011D0753
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MZHE Ministria e Zhvillimit Ekonomik 

MMPH Ministria e Mjedisit dhe Panifikimit Hapësinor 
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MAPL Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal 

MeF Ministria e Financave 

MNK Mbeturinat e Ngurta Komunale 

BPK/TPK Bifenili i Polikloruar dhe Trifenili i Polikloruar 

PPP Partneriteti Publiko Privat 

OPP Organizata e Përgjegjësisë së Prodhuesit 

KRM Kompanitë Rajonale të Grumbullimit të Mbeturinave 

MSA Marrëveshja e Stabilizim Asocimit 

VMS Vlerësimi Mjedisor Strategjik 

TAIEX Asistenca Teknike dhe Instrumenti i Shkëmbimit të Informacionit 

NZHI BP Ndërmarrjet Zhvillimore dhe Inovative të Ballkanit Perëndimor  

KIBP Korniza e Investimeve të Ballkanit Perëndimor 

MPEE Mbeturinat nga Pajisjet Elektrike dhe Elektronike 

DKM  Direktiva e Kornizës së Mbeturinave (2008/98/EC)  

MPMM Master Plani i Menaxhimit të Mbeturinave 

ZRRUM Zyra Rregullatore për Ujë dhe Mbeturina  
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1.0 Hyrje 

Në Direktivën e BE-së, mbeturinat konsiderohen si njëri ndër sektorët më kërkues në 
aspektin e resurseve njerëzore dhe financiare, që janë të nevojshme në përshtatjen 
legjislacionit relevant të BE-së, dhe implementimin masave të dizajnuara për të arritur 
rezultatet e kërkuara. Raporti vjetor i Progresit i Komisionit për secilin nga vendet e 
Ballkanit Perëndimor ka potencuar përpjekjet që ende duhet bërë në këtë sektor në 
mënyrë që të arrihet përputhshmëria e plotë para anëtarësimit në BE.3 Politikat e mira 
të menaxhimit të mbeturinave kontribuojnë në "promovimin e ekonomisë efiqiente të 
resurseve", siç parashihet në Strategjinë e Evropës 2020, dhe zvogëlon ndikimet negative 
në mjedis dhe shëndet përgjatë jetëgjatësisë së resurseve. 

Zgjerimet e mëhershme kanë treguar se sa e rëndësishme është për Komisionin Evropian 
që të punojë për së afërmi me shtetet përgjatë procesit të anëtarësimit, duke i ndihmuar 
ato në përshtatjen dhe zbatimin e duhur të legjislacionit mjedisor evropian nga data e 
pranimit. Ky projekt është ndërmarrë duke pasur parasysh këtë fakt dhe vendos 
Udhërrëfyesin për Kosovën4 për të shkuar drejt përmbushje së plotë të legjislacionit të 
BE-së për mbeturina. Rekomandimet e përfshira në Udhërrëfyes kanë për qëllim të 
ofrojnë udhëzime të qarta për të përmirësuar menaxhimin e sistemit të mbeturinave për 
periudhën afat mesme dhe afatgjate. 

Raporti është i ndarë në dy pjesë: 

1) Pjesa 1 paraqet gjetjet nga vlerësimi i detajuar mbi situatën e menaxhimit të 
mbeturinave në Kosovë. Informacionet e marra si pjesë e Vlerësimit Kombëtar të 
Mbeturinave janë përdorur për të identifikuar një numër të çështjeve thelbësore 
të cilat janë konsultuar me palët relevantë të interesit. Masat e rekomanduara 
për adresimin e secilës prej çështjeve fillimisht janë diskutuar me ekipin e 
projektit para se ato të konsultohen më gjerë. Kjo ka formuar bazën për zhvillimin 
e Draft Udhëzuesit për të përmirësuar gjendjen e menaxhimit të mbeturinave në 
Kosovë. 

2) Ky Udhëzues njëherit ka edhe Pjesën 2 të raportit dhe ofron një listë të 
rekomandimeve, me vlerësime të kostove përkatëse, dhe propozime të orarit të 
aktiviteteve. Palët e interesit janë konsultuar për rekomandimet të përfshira në 
draft Udhëzues para se të finalizohet dhe nënshkruhet nga Komisioni Evropian. 
Versioni final i Udhëzuesit është paraqitur në këtë raport. 

                                                      

 

3 Komisioni Evropian (2016) Strategjia dhe Raportet, Date e Qasjes: 6 Maj 2016, E mundshme në: 
http://ec.europa.eu/enlargement/countries/package/index_en.htm 
4Ky përcaktim është pa paragjykim të pozicioneve ndaj statusit, dhe është në vijë me Rezolutën 1244/199 
të KS të OKB-së dhe Mendimin e GJND-së për Deklaratën e Pavarësisë të Kosovës. 
 

http://ec.europa.eu/enlargement/countries/package/index_en.htm
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Metodologjia e përdorur në zhvillimin e këtij Udhëzuesi, i cili ndjek Termat e Referencës 
së projektit, është paraqitur në Seksionin 3.0. Një pasqyrë e përgjithshme e strukturës së 
raportit dhe përmbajta bazike e secilit seksion është dhënë në Tabelën 1-1. 

Tabela 1-1: Pasqyrë e përgjithshme e Strukturës së Raportit dhe 
Përmbledhje e Përmbajtjes 

Seksionet e 
Raportit 

Përshkrimi 

Seksioni 2.0 
Ofron disa kontekste shtesë duke paraqitur informacionet mbështetëse relevante 
për Kosovën dhe krahason statistikat kyçe me pesë shtete tjera të përfshira në kë 
këtë studim. 

Seksioni 3.0 

Përshkruan qasjen metodologjike që është përdorur për të zhvilluar Vlerësimin e 
Kombëtar  të Mbeturinave si dhe qasjen e ndërmarrë për të arritur tek 
rekomandimet që janë të përfshira tek Udhërrëfyesi. Ky seksion duhet të lexohet 
pasi që ofron një shpjegim mbi arsyeshmërinë prapa procesit dhe ballafaqimin e 
disa sfidave. 

PJESA 1: VLERËSIMI KOMBËTAR I MBETURINAVE 

Seksioni 4.0 
Paraqet organizatat kyçe të përfshira në menaxhimin e mbeturinave,  duke treguar 
rolin dhe përgjegjësitë e tyre, para vlerësimit të performancës së përgjithshme të 
tyre, dhe identifikimin e çështjeve kyçe. 

Seksioni 5.0 Shqyrton performancën e sistemit rregullator 

Seksioni 6.0 
Identifikon legjislacionin që është adoptuar dhe vlerëson progresin që është bërë në 
përshtatjen me legjislacionin e mbeturinave të BE. 

Seksioni 7.0 

Element kyç për zbatimin e kërkesave dhe caqeve të menaxhimit të mbeturinave të 
përcaktuara në legjislacionin e mbeturinave të BE-së, është sistemi efektiv për 
zhvillimin planeve të fuqishme për menaxhim të mbeturinave që mbulojnë tërë 
vendin. Ky seksion paraqet dokumentet kryesore të planifikimit /strategjinë në 
Kosovë dhe vlerëson shkallën në të cilën ata në mënyrë adekuate llogarisin se si 
vendi mund të lëvizë drejt arritjes në pajtueshmëri të plotë me rregulloret 
përkatëse. 

Seksioni 8.0 

Ofron një pasqyrë të përgjithshme të të dhënave mbi mbeturinat që janë aktualisht 
në dispozicion dhe kufizimet kryesore që shoqërohen me to. Të dhënat e sakta mbi 
mbeturinat dhe menaxhimin pasues të tyre janë thelbësore për planifikimin e 
matjes së performancës kundrejt caqeve të menaxhimit të mbeturinave. 

Seksioni 9.0 

Paraqet objektivat e menaxhimit të mbeturinave që janë futur në çdo shkallë të 
hierarkisë së mbeturinave. Është vlerësuar shkalla e përputhjes së tyre me 
objektivat e BE-së, si dhe nëse të dhënat të cilat janë duke u mbledhur e përpunuar 
mund të ofrojnë raportim të saktë kundrejt këtyre caqeve. 

Seksioni 10.0 

Vlerëson nëse sistemet e përgjegjësisë së prodhuesit, ose masa ekuivalente për të 
përmbushur caqet, janë vendosur si duhet për të siguruar që prodhuesit e 
paketimeve, pajisjeve elektrike dhe elektronike, automjeteve, bateritë dhe 
akumulatorët financohen nga prodhuesit. 
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Seksionet e 
Raportit 

Përshkrimi 

Seksioni 11.0 
Rishikon infrastrukturën e grumbullimit për të menaxhuar mbeturinat komunale, 
industrale dhe ndërtimore dhe të mbeturinave nga demolimi i objekteve ndërtimore 

Seksioni 12.0 
Rishikon trajtimin e infrastrukturës për trajtimin / deponimin e mbeturinave 
komunale, industriale dhe ndërtimore dhe të mbeturinave nga demolimi i objekteve 
ndërtimore 

Seksioni 13.0 Përshkruan qasjen ndaj menaxhimit të mbeturinave të rrezikshme. 

Seksioni 14.0 Identifikon arritjet kyçe që kanë ndodhur në vitet e fundit. 

Seksioni 15.0 
Ofron një përmbledhje të çështjeve që kanë dalë nga Vlerësimi Kombëtar i 
Mbeturinave dhe të identifikuara në seksionet e mësipërme. 

PART 2: UHËZUESI PËR PËRMIRËSIMIN E MENAXHIMIT TË MEBTURINAVE 

Seksioni 16.0 

Diskuton, aty ku është relevante, qasjet alternative që mund të merren për të 
adresuar çështjet e paraqitura në Seksionin 15.0. Ky seksion përbën komponentin 
kryesor të Udhërrëfyesit dhe ofron një numër rekomandimesh për mënyrën se si 
secila nga çështjet mund të trajtohen ose të lehtësohen. Këto rekomandime në 
mënyrë të qartë përshkruajnë, rrjedhat e ndryshme të mbeturinave, si mund të 
përmirësohet situata e menaxhimit të mbeturinave dhe të vie në atë pikë që të jetë  
në përputhje me kërkesat e përcaktuara në legjislacionin e BE-së për mbeturina. 

Seksioni 17.0 
Ofron një skemë të hapave të sugjeruara dhe afatet kohore të rekomandimeve të 
identifikuara në Seksionin 16.0. 

Seksioni 18.0 

Vlerëson, aty ku është e arsyeshme dhe relevante, disa nga kostot financiare të 
rekomandimeve të propozuara. Kjo përfshin disa vlerësime të kapitalit dhe 
shpenzimet operative për shërbimet e mbeturinave komunale të cilat do t'i 
mundësojnë Kosovës të arrijë pajtueshmërinë e plotë me cakun  prej 50% të 
përgatitjes për ripërdorim dhe riciklimit dhe cakun e diversitetit të deponisë së për 
mbeturina të biodegradueshme komunale. 

Seksioni 19.0 

Edhe pse mbulimi i plotë i kostos për shërbimet e menaxhimit të mbeturinave 
nevojitet të arrihet, mbetet nevoja për financim të jashtëm në periudhën 
afatshkurtër deri afatmesme. Ky seksion përshkruan burimet e financimit në 
dispozicion, jep disa shembuj të organizatave që financojnë projektet që kanë të 
bëjnë me mbeturina në Ballkanin Perëndimor, dhe disa nga sfidat për të fituar 
fonde. 
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2.0 Informacione mbështetëse 

Më 27 Tetor 2015, BE ka nënshkruar Marrëveshjen për Stabilizim Asocim (MSA) me 
Kosovën. Kjo përbën një ngjarje historike për Kosovën drejt të ardhmes së saj Evropiane. 
MSA-ja përbën marrëdhënien e parë kontraktuale ndërmjet BE-së dhe Kosovës dhe 
nënkupton që BE-ja ka formuar marrëveshje me të gjitha nga gjashtë vendet e Ballkanit 
Perëndimor që mbulohen nga ky studim. MSA-ja siguron një kornizë gjithëpërfshirëse 
për dialog më të ngushtë politik dhe marrëdhënie ekonomike ndërmjet Kosovës dhe BE-
së, duke përfshirë edhe hapjen e tregjeve të BE-së për produktet e Kosovës. 5 

Kosova gjendet pak a shumë në qendër të regjionit të Ballkanit përendimor (Figura 2-1). 
Ish Republika Jugosllave e Maqedonisë gjendet në jug, Shqipëria dhe Bosnja & 
Hercegovina në krahun e kufirit përendimor, gjersa Serbia kufizon Kosovën në veri dhe 
lindje. Kosova ka kushte klimatike kontinentale me ndikime Alpine dhe Mesdhetare. 
Reshjet dhe temperaturat ndryshojnë përgjatë vendit si pasojë e topografisë jo të 
njëtrajtshme në disa vende. 

Teksti në vijim aplikohet për definimin administrativ të Kosovës: 

"Ky përcaktim është pa paragjykim të pozicioneve ndaj statusit, dhe është në vijë 
me Rezolutën 1244/199 të KS të OKB-së dhe Mendimin e GJND-së për Deklaratën 
e Pavarësisë të Kosovës." 

Kosova është një shtet i vogël me sipërfaqe prej rreth 11,000 km2 dhe popullsi prej 1.8 
milion banorësh nga regjistrimi i popullsisë në vitin 2013.6 Vendi ka shpallur pavarësinë 
nga Serbia në vitin 2008 dhe ka kryeqytet Prishtinën, qytetin më të madh të Kosovës. 

Raporti i Komisionit Evropian 2015 për procesin e anëtarësimit të Kosovës ka dhënë këtë 
deklaratë në lidhje me menaxhimin e mbeturinave: 

"Për menaxhimin e mbeturinave, Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor 
duhet të shtojë përpjekjet për përfundimin e një master plani për menaxhimin e 
mbeturinave dhe rritjen e mundësive për investime në këtë sektor. Përkufizimet 
themelore të menaxhimit të mbeturinave dhe koncepte të tilla si riciklimi dhe 
përmirësimi i rrjedhave të ndryshme të mbeturinave nuk janë të mbështetura 
mjaftueshëm nga legjislacioni në fuqi, duke kufizuar mundësinë e përfshirjes së 
sektorit privat. Financimi i investimeve si dhe kapaciteti i komunave dhe 

                                                      

 

5Komisioni Evropian (2015) Dokumenti Punues i Stafit të Komisionit: Raporti 2015 Kosova, Përcjellja e 
Dokumentit të Komunikimit prej Parlamentit të Komisionit Evropian, Këshillit, Komitetit Ekonomik 
Evropian dhe Social dhe Komitetit të Regjioneve të Strategjisë së Zgjerimit të Parlamentit Evropian, Nëntor 
2015, http://ec.europa.eu/enlargement/countries/package/index_en.htm 
6 Të dhënat e bankës Botërore (2015) Prospekti Ekonomik Global, Të Shkarkuara më: 7 Janar 2016 
http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL 

http://ec.europa.eu/enlargement/countries/package/index_en.htm
http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL
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operatorëve për zbatimin e Ligjit për Mbeturina 2012 mbetet shumë i ulët. Numri 
i madh i deponive ilegale duhet të adresohet urgjentisht ".7 

Figure 2-1: Shtetet e Ballkanit Perëndimor 

 

Burimi: Eunomia 

Në vitin 2014 Kosova kishte GDP për kokë banori prej €3,054, në krahasim me mesataren 
e BE-28 prej €27,394 për kokë banori në të njëjtin vit. Industritë e Kosovës përbëjnë 29% 

                                                      

 

7 European Commission (2015) Dokumenti Punues i Stafit të Komisionit: Raporti 2015 Kosova, 
Accompanying the Document Communication from the Commission to the European Parliament, the 
Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions EU Enlargement 
Strategy, November 2015, http://ec.europa.eu/enlargement/countries/package/index_en.htm 

http://ec.europa.eu/enlargement/countries/package/index_en.htm
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të GDP-së. 8 Industritë kryesore në vend përfshijnë aktivitetet minerare (metaleve ferrike 
dhe jo ferrike), qendra e automjeteve motorike, tekstili, produktet e duhanit, municioni 
dhe turizmin, edhe pse nuk ka ndarje të tyre që tregon kontributin e tyre në GDP. Shkalla 
e vlerësuar e papunësisë në vitin 2014 ishte 43.9%.9 Eksportet kyçe përfshijnë ato që 
rrjedhin nga minierat dhe metalet e përpunuara, mbeturinat e metaleve, produkte 
lëkure, makineri, pajisje, ushqime të përgatitura, pije dhe duhan, produkte bimore, 
tekstile dhe veshje. 10 

Me një sipërfaqe prej 10,887 km2, Kosova përbën njërin nga shtetin më të vogël të 
Ballkanit Perëndimor të përfshira në këtë studim. Faktet kyçe për secilin nga gjashtë 
shtetet, së bashku me mesataren e 28 vendeve të BE-së, janë paraqitur në Tabelën2-1.  

Tabela 2-1: Statistikat kryesore për Ballkanin Perëndimor (2014) 1 
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Popullsia 
(milion) 2.89 3.82 1.82 2.08 0.62 7.13 3.06 - 

Sipërfaqja (km2 ) 28,750 51,210 10,887 25,710 13,810 77,4742 34,640 - 

Densiteti i popullsisë 
(banor për km2) 

105.6 74.9 167.4 82 46.2 81.5 92.93 120 

Shfrytëzues të 
internetit (për 100 
banor) 

60 61 - 68 61 54 61 78 

Abonime të telefonisë 
mobile (për 100 
banor) 

105 91 - 106 163 122 117 123 

Burimet:  
1. Të dhënat e Bankës Botërore (2015)Indikatorët e Zhvillimit Botëror, të freskuara së fundmi më 

05/02/2016, Të dhënat janë shkarkuar nga interneti më: 6 Maj 2016, dhe gjenden në: 
 http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=world-development-indicators# 

2. Përjashton Kosovën sipas agjencisë qendrore të Inteligjencës (2014), World Factbook: Serbia, 20 
Qershor 2014, qasur më 5 Maj 2016, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-
factbook/geos/ri.html 

  

                                                      

 

8Të dhënat e Bankës Botërore (2015) Prospekti Ekonomik Global, Të Shkarkuara: 7 Janar 2016 
http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL 

9 Të dhënat e Bankës Botërore (2012) Indikatorët e Zhvillimit Botëror, Qasur më 29 Prill 2016, Të 
mundshme në: http://data.worldbank.org/country/kosovo 
10CIA (2016) The World Factbook, Data e Qasjes 29 Prill 2016. Të mundshme në: 
https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/ 

http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=world-development-indicators
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ri.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ri.html
http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL
http://data.worldbank.org/country/kosovo
https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/
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3.0 Metodologjia 

Zhvillimi i Udhërrëfyesit për përmirësimin e menaxhimit të mbeturinave në Kosovë ka 
kërkuar hulumtim të gjerë dhe angazhimin e palëve të interesit për një periudhë kohore 
prej 16 muajve (janar 2015-prill 2016). Qasja e adoptuar ka reflektuar Termat e 
Referencës (ToR) të projektit. Ky seksion përshkruan metodologjinë dhe jep informacion 
të rëndësishëm përmbajtësor për të kuptuar bazat mbi qasjen e ndërmarrë për kryerjen 
e Vlerësimit Kombëtar të Mbeturinave. Vlerësimi Kombëtar i Mbeturinave është 
paraqitur në Pjesën 1 të këtij dokumenti (Seksionet 4.0 - 15.0) dhe u përdor për të 
informuar mbi zhvillimin e rekomandimeve të përfshira në Udhërrëfyes, e cila përbën 
Pjesën 2 të këtij raporti (Seksionet 16.0 - 19.0). 

Për hir të qartësisë, ky studim mbulon rrjedhat kryesore të mbeturinave, duke përfshirë: 

 Mbeturinat e ngurta komunale (MNK); 

 Mbeturinat komerciale & industriale; 

 Mbeturinat ndërtimore & ato nga demolimi i objekteve; 

 Mbeturinat e paketuara; 

 Mbeturinat nga pajisjet elektrike dhe elektronike (MPEE); 

 Automjetet mbeturinë (AM); 

 Bateritë dhe akumulatorët; dhe  

 Mbeturinat e rrezikshme 
 

Udhërrrëfyesi për Kosovën është zhvilluar duke përdorur një qasje të përbërë nga 13 
faza. Këto faza janë si më poshtë: 

 Faza 1 - Zhvillimi i kritereve të vlerësimit (Seksioni 3.1); 

 Faza 2 - Grumbullimi i informacioneve bazë dhe të dhënat (Seksioni 3.2); 

 Faza 3 - Zhvillimi i një pasqyre të përgjithshme mbi situatën e menaxhimit të 
mbeturinave (Seksioni 3.3); 

 Faza 4 - Vlerësimi i performancës së vendit (Seksioni 3.4)  

 Faza 5 - Identifikimi i sfidave (Seksioni 3.5) 

 Faza 6 - Konsultimi rreth sfidave kyçe (Seksioni 3.6) 

 Faza 7 - Zhvillimi i udhërrëfyesit (Seksioni 3.7) 

 Faza 8 - Definimi i masave të zgjedhura pasuese (Seksioni 3.8) 

 Faza 9 - Rishikimi i burimeve financiare (Seksioni 3.9) 

 Faza 10 - Dorëzimi i draft Udhëzuesit tek Komisioni Evropian (Seksioni 3.10) 

 Faza 11 - Konsultimi me zyrtarët e Ministrisë (Seksioni 3.11) 

 Faza 12 - Diskutimi në punëtorinë kombëtare (Seksioni 3.12) 

 Faza 13 - Prodhimi i verzionit final të Udhëzuesit (Seksioni 3.13) 

Raportet e brendshme të secilës fazë janë të paraqitura në Figurën 3-1 
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Figure 3-1: Përmbledhje e Qasjes së Ndërmarrë 
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3.1 Zhvillimi i kritereve vlerësuese 

Kriteret e kërkuara të termave të referencës për t'u zhvilluar, përfshijnë: 

 Ekzistencën e një rrjeti të përshtatshëm të trajtimit të mbeturinave (ato 
ekzistuese dhe të planifikuara, duke përfshirë rrjedhën specifike të 
mbeturinave, krahasuar me gjenerimin aktual të mbeturinave dhe ato të 
planifikuara); 

 Pajtueshmëria me hiearkinë e menaxhimit të mbeturinave; 

 Përmbushja e caqeve të ri-përdorimit, riciklimit dhe rikuperimit gjithashtu 
edhe e caqeve për shmangien e mbeturinave të bidegradueshme nga 
deponitë. 

 Ekzistencën e një plani ose planeve me kualitet të lartë të menaxhimit të 
mbeturinave; dhe 

 Kontributi i menaxhimmit të mbeturinave në menaxhimit e qëndrueshëm të 
materialeve dhe efiqiencën e resurseve. 

Termat e referencës gjithashtu kanë kërkuar paraqitjen e praktikave për të përfshirë "së 
paku elementet në vijim": 

 Analizimin e strategjive kombëtare, politikave, planeve të veprimit, planeve të 
menaxhimit të mbeturinave dhe (aty ku ka qenë e mundur) programet e 
parandalimit të mbeturinave; 

 Analizimin e gjendjes aktuale të përshtatjes (bartjen dhe zbatimin) dhe 
përputhjes me kërkesat ligjore të legjislacionit të mbeturinave (duke përfshirë 
Direktivën e Kornizës së Mbeturinave së bashku me hiearkinë e saj të 
mbeturinave, menaxhimin e mirë të mbeturinave në raport me mjedisin, 
caqet, grumbullimi i klasifikuar i mbeturinave, mjaftueshmëria dhe 
përshtatshmëria e infrastrukturës së mbeturinave, gjithashtu edhe caqet në 
grumbullimin e mbeturinave, përgatitjen për ri-përdorim, riciklimi dhe 
riparimi të përcaktuara nga direktiva e rrjedhës së mbeturinave etj. Është 
potencuar se Direktiva e BE-së për Deponitë dhe Direktiva e Emisioneve 
Industriale duhet gjithashtu të konsiderohet si pjesë e punës); 

 Analiza ekzistuese dhe e planifikuar mbi  infrastrukturën menaxhuese të 
mbeturinave kundrejt gjenerimit aktual dhe të planifikuar të mbeturinave. 

 Vlerësimi i të dhënave të disponueshme për projeksionet e gjenerimit dhe 
menaxhimit të mbeturinave; 

 Zbatimi i duhur i legjislacionit të mbeturinave (duke përfshirë kapacitetet 
inspektuese dhe masave ndëshkuese siç janë penaltitë etj.); dhe 

 Kapaciteti administrativ qendror, regjional dhe lokal në këtë sektor. 

Këto dy grupe të kërkesave janë përdorur si bazë për zhvillimin e një listë të kritereve 
objektive ndaj të cilave mund të vlerësohet performanca e sektorit të menaxhimit të 
mbeturinave në Kosovë. Lista kishte për qëllim: 

1) Identifikimin e çështjeve kyçe mbi qasjen aktuale të menaxhimit të mbeturinave 
në vend, duke marrë parasysh kërkesat e përcaktuara në termat e referencës, 
dhe sidomos, me një fokus drejt përputhjes me legjislacionin e BE-së;  
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2) Identifikimi i çështjeve më pak të rëndësishme, por të cilat ja vlejnë të rishikohen; 
dhe  

3) Të ndihmojnë në zhvillimin e rekomandimeve se si duhet zgjidhur çështjet e 
identifikuara. 

Kjo listë e kritereve është hartuar në përputhshmëri me kërkesat e termave të 
referencës për të siguruar mbulim të plotë të çështjeve relevante. 

Lista është shqyrtuar nga DG Environment dhe pastaj është nënshkruar versioni final. 
Lista e kritereve, sipas termave të referencës, u zhvillua në një model në Excel të quajtur 
Vegla për Menaxhimin e Mbeturinave për Komisionin për ta përdorur atë pas 
përfundimit të kontratës (Figura 3 2). Ekipi i projektit, duke përfshirë edhe ekspertët 
kombëtarë, kanë kaluar nëpër këtë softuer në fazë të hershme në një takim të ekipit. Ky 
model, i ndërtuar me udhëzime për të mbështetur funksionimin e tij, i'u dha pastaj ekipit  
të ekspertëve të nivelit kombëtar të menaxhimit të mbeturinave në Kosovë. Këta 
ekspertë pastaj e përdorën atë për të mbledhur të gjitha pjesët e informacionit përkatës 
në Fazën  

Figure 3-2: Pamja e Veglës për Vlerësimin e Mbeturinave 
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3.2 Grumbullimi i informatave bazike dhe të dhënat 

Duke përdorur Veglën për Vlerësimin e Mbeturinave, ekspertët kombëtar kanë marrë 
informacionet e disponueshme mbi performanceën e menaxhimit të mbeturinave në 
sektor, për secilin shtet të Ballkanit Perëndimor. Për më tepër për të vlerësuar shtetin e 
caktuar për kriterin e Fazës 1, ekspertët kombëtar gjithashtu kanë marrë informacione, 
aty ku ka qenë e mundur, si në vijim:  

 Të dhënat historike të mbeturinave;  

 Përbërja e mbeturinave; dhe  

 Projeksionet e ardhshme mbi gjenerimin e mebturinave.  

Sa më shumë që ka qenë e mundur, informatat janë marrë për secilën rrjedhë të 
mbeturinave të paraqitura më sipër. Realiteti, njëjtë si tek të gjitha vendet Evropiane, ka 
qenë që sasia dhe kualiteti i informacioneve dhe të dhënave të disponueshme kanë 
pasur dallime të mëdha mbi rrjedhën e mbeturinave. Për shembull, informacionet që 
ndërlidhen me mbeturinat komunale kanë qenë lehtë të gatshme sesa ato të 
mbeturinave me rrjedhë të vogël të mbeturinave, si, bateritë, ose për rrjedhën e 
mbeturinave ku bizneset angazhohen vetvetiu për menaxhim të mbeturinave (siç janë 
mbeturinat industriale, mbeturinat ndërtimore dhe ato nga demolimi i objekteve).  

3.3 Zhvillimi i gjendjes së përgjithshme të situatës së 
Menaxhimit të 

Për të mbuluar temat në Veglën e Vlerësimit, Vlerësimi Kombëtar i Mbeturinave është 
ndarë në këto seksione: 

 Organizatat kyçe të involvuara në menaxhimin e mbeturinave (Seksioni 4.0); 

 Performanca e sistemit rregullativ (Skesioni 5.0); 

 Statusi i legjislacionit të mbeturinave (Seksioni 6.0) 

 Statusi i planifikimit dhe dokumentet strategjike (Seksioni 7.0) 

 Kualiteti i të dhënave në menaxhimin e mbeturinave (Seksioni 8.0) 

 Bartja e caqeve dhe e performancës aktuale (Seksioni 9.0) 

 Implementimi i përgjegjësisë së prodhuesit (Seksioni 10.0) 

 Përshtatshmëria e infrastrukturës së grumbullimit të mbeturinave (11.0) 

 Përshtatshmëria e infrastrukturës së trajtimit të mbeturinave dhe deponimit 
të tyre (Seksioni12.0); dhe 

 Menaxhimi i mbeturinave të rrezikshme (Seksioni 13.0). 

Ekspertët kombëtarë, së bashku me ekspertë ndërkombëtarë morën informacionin bazë 
që përmbante Vegla për Vlerësimin e Mbeturinave për të zhvilluar një pamje të 
përgjithshme të sektorit të menaxhimit të mbeturinave për secilën nga temat e 
mësipërme. Aty ku ishte e nevojshme, u ndërmorën hulumtime shtesë si dhe konsultime 
të caktuara për të sqaruar pikat e kontestueshme. 

Rezultatet e kësaj pune janë paraqitur në 'Përmbledhje' Nën-seksione të Vlerësimit 
Kombëtar të Mbeturinave (p.sh Pjesa 1, Seksionet 4.0 - 15.0). Kjo mënyrë e kombinimit 
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të punës ofron një pasqyrë të plotë të përbërësve kryesorë të sistemit të menaxhimit të 
mbeturinave në Kosovë. 

3.4 Vlerësimi i performancës së Vendit 

Me anë të termave të referencës është kërkuar që të bëhen kriteret vlerësuese për të 
përcaktuar performancën e vendit. Bazuar në listën e gjatë të kritereve të zhvilluara në 
Fazën 1, një rang i kritereve kyçe është identifikuar, përmes të cilit, është përcaktuar 
performanca e vendit. Kriteret janë notuar në shkallën prej 1 deri në 3, ku: 

 Nota  1 përcakton situatën ku asnjë veprim nuk është marrë për të adresuar 
elementin që është marrë në konsideratë, apo rrethanat mbizotëruese lënë 
të kuptojnë se ka shqetësime serioze në lidhje me qëndrueshmërinë / 
funksionalitetin e sistemit;  

 Nota 2 përcakton një situatë ku është ndërmarrë aksion i dukshëm për 
përmirësimin e sistemit të menaxhimit të mbeturinave, por me disa elemente 
të mbetura pezull të cilat mund të pengojnë vendin që të arrijë përmbushjen 
e plotë me legjislacionin e BE-së për mbeturinat, dhe 

 Nota 3 përcakton gjendjen aktuale, ose atë të planifikuar, ku besohet që 
masat e ndërmarra janë të mjaftueshme për t'i mundësuar vendit të jetë 
plotësisht në përputhje me legjislacionin e BE-së për mbeturina. 

Rezultatet e ushtrimit të vlerësimit janë paraqitur në 'Përmbledhja e vlerësimit' Nën-
seksioni i Vlerësimit Kombëtar të Mbeturinave. Sistemi i mësipërm i notimit është  
përshtatur paksa për çdo seksion për të siguruar se ajo lidhet me elementet që janë duke 
u vlerësuar. 

3.5 Identifikimi i çështjeve 

Bazuar në rezultatet e punës së mësipërme, një listë e çështjeve është identifikuar në 
lidhje me gjasat e vendeve për të plotësuar objektivat kryesore dhe dispozitat e 
Direktivës  Kornizë të Mbeturinave (2008/98 / EC) dhe caqet e përcaktuara nga Direktiva 
e rrjedhës së mbeturinave individuale. Këto çështje janë paraqitur në seksionin 15.0.  

Identifikimi i këtyre çështjeve ka luajtur një rol të rëndësishëm për të ndihmuar në 
nxjerrjen e më shumë detajeve në konceptimin e sfidave me të cilat ballafaqohet Kosova 
në përmirësimin e sistemit të saj të menaxhimit të mbeturinave dhe mënyrën se si mund 
të tejkalohen këto sfida. 

3.6 Konsultimi i Çështjeve Kyçe 

Përveç konsultimeve të vazhdueshme të ndërmarra nga ana e ekspertëve kombëtarë 
nëpërmjet rrjeteve të tyre ekzistuese, konsultime janë bërë edhe me palët kyçe të 
interesit në lidhje me çështjet që ishin identifikuar nga ekipi i projektit. Këto konsultime 
janë përdorur për të verifikuar, ose modifikuar nëse ka qenë nevoja, natyrën e çështjeve 
që ishin përshkruar. 

Këto çështje janë grupuar pastaj në nën-grupe të çështjeve, në përputhje me titujt e  
Seksionit të Vlerësimit Kombëtar të Mbeturinave. Çështjet janë të paraqitura në 
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Seksionin 15.0. Kjo fazë në mënyrë efektive shënon fundin e Vlerësimit Kombëtar të 
Mbeturinave dhe bazën për hartimin e Udhërrëfyesit. 

3.7 Zhvillmi i Udhërrëfyesit 

Udhërrëfyesi është përpunuar përmes qasjen e cila do të përshkruhet në vijim. Për çdo 
nën-grup çështjesh (që janë modifikuar nga procesi i konsultimit të mësipërm), aty ku 
ishte e nevojshme, një varg i qasjeve alternative (p.sh ato që tashmë janë funksionale në 
Shtetet Anëtare) janë konsideruar si një mjet për të përmirësuar problemin. 

Instrumentet e konsideruara kanë marrë për bazë: 

 Instrumentet ekonomike dhe fiskale (p/sh ngarkesa apo taksa e 
deponimit/djegies së mbeturinave, taksat e efiqiencës së resurseve, skema e 
përgjegjësisë së prodhuesit, skema 'paguaj-aq-sa-hedh' si dhe instrumente 
tjera relevante); 

 Instrumentet ligjore (modifikimi i ligjeve kombëtare); 

 Instrumentet administrative, duke përfshirë ndryshimin e procedurës 
administrative; dhe 

 Iinformacione dhe kampanja edukative. 

Bazuar në këto, është bërë një set i rekomandimeve për Kosovën, duke marrë parasysh 
rrethanat specifike të saj. 

Për paketën e masave të propozuara, janë analizuar indikatorë të gjerë për nevojat e 
infrastrukturës, duke përfshirë kostot e vlerësuara të investimeve. Gjithashtu edhe kosto 
të tjera janë identifikuar, aty ku ka qenë e mundur. Këto shpenzime kanë për qëllim të 
ofrojnë një nivel të lartë të vlerësimit të kostove që ndërlidhen me masa të caktuara. 
Metodologjia që mbështet këto kalkulime është përshkruar veçmas dhe është paraqitur 
në Shtojcën A.2.0. 

3.8 Definimi i masave të zgjedhura sipas radhitjes 

Rëndësi e veçantë i është dhënë renditjes së masave të propozuara për të dhënë një orar 
të masave të propozuara. Këto orare nuk janë të vendosur në gur, por janë zhvilluar 
duke u bazuar në mendimet ekspertëve të sektorit, dhe se sa kohë mund të marrë për të 
zbatuar një masë të caktuar, apo në ndërtimin e infrastrukturës së mbeturinave. 
Megjithatë  vlen të përmendet, se oraret supozojnë se shtetet të fillojnë të bëjnë 
përpjekje për zbatimin e masave sa më herët që është e mundur. 

3.9 Burimet e financimit 

Disponueshmëria e burimeve të ndryshme të financimit është konsideruar edhe përmes 
hulumtimeve të bëra nga zyra dhe intervistave të ndryshme. Detajet e kontaktit janë 
marrë për zyrtarët përkatës të IFI dhe organizatave financuese të BE-së që veprojnë në 
Ballkanin Perëndimor. Organizatat e mëposhtme janë kontaktuar për intervista: Banka 
Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH), Instrumenti i Asistencës së Para-
Anëtarësimit (IPA), Banka Evropiane për Investime (BEI), KfW, Fondet Ndihmëse për 
Ndërmarrje të Vogla, Instrumenti i Asistencës Teknike dhe Shkëmbimit të Informacionit 
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të Komisionit Evropian (IATSHI), dhe Banka Botërore. Në total , 65 persona janë 
identifikuar dhe kontaktuar - nëntë persona pranuan të intervistoheshin ose të japin 
informata shtesë. Për shkak se shumica e rrjedhave të financimit nuk kanë alokime 
specifike për shtete të caktuara, kjo punë është raportuar kryesisht për rajonin në tërësi. 
Kjo ishte e mjaftueshme për të marrë një ndjesi të mirë për fondet të cilat janë në 
dispozicion si dhe disa sfida kyçe që shfaqen për të fituar këto fonde.  Rezultatet e kësaj 
pune janë paraqitur në Seksion 19.0. 

3.10 Dorëzimi i Draft Versionit për Udhëzuesin e Vendit 

Një draft version pastaj është dorëzuar tek DG Environment për komente dhe miratim 
para se të bëheshin konsultime të më tejme. 

3.11 Konsultimi me Zyrtarët e Ministrisë 

Udhërrëfyesi i miratuar u diskutua në një takim me zyrtarë të Ministrisë së Mjedisit dhe 
Planifikimit Hapësinor, dhe u amandamentua në bazë të diskutimeve të bëra. 

3.12 Diskutimet në punëtorinë kombëtare 

Pas takimit me zyrtarë të ministrisë, një përmbledhje ekzekutive e Udhërrëfyesit tashmë 
të rishikuar iu shpërnda edhe palëve të interesit para se të organizohet seminari 
kombëtar që u mbajt në Prishtinë më 26 tetor 2016 (lista e pjesëmarrësve në punëtori 
është paraqitur në Shtojcën A.1.0). Qëllimi kryesor i punëtorisë ishte që të ketë një 
shkëmbim të detajuar të pikëpamjeve ndërmjet ekipit të projektit dhe të pranishmëve 
në seminar. Diskutimet në seminar u përqendruan në çështjet kryesore dhe 
rekomandimet prioritare që janë propozuar në Udhërrëfyes. Komentet nga seminari janë 
përmbledhur nga ekipi i projektit dhe pastaj u janë shpërndarë të gjithë personave që 
ishin të pranishëm në punëtori. Përmbledhja e punëtorisë ka përshkruar se si disa prej 
rekomandimeve të Udhërrëfyesit do të ndryshohen bazuar në frymën e diskutimeve të 
bëra në punëtori. Rekomandimet e reja që u diskutuan në punëtori, dhe mendohet të 
jenë me rëndësi, gjithashtu janë përfshirë në përmbledhjen e punëtorisë. Pjesëmarrësve 
iu ofrua mundësia për të dhënë komente të tjera në përmbledhjen seminarit ose për të 
nxjerrë në pah ndonjë pikë që ata mendojnë se nuk është përfshirë si duhet në punëtori.  

3.13 Versioni Final për Udhëzuesin e Shtetit 

Komentet gjatë punëtorisë si dhe komentet tjera pasuese janë hartuar dhe prodhuar për 
të finalizuar rekomandimet e përfshira në Udhërrëfyes. Udhëzuesi final pastaj u dërgua 
tek Komisioni Evropian për marrë aprovimin final dhe nënshkrimin e dokumentit. 
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PJESA 1: VLERËSIMI KOMBËTAR I 
MBETURINAVE 
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4.0 Organizatat Kyçe të Involvuara në 

Legjislacionin e Menaxhimit të 

Mbeturinave, Politikat dhe Planifikimet 

4.1 Pasqyra e përgjithshme 

4.1.1 Niveli kombëtar 

Organi kryesor kombëtar me përgjegjësi për sektorin e menaxhimit të mbeturinave në 
Kosovë është Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor (MMPH), dhe në veçanti, 
Departamenti i saj për Mbrojtjen e Mjedisit, e cila punon ngushtë me Agjencinë Kosovar 
për Mbrojtjen e Mjedisit (AKMM). Qeveria e Kosovës dhe Kuvendi i Kosovës gjithashtu 
kanë politika dhe kompetenca legjislative brenda sektorit. MMPH ka përgjegjësinë për të 
gjitha mbeturinat, por punon ngushtë me ministritë e tjera, për shembull, Ministria e 
Shëndetësisë, Ministria e Tregtisë dhe Industrisë dhe Ministria e Bujqësisë, në lidhje me 
çështjet që mbulojnë mbeturinat klinike, mbeturinat industriale dhe mbeturinat 
bujqësore. 

Në nivelin lokal në Kosovë, komunat - prej të cilave janë 38 - gjithashtu kanë përgjegjësi 
të rëndësishme në lidhje me menaxhimin e mbeturinave. Megjithatë, përgjegjësitë në 
lidhje me grumbullimin e mbeturinave janë transferuar nga komunat tek 'kompanitë 
regjionale të grumbullimit të mbeturinave' (shih më poshtë). 

Detyrat dhe përgjegjësitë e secilit institucion janë përshkruar më poshtë: 

 Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor (MMPH) – përcakton 
politikat në menaxhimin e mbeturinave; zhvillon Planet dhe Strategjitë e 
Menaxhimit të Mbeturinave në Kosovë; është Autoriteti përgjegjës për 
mbeturinat e rrezikshme11; dhe lëshon leje për operatorët. 

 Ministria e Zhvillimit Ekonomik (MZHE)– Pronare e Ndërmarrjeve Publike 
(NP), përfshirë këtu edhe Kompaninë për Menaxhimin e Deponive në Kosovë 
(KMDK); përcakton tarifat e deponimit për KMDK; dorëzon propozimet për 
investime në Ministrinë e Financave; dhe monitoron performancën e NP-ve. 

 Ministria e Financave (MeF) - përcakton buxhetin sektorial, drafton buxhetin 
shtetëror; dhe miraton planet e investimeve. 

 Agjencioni për Mbrojtjen e Mjedisit të Kosovës (AMMK) - Monitoron 
ndotjen e ambientit për nga konteksti i mbeturinave; monitoron deponitë 
sanitare; monitoron rrjedhën e mbeturinave; identifikon pikat e ndjeshme të 

                                                      

 

11 Mbeturinat e rrezikshme në një zonë mbi të cilën Ministria, sipas Ligjit të Mbeturinave, ka shumë 
ndikim, direk, ruajtja, transportimi dhe menaxhimi i mbeturinave të gjeneruara. 
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mbeturinave; konsolidimin e Sistemit të Informacionit Monitorues (SIM); 
përgatit dhe bën raporte mbi gjendjen e sektorit të mbeturinave 

 Inspektorati i Mbrojtjes së Mjedisit të Kosovës (IMMK) - ky është 
inspektorati Qendror në MMPH; përveç detyrave të tjera, inspektorati 
verifikon dhe kontrollon implementimin e Planeve të Menaxhimit të 
Mbeturinave, operimet dhe aktivitetet në grumbullim, transportim dhe 
dorëzim të mbeturinave. Inspektorati gjithashtu është përgjegjës në 
përforcimin e ligjit të mbeturinave. Sipas Ligjit të Mbeturinave, IMMK-së i 
kërkohet të sigurojë dispozitat e këtij Ligji - si dhe ligjet tjera të ndërlidhura - 
që zbatohen dhe ndikohen nga ky ligj. Në  rastet kur ndodhin shkelje të ligjit, 
dhe përbëjnë vepër penale sipas Kodit Penal, IMMK, përmes MMPH 
gjithashtu edhe inspektorati komunal përmes kryetarit të saj, mund të ngrenë 
padi penale. 

 Ka edhe ministri tjera të linjës të cilat bashkëpunojnë me MMPH për çështjet 
që kanë të bëjnë me rrjedhën specifike të mbeturinave: 

o Ministria e Shëndetësisë–Përgjegjëse për mbeturinat medicinale;  
o Ministria e Tregtisë dhe Industrisë –Përgjegjëse për mbeturinat 

industriale; dhe 
o Ministria e Bujqësisë –Përgjegjësi për mbeturinat bujqësore. 

 Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal (MAPL) – Përgjegjëse avancimin 
e qeverisjes lokale duke punuar me komuna - për shembull, përmes 
koordinimit, fuqizimit dhe asistencës. Në parim MAPL mund të përkrah në 
ofrimin e shërbimit efektiv dhe përgjegjës të shërbimit mbi  menaxhimit të 
mbeturinave sa më afër me konsumatorin.  

 Komunat e Kosovës - Janë përgjegjëse për ofrimin e shërbimeve të 
grumbullimit të mbeturinave të cilat operojnë përmes KRM-ve; caktojnë 
tarifat për shërbimet e grumbullimit të mbeturinave; bashkëpunojnë me 
MZHE-në vendosjen dhe hedhjen e mbeturinave jo-të rrezikshme brenda 
fushës së tyre të shërbimit; përgatisin plane për menaxhimin e mbeturinave; 
gjithashtu organizojnë mbledhjen e fondeve për shërbimet komunale. 

 Kompanitë Regjionale të Mbeturinave (KRM) - KRM-të janë të licencuar nga 
MMPH dhe përgjegjëse për grumbullimin e mbeturinave të cilat janë 
ndërmarrë nga vetë komunat; të drejtuara nga bordi komunal i drejtorëve; në 
pronësi të komunës dhe u raportojnë direkt komunave që janë anëtare, ata 
vlerësojnë dhe dorëzojnë tarifat e tyre të shërbimit tek komunat. 

 Kompania për Menaxhimin e Deponive në Kosovë (KMDK) -KMDK është 
përgjegjëse për ofrimin e shërbimeve të deponimit të mbeturinave në nivel 
kombëtar. Kompania ka në pronësi katër deponi sanitare dhe një stacion 
transferimi të cilat kanë qenë të ndërtuara nga fondet evropiane (deponia në 
Gjilan, deponia në Prizren, deponia në Prishtinë, deponia në Podujevë dhe 
stacioni i transferit në Ferizaj -deponitë tjera janë në pronësi të komunave 
dhe menaxhohen nga to). KMDK është në pronësi të Qeverisë së Kosovës dhe 
nën kujdestarinë e MZHE-së. KMDK është organizuar sipas linjave të 
korporatave, me bord të caktuar nga MZHE. Struktura organizative përfshin 
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komitetin e auditimit, zyrën e auditorit të brendshëm dhe shërbimet e 
kujdesit ndaj konsumatorëve. Tarifat e deponisë i cakton MZHE. 

 Operatorët privat-licencuar nga MMPH për ofrimin e grumbullimit të 
mbeturinave dhe shërbimet e riciklimit; janë në pronësi private dhe nuk 
menaxhohen nga MZHE, dhe nuk janë subjekt i rregullativës të tarifave (pra 
janë të lirë t'i përcaktojnë tarifat e tyre). Operatorët e sektorit privat 
mbledhin kryesisht mbeturinat komerciale dhe industriale. Megjithatë, ato 
gjithashtu mbledhin edhe mbeturinat shtëpiake për një numër të vogël të 
komunave. Për shembull, në një komunë është një partneritet publik privat 
(PPP) me një grumbullues privat të mbeturinave dhe ka disa raste ku 
kompanitë private të licencuara sigurojnë grumbullimin e mbeturinave në 
fshatra. 

4.1.2 Niveli regjional 

Shërbimet e grumbullimit të mbeturinave komunale janë të organizuara në nivel rajonal 
nëpërmjet KRM-ve (në kohën kur vlerësimi është ndërmarrë, kanë qenë shtatë KRM që 
veprojnë në Kosovë).12 Siç u përmend më lart, KRM janë të përfshira dhe të konsoliduara 
si subjekte tregtare të cilat ofrojnë shërbime të tilla si mbledhja e mbeturinave 
komunale, pastrimin e rrugëve kujdesin ndaj higjienës publike. Ato janë të organizuar 
sipas linjës së korporatës, me një bord të drejtorëve në krye të organizatës të caktuar 
nga komuna që zotërojnë kompaninë. KRM kanë të drejtë të ngarkojnë konsumatorët e 
tyre me tarifat që i vendos komuna. Struktura organizative e KRM-ve 'përfshin komitetin 
e auditimit, një komitet për investime dhe një auditor të brendshëm (i cili i përgjigjet 
drejtpërsëdrejti bordit të drejtorëve). 
 
Me të hyrë në funksion Ligji i ri për Mbeturina, qasja ka qenë e hapur edhe për 
operatorët privatë në sektorin e grumbullimit dhe riciklimit të mbeturinave. Kompanitë 
private janë të licencuara nga MMPH, por (në mënyrë të qartë) nuk administrohen njësoj 
si NP. 

4.1.3 Niveli Komunal 

Komunat paraqesin njësinë themelore të vet-qeverisjes lokale në Kosovë, të përcaktuara 
me Ligjin për Vetëqeverisjen Lokale. Kosova aktualisht ka 38 komuna. Komunat janë 
përgjegjëse për ofrimin e shërbimeve brenda zonës së tyre administrative, përfshirë këtu 
edhe shërbimet e menaxhimit të mbeturinave. Në bashkërendim me MZHE, komunat 
përcaktojnë tarifat dhe ngarkesat për deponim e mbeturinave jo-të rrezikshme brenda 
zonës së tyre të shërbimit. Komunat janë të ngarkuara që të përgatisin planet e 
menaxhimit të mbeturinave në nivel komunal si dhe plane tjera zhvillimore komunale. 

                                                      

 

12 Disa dokumente theksojnë se janë njëmbëdhjetë KRM pasi që përfshijnë edhe katër të tjerat për 
enklavat serbe. 
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Figure 4-1. Ofron një përmbledhje të organizatave kyçe përgjegjëse për menaxhimin e 
mbeturinave në Kosovë. 

Figure 4-1: Diagrami Organizues 

 

Burimi: Bazuar në figurën e paraqitur në Zyrën e Auditorit Gjeneral të Republikës së Kosovës (2014) Sistemi 
i Menaxhimit të Mbeturinave në Kosovë, Qershor 2014,www.oag-
rks.org/repository/docs/RaportiAuditimit_MMPH_2013_Eng_22389.pdf 

 

KRM Bëjnë grumbullimin dhe transportimin e 
mbeturinave, draftojnë planin opercional, dhe 
vendosin afatet kohore mënyrën e ushtrimit të 
detyrave dhe aktiviteteve të pastrimit, të cilat 
duhet të jenë në përputhshmëri me planin 

komunal. Kualiteti i shërbimeve duhet të jetë në 
përputhshmëri me Standardet e Shërbimit për 

Ofertuesit e Shërbimeve të Grumbullimit të 
Mbeturinave

MMPH– zhvillon legjislacionin, p[rcakton politikat e p[rgjitshme mjedisore, monitoron dhe inspekton zbatimin e 
tyre. Jan[ krijuar mekanzimat si ne[ vijim:

1. Departamenti i 
Mbrojtjes se Mjedisit -

zhvillon politka, norma dhe 
standarde mjedisore në
fushën e mbeturinave.

2. Inspektoriati Qendror- perveq 
puneve tjera, verifikon dhe 

kontrollon zbatimin e planeve te 
menaxhimit te mbeturinave, 

operacionet dhe aktivitetet ne 
grumbullimin, transportimin dhe 

mbajtjen e mbeturinave.

3. AMMK- monitoron dhe 
informon Qeverine dhe 
publikun mbi gjendjen e 
mjedisit dhe efektet e tij.

Autoritetet lokale dhe qendrore 
qe menaxhojne me mbeturina 
duhet rregullisht t'i raportojne 

AMMK

MMPH drafton ne baza vjetore rapot për menaxhimin e mbeturinave në Kosovë dhe ia dërgon 
Qeverisë në kuartalin e dytë të vitit pasues. Përmes këtij raporti Qeveria e informon Parlamentin.

Qytetarët që përfitojnë nga shërbimet e 

grumbullimit duhet të hedhin mbeturina vetëm në 

lokacionet e caktuara dhe të paguajnë për 

shërbimet e ofruara.

Komunat krijojnë sistemin e menaxhimit në territorin e tyre, zhvillojnë plane lokale për menaxhimin e 
mbeturinave në një vijë me planin kombëtar, dhe zbatimi I tyre sigurohet përmes inspektoriatit 
komunal. Përgjegjësitë e komunave kanë të bëjnë me selektimin e kompanive për grumbullim 

mbeturinash, caktimin e tarifave, rregullimin e sistemit dhe kushtet për metodat  dhe menyren e 
grumbullimit të mbeturinave. 

Komunat duhet te prodhojne raport vjetor mbi kryerjen e planit komunal te menaxhimit te mbeturinave 
dhe ta dorezojne ate der me 31 Mars te vitit pasues.

KRM-të duhet të prodhojnë raporte vjetore 
të menaxhimit të mbeturinave dhe t'ia 

dorëzojnë Komunave dhe AMMK.

KMDK është përgjegjëse për menaxhimin dhe 
operimin e 4 deponive dhe një stacioni 

transferimi në pajtueshmëri me udhëzimet dhe 
standardet e MMPH. Kompani është krijuar 

nën autoritetin e Ministrisë së Zhvillimit 
Ekonomik.

KMDK duhet të prodhojë një raport 
vjetor për deponimin e mbeturinave dhe 
t'a dorëzoj atë tek Komunat dhe AMMK.

Ndërmarrjet që sjellin mbeturinat e tyre në 
KMDK duhet të futen në marrëveshje 

kontaraktuale.

http://www.oag-rks.org/repository/docs/RaportiAuditimit_MMPH_2013_Eng_22389.pdf
http://www.oag-rks.org/repository/docs/RaportiAuditimit_MMPH_2013_Eng_22389.pdf
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4.2 Përmbledhje e Vlerësimit 

Një vlerësim i organizatave kyçe të përfshira në menaxhimin e mbeturinave është 
paraqitur në Tabelën 4-1. Performanca kundrejt secilit kriter është vlerësuar me notën 
prej 1 deri në 3, ku: 

 Nota 1=Nivel i ulët i performancës për shkak të, për shembull, mungesës së 
përgjegjësive të qarta apo të mbivendosura. 

 Nota 2= Funksioni organizativ është i pranueshëm, por me disa limitime të 
cilat mund të përmirësohen. 

 Nota 3=Organizata funksionin mire, pa ndonjë problem të caktuar apo sfidë. 

Tabela 4-1: Vlerësimi i Institucioneve Administrative 

Kriteri Vlerësimi 

Përgjegjësitë për menaxhimin e 
mbeturinave të njëjta nuk janë 
shpërndarë në masë të gjerë në 
institucione të ndryshme apo 
departamente 

Nota 2 - shumica e rrjedhës së mbeturinave janë nën 
kontrollin e MMPH, mbeturinat industriale dhe ato bujqësore 
janë në përgjegjësi të ministrive respektive. Kjo ka të ngjarë të 
jetë problem i vogël me mbeturinat medicinale dhe 
bujqësore, por më shumë problem ka me mbeturinat 
industriale (sepse operatorët që merren me mbeturinat 
industriale gjithashtu merren edhe me mbeturina tjera). 

Ka të ngjarë të jetë çështje e koordinimit ndërmjet MMPH, 
MZHE dhe MF në zhvillimin dhe nënshkrimin e projekteve 
kryesore. 

Përgjegjësitë e institucione të 
ndryshme shtetërore janë të definuar 
saktë dhe të kuptueshëm për palët e 
interesit 

Nota 1 - Ligji për Mbeturina në mënyrë të saktë definon rolet 
dhe përgjegjësitë; megjithatë, problemi është historik 
menaxhimi i mbeturinave ishte nën juridiksionin e qeverisë 
qendrore dhe kompetencat akoma nuk janë transferuar në 
qeverinë lokale të cilat kanë akoma kapacitete jo të 
mjaftueshme për të ofruar shërbimet e kërkuara. Ligji për 
mbeturina nuk përshkruan në mënyrë të mjaftueshme 
përgjegjësitë (në planifikim) ndërmjet nivelit shtetëror dhe 
atij lokal / regjional.  

Alokimi i përgjegjësive nuk qon në 
konflikt të interesit 

Nota 2 - Ministria e Tregtisë dhe Industrisë përgjegjëse për 
mbeturinat industriale, konflikti krijohet ngase qëllimi tjetër i 
ministrisë është që të zvogëloj kostot për bizneset gjersa 
përmirësimi i menaxhimit të mbeturinave mund të rris 
koston.  
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5.0 Performanca e Sistemit Rregullativ 

5.1 Parathënie 

Nuk është vendosur asnjë sanksion i veçantë nga autoritetet kombëtare dhe lokale për 
të arritur objektivat e vendosura në Strategjinë e Republikës së Kosovës për Menaxhimin 
e Mbeturinave dhe Planit të Republikës së Kosovës për Menaxhimin e Mbeturinave. 
Arsyet pse këto sanksione nuk janë vendosur janë:     

 Plani i Kosovës për Menaxhimin e Mbeturinave vendos caqe dhe prioritete 
sfiduese për një periudhë pesë vjeçare ndërmjet 2013 dhe 2017, por që të 
gjitha investimet e parapara në këtë Plan janë shty si pasojë e mungesës së 
financave; 

 Edhe pse Ligji për Mbeturina dhe Strategjia Kombëtare paraqet nevojën për 
grumbullimin e veçantë të mbeturinave dhe riciklimin, dhe specifikon caqe, 
mjedisi rregullativ nuk është i favorshëm për një shkallë të madhe të riciklimit 
(p.sh nuk ka skemë të zgjeruar të përgjegjësisë së prodhuesit) 

 Sistemi karakterizohet me një koordinim jo efektiv në disa nivele në 
qeverisjes; dhe 

 Aktivitetet planifikuese nuk janë të bazuara në një mirëkuptim të përbashkët 
në mes të detyrave dhe caqeve. 

Me amandamentimin e Ligjit për Mbeturina përgjegjësia për zbatimin e sanksioneve u 
kalua në MMPH. MMPH është përgjegjëse për lëshimin e licencave / lejeve për objektet 
e menaxhimit të mbeturinave dhe operatorët. Ndarja e aktiviteteve të licencimit / lejimit 
nga ato të zbatimit duket të jetë i paefektshëm. Më shumë do të kishte kuptim nëse të 
dy aktivitetet do të kryhen nga një departament i vetëm për të siguruar lehtësinë e 
komunikimit dhe të sigurojnë vazhdimësi ndërmjet atyre që lëshojnë lejet dhe atyre që 
merren me inspektime. 

Sistemi rregullator pengohet edhe nga mungesa e kapaciteteve administrative në nivel 
kombëtar, rajonal dhe lokal. Në kohën kur është kryer ky vlerësim, MMPH ka punësuar 
katër persona në departamentin e mbeturinave dhe pesë persona janë punësuar në 
AMMK. Në nivel rajonal, KMDK ka 72 punëtorë. Prej 38 komuna, vetëm 26 kanë 
inspektorë të mjedisit, me vetëm 11 zyrtarë mjedisor. 

Sipas një studimi të financuar nga Komisioni Evropian, i cili ka shikuar mbrojtjen e 
mjedisit përmes të drejtës penale në Kosovë, ka disa çështje që janë të lidhura me 
zbatimin e rregullativës mjedisore. 13 Hulumtimi thekson mungesën e resurseve që janë  

                                                      

 

13Universiteti i Granadës (2015) Promovimi BE-së për mbrojten e mjedisit në Kosovë: Një studim për 
Mbrojtjen e Mjedisit përmes Ligjit të së Drejtës Penale në Kosovë, Raport për Komisionin Evropian, Janar 
2015,  
http://efface.eu/sites/default/files/EFFACE_The%20EUs%20promotion%20of%20environmental%20prote
ction%20in%20Kosovo_revised.pdf 

http://efface.eu/sites/default/files/EFFACE_The%20EUs%20promotion%20of%20environmental%20protection%20in%20Kosovo_revised.pdf
http://efface.eu/sites/default/files/EFFACE_The%20EUs%20promotion%20of%20environmental%20protection%20in%20Kosovo_revised.pdf
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vlerësuar si kryesore, së bashku me qeverisjen e dobët, sundim i kufizuar i ligjit, dhe 
korrupsioni. Hulumtimi ka raportuar: 

"Pas shpalljes së pavarësisë në vitin 2008, Kosova ka kërkuar të arrijë pragjet 
ligjore të BE-së për mbrojtjen e mjedisit. Ajo ka përshtatur një kornizë ligjore të 
gjerë mjedisore, e cila megjithatë po vuan nga probleme të rëndësishme të 
zbatimit dhe respektimit. Zbatimi i dobët është konsideruar të jetë në rrënjët e 
praktikave të paligjshme që janë kryer në mënyrë të hapur në pjesën më të 
madhe të Kosovës: prerjeve ilegale, të gjuetisë ilegale, menaxhimit ilegal i 
mbeturinave, ndërtimet pa leje, shkatërrimin e trashëgimisë kulturore të 
pakicave, etj " 

Autorët e studimit , pas ekzaminimit të legjislacionit mjedisor në Kosovë dhe Kodit të saj 
Penal, kanë konkluduar: 

 "Sistemi ligjor i mbrojtjes së mjedisit në Kosovë është i bazuar në një 
shumëllojshmëri të statuteve mjedisore që parashikojnë sanksione civile dhe 
administrative për dëmtimin e mjedisit, si dhe mundësinë e fillimit të 
procedurave penale. 

 Kodi Penal përmban krime mjedisore fare të reja që mund të shërbejnë për të 
qenë në përputhje me Direktivën e BE-së për Krimin Mjedisor. Megjithatë, kjo 
mund të ndodhë vetëm kur zbatimi i statuteve të mjedisit është i garantuar 
nga institucionet e qëndrueshme ligjore, në administratë dhe në nivel 
gjyqësor. 

 Kosova si shumica e Vendeve Anëtare ka pasur probleme serioze në zbatimin 
e ligjit si pasojë e mungesës së resurseve njerëzore dhe ekspertizës gjithashtu 
edhe si pasojë e korrupsionit dhe qeverisjes së dobët. 

 Shumica e problemeve mjedisore të Kosovës mund të zgjidhen me edukimin 
dhe trajnimin e popullsisë, si dhe me një përbërje më të mirë të administratës 
qendrore dhe lokale. Varfëria dhe papunësia janë disa nga pengesat më të 
rëndësishme për mbrojtjen e mjedisit." 

Për shkak të mungesës së inspektimit dhe të sistemit jo të mirë zbatues si dhe mungesës 
infrastrukturore, një sasi e konsiderueshme e mbeturinave përfundojnë në deponitë 
ilegale. Sipas një sondazhi të MMPH lëshuar në qershor të vitit 2014, ka rreth 400 deponi 
ilegale që mbulojnë një sipërfaqe prej 300 hektarë të shpërndara në të gjithë Kosovën. 
Komunat janë të detyruara të pastrojnë deponitë ilegale dhe të mbajnë një regjistër të 
deponive ilegale brenda territorit të tyre. Disa komuna kontraktojë kompani private për 
të pastruar deponitë. Deponitë ilegale janë mbyllur nga ministritë përkatëse të qeverisë, 
me mbështetjen e agjencive të donatorëve ndërkombëtarë. Shumë komuna organizojnë 
kampanja vjetore të pastrimit, ku si pjesë e të cilave ata ftojnë të gjithë komunitetin për 
të marrë pjesë, me qëllim të përmirësimit të përdorimit të shërbimeve të grumbullimit 
të mbeturinave dhe zvogëlimin e aktiviteteve të paligjshme të hedhjes së mbeturinave. 
Komunat kërkojnë të implementojnë qasje të ndryshme për trajtimin e paligjshëm të 
hedhjes së mbeturinave, duke përfshirë këtu zbukurimin e zonës, duke siguruar 
kontejnerët e mbeturinave në vende strategjike dhe përdorimin e hapësirave të hapura 
për projekte që mund të jenë të dobishme për banorët. 
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Në vitin 2014, AMMK, së bashku me MMPH, publikusn një raport të rëndësishëm mbi 
gjendjen e Mbeturinave dhe Kimikateve që përfshin një rekomandim për "Ndalimin e 
hedhjes së mbeturinave në deponi ilegale" dhe "Kompletimin e kornizës ligjore dhe 
zbatimin efektiv të ligjeve në sektorin e mbeturinave dhe kimikateve ".14  Megjithatë, 
raporti gjithashtu thekson se "aktualisht në Kosovë, mbyllja e deponive nuk përbën një 
zgjidhje alternative për këtë problem, sepse ajo do të krijonte edhe më shumë deponi 
ilegale." Sipas studimit të kryer nga Universiteti i Granadës një numër çështjesh duhet të 
merren parasysh para se të mbyllen deponitë ilegale: 

"Duke marrë parasysh mungesën e infrastrukturës dhe mungesën e menaxhimit 
të mbeturinave komunale, mbeturinave nga minierat dhe mbeturinave 
industriale, para fillimit të hetimeve dhe procedurës kriminale, nevojitet adoptimi 
i legjislacioni sekondar dhe është e patjetërsueshme të sigurohet administrata 
lokale dhe qendrore me burime njerëzore e financiare për të menaxhuar këtë 
problem. "15 

Djegia e mbeturinave në ambiente të hapura është një praktikë e zakonshme për të 
zvogëluar volumin e mbeturinave. Praktikat aktuale të menaxhimit të deponive 
zvogëlojnë rrezikun e djegies së mbeturinave në ambiente të hapura duke i ngjeshur ato 
dhe duke i mbuluar pastaj rregullisht. Megjithatë, sistemet e grumbullimit për deponitë 
e gazit ndodh shpesh që ato të dizajnohen në mënyrë jo të mirë dhe të menaxhohen në 
mënyrë jo adekuate, dhe gypat e gazit mund të bllokohen me mbeturina. Djegia e 
mbeturinave pa lejen e MMPH (kur mbeturinat mund të riciklohen ose deponohen) 
mund të dënohet me gjobë nga 2,000 € deri në 5,000 € përmes nenit 31 të Ligjit për 
Mbeturina. Gjobat e përcaktuara janë publikisht të qasshme përmes faqes së MMPH-së 
dhe MMPH-ja raporton se gjobat janë duke u paguar. Megjithatë, janë përafërsisht katër  
inspektorë në nivel kombëtar dhe në përgjithësi një inspektor në çdo komunë i ngarkuar 
për të parandaluar hedhjen e mbeturinave në vende të braktisura, hedhjen ose 
menaxhimin pa kontroll të tyre. Duke pasur parasysh shkallën e njohur të hedhjes së 
mbeturinave këto burime njerëzore mund të jenë të pamjaftueshme për të inspektuar 
dhe zbatuar ligjin kundrejt aktiviteteve ilegale. 

                                                      

 

14 Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor dhe Agjencioni për Mbrojtjen e Mjedisit në Kosovë (2014) 
Raport i Gjendjes së Mbeturinave dhe Kemikateve, http://www.ammk-
rks.net/repository/docs/Raport_Waste_and_Chemicals_2014.pdf 
15Universiteti i Granadës (2015) Promovimi BE-së për mbrojten e mjedisit në Kosovë: Një studim për 
Mbrojtjen e Mjedisit përmes Ligjit të së Drejtës Penale në Kosovë, Raport për Komisionin Evropian, Janar 
2015,  
http://efface.eu/sites/default/files/EFFACE_The%20EUs%20promotion%20of%20environmental%20prote
ction%20in%20Kosovo_revised.pdf 

http://www.ammk-rks.net/repository/docs/Raport_Waste_and_Chemicals_2014.pdf
http://www.ammk-rks.net/repository/docs/Raport_Waste_and_Chemicals_2014.pdf
http://efface.eu/sites/default/files/EFFACE_The%20EUs%20promotion%20of%20environmental%20protection%20in%20Kosovo_revised.pdf
http://efface.eu/sites/default/files/EFFACE_The%20EUs%20promotion%20of%20environmental%20protection%20in%20Kosovo_revised.pdf
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5.2 Përmbledhje e vlerësimeve 

Një vlerësim i sistemit rregullativ është ofruar në Tabelën 5.1. Performanca kundrejt 
secilit kriter është listuar dhe vlerësuar me notën prej 1 deri në 3, ku: 

 Nota 1=shqetësime thelbësore rreth efektivitetit të sistemit rregullativ. 

 Nota 2=Sistemi rregullativ duket të jetë efektiv, por me disa kufizime / çështje. 

 Nota 3= Sistem efektiv dhe funksional rregullativ, pa ndonjë kufizim /çështje 
madhore 

Tabela 5-1: Vlerësimi i Sistemit Rregullativ 

Kriteri Vlerësimi 

Dhënia e lejeve dhe aktivitetet 
inspektuese menaxhohen në mënyrë të 
duhur dhe janë efektive (DKM Neni 23 
deri në 26, 34) 

Nota 1–disa aktivitete dhe procedura janë të bëra si duhet. 
Megjithatë, inspektimi është i ndarë nga dhënia e lejeve i cili 
mund të shkaktojë probleme operacionale. Përveç kësaj, 
resurset e alokuara të inspektimit dhe mbikëqyrjes janë jo 
adekuate. 

Masat e nevojshme janë marrë për të 
ndaluar hedhjen e mbeturinave në 
vende të braktisura, hedhjen ose 
menaxhimin e pakontrolluar e të tyre. 
Dënimet efektive, proporcionale dhe 
bindëse janë zbatuar (DKM neni 36) 

Nota 2-disa masa relevante janë të përcaktuara në ligj: ka 
dënime dhe sanksione funksionale, dhe ka disa prova të 
përpjekjeve për të mbyllur deponitë ilegale. Megjithatë, 
hedhja dhe djegia e mbeturinave ende ndodh pasi që 
burimet të përcaktuara për këtë aktivitet janë të 
pamjaftueshme. 
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6.0 Statusi i Legjislacionit të Mbeturinave 

6.1 Parathënie 

Korniza ligjore për menaxhimin e mbeturinave në Kosovë në përgjithësi është duke 
lëvizur në një drejtim pozitiv, kur merret për bazë përshtatja e tyre me legjislacionin e 
BE-së. Kjo është si pasojë e orientimit dhe përpjekjeve të Qeverisë së Kosovës gjatë 
viteve të fundit. Menaxhimi i mbeturinave në Kosovë rregullohet me Ligjin për 
Mbeturina (Ligji Nr.04 / L-060) dhe më shumë se 26 Udhëzime Administrative që 
rregullojnë rrjedhat specifike të mbeturinave dhe aktivitetet e menaxhimit të 
mbeturinave. 

Përveç ligjit të mbeturinave, ka disa akte tjera që rregullojnë aspektet e menaxhimit të 
mbeturinave dhe mbrojtjes së mjedisit. Për shembull: 

 Ligji për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis (Nr. 03/L-214); 

 Ligji për mbrojtjen e Mjedisit (Nr. 03/L-025); 

 Ligji për Vlerësimin Strategjik Mjedisor (Nr.03/L –230) 

 Ligji për Parandalimin dhe Kontrollin e Integruar të Ndotjes (No. 03/L-043); 

 Ligji për Mbrojtjen e Ajrit nga Ndotja (Nr. 03/L-160);  

 Ligji i Ujërave të Kosovës (No. 04/L-147); 

 Ligji për Vetëqeverisjen Lokale (Nr. 2008/03-L040); 

 Ligji për Ndërmarrjet Publike (Nr. DL-039-2008); 

 Ligji për Ndërtim (No.03/L –233); 

 Ligji për produkte dhe pajisje medicinale (Nr.03/L –188); dhe  

 Ligji për produktet biocide (No. 03/L-119).  

Secila nga këto rrjedha të mbeturinave, së bashku me Udhëzimet Administrative 
relevante, është paraqitur më poshtë. 

Në lidhje me këtë, Ligji për Mbeturina është akti më i rëndësishëm. Ky ligj ka hyrë në fuqi 
në vitin 2012 dhe ka zëvendësuar versionin e mëparshëm të Ligjit për Mbeturina të vitit 
2004. Ligji mbi Mbeturinat mbulon aspektet teknike, operacionale, rregullatore dhe 
mjedisore të menaxhimit të integruar të mbeturinave në Kosovë. Shikuar në përgjithësi, 
Ligjit për mbeturinat ka të bëjë me mbeturinat komunale, mbeturinat jo të rrezikshme si 
dhe me mbeturinat e rrezikshme. Nën- kategoritë e klasifikuara të mbeturinave 
përfshijnë mbeturinat shtëpiake, mbeturinat komerciale, mbeturinat industriale, 
mbeturinat e derivateve, bio mbeturinat, plehrash, mbeturinat inerte dhe mbeturinat 
mjekësore. 

Ligji për Mbeturina është i bazuar në parimet themelore për menaxhimin efektiv dhe 
efikas të mbeturinave, dhe ka për qëllim që të lidhë menaxhimin e mbeturinave me 
parimet e zhvillimit të qëndrueshëm, aplikimin e parimit ndotësi paguan, përgjegjësinë 
për gjenerimin e mbeturinave, dhe prioritizimin e veprimit për menaxhimin e 
mbeturinave. Si me Direktivën Kornizës së Mbeturinave, Ligji për Mbeturina synon të 
promovojë hierarkinë e mbeturinave. Aktivitetet e menaxhimit të mbeturinave që 
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rregullohen me këtë ligj përfshijnë aktivitetet e grumbullimit të mbeturinave, 
transportin, trajtimin, përpunimin, ruajtjen, depozitimin përfundimtar, importin dhe 
eksportin. 

Rregullimi i rrjedhave specifike të mbeturinave është miratuar me anë të lëshimit të 
rregulloreve ndihmëse të quajtura Udhëzime Administrative. Ato mbulojnë fusha të 
veçanta të menaxhimit të mbeturinave dhe përfshijnë: 

 Udhëzimi Administrativ nr.7/2014 për Fuqinë e Zotëruesit të Mbeturinave, 
Prodhuesit dhe Importuesit të Produktit; 

 Udhëzimi Administrativ nr.22/2013 për Instruksionet e Menaxhimit të 
Medicinave Humane dhe Mbeturinat Veterinare; 

 Udhëzimi Administrativ nr.13/2013 për Katalogun Shtetëror të Mbeturinave; 

 Udhëzimi Administrativ nr.11/2013 për Specifikimin e Kërkesave Teknike dhe 
Aplikacioneve Tjera për Qeset e Plastikës; 

 Udhëzimi Administrativ nr.15/2012 për Menaxhimin e Deponive të 
Mbeturinave; 

 Udhëzimi Administrativ nr.10/2011 për Parandalimin e Aksidenteve Sasiore 
që Përfshijnë Mbeturina të Rrezikshme; 

 Udhëzimi Administrativ nr. 02/2011 për Menaxhimin e Mbeturinave të 
Tubave Fluoroshent që Përmbajnë Merkur; 

 Udhëzimi Administrativ nr. 09/2010 për Licensën e Menaxhimit të 
Mbeturinave; 

 Udhëzimi Administrativ mbi Kërkesat e Licencimit për Lloje Specifike të 
Operatorëve dhe Fabrikave; 

 Udhëzimi Administrativ për Menaxhimin e Mbeturinave të Biodegradueshme;  

 Udhëzimi Administrativ nr. 07/2009 për Menaxhimin e Mbeturinave që 
Përmbajnë Azbest; 

 Udhëzimi Administrativ nr.06/2009, për Administrimin e Gomave Mbeturinë;  

 Udhëzimi Administrativ nr.04/2009 në Kontrollin e Emisioneve të 
Komponimeve Organike të Paqëndrueshme Gjatë Deponimit, Mbushjen, 
Paketimin dhe Transferimin e Karburanteve;  

 Udhëzimi Administrativ nr. 02/2009 në Menaxhimin e Automjeteve 
Mbeturinë dhe Mbeturinave të Tyre; 

 Udhëzimi Administrativ për bifenilin dhe trefenilin e polikloruar; 

 Udhëzimi Administrativ nr.01/2009 për kushtet për zgjedhjen e lokacionit dhe 
ndërtimin e deponisë së mbeturinave 

 Udhëzimi Administrativ nr.12/2008 për asgjësimin e mbeturinave të 
produkteve medicinale; 

 Udhëzimi Administrativ no.06/2008 për administrimin e mbeturinave të 
rrezikshme; 

 Udhëzimi Administrativ nr.05/2008 për administrimin me mbeturinat 
medicinale; 

 Udhëzimi Administrativ në lejimin e Normave të Substancave të Rrezikshme 
dhe të Dëmshme; 
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 Udhëzimi Administrativ nr.12/2007 për administrimin e mbeturinave nga 
pajisjet elektrike dhe elektronike;  

 Udhëzimi Administrativ nr.09/2007 për Paketimin dhe Paketimin e 
Mbeturinave; 

 Udhëzimi Administrativ nr.08/2007 për kompetencat e zotëruesit dhe 
operatorit për trajtimin e mbeturinave;  

 Udhëzimi Administrativ Nr.05/2007 për mbeturinat nga ndërtimi dhe 
demolimi. 

 Udhëzimi Administrativ nr.03/2007 për administrimin e vajrave të përdorura 
mbeturinë; 

 Udhëzimi Administrativ nr.02/07 për mbeturinat nga bateritë dhe 
akumulatorët e shpenzuar; 

 Udhëzimi Administrativ nr /2007 për Emisionet nga Burimet e Pa Lëvizshme; 
dhe 

 Udhëzimi Administrativ nr.22/2005 për katastrin e Emisioneve për Ndotësit 
Mjedisor. 

Ligjet tjera relevante të ndërlidhura me menaxhimin e mbeturinave janë përshkruar më 
në detaje, si më poshtë: 

 Ligji për Mbrojtjen e Mjedisit (Nr. 03/L-025 2009) kërkon që çdo aktivitet që 
ka një ndikim në mjedis - duke përfshirë këtu edhe çdo aktivitet të 
menaxhimit të mbeturinave - duhet të jetë subjekt i kërkesës së një leje 
mjedisore. Leja mjedisore përbën një dokument të shkruar që është lëshuar 
nga MMPH. Leja duhet të kërkohet për qëllim të objekteve të ndërtimit, 
instalimeve dhe makineri që kanë qenë objekt i Vlerësimit të Ndikimit në 
Mjedis. 

 Ligji për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis (Nr. 03/L-214 2010) përcakton 
procedurat për identifikimin, vlerësimin dhe raportimin e ndikimeve 
mjedisore të projekt propozimeve të caktuara, duke përfshirë procedurat 
administrative që duhen ndjekur për dhënien e lejeve mjedisore. Vlerësimet e 
ndikimit në mjedis janë të detyrueshme për projekte të caktuara 
infrastrukturore të mbeturinave të tilla si trajtimin e mbeturinave dhe të 
objekteve të depozitimit. Kjo përfshin Impiante për djegie, apo deponimit të 
mbeturinave të rrezikshme; objektet për djegien e mbeturinave komunale me 
kapacitet të mbeturinave më të madhe se 1 ton në orë; deponitë për 
mbeturina jo të rrezikshme me kapacitet të mbeturinave më të madh se 30 
ton në ditë (lista e plotë gjendet në Shtojcën e Ligjit Nr.03 / L-214 2010 Lista 
nr 8). 

 Ligji për Vlerësimin Strategjik Mjedisor (Nr. 03/L-230) vepron për të siguruar 
që, me anë të vlerësimit strategjik mjedisor të planeve dhe programeve të 
caktuara, është siguruar një nivel i lartë i mbrojtjes për mjedisin dhe 
shëndetin e njeriut. Vlerësimet Strategjike Mjedisore (VSM) paraqesin 
kërkesa për plane ose programe të caktuara, kur ekziston mundësia që 
realizimi i tyre ka të ngjarë të ketë ndikim të rëndësishëm në mjedis. Hartimi i 
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VSM është i detyrueshëm për planet dhe programet të menaxhimit të 
mbeturinave (Neni 3). Në përputhje me këtë ligj, VSM do të kryhet gjatë 
përgatitjes së planit ose programit dhe duhet të përfundohet para miratimit 
të tij. Autoriteti kompetent për shqyrtimin e raporteve të VSM është MMPH 
(Neni 4). Çdo draft plan ose program për të cilin është përgatitur një raport i 
VSM bëhet i mundshëm për qëllime të konsultimit publik (pas dhe gjatë 
përgatitjes së tij). 

 Ligji për Parandalimin dhe Kontrollin e Integruar të Ndotjes (Nr. 03/L-043) 
vendos ligjet që rregullojnë parandalimin dhe kontrollin e ndotjes që rrjedh 
nga aktivitetet industriale, në veçanti, duke parandaluar dhe reduktuar 
mbeturinat, dhe reduktimin / minimizimin e emetimeve në ajër, ujë dhe tokë. 

 Ligji për Mbrojtjen e Ajrit nga Ndotja (Nr. 03/L-160) detyron operatorët e 
burimeve të ndotjes që të përdorin këto burime vetëm sipas kushteve 
teknike, dhe siç është përcaktuar në lejen mjedisore. Operatorëve gjithashtu 
u kërkohet të nxjerrin udhëzime të brendshme teknike dhe rregullore të cilat 
përcaktojnë funksionet e burimit të ndotjes, dhe monitorimin e emetimeve 
në atmosferë për raportime të mëvonshme në MMPH (Neni 9). Dispozitat e 
këtij ligji zbatohen për instalimet e djegies me fuqi termike më të madhe ose 
e barabartë me 50 MW (Neni 10). Vlerat kufitare të shkarkimeve për 
impiantet me djegie të mbeturinave përcaktohen nga Qeveria e Kosovës (neni 
11). 

 Ligji për Vetëqeverisjen lokale (2008/03-L040) rregullon çështjet që kanë të 
bëjnë me qeverisjen lokale në Kosovë. Përcakton kompetencat e komunave 
për të ofruar shërbime, duke përfshirë ato që lidhen me menaxhimin e 
mbeturinave (Neni 17). Ky ligj i jep autoritet komunave mbi zhvillimin lokal 
ekonomik, planifikimin urban dhe rural, përdorimin dhe zhvillimin e tokës, 
shëndetin publik, dhe mbrojtjen e mjedisit lokal. Të gjitha këto fusha mund të 
kenë ndikime direkte dhe të tërthorta mbi menaxhimin e mbeturinave. Ligji 
gjithashtu i jep autoritetin komunave për të përcaktuar tarifat (Neni 40). 

 Ligji për Ndërmarrjet Publike(Nr. DL-039-2008) rregullon çështjet e 
qeverisjes së korporatave të ofruesve të shërbimeve publike në Kosovë, duke 
përfshirë këtu edhe ofruesit e shërbimeve publike të mbeturinave. Ligji 
përcakton procedurat për emërimin e bordit të drejtorëve, drejtorit 
menaxhues, komisionet, etj. Rregullon marrëdhëniet në mes të Qeverisë, 
MZHE-së, NP-ve dhe atyre komunave ku ofrohen shërbime nga NP. Ligji bën 
dallimin e NP-ve regjionale dhe komunale. NP regjionale përbëhen nga një 
minimum prej tre komunave, ndërsa NP lokale përbëhen nga një ose dy 
komuna (Neni 3: Pronësia). Sipas Ligjit Nr. DL-039-2008, janë shtatë NP 
rajonale dhe katër kompani lokale të grumbullimit të mbeturinave që janë në 
pronësi të enklavave serbe. KMDK është NP Qendrore e identifikuar në Listën 
I të Ligjit. NP-të qendrore janë në pronësi të Qeverisë së Kosovës (neni 3: 
Pronësia). 
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 Ligji për Ndërtim (No.03/L –233) përcakton dispozitat që rregullojnë lëshimin 
e lejes së ndërtimit, kërkesat që demonstrojnë përputhshmërinë me lejen e 
ndërtimit, si dhe lëshimin e certifikatës së përdorimit brenda territorit të 
Kosovës. Një certifikatë e shfrytëzimit do të lëshohet kur plotësohen kushtet 
e mëposhtme: mbajtësi i lejes ndërtimore dhe / ose kontraktuesi i tij kanë 
hequr dhe deponuar të gjitha mbeturinat ndërtimore nga vendi i ndërtimit në 
një deponi të përshtatshme të mbeturinave ndërtimore e dedikuar 
specifikisht për këto qëllime (Neni 27: Certifikata e shfrytëzimit). Nevojitet një 
leje ndërtimore për prishjen e objekteve ekzistuese të ndërtimit (neni 14: 
Llojet për të cilat lëshohet leja e ndërtimit). MMPH është kompetent për 
dhënien e lejes ndërtimore për punët ndërtimore në: 

o Trajtimin e mbeturinave jo- të rrezikshme që mundësojnë djegien ose 
metodat kemikale me kapacitet më të madh se 70 ton në ditë; 

o Trajtimin e mbeturinave të rrezikshme duke përdorur djegien, 
metodat termike dhe/ose fizike, fiziko-kimike dhe metodat kimike, 
deponitë qendrore dhe/ose deponitë e mbeturinave të rrezikshme; 
dhe  

o Deponitë regjionale ose deponitë për zona me më shumë se 200,000 
banorë që kanë të bëjnë me mbeturina jo të rrezikshme (Shtojca Nr.1 
Lejet Ndërtimore). 

 Ligji për produkte dhe pajisje medicinale (No.03/L –188) përcakton rregullat 
dhe procedurat për prodhimin, kontrollin e cilësisë, klasifikimin, autorizimin e 
marketingut, regjistrimin, importin, tregtinë, farmakovigjilence, provat 
klinike, mbikëqyrjen e produkteve medicinale dhe pajisjeve medicinale në 
Kosovë, në mënyrë që qytetarët të kenë produkte medicinale të sigurta, 
efektive dhe cilësore. Produktet medicinale pa Licencë Importi apo pa 
autorizim të marketingut, të cilësisë së dyshimtë, me një afat të skadimit, ose 
i deponuar apo i përgatitur në kundërshtim me praktikat e mirë të 
distribuimit (PMD), ose që vërehet dëmtimi i tyre ose që nuk janë konsumuar 
plotësisht, duhet të shkatërrohen, përfshirë këtu edhe paketimin e tyre, në 
mënyrë që të parandalohet kërcënimi për jetën dhe shëndetin e njerëzve, 
shtazëve apo mjedisit. 

Procedurat për shkatërrimin e produkteve medicinale të papërdorshme do të 
përcaktohen në një akt nënligjor dhe në koordinim me MMPH, Ministrinë e 
Punëve të Brendshme, Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural. 
Shkatërrimi i produkteve medicinale të papërdorshme do të kryhet nga 
organet ligjore të autorizuara në Kosovë, në bazë të lejes së lëshuar nga 
autoritetet përkatëse (ose në rastin e preparateve radiofarmaceutike nga 
autoriteti përgjegjës për mbrojtjen kundër rrezatimit radioaktiv) (neni 25: 
Shkatërrimi i Produkteve Medicinale). 

 Ligji për produktet biocide (Nr. 03/L-119) përcakton dhe rregullon kushtet 
për vendosjen në treg dhe përdorimin e substancave aktive për prodhimin e 
produkteve biocide. Procedurat për menaxhimin e mbeturinave të substancës 
aktive të përfshira në produkte janë (Kreu VIII): 
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o Ripërdorimi ose riciklimi;  
o Neutralizimi i efekteve;  
o Kushtet për lëshim të kontrolluar, përfshirë vetitë e ujit të kulluar në 

raste të deponimit; dhe  
o Kushtet për djegie të kontrolluar. 

Direktiva e Kornizës së Mbeturinave (2008/98 / EC) është bartur në kuadrin ligjor të 
Kosovës, por nevojiten edhe disa përshtatje dhe ndryshime për bartjen dhe përshtatjen 
e plotë të saj. Përshtatja e legjislacionit në sektorin e menaxhimit të mbeturinave nuk 
është kompletuar. Në veçanti, disa direktiva të veçanta që merren me trajtimin e degëve 
të veçanta të furnizimit të mbeturinave dhe ndotësve akoma nuk janë përshtatur. AMMK 
dhe MMPH kanë përfshirë kohët e fundit, në Raportin mbi Gjendjen e mbeturinave dhe 
Kimikateve, një rekomandim për "Kompletimi i bazës ligjore dhe zbatimi efikas i ligjeve 
në sektorin e mbeturinave dhe atë të kimikateve." 16 Kështu, edhe pse është bërë progres 
pozitiv përgjatë viteve të fundit, nevojiten angazhime shtesë për të përshtatur pjesët e 
mbetura të legjislacionit të mbeturinave të BE-së. 

Një projekt i financuar nga Komisioni Evropian për të mbështetur menaxhimin e 
mbeturinave në Kosovë  ka shqyrtuar statusin e përshtatjes së Direktivave të 
mbeturinave në Kosovë dhe kjo është paraqitur në Tabelën  6-1. 

Tabela 6-1: Statusi i përshtatjes së Direktivave të BE-së në Kosovë 

Nr Direktivat e Mbeturinave të EU / Ligjet Statusi i përshtatjes së tyre në Kosovë 

1 

Direktiva Nr. 75/439/EEC e datës  16 Qershor  1975 
“për deponimin e vajrave të përdoruara” e 
amandamenduar nga Direktiva Nr. 87/101/EEC, 
91/692/EEC, 2000/76/EC dhe 2008/98/EC (e 
shfuqizuar nga Direktiva Nr. 2008/98/EC që nga data 
12.12.2010) 

I përshtatur 

2 

Direktiva Nr. 86/278/EEC e datës 12.06.1986 “për 
mbrojtjen e mjedisit, dhe në veçanti për dherat, kur 
llumi i ujërave të zeza përdoret në bujqësi” 
amandamenduar nga Direktiva Nr. 91/692/EEC, 
Rregullorja Nr.EC/807/2003 dhe Nr. EC/219/2009 

Nuk është përshtatur 

3 

Direktiva  Nr. 91/689/EEC e datës 12.12.1991 “për 
mbeturinat e rrezikshme” amandamenduar me 
Direktivën Nr.94/31/EC dhe 2008/98/EC dhe 
Rregulloren Nr.EC/166/2006 (zëvendësuar nga 
2008/98/EC që nga data 12.12.2010) 

Parcialisht i përshtatur përmes Ligjit për 
Mbeturina dhe UA Nr. 1/2011 për 
"Menaxhimin e Mbeturinave nga gypat 
fluoroshent që përmbajnë merkur" 

                                                      

 

16 Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor dhe Agjencioni për Mbrojtjen e Mjedisit në Kosovë (2014) 
Raport i Gjendjes së Mbeturinave dhe Kemikateve, http://www.ammk-
rks.net/repository/docs/Raport_Waste_and_Chemicals_2014.pdf 

http://www.ammk-rks.net/repository/docs/Raport_Waste_and_Chemicals_2014.pdf
http://www.ammk-rks.net/repository/docs/Raport_Waste_and_Chemicals_2014.pdf
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Nr Direktivat e Mbeturinave të EU / Ligjet Statusi i përshtatjes së tyre në Kosovë 

4 

Parlamenti Europian dhe Direktiva e Këshillit Nr. 
94/62 / EC e datës 20.12.1994 "për paketimin dhe 
paketimin e mbeturinave", amandamenduar me 
Rregulloren Nr EC / 1882/2003 si dhe EC / 219/2009 
dhe Direktiva Nr. 2004/12 / EC dhe 2005/20 / EC 

E përshtatur parcialisht: është e 
nevojshme të përcaktohen caqet e 
grumbullit të ndarë të mbeturinave dhe 
një sistem për të përmirësuar aspektin e 
përgjegjësisë së prodhuesit 

5 

Direktiva e Këshillit Nr.96 / 59 / EC e datës  
16.09.1996 "për deponimin të bifenileve të 
polikloruara dhe triphenylit të poliklorinuar (PCB / 
PCT)", amandamenduar me Rregulloren Nr EC / 
596/2009 

E përshtatur. Ekziston një UA që 
përcakton se si të grumbullohen dhe si të 
trajtohen PCB vajrat. 

6 

Direktiva e Këshillit Nr. 1999/31 / EC e datës 
26.04.1999 "për deponimin e mbeturinave", 
amandamenduar me Rregulloret Nr.EC/1882/2003 
dhe EC / 1137/2008 

E përshtatur. UA për menaxhimin e 
deponive është i njëjtë me Direktivën 
1999/31/CE. Ekziston një UA specifik  
(01/2009) mbi kriteret e ndërtimit të 
deponive. 

7 

Direktiva 2000/53 / EC e Parlamentit Evropian dhe e 
Këshillit e datës 18.09.2000 "për automjetet 
mbeturinë", amandamenduar me Vendimet 
2002/525/EC, 2005/63/EC, 2005/437/EC, 
2005/438/EC, 2005/673/EC, 2008/689/EC, 
2010/115/EC dhe Direktiva Nr.2008/33/EC, 
2008/112/EC 

E përshtatur pjesërisht në UA Nr. 
02/2009 për menaxhimin e automjetet e 
hedhura dhe mbeturinat e tyre 

8 

Direktiva 2002/95/ EC e Parlamentit Evropian dhe e 
Këshillit e datës 27.01.2003 "Për kufizimin e 
përdorimit të substancave të caktuara të rrezikshme 
në pajisjet elektrike dhe elektronike", 
amandamenduar  me Vendimet Nr. 2005/618/EC, 
2005/717/EC, 2005/747/EC, 2006/310/EC, 
2006/690/EC, 2006/691/EC, 2006/692/EC, 
2008/385/EC, 2009/428/EC, 2009/443/EC, 
2010/122/EU, dhe Direktivën Nr. 2008/35/EC 

Nuk është përshatur. Koordinimi me 
Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë është 
qenësor për implementimin e Direktivës 
ROHS  

9 

Direktiva Nr. 2002/96/EC e Parlamentit Evropian dhe 
e Këshillit e datës 27.01.2003 "për mbeturinat e 
pajisjeve elektrike dhe elektronike (MPEE)", 
amandamenduar me Direktivën 2003/108/EC 
2008/34/EC dhe 2008/112/EC; 

Nuk është përshtatur. Është e nevojshme 
të lëshohet një UA që i dedikohet 
menaxhimit të MPEE 

10 
Standardi Evropian EN 50419 "në shënimin e 
pajisjeve elektrike dhe elektronike", në përputhje me 
Nenin 11 (2) të Direktivës MPEE 

Nuk është përshtatur. Është e nevojshme 
të lëshohet një UA që i dedikohet  
menaxhimit të MPEE 

11 

Vendimi i Këshillit 2003/33 / EC i datës 19 Dhjetor 
2002 që përcakton kriteret dhe procedurat për 
pranimin e mbeturinave në deponi në pajtim me 
Nenin 16 dhe Shtojcën II të Direktivës 1999/31 / EC 

E përshtatur pjesërisht në UA për 
menaxhimin e deponive. Është e 
nevojshme të modifikohet UA që të jetë 
në përputhshmëri me Vendimin 
Evropian. 
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Nr Direktivat e Mbeturinave të EU / Ligjet Statusi i përshtatjes së tyre në Kosovë 

12 

Direktiva 2006/66/EC e Parlamentit Evropian dhe e 
Këshillit e 06.09.2006 "për bateritë dhe akumulatorët 
dhe mbeturinat nga bateritë dhe akumulatorët", që 
shfuqizon Direktivën Nr 91/157/EEC, 
amandamenduar  me Direktivën 2008/12/EC dhe 
Direktivën Nr. 2008/103/EC; Vendimet e Komisionit 
2008/763/EC, 2009/603/EC, 2009/851/EC 

E përshtatur parcialisht me Udhëzimin 
Administrativ Nr. 02/07 për mbeturinat 
nga bateritë dhe akumulatorët e 
shpenzuar. Është e nevojshme të 
përcaktohen caqe të ndara të 
grumbullimit. 

13 

Direktiva 2006/21 / EC e Parlamentit Evropian dhe e 
Këshillit e 15.03.2006 "Për menaxhimin e 
mbeturinave nga industritë nxjerrëse" dhe 
amandamendimin e  Direktivës Nr 2004/35/EC dhe 
Rregulloren EC/596/2009 amandamenduar nga 
Vendimet e Komisionit 2009/335/EC, 2009/337/EC, 
2009/358 /EC, 2009/359/EC, 2009/360/EC 

Pjesërisht e përshtatur në O2 UA 
menaxhimi i mbeturinave 

14 

Direktiva 2008/98/EC e Parlamentit Evropian dhe e 
Këshillit të datës 19.11.2008 "Për mbeturinat" (në 
fuqi që nga 12.12.2010) (i ashtuquajturi "Direktiva e 
Kornizës së Mbeturinave") 

Pjesërisht e përshtatur, më shumë detaje 
në TP (Shtojca 1) 

 

6.2 Përmbledhje e Vlerësimit 

Një vlerësim nëse legjislacioni mbeturinave në Kosovë është në përputhje me parimet e 
përcaktuara nga legjislacionin e mbeturinave të BE-së është dhënë në Tabelën 6-2. 
Statusi i legjislacionit të mbeturinave është notuar nga 1 deri në 3, ku: 

 Nota 1= nuk është në përputhshmëri me legjislacionin EU-së për mbeturina. 

 Nota 2= është pjesërisht në përputhje me legjislacionin e BE-së për mbeturina. 

 Nota 3= është në përputhshmëri të plotë me legjislacionin e BE-së për mbeturina. 

Tabela 6-2: Vlerësimi i Legjislacionit të Mbeturinave 

Kriteri Vlerësimi 

Legjislacioni është në përputhshmëri 
me parimet e vendosura nga 
Legjislacioni i BE-së për mbeturina 

Nota  2 - disa direktiva janë përshtatur plotësisht, disa prej 
tyre janë përshtatur pjesërisht, dhe një numër i vogël nuk 
janë përshtatur aspak. E rëndësishme është se, Direktiva e 
Kornizës së Mbeturinave (2008/98 / EC) nuk është 
përshtatur plotësisht, ku caqet dhe sistemet e ndërlidhura 
zbatuese, për paketimin, MPEE, bateritë, akoma nuk janë 
përshtatur. Përderisa Ligji për Mbeturina përcakton parimet 
e hierarkisë dhe përgjegjësinë e prodhuesit, hierarkia nuk 
është përshtatur saktë, dhe mekanizmat e përgjegjësisë 
prodhuesit pothuajse nuk janë fare prezente. 
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7.0 Statusi i Planifikimit dhe Dokumentet 

Strategjike 

7.1 Parathënie 

MMPH ka përgatitur dy dokumente që do të ofrojnë udhëzime për të gjitha investimet 
në fushën e mbeturinave. Zhvillimi hap-pas-hapi i një koncepti strategjik për menaxhimin 
e mbeturinave në Kosovë do të arrihet bazuar në vizionin e përcaktuar të Strategjisë së 
Republikës së Kosovës për Menaxhimin e Mbeturinave 2013-2022 (nga këtu e tutje 
Strategjia). 17 Strategjia është mbështetur nga Plani i Republikës së Kosovës për 
Menaxhimin e Mbeturinave, - një dokument punues që paraqet një program operacional 
për zbatimin e Strategjisë. 

Strategjia është dokumenti kryesor planifikues në Kosovë. Autorizohet nga Ligji për 
Mbeturinat dhe bazohet në parimet e përcaktuara në këtë ligj. Për shembull, ajo 
fokusohet në përafrimin e zhvillimin ekonomik, prioritizimin e duhur të menaxhimit të 
mbeturinave përmes hierarkisë së mbeturinave (edhe pse hierarkia nuk duket se 
korrespondon me Direktivën e Kornizës së Mbeturinave), aplikimi i parimit ndotësi 
paguan, dhe zbatimi i zgjeruar i parimit të përgjegjësisë së prodhuesit cila parasheh që 
prodhuesit marrin përgjegjësinë për kostot e menaxhimit të produkteve në fund të jetë 
gjatësisë së tyre. 

Strategjia synon të harmonizohet me kornizën legjislative të KE. Palët kryesore të 
interesit për zbatimin e Strategjisë janë MMPH dhe komunat, me MZHE dhe ofruesit e 
shërbimeve kanë një rol të rëndësishëm. Aktualisht, Strategjia duket se varet shumë nga 
mbështetja e donatorëve në kontekstin e investimeve dhe atë të ngritjes së 
kapaciteteve.  

Objektivat kryesore të Strategjisë janë që të krijojnë një sistem të qëndrueshëm të 
menaxhimit të mbeturinave brenda Kosovës. Parimet themelore për realizimin e 
objektivave të Strategjisë janë: 

 Reduktimi i mbeturinave që vijnë nga burimi; 

 Reduktimi i sasisë së mbeturinave që hedhen; 

 Zhvillimi i infrastrukturës për një qasje të integruar për administrimin e 
mbeturinave; 

 Zvogëlimi i rrezikut përmes menaxhimit adekuat të mbeturinave; 

 Rritja e punësimit; dhe 

 Trajnimit i stafit, zyrtarëve dhe publikut. 

                                                      

 

17 Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor (2013) Strategjia e Republikës së Kosovës për 
Menaxhimin e Mbeturinave: 2013 - 2022, www.kryeministri-
ks.net/repository/docs/STRATEGY_OF_THE_REPUBLIC_OF_KOSOVO__on_WASTE_MANAGEMENT.pdf 

http://www.kryeministri-ks.net/repository/docs/STRATEGY_OF_THE_REPUBLIC_OF_KOSOVO__on_WASTE_MANAGEMENT.pdf
http://www.kryeministri-ks.net/repository/docs/STRATEGY_OF_THE_REPUBLIC_OF_KOSOVO__on_WASTE_MANAGEMENT.pdf
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Strategjia do të mbushë zbrazëtirat e Ligjit për Mbeturina dhe kornizat ndihmëse të 
menaxhimit të mbeturinave duke vendosur objektiva të matshme dhe vendosjen e 
afateve për përmbushjen e tyre. 

Plani i Republikës së Kosovës për Menaxhimin e Mbeturinave 2013-2017 (nga këtu e 
tutje Planit Kombëtar i Menaxhimit të Mbeturinave, ose PKMM) është dokumenti i 
radhës për nga rëndësia i autorizuar nga Ligji për Mbeturina. 18 Shërben si një mjet për 
zbatimin e Strategjisë nëpërmjet një kornize konkrete të veprimit, buxhetit dhe 
burimeve të financimit. 

PKMM synon të veprojë në përputhje me Strategjinë për Menaxhimin e Mbeturinave 
dhe Ligjit për Mbeturina. Objektivat kryesore të PKMM-së janë: 

 Forcimi i i sistemit për menaxhimin e mbeturinave; dhe 

 Zvogëlimin e sasisë së mbeturinave të gjeneruara. 

Prioritetet e PKMM-së janë të njëjta me ato të  Strategjisë, dhe përfshijnë:  

 Zvogëlimin e mbeturinave të gjeneruara dhe hedhjes së tyre; 

 Zhvillimi i infrastrukturës për një sistem efektiv të menaxhimit të mbeturinave; 

 Zvogëlimin e rrezikut nga mbeturinat; 

 Rritjen e punësimit; 

 Ngritjen e kapaciteteve për menaxhimin e mbeturinave; 

 Përmirësimi i grumbllimit të mbeturinave komunale; 

 Edukimi i publikut, dhe ngritja e vetëdijes publike; 

 Draftimi i legjislacionit dhe instruksionet për menaxhimin e mbeturinave; 

 Përcaktimi i saktë, dhe inventarizimi i mbeturinave të rrezikshme; 

 Menaxhimi i i mbeturinave të trashëguara; dhe 

 Zbatimi i zgjeruar i përgjegjësisë së prodhuesit për mbeturinat. 

Kostoja totale e investimeve të planifikuara arrin vlerën prej €45 milionë. Projektet 
klasifikohen sipas prioritetit (afatshkurtër dhe afatmesme), niveli i fondeve (˂ €1million, 
€1- 3 milion €, dhe ˃ €3 milion), dhe burimet e financimit (donatorëve dhe buxheti i 
konsoliduar i Kosovës). Pjesa më e madhe e investimeve pritet të financohet nga 
donatorët (88%). PKMM përcakton kriteret për përzgjedhjen e projekteve prioritare që 
do të financohen nga buxheti i Kosovës dhe institucionet financiare ndërkombëtare 
(IFN). Këto kritere përmbajnë faktorin e peshës si në vijim: 

 Mbrojtja e shëndetit (30%); 

 Ndikimi ekologjik (30%); 

 Vendet kulturore dhe historike (20%); dhe  

 Produktiviteti ekonomik (20%).  

                                                      

 

18 Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor (2013) Plani i Republikës së Kosovës për Menaxhimin e 
Mbeturinave (PRKMM): 2012 – 2016, http://mmph.rks-
gov.net/repository/docs/+PRKMM_Ang_701821.pdf 

http://mmph.rks-gov.net/repository/docs/+PRKMM_Ang_701821.pdf
http://mmph.rks-gov.net/repository/docs/+PRKMM_Ang_701821.pdf
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Ministria e Mjedisit ka përgatitur edhe një Master Plan për Projektet Prioritare në 
Infrastrukturën për Menaxhimin e Mbeturinave. Ky Master Plan përcakton objektivat 
sasiore dhe cilësore dhe caqet në nivelin kombëtar dhe lokal. Objektivat e Master Planit 
janë parandalimi i mbeturinave, ndarjen e mbeturinave, si dhe riciklimi e trajtimi i tyre 
para deponimit. Master Plani përcakton projektet prioritare të cilët autorët e këtij 
dokumenti besojnë se do të kontribuojë në realizimin e objektivave / caqeve. 19 

Në nivel lokal, dokumentet kryesore për mbeturina janë Planet për Menaxhimin e 
Mbeturinave. Sipas Ligjit të Mbeturinave, Planet Lokale të Menaxhimi të Mbeturinave 
duhet të punohen nga secila prej 38 komunave të Kosovës, edhe pse Ligji për Mbeturina 
lejon zhvillimin e planeve të përbashkëta lokale të menaxhimit të mbeturinave me më 
shumë se një komunë. Komunat duhet të ofrojnë një kornizë të planifikimit për 
menaxhimin e mbeturinave komunale dhe mbeturina tjera specifike që bien brenda 
juridiksionit lokal të tyre. 

Është menduar se Planet e Manaxhimit Lokal të Mbeturinave duhet të krijojnë një sistem 
efektiv të menaxhimit të mbeturinave në nivel lokal. Planet lokale të menaxhimit të 
mbeturinave ofrojnë udhëzime për zgjerimin e shërbimeve të mbeturinave komunale, 
mjetet dhe praktikat për minimizimin e gjenerimit të mbeturinave, masat për arritjen e 
përputhshmërisë së shërbimeve me standardet e përcaktuara, zhvillimin e 
infrastrukturës së mbeturinave lokale, mbrojtjen nga mbeturinat dhe mbrojtjen e 
mjedisit nga ndikimet negative të mbeturinave, mbylljen e deponive ilegale, dhe 
buxhetet. 

Në kohën kur është bërë ky vlerësim, vetëm 14 komuna kanë punuar Planet Lokale të 
Menaxhimit të Mbeturinave. Komunat që kishin bërë këto plane ishin: Prishtina, Prizreni, 
Hani i Elezit, Vitia, Deçani, Juniku, Peja, Malisheva, Graçanica, Kllokoti, Ranilluga, 
Parteshi, Novobërdëa dhe Kamenica. 

7.2 Përmbledhje e Vlerësimeve 

Një vlerësim i planifikimit dhe dokumenteve strategjike, jepet në Tabelën 7-1. Kriteret e 
listuara janë notuar nga 1 deri në 3. 

 Nota 1 = dështon të përmbush kriteret e vlerësimit. 

 Nota 2 = parcialisht përmbush kërkesat e kriterit të vlerësimit. 

 Nota 3 = përmbush në tërësi kriterin e vlerësimit. 
 

                                                      

 

19 EPEM, SLR dhe ISPE (2016) Mbështetje e Menaxhimit të Mbeturinave në Kosovë,  
Një projekt i financuar nga BE i menaxhuar nga Zyra e unionit Evropian në Kosovë, 
EuropeAid/133800/C/SER/X, Data e Qasjes: 6 Maj 2016, E mundshme në: www.waste-management-
kosovo.org/#!task-3/ch5h 

http://www.waste-management-kosovo.org/#!task-3/ch5h
http://www.waste-management-kosovo.org/#!task-3/ch5h
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Tabela 7-1: Vlerësimi i Planifikimit dhe Dokumentet Strategjike 

Kriteri Vlerësimi 

Janë punuar një mori e Planeve të 
Menaxhimit të Mbeturinave të 
konsultuara në mënyrë adekuate që 
mbulojnë të gjithë territorin e vendit 
(DKM Nenet 28, 30, 31) 

Nota 1 - Strategjia Kombëtare e Menaxhimit të Mbeturinave 
(2013 - 2022) dhe Plani i Menaxhimit të Mbeturinave (2013 
- 2017) janë publikuar; Megjithatë, shumë prej Planeve 
Komunale të Menaxhimit të Mbeturinave ende nuk janë 
hartuar (vetëm 14 prej 38 komunave i kanë punuar këto 
plane). 

Të gjitha PMB vlerësojnë në mënyrë të 
saktë skemat e reja të grumbullimit dhe 
lokacionin e kërkesave tjera 
infrastrukturore (DKM Neni  28) 

Nota 1 - Plani Kombëtar i Menaxhimit të Mbeturinave 
përfshin disa referime të përgjithshme për përmirësimin e 
shërbimeve të riciklimit ose krijimin qendrave për ndarjen e 
mbeturinave ku mund të merren mbeturinat e riciklueshme, 
por ka shumë pak informata specifike, dhe kjo nuk vlerëson 
në mënyrë të saktë nevojën për infrastrukturë për të 
përmbushur caqet e BE së. Në nivel lokal, mungesa e 
planeve për shumicën e komunave, si dhe cilësia e 
ndryshme e atyre që ekzistojnë, do të thotë se ka një 
mungesë të planifikimit për sistemet e reja të grumbullimit 
dhe infrastrukturës. Përgjegjësitë e sakta për Planet 
Kombëtare dhe ato Komunale do të dihen kur të 
përcaktohen qartë në Ligjin për Mbeturinat (i cili në fakt do 
të thotë se të gjitha aspektet e përmendura në ligj janë të 
mbuluara në të dyja nivelet). 

Është punuar një strategji për 
reduktimin e mbeturinave të 
biodegradueshme komunale (MBK) që 
dërgohen në deponi (DKM Neni 28) 

Nota 2 - janë bërë objektivat për deponimin e MBK në 
deponi por nuk ka strategji të besueshme se si do të arrihen 
këto objektiva. 

Janë punuar planet e parandalimit të 
mbeturinave / aktivitetet janë duke u 
ndërmarrë (DKM Neni 9 dhe 29) 

Nota 1 – Plani Kombëtar i Menaxhimit të Mbeturinave 
thekson nevojën për të reduktuar sasinë e rrezikut  nga 
mbeturinat por nuk është bërë asnjë program i aktiviteteve. 
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8.0 Cilësia e të dhënave në Menaxhimin e 

Mbeturinave 

8.1 Parathënie 

AMMK ka përgjegjësi për mbledhjen dhe raportimin e të dhënave kombëtare për 
menaxhimin e mbeturinave në Kosovë. Në Raportin mbi Gjendjen Mbeturinave dhe 
Kemikateve, publikuar në vitin 2014, AMMK dhe MMPH kanë  rekomanduar se duhet 
kushtuar rëndësi në "Zhvillimi e Sistemit Informativ për Mbeturina dhe Hartografimi i të 
dhënave ". Një Sistem i Informacionit të Mbeturinave më pas është zhvilluar i financuar 
nga KE për të mbështetur Menaxhimin e Mbeturinave në Kosovë. 20 Ekziston shpresa se 
Sistemi Informativ i Meturinave do të standardizojë kërkesat e raportimit, përkufizimet, 
njësitë dhe terminologjinë në të gjitha nivelet administrative.21 AMMK organizon vizita 
në të gjitha komunat, për të trajnuar stafin se si të përdorin sistemin online të 
raportimit. Pa trajnim, AMMK dyshon se komunat dhe bizneset do të jenë të aftë, ose të 
interesuar në, për të  përdorur sistemin e raportimit online, pasi që mendohet se 
komunat kanë mungesë të kapaciteve dhe njohurive. 

Sistemi informativ i mbeturinave do të përfshijë: 

 Të dhënat e mbeturinave dhe regjistri i mbeturinave; 

 Të dhënat nga raportet për zbatimin dhe përmbushjen e Strategjisë dhe 
planeve për menaxhimin e mbeturinave; 

 Të dhënat për planet e menaxhimit të mbeturinave nga operatorët dhe 
prodhuesit; 

 Regjistri i laboratorëve të cilat ekzaminojnë vetitë kimike dhe fizike të 
mbeturinave; 

 Regjistri dhe të dhënat e licencave të lëshuara për menaxhimin e 
mbeturinave; 

 Regjistri dhe të dhënat e lejeve të lëshuara për importin, eksportin dhe 
tranzitin e mbeturinave; 

 Të dhënat për sasinë dhe llojet e mbeturinave të importuara, eksportuara dhe 
transportuara; 

 Shënimet për legjislacionin, planet, projektet dhe kahet e zhvillimit të 
menaxhimit të mbeturinave; dhe 

 Një set të indikatorëve mjedisor për mbeturina. 

                                                      

 

20 EPEM, SLR dhe ISPE (2016) Mbështetje e Menaxhimit të Mbeturinave në Kosovë,  
Një projekt i financuar nga BE i menaxhuar nga Zyra e unionit Evropian në Kosovë, 
EuropeAid/133800/C/SER/X, Data e Qasjes: 6 Maj 2016, E mundshme në:: http://www.waste-
management-kosovo.org/#!about2/c1oan 
21 Sistemi Informativ i Menaxhimit të Mbeturinave (2016) Faqja fillestare, Data e Qasjes: 6 Maj 2016, E 
mundshme në: http://192.185.90.120/~wwlogicp/waste/index.php/en/ 

http://www.waste-management-kosovo.org/#!about2/c1oan
http://www.waste-management-kosovo.org/#!about2/c1oan
http://192.185.90.120/~wwlogicp/waste/index.php/en/
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Ligji për mbeturina kërkon nga komunat, pronarët e mbeturinave, prodhuesit e 
mbeturinave, dhe personave të licensuar që merren me mbeturina të prodhojnë raporte 
vjetore për të dhënat e menaxhimit të mbeturinave. Raportet duhet të përfshijnë detaje 
për llojin, përmbajtjen, procesimin, riciklimin, depozitimin dhe deponimin e 
mbeturinave. Për kualitetin e këtyre të dhënave është përgjegjës inspektorati i mjedisit 
në MMPH dhe në nivelin komunal, megjithatë, duke pasur parasysh se ka pak inspektor 
në dispozicion ka të ngjarë që të mos ketë sukses si pasojë e mungesës së resurseve. 

Mbledhja qendrore e informatave dhe menaxhimi i databazës është përgjegjësi e 
AMMK. Agjencia pranon informacione prej komunave, KRM-ve, KMDK-së, dhe 
organizatave qeveritare / jo-qeveritare. Në realitet, sistemi raportues është i dobët, 
grumbullimi i të dhënave nuk përbën prioritet, dhe shfrytëzimi i të dhënave nuk është 
konsistent për të marrë  vendime planifikuese.  Sistemi Informativ për Mbeturina, nëse 
bëhet si duhet, mund të ndihmojë në përmirësimin e kualitetit të të dhënave të 
raportuara. Megjithatë, si i tilla akoma varet nga të dhënat që ofrohen dhe procesohen 
nga gjeneruesit e mbeturinave, grumbulluesit e mbeturinave, dhe operatorët objekteve 
të menaxhimit të mbeturinave. 

Një listë kombëtare e mbeturinave përdoret për kalsifikimin e mbeturinave sipas llojit. 
Lista dallon nga lista e BE-së dhe Qeveria ka lëshuar udhëzuesin se si të harmonizohen 
këto dy lista. 

8.1.1 Mbeturinat komunale 

Mbeturinat komerciale grumbullohen nga mbeturinat e konsumatorëve shtëpiak përmes 
KRU-ve. Mbeturinat komunale përfshijnë mbeturinat shtëpiake dhe komerciale. Sasia 
totale e mbeturinave komunale të grumbulluara gjatë vitit 2012 është vlerësuar të jete 
607,000 ton (Tabela 8-1). Në total, 59% e mbeturinave komunale janë marrë  sipas 
sistemit derë më derë gjatë 2012, gjersa 41% janë grumbulluar nga banimi kolektiv 
përmes sistemit kolektiv. Është e rëndësishme të përmendet se këto të dhëna janë 
marrë nga një hulumtim, në vend se të merreshin prej matjeve direkte të mbeturinave të 
gjeneruara. 22 Të dhënat e raportuara paraqesin një përafrim të të dhënave bazuar në 
përgjigjet e marra përmes intervistave me "menaxherët e kompanive". Gjithashtu, nuk 
është e qartë nga raporti nëse të dhënat janë përshtatur për të reflektuar raportin e 
premisave të cilët nuk kanë pranuar shërbime të grumbullimit të mbeturinave. 

                                                      

 

22 Agjencia e Statistikave të Kosovës (2013) Hulumtimi i Mbeturinave Komunale 2012, Dhjetor 2013, 
https://ask.rks-gov.net/ENG/enviroment/publications/doc_download/1141-municipal-waste-survey-2012 

https://ask.rks-gov.net/ENG/enviroment/publications/doc_download/1141-municipal-waste-survey-2012
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Tabela 8-1: Sasia e Mbeturinave të Sipas Llojit të Grumbullimit, 2012 

Vendi i grumbullimit 

Sistemi sjellës / 
Grumbullimet 

kolektive 

Grumbullimi derë 
më derë 

Total 

‘000 ton 

Prishtina me Regjion 99 149 248 

Regjionet tjera të Kosovës 150 209 359 

Kosova në Total 249 358 607 

Burimi: Agjencia e Statistikave të Kosovës (2013) Hulumtimi i Mbeturinave Komunale 2012, Dhjetor 2013, 
https://ask.rks-gov.net/ENG/enviroment/publications/doc_download/1141-municipal-waste-survey-2012 

Tabela 8-2: Sasia e Mbeturinave të Grumbulluara Për Kokë Banori, 2012 

Vendi i Grumbullimit 
Sasia e grumbulluar 

Popullsia 

Mbeturina të 
gjeneruar për banor 

‘000 ton kg 

Prishtina me Regjion 249 483,048 515 

Regjionet tjera të Kosovës 358 1,332,522 269 

Kosova në Total 607 1,815,606 334 

Burimi: Agjencia e Statistikave të Kosovës (2013) Hulumtimi i Mbeturinave Komunale 2012, Dhjetor 2013, 
https://ask.rks-gov.net/ENG/enviroment/publications/doc_download/1141-municipal-waste-survey-2012 

Të dhënat tregojnë se në Kosovë mesatarisht për një person janë grumbulluar 334 kg 
mbeturina. Dallime të mëdha janë vërejtur ndërmjet regjioneve, përderisa në Prishtinë 
janë grumbulluar 515 kg të mbeturinave komunale për kokë banori, në regjionet tjera 
kjo vlerë ishte 269 kg për kokë banori. 

Përbërja e mbeturinave komunale në Kosovë është paraqitur në Figurën 8-1. Kjo 
përbërje është bazuar në analizat mbi përbërjen e mbeturinave të bëra në katër qytete 
të Kosovës prej nga i kanë marrë këto informacione për të punuar Planet e tyre 
Komunale të Menaxhimit të Mbeturinave. 23 

                                                      

 

23 Qytetet ishin: Prishtinë, Prizren, Viti dhe Hani i Elezit. 

https://ask.rks-gov.net/ENG/enviroment/publications/doc_download/1141-municipal-waste-survey-2012
https://ask.rks-gov.net/ENG/enviroment/publications/doc_download/1141-municipal-waste-survey-2012
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Figura 8-1: Përbërja e mbeturinave komunale, 2012 (%) 

 

Burimi: Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor dhe Agjencia Kosovare për Mbrojtjen e Mjedisit 
(2014) Raporti mbi Gjendjen e Mbeturinave dhe Kemikateve, http://www.ammk-
rks.net/repository/docs/Raport_Waste_and_Chemicals_2014.pdf 

Mbulimi i grumbullimit të shërbimeve MNK, paraqitur në Figurën 8-2, është rritur për të 
gjitha komunat ndërmjet viteve 2009 dhe 2013, por në vitin 2013 mesatarja në nivel 
vendi ishte vetëm 57%. Tonelata e mbeturinave e menaxhuar përmes këtyre sistemeve 
mund të pritet të rritet me zgjerimin e shërbimeve të grumbullimit të mbeturinave në të 
ardhmen. Shuma e MNK e grumbulluar në Prishtinë dhe në regjionet tjera rrethuese 
ndërmjet viteve 2007 dhe 2012 është paraqitur në tabelën 8-3. 
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Figure 8-2: Rritja e Mbulimit të Sistemit të Grumbullimit MNK 

 

 

Tabela 8-3: Mbeturinat që krijohen në Regjionin e Prishtinës krahasuar me 
Regjionet Tjera, 2007-2012 

 2007  2008  2009  2010³  2011  2012 

Sasia e MNK në ‘000 ton 

Regjioni i Prishtinës  182  198  218  222  230  249 

Regjionet tjera  148  153  187  293  352  358 

Totali në Kosovë 330  351  405  515  582  607 

Sasia e MNK në kg për kokë banori 

Regjioni i Prishtinës  364  396  436  511  488  515 

Regjionet tjera  93  96  117  226  278  269 

Total në Kosovë 157  167  193  297  335  334 

Burimi: Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor dhe Agjencia Kosovare për Mbrojtjen e Mjedisit 
(2014) Raporti mbi Gjendjen e Mbeturinave dhe Kemikateve, (2014), http://www.ammk-
rks.net/repository/docs/Raport_Waste_and_Chemicals_2014.pdf 
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8.1.2 Mbeturinat industriale 

Sipas një hulumtimi të bërë nga Agjencia e Statistikave të Kosovës, në vitin 2010 sasia e 
mbeturinave industriale ishte 580,154 ton. Prej kësaj, 36,241 ton (6%) janë konsideruar 
të jenë të rrezikshme dhe të tjerat janë konsideruar si jo të rrezikshme (94%).24 Tabela 8-
3 paraqet origjinën sektoriale të mbeturinave ashtu siç është raportuar nga KEPA.  

Tabele 8-4: Origjina Sektoriale e Mbeturinave industriale (ton) 

Grupi Lloji i industrisë 
Mbeturina jo të 

rrezikshme 
Mbeturina të 

rrezikshme 

14  Miniera dhe gurore 172,689 35,501 

15-16  Ushqim pije dhe prodhimet e duhanit 297,182 550 

17-19  
Prodhimi i mbulesave nga lëkura; valixheve, 
çanta dore, këpucë, parzmore 

297 - 

20-22  Publikime dhe printime 445 85 

23-25  Prodhimi i gomave dhe produkteve të plastikës 3,451 0.3 

26  Prodhimi i produkteve tjera minerale jo-metalike 94,490 34 

27-29  Prodhimi i makinerive dhe pajisjeve 415 0.2 

30-35  Prodhimi i pajisjeve transportuese 0.5 - 

36  Prodhimi i Orendive 47 30 

37  Riciklimi 15,326 0.5 

40  Furnizimi i energjisë, gaz, dhe ujit të nxehtë. 11  - 

41  Kaptimi i ujit pastrimi dhe distribuimi  244  - 

Total  580,154  36,241 

Burimi: AKMM 

8.1.3 Mbeturinat Ndërtimore dhe të Demolimit 

Nuk ka të dhëna mbi gjenerimin, riciklimin ose deponimin e mbeturinave ndërtimore 
dhe të demolimit përveç të dhënave të vlerësuara nga AKMM bazuar në një supozim prej 

                                                      

 

24 Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor dhe Agjencioni për Mbrojtjen e Mjedisit në Kosovë (2014) 
Raport i Gjendjes së Mbeturinave dhe Kemikateve, http://www.ammk-
rks.net/repository/docs/Raport_Waste_and_Chemicals_2014.pdf 
 

http://www.ammk-rks.net/repository/docs/Raport_Waste_and_Chemicals_2014.pdf
http://www.ammk-rks.net/repository/docs/Raport_Waste_and_Chemicals_2014.pdf
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0.2 kg për kokë banori për ditë (duke dhënë një ngritje të vlerësuar prej 167,000 ton të 
mbeturinave për 2008/9) 

8.1.4 Rrjedhat Tjera të Mbeturinave 

MMPH dhe AKMM nuk grumbullojnë të dhëna për gjenezën e mbeturina e paketuara, 
mbeturinat e derivate, etj, e as përbërjen e tyre ose riciklimin për rrjedha specifike të 
mbeturinave si MPEE. 

8.1.5 Projeksionet e mbeturinave 

Ka të dhëna historike të limituara mbi të cilat mund të bazohen projeksionet për MNK. 
Projeksionet nuk paraqiten në Strategji e as në PKMM. Dy studime - një nga Banka 
Botërore, dhe tjetri i financuar nga IPA - kanë bërë projeksione për gjenerimin e MNK. 
Projeksionet aktualisht janë të njëjta. Çuditërisht, projeksionet për MNK nuk bazohen në 
statistikat e Kosovës për mbeturina të raportuara më sipër, por ato janë të bazuara në: 

1) Një vlerësim për kokë banori të gjenerimit të mbeturinave në zonat rurale dhe 
urbane; 

2) Shkallët e projektuara të rritjes për këto vlera; 
3) Ndryshimet në popullsi, dhe proporcioni i popullsisë në zonat rurale dhe urbane 

Pavarësisht rritjes prej 39% në parashikimin e gjenerimit të mbeturinave në mes të 2015-
2035 (shih Tabelën 8-4 më poshtë), shifrat e fituara për vitin 2035 janë edhe më poshtë 
se shifrat e sondazhit të Kosovës për vitin 2012 (të cilat janë vetëm për mbeturina të 
grumbulluara, duke mos futur edhe të dhënat për gjenerimin e mbeturinave). 

Tabela 8-5: Bazat për Projektimin e Gjenerimit të Mbeturinave Komunale në 
Kosovë 

  Njësia 2015 2020 2025 2030 2035 Ndryshimi 

Popullsia Nr. 1,827,231 1,876,250 1,913,467 1,931,282 1,934,790 5.9% 

Konsumi 
shtëpiak 

€ / vit 7,666 8,484 9,389 10,391 11,500 50.0% 

Urbanizimi  % 40 43 45 48 50 25.0% 

Popullsia 
Urbane 

Nr. 730,892 797,406 861,060 917,359 967,395 32.4% 

Rurale16 % % 60 58 55 53 50 -16,7% 

Popullsia 
Rurale 

Nr. 1,096,339 1,078,844 1,052,407 1,013,923 967,395 -11.8% 

MN Urban kg/ban/ditë 1 1 1 1 1 25.3% 

MN Rural kg/ban/ditë 0 0 0 0 0 12.6% 

Mbeturinat 
Urbane 

ton 240,098 277,141 316,621 356,888 398,182 65.8% 

Mbeturinat 
Rurale 

ton 160,065 162,237 163,009 161,759 158,966 -0.7% 

Total 
Mbeturina 

ton 400,164 439,377 479,630 518,647 557,149 39.2% 

Burimi: Bazuar në raportin e Bankës Botërore "Raporti i Vlerësimit të SWM për Kosovën"   
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Jo vetëm që ata duket të jenë bazuar në supozime mjaft të thella, për këtë arsye (i 
nevojshëm sipas rrethanave), por shifrat e dala duket të jenë të pa pabesueshme: kjo 
nuk do të thotë se shifrat e sondazhit janë domosdoshmërisht të sakta vetë, por baza për 
planifikimet e ardhshme duket e dobët duke pasur parasysh divergjencën e pikëpamjeve 
se sa mbeturina gjenerohen sot, dhe sa mund të gjenerohen pas 20 viteve. 

8.2 Përmbledhje e Vlerësimit 

Një vlerësim i situatës në lidhje me cilësinë e të dhënave të mbeturinave është dhënë në 
Tabelën 8-5. Secila nga kriteret e listuara janë notuar nga 1 deri në 3, ku: 

 Nota 1= elementi i listuar nuk është zbatuar ose mungesë e të dhënave. 

 Nota 2=  elementi i listuar ekziston për ka shqetësime për kualitetin/saktësinë. 

 Nota 3=  elementi i listuar është i përshtatshëm dhe i duhur sipas qëllimit. 

Tabela 8-6: Vlerësimi i cilësisë së të dhënave për mbeturinat 

Kriteri Vlerësimi 

Ekziston lista e mbeturinave e cila është 
e përshtatur me Listën Evropiane të 
Mbeturinave (LeM) dhe e cila aplikohet 
në praktikë. 

Nota 2 - Ekziston lista kombëtare e mbeturinave por nuk 
është në tërësi e përputhur me listën e BE-së për mbeturina 

Ekzistojnë të dhënat mbi gjenerimin e 
tanishëm dhe të projektuar të 
mbeturinave për të mundësuar 
planifikimin të  arsyeshëm / 
qëndrueshëm të infrastrukturës së 
mbeturinave (DKM Neni 28) 

Nota 1– ekzistojnë projeksione për MNK në fuqi për vitin 
2035 (bazuar në rritjen e popullsisë dhe urbanizmit, norma 
mesatare e rritjes është 2% e cila është e arsyeshme). 
Megjithatë, shifrat e fituara janë në kundërshtim me të 
dhënat ekzistuese të hulumtimit, dhe nuk duket se ka 
projeksione për rrjedhat e tjera të mbeturinave. 

 

Ekzistojnë të dhënat për të mundësuar 
monitorimin e saktë të progresit 
kundrejt MNK, N&D, EPR dhe caqet e 
deponimit (DKM dhe Direktiva e 
Rrjedhës së Mbeturinave) 

Nota 1 –Nuk ka të dhëna për të mundësuar kalkulimin e 
saktë për çdo njërin cak. 

Ka të dhëna për sasinë e mbeturinave 
të rrezikshme dhe menaxhimin e tyre 
(DKM Neni 17)  

Nota 1 –Disa të dhëna ekzistojnë, por të dhënat mbi 
metodën e menaxhimit janë të dobëta.  
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9.0 Bartja/përshtatja e Caqeve dhe 

Performanca Aktuale 

9.1 Parathënie 

9.1.1 Objektivat e Menaxhimit të Mbeturinave 

Strategjia e Republikës së Kosovës për Menaxhimin e Mbeturinave përcakton objektivat 
siç është paraqitur në Tabelën 9-1 dhe tabelën 9-2. Këto objektiva nuk janë të përfshira 
në Ligjin për Mbeturina që do të thotë se baza ligjore për zbatimin e objektivave në nivel 
rajonal / lokal është shumë e kufizuar. PKMM do duhej të reflektonte Strategjinë, dhe 
Planet Lokale do duhej të jenë në një linjë me PKMM. Nëse nevojitet që objektivat 
përkatëse të arrihen, atëherë ajo do të ndihmonte që të ketë shpjegim të qartë të 
përgjegjësive për t'i përmbushur ato, duke aplikuar sanksione efektive për të siguruar që 
komunat (dhe kështu, KRM-ve) të marrë hapa për të përmirësuar shërbimet e tyre të 
grumbullimit të mbeturinave. 

Strategjia përcakton qëllimin se deri në vitin 2021, 90% e popullsisë do të marrin 
shërbime formale të grumbullimit të mbeturinave (niveli i fundit i raportuar është, siç u 
tha më lartë, rreth 57%). Përveç kësaj, Kosova synon të rrisë përqindjen e mbeturinave 
komunale të destinuara për trajtim dhe riciklim të mëtejshëm, në 40% deri në vitin 2021. 

25 Në tabelën 9-1 objektiva e fundit pjesërisht reflekton Direktivën e Deponive 
(1999/31/EC) objektivin për të ndarë mbeturinat e biodegradueshme komunale nga 
deponia, por akoma nuk është specifikuar saktë. 

Tabela 9-1: Objektivat Sasiore për Përmbushjen e Caqeve Strategjike 

Objektivat 2010 2013 2016 2020 

Popullsia e mbuluar me shërbimin e grumbullimit të 
mbeturinave 

50% 70% 80% 90% 

Mbeturinat komunale të ndara (% si total) 0% 20% 30% 50% 

Sasia e mbeturinave të trajtuara (të ricikluara ose të 
ngjashme) 

10% 20% 35% 40% 

Sasia e mbeturinave e deponuar në deponi 90% 80% 65% 60% 

                                                      

 

25 Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor (2013) Strategjia e Republikës së Kosovës për 
Menaxhimin e Mbeturinave: 2013 - 2022, www.mmph-
rks.org/repository/docs/Strategy_fo__Republic_Kosova_for_WM_2013-2022__eng._945753.pdf 
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Objektivat 2010 2013 2016 2020 

Sasia e deponimit të mbeturinave të 
biodegradueshme  

95% 85% 70% 40% 

Burimi: Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor (2013) Strategjia e Kosovës për Menaxhimin e 
Mbeturinave: 2013-2022, www.kryeministri-
ks.net/repository/docs/STRATEGY_OF_THE_REPUBLIC_OF_KOSOVO__on_WASTE_MANAGEMENT.pdf 

Objektivi për MPEE në Tabelën 9-2 është bërë në një mënyrë që nuk përputhet me 
Direktivën MPEE (2012/19/ EU). Mund të vërehet se Strategjia e Menaxhimit të 
Mbeturinave ka vendosur objektiva për paketimin e vajrave, AM, MPEE, gomat mbeturinë 
dhe mbeturinave nga derivatet. Kosova ende nuk ka vendosur objektiva për bateritë dhe 
akumulatorët dhe mbeturinat N&D. Objektivi i mbeturinave të paketuara është dhënë si 
një objektiv i veçuar dhe jo si objektiva të veçanta për materiale të ndryshme të 
paketuara, siç është rasti me Direktivën e Paketimit dhe Mbeturinave të Paketuara 
(94/62 / EC). Gjithashtu është e pa qartë se përse, për disa mbeturina, Strategjia ka 
vendosur objektiva më të ulëta për 'riciklimin + ripërdorimin' në krahasim me 'riciklimin' 
(kjo mund të jetë një gabim, por për çdo rast, nuk ka masa zbatuese, e që mund të 
qartësohet më vonë). 

Tabele 9-2: Objektivat për Riciklimin dhe Ripërdorimin e Rrjedhave të 
Ndryshme të Mbeturinave 

Mbeturinat Afati kohor 
Shkalla (% sipas peshës) 

Riciklim + Ripërdorim Riciklim 

Paketimi i mbeturinave 2018 -2022 40- 65 40 – 55  

Automjetet mbeturinë 2018 -2021 60 - 70 90 – 95 

Mbeturinat nga pajisjet 
elektrike dhe elektronike 

2018 -2021 70 - 80  80 – 90 

Gomat mbeturinë 2018 -2022 30 - 70 20 – 30  

Mbeturinat nga derivatet 2018 -2022 40 – 60  - 

Burimi: Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor (2013) Strategjia e Kosovës për Menaxhimin e 
Mbeturinave: 2013-2022, www.kryeministri-
ks.net/repository/docs/STRATEGY_OF_THE_REPUBLIC_OF_KOSOVO__on_WASTE_MANAGEMENT.pdf 

Tabele 9-3 paraqet objektivat e grumbullimit të mbeturinave për vitin 2021 për 
mbeturinat e riciklueshme të thata nga rrjedha e mbeturinave komunale. 

 

http://www.kryeministri-ks.net/repository/docs/STRATEGY_OF_THE_REPUBLIC_OF_KOSOVO__on_WASTE_MANAGEMENT.pdf
http://www.kryeministri-ks.net/repository/docs/STRATEGY_OF_THE_REPUBLIC_OF_KOSOVO__on_WASTE_MANAGEMENT.pdf
http://www.kryeministri-ks.net/repository/docs/STRATEGY_OF_THE_REPUBLIC_OF_KOSOVO__on_WASTE_MANAGEMENT.pdf
http://www.kryeministri-ks.net/repository/docs/STRATEGY_OF_THE_REPUBLIC_OF_KOSOVO__on_WASTE_MANAGEMENT.pdf
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Tabele 9-3: Alokimi i Mbeturinave Komunale për Riciklim 

Lloji i materialit për 
riciklim 

Caku i 
grumbullimit(%) 

Viti i targetuar 
Grumbullimi aktual 

(%) 

Metal 80 2021 62 

Letër 30 2021 19 

Plastikë 30 2021 13 

Shishe/qelq 20 2021 8 

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor (2013) Strategjia e Kosovës për Menaxhimin e Mbeturinave: 
2013-2022, www.kryeministri-
ks.net/repository/docs/STRATEGY_OF_THE_REPUBLIC_OF_KOSOVO__on_WASTE_MANAGEMENT.pdf 

Objektivat e planifikuara të cekura në Strategjinë për parandalimin e mbeturinave, 
ripërdorimin dhe riciklimin konsiderohen të jenë vështirë të arritura, dhe Ministria, 
mbështetur nga Komisioni, është duke punuar në zvogëlimin e këtyre mbeturinave / 
shtyerjen e afatit për arritjen e tyre. 

9.1.2 Bartja/përshtatja e Caqeve dhe Matja e Performancës  

Objektivat e menaxhimit të mbeturinave që kanë të bëjnë me rrjedhat e mbeturinave, e 
që janë të përfshira në këtë studim, janë paraqitur në Tabelën 9-4. Për secilin cak, shenja 
‘’ në dy kolona e fundit në të djathtë, tregon se caku ose nuk është përshtatur në 
legjislacion ose, aktualisht, nuk ka të dhëna në dispozicion për të matur performancën 
për këtë cak. Shenja‘’  tregon se të dhënat janë në dispozicion - edhe pse, siç është 
cekur në Seksionin 8.0, mund të ketë dyshime rreth cilësisë / saktësisë së të dhënave - 
apo që caku është përshtatur në legjislacion (afati i fundit për cakun shpesh është ai që 
përcaktohet në Direktivat e mbeturinave të BE-së). 

Siç u përmend më lart, objektivat e menaxhimit të mbeturinave në Kosovë janë të 
përcaktuara në Strategjinë Kombëtare të Menaxhimit të Mbeturinave dhe nuk janë 
zbatuar përmes legjislacionit. 

Siç është theksuar në pikën 8.0, aktualisht nuk ka sistem të përshtatshëm dhe në nivel të 
duhur për të dhënat e mbeturinave. Si pasojë e kësaj, performanca për shumicën e 
objektivave nuk mund të jetë totalisht e besueshme. Në të vërtetë, të dhënat për 
gjenezën e mbeturinave komunale janë mbledhur në mënyrë të tërthortë me anë të një 
hulumtimi  i cili përdor përgjigjet e pyetësorit për të vlerësuar gjenezën e mbeturinave 
në nivel vendi. Është e mundur që kur të fillon të aplikohet Sistemi Informativ i 
Mbeturinave, sasia e të dhënave të disponueshme mund të përmirësohet me kalimin e 
kohës. Megjithatë, kjo kërkon që të dhënat të merren si duhet dhe të futen në Sistemin 
Informativ të Mbeturinave. Informatat e publikuara nga Banka Botërore sugjerojnë se 

http://www.kryeministri-ks.net/repository/docs/STRATEGY_OF_THE_REPUBLIC_OF_KOSOVO__on_WASTE_MANAGEMENT.pdf
http://www.kryeministri-ks.net/repository/docs/STRATEGY_OF_THE_REPUBLIC_OF_KOSOVO__on_WASTE_MANAGEMENT.pdf
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objektivat për vitet 2010 dhe 2013 për mbulimin e grumbullimit të mbeturinave nuk janë 
përmbushur. 26 

Një çështje kyçe që do të duhet të trajtohet ka të bëjë me grumbullimin e të dhënave të 
besueshme të mbeturinave për të siguruar se performanca objektivave kundrejt 
objektivave të caktuara mund të matet me saktësi. Të dhëna me kualitet më të mirë 
gjithashtu mundësojnë që të ketë planifikime më të mira për të ardhmen. 

Vlen të theksohet gjasa e afatit të gjatë kohor për objektivat e propozuara nga Komisioni 
Evropian në Dhjetor të vitit 2015 si pjesë e paketës së ekonomisë qarkore. Këto objektiva 
akoma nuk janë shkruar në ligjin për mbeturina të BE-së dhe përshtatja e tyre në 
legjislacionin shtetëror  momentalisht nuk kërkohet. 27 Megjithatë, me amandamentimin 
e ndryshimeve të propozuara ligjore kjo mund të parashikojë që caqet e riciklimit 
komunal të rriten në 65% dhe caqet e  riciklimit të mbeturinave të paketuara do të kenë 
rritje të konsiderueshme, gjithashtu. Amandamentimet e propozuara për Direktivën e 
Deponive gjithashtu përfshijnë një cak për limitimin e sasisë së MNK të cilat deponohen 
në jo më shumë se 10% se totali i mbeturinave të gjeneruara. 

 

 

 

 

                                                      

 

26 Banka Botërore (2015) Raporti i Vlerësimit të Menaxhimit të Mbeturinave të Ngurta , Prill 2015 
27Legjislacioni i reviduar i Komisionit për gjashtë Direktiva të Mbeturinave mund të gjendet këtu: Komisioni 
Evropian (2016) Strategjia e Ekonomisë Qarkore, Data e Qasjes: 7 Maj 2016, E mundshme në: 
http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.htm 

http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.htm
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Tabela 9-4: Bartja / përshtatja e Objektivave të Menaxhimit të Mbeturinave të BE-së  

Objektivi 
Materiali / 
Produkti 

Komente Caku 
Afati kohor i 

përcaktuar me  
Direktivën e BE 

Bartja/ 
përshtatja e 

cakut 

Të dhënat e 
disponueshme 

Mbeturinat e ngurta komunal (MNK) 

MNK Caqet e 
Riciklimit në 
Direktivën e Kornizës 
së Mbeturinave 
2008/98/EC 

MNK 

Sasia mbeturinave komunale të 
përgatitura për ripërdorim dhe riciklim 
siç është matur me njërën  nga metodat 
tona. 

50% 2020   

Mbeturinat e Biodegradueshme Komunale (MBK) 

Devijimi i MBK nga 
Deponia (Direktiva e 
Deponive 
1999/31/EC, Neni 5) 

MBK 

 

Raporti i masës së targetuar (sipas 
peshës) të MBK që shkojnë në deponi 
kundrejt vitit bazë. 

 

75% 
+5 vite +4 
shtyerje 

  

50% 
+8 vite +4 
shtyerje 

  

35% 
+15 vite +4 

shtyerje 
  

Mbeturinat Ndërtimore dhe të Demolimit (Mbeturinat N&D) 

Mbeturinat N&D 
Caku (Neni 11 në 
propozimin e 
rishikuar legjislativ 
për Direktivën e 
Kornizës së 
Mbeturinave ) 

N&D mbeturina 

Cak i matur si pesha e mbeturinave jo të 
rrezikshme N & D të përgatitura për 
ripërdorim, riciklim dhe pastaj e 
mbuluar duke përjashtuar materialet që 
gjenden natyralist të përcaktuar  në 
kategorinë 17 05 04 në listën e 
mbeturinave. 

70% 2020   

Mbeturinat e Paketuara 

Caqet e Riciklimit të 
Mbeturinave të 
Paketuara (Caqet e 

Plastik 

 

22.5% Dhjetor 2008   
Dru 15% Dhjetor 2008   
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Objektivi 
Materiali / 
Produkti 

Komente Caku 
Afati kohor i 

përcaktuar me  
Direktivën e BE 

Bartja/ 
përshtatja e 

cakut 

Të dhënat e 
disponueshme 

Mbeturinave të 
Paketuara 94/62/EC, 
Neni 6) 

Metale 50% Dhjetor 2008   
Qelq 60% Dhjetor 2008   
Letër & karton 60% Dhjetor 2008   

Mbeturinat nga Pajisjet Elektrike dhe Elektronike (MPEE) 

Përqindja e 
grumbullimit (MPEE 
Direktiva 
2012/19/EU Neni 7). 
Shtetet mund të 
zgjedhin njërin nga 
caqet. 

 PEE 

Caku i bazuar në peshën e PEE në treg 
përgjatë tre viteve të fundit. Shtetet 
mund të zgjedhin këtë cak ose atë më 
poshtë. 

65% 2019    

MPEE 
Caku i bazuar në gjenerimin MPEE për 
vitin e dhënë. Shtetet mund të zgjedhin 
këtë cak ose cakun tjetër më sipër. 

85% 2019    

Caqet e rikuperimit 
dhe riciklimit (MPEE 
Direktiva 
2012/19/BE, Neni 11, 
Shtojca III) 

Kategoria 1 

Caku i bazuar në peshën e MPEE të 
përgatitur për ripërdorim ose riciklim të 
ndarë nga pesha e të gjithave MPEE të 
grumbulluara ndaras për kategori 
specifike. 

> 85% do të rikuperohen 
> 80% do të përgatiten 

për ripërdorim dhe 
riciklim 

Gusht 2018  

Kategoria 2 

> 80% do të rikuperohen 
> 70% do të përgatiten 

për ripërdorim dhe 
riciklim 

Gusht 2018  

Kategoria 3 > 80% do të riciklohen Gusht 2018  

Kategoria 4 

85% do të rikuperohen 
> 80% do të përgatiten 

për ripërdorim dhe 
riciklim 

Gusht 2018  
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Objektivi 
Materiali / 
Produkti 

Komente Caku 
Afati kohor i 

përcaktuar me  
Direktivën e BE 

Bartja/ 
përshtatja e 

cakut 

Të dhënat e 
disponueshme 

Kategoria 5 

75% do të rikuperohen 
> 55% do të përgatiten 

për ripërdorim dhe 
riciklim 

Gusht 2018  

Kategoria 6 

75% do të rikuperohen 
>55% do të përgatiten 

për ripërdorim dhe 
riciklim 

Gusht 2018  

Automjetet mbeturinë (AM) 

Rikuperimi i AM dhe 
caqet e riciklimit 
(Direktiva e AM 
2000/53/EC Neni 7) 

Të  gjitha AM 

 

85% do të rikuperohen 
> 80% do të përgatiten 

për ripërdorim dhe 
riciklim 

Janar 2006  

AM të 
prodhuara para  
1980 

75% do të rikuperohen 
> 70% do të përgatiten 

për ripërdorim dhe 
riciklim 

Janar 2006   

Të  gjitha AM 

95% do të rikuperohen 
> 85% do të përgatiten 

për ripërdorim dhe 
riciklim 

Janar 2015  

Bateritë dhe akumulatorët 

Përqindja e 
grumbullimit 
(Direktiva e Baterive 
2006/66/EC, Neni 
10) 

Bateritë dhe 
akumulatorët 

Të  gjitha bateritë e grumbulluara për 
riciklim duhet të riciklohen (Neni 12 (1) 
(b). Ka disa përjashtime për bateritë 
portative (transferueshme) 

25% Shtator 2012   

45% Shtator 2016   
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9.2 Përmbledhje e vlerësimit 

Një vlerësim i performancës së vendit ndaj objektivave kryesore të menaxhimit të 
mbeturinave është dhënë në Tabelën 9-5. Performanca e vendit kundrejt objektivave për 
rrjedhat individuale të mbeturinave është vlerësuar me notën nga 1 deri në 3, ku. 

 Nota 1 = Nuk ka asnjë cak, ose aty ku janë të vendosura caqet ato mungojnë dhe 
ka të ngjarë se do të mungojnë edhe në të ardhmen. 

 Nota 2 = Caqet janë pjesërisht të përshtatura me caqet e vendosura nga BE dhe 
pak progres është bërë në këtë drejtim. 

 Nota 3 = Caqet janë në përputhshmëri të plotë me caqet e BE-së dhe progres i 
mirë është bërë për përmbushjen e këtyre caqeve. 

Tabela 9-5: Vlerësimi i Performancës Kundrejt Caqeve Kryesore 

Kriteri Vlerësimi 

Caqet e riciklimit për MNK 

Ekzistojnë caqet 

Nota 1 –Caqet janë 50% në një vijë me BE për vitin 
2020, por caqet e më hershme nuk duket se janë 
përmbushur dhe as nuk ka ndonjë masë zbatuese. 

Caqet janë në një vijë me Direktivat e BE-së 

Caqet po përmbushen 

Ka masa të mira funksionale zbatuese për 
t'u siguruar që caqet janë përmbushur 

 Caqet e riciklimit për N&D 

Ekzistojnë caqet 

Nota 1 – nuk është vendosur asnjë cak. 

Caqet janë në një vijë me Direktivat e BE-së 

Caqet po përmbushen 

Ka masa të mira funksionale zbatuese për 
t'u siguruar që caqet janë përmbushur 

Caqet për paketim 

Ekzistojnë caqet 

Nota 1 –objektivat janë të vendosura në nivel strategjik, 
por ato nuk zbatohen nëpërmjet legjislacionit dhe caqet 
ekzistuese duket se nuk janë përmbushur. Asnjë 
material specifik nuk është krijuar për përmbushjen e 
caqeve. 

Caqet janë në një vijë me Direktivat e BE-së 

Caqet po përmbushen 

Ka masa të mira funksionale zbatuese për 
t'u siguruar që caqet janë përmbushur 

Caqet për Mbeturinat nga Pajisjet Elektrike dhe Elektronike (MPEE) 
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Kriteri Vlerësimi 

Ekzistojnë caqet 

Nota 1 –objektivat janë të paraqitura në nivelin 
strategjik, por ato nuk zbatohen nëpërmjet legjislacionit 
dhe objektivat ekzistuese duket se nuk janë 
përmbushur. 

 

Caqet janë në një vijë me Direktivat e BE-së 

Caqet po përmbushen 

Ka masa të mira funksionale zbatuese për 
t'u siguruar që caqet janë përmbushur 

Caqet e Automjeteve Mbeturinë (AM) 

Ekzistojnë caqet 

Nota 1 – objektivat janë të paraqitura në nivelin 
strategjik, por ato nuk zbatohen nëpërmjet legjislacionit 
dhe objektivat ekzistuese duket se nuk janë 
përmbushur. 

Caqet janë në një vijë me Direktivat e BE-së 

Caqet po përmbushen 

Ka masa të mira funksionale zbatuese për 
t'u siguruar që caqet janë përmbushur 

Caqet për Bateritë 

Ekzistojnë caqet 

Nota 1 –nuk është vendosur asnjë cak. 

Caqet janë në një vijë me Direktivat e BE-së 

Caqet po përmbushen 

Ka masa të mira funksionale zbatuese për 
t'u siguruar që caqet janë përmbushur 

Caku i Deponimit në Deponi i Mbeturinat të Biodegradueshme Komunale (MBK)  

Ekzistojnë caqet 

Nota 1 –Ekzistojnë caqe por nuk janë të përshtatura me 
Direktivën e Deponisë, dhe caqet e mëhershme duket se 
nuk janë përmbushur dhe nuk ka masa implementuese 
për të siguruar që ato do të përmbushen në të ardhmen. 

Caqet janë në një vijë me Direktivat e BE-së 

Caqet po përmbushen 

Ka masa të mira funksionale zbatuese për 
t'u siguruar që caqet janë përmbushur 

Performanca aktuale tregon se hiearkia e 
mbeturinave është marrë si prioritet në 
legjislacion dhe në politika (DKM Neni 4) 

Nota 1 –Performanca aktuale tregon se hiearkia e 
mbeturinave nuk po gjen zbatim në praktikë. 
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10.0 Implementimi i Përgjegjësisë së 

Prodhuesit 

10.1 Parathënie 

Legjislacioni i përgjegjësisë së prodhuesit ka kaluar përmes një numri të udhëzimeve 
administrative mbi paketimin, automjeteve mbeturinë (AM), MPEE, si dhe baterive e 
akumulatorëve (shih Seksionin 6.0). Megjithatë, vendi është përpjekur shumë për 
zbatimin e këtij legjislacioni dhe asnjë rezultat domethënës nuk është përmbushur në 
praktikë. Seksionet e mëposhtme paraqesin qasjet aktuale që kanë të bëjnë me rrjedhat 
e mësipërme të mbeturinave. 

10.1.1 Paketimi 

Në kohën kur vlerësimi është bërë, nuk është themeluar asnjë sistem i zgjerimit të 
përgjegjësisë së prodhuesit për paketimin e mbeturinave. Sistemet e rimbursimit të 
depozitave në sektorin konsumues nuk ekzistojnë për momentin, edhe pse sistemet e 
tilla kanë ekzistuar në të gjithë ish-Jugosllavinë. 

Në krahasim me rrjedhat e tjera të mbeturinave, menaxhimin e paketimit të 
mbeturinave tregon një boshllëk të madh në mes ambicies dhe realitetit. Në bazë të 
Ligjit për Mbeturina, paketimi i mbeturinave konsiderohet si një rast special pasi që 
nevojitet të menaxhohet nga personat e licensuar ose firmave. Prodhuesit dhe 
importuesit e mallrave me një potencial për gjenerimin e mbeturinave nga produktet e 
tyre janë të detyruar të kujdesen për reduktimin e mbeturinave krijimin të mallrave të 
prodhuara, dhe të zhvillojnë teknologji për të siguruar se produktet janë të ri 
përdorshme dhe të riciklueshme. Kjo vlen për të gjitha produktet në bazë të Ligjit për 
Mbeturina. Në të gjithë vendin, paketimi i mbeturinave grumbullohet si pjesë e rrjedhës 
së mbeturinave komunale dhe kryesisht si mbeturina shtëpiake. Megjithatë, në qendrat 
e mëdha tregtare, ka vende që mbledhin materialet e paketuara dhe pastaj i shesin tek 
grumbulluesit privat. 

10.1.2 Automjetet mbeturinë 

Kosova përbën një treg tipik "të dorës së dytë" për çdo lloj të automjeteve, për veturat 
me pasagjerë dhe për vetura tjera. Në bazë të Ligjit për Mbeturina, menaxhimi i AM 
duhet të bëhet nga personat e licencuar, dhe Ministri e përcakton me akt nënligjor 
mënyrën dhe kriteret për menaxhimin e tij. 

Pavarësisht nga legjislacioni, aktualisht nuk ka asnjë sistem formal të 
grumbullimit/trajtimit për AM. Në vend të kësaj, të gjithë ata që zotërojnë një makinë që 
arrin në fund të saj të jetës e shet atë për hekurishte në këmbim të vlerës së saj që ka. 
Në mënyrë tipike, këta persona nuk janë të licencuara për të kryer këtë aktivitet. 
Makinat e braktisura janë piketuar nga autoritetet lokale për tek tregtari i radhës i 
hekurishtes (me një licencë komerciale si rregull) i cili i mbledh ato: për nivele të larta e 
çmimeve si hekurishte, bartja e tyre zakonisht është falas.  
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Sipas Strategjisë së Kosovës për Menaxhimin e Mbeturinave nuk ka të dhëna për 
gjenezën AM në vend. Pavarësisht nga kjo, Strategjia ka vendosur objektiva për riciklimin 
e AM në 60% - 70% nga 2018- 2021, respektivisht. Plani i Republikës së Kosovës për 
Menaxhimin e Mbeturinave përcakton masat për arritjen e këtyre objektivave. 
Megjithatë, ia vlen të përmendet se edhe pse, për ripërdorimin dhe riciklimin, objektivi 
është vendosur në 60% -70% për vitin 2021, qeveria nëpërmjet një projekti të financuar 
nga KE "Përkrahje për Menaxhimi i Mbeturinave në Kosovë", është duke punuar për të 
reduktuar këto objektiva ambicioze. Gjithashtu, sipas Udhëzimit Administrativ, është e 
ndaluar shitja në treg e pjesëve që përmbajnë plumb, merkur dhe krom dhe kadmium 
heksavalent, përveç atyre që janë të shënuara në UA. 

Figura 10-1: Automjete që priten të dërgohen në hekurishte (foto e majtë), 
Presa për hekurishte (vetura mbeturinë që shihet sipër) 

  

Burimi: © Martin Steiner nga EUROSTEEL, Peja 

10.1.3 MPEE 

MPEE menaxhohen në një mënyrë të ngjashme me AM. Jo të gjitha prej tyre të kanë një 
vlerë neto. Megjithatë, rrjedhat me një vlerë të caktuar pozitive (për shembull, kompania 
përpunuese paguan € 0.17 për 1 kg të frigoriferit, Qershor 2015) janë të drejtuara në një 
kompani të tilla si ato të ilustruar nga fotot më poshtë. 
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Figura 10-2: Pjesa Hyrëse (me peshore në mes të fotos) e një përpunuesi 
tipik të madh të MPEE, AM dhe mbeturinave tjera të riciklueshme. 

 
Burimi: © Martin Steiner 

Rrjedhat e ndryshme të MPEE janë shkatërruar me dorë në shkallë të ndryshme. 
Operacionet janë drejtuar nga përpjekjet manuale të operacioneve të vetme 
demontuese, dhe vlera materiale e fraksioneve të caktuara (p.sh. çeliku, alumini dhe 
bakri). Fotot në Figura 10 - paraqesin (në drejtim të akrepave të orës nga e majta lartë): 
pajisje shtëpiake, ventilatorë, ekranet televizive dhe sende të përziera, bojler, peshore e 
komponentëve të shpërbëra (në plan të parë alumini dhe pajisje zyre (fotokopje)). 
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Figura 10-3: Fraksione të ndryshme të MPEE 

  

  

  
Burimi: © Martin Steiner 

Figura 10-4  tregon një shembull të përpunimit termik të kabllove elektrike (jo mekanike 
- duke i prerë artikujt - siç është standard në Evropën Perëndimore dhe Qendrore): 
material izolues (PVC në shumicën e rasteve) vetëm digjet. Tymi (me klor jashtëzakonisht 
të lartë, ku konsiderohet se 1 kg PVC e djegur ka rreth 550g emetim të klorit) nuk 
lëshohen direkt në atmosferë, por përveç se janë dërguar mbi një rezervuar, e dukshme 
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pas kalldasë, vetëm një pjesë e limituar e klorit dhe ndotësve tjerë të ajrit mund 
ndalohen.  

Figura 10-4: Trajtimi i MPEE – Kalldaja për Djegien e Kabllove Elektrike 

 

Burimi: © Martin Steiner 

10.1.4 Bateritë 

Sipas Ligjit për Mbeturina, bateritë duhet të konsiderohen si një rrjedhë e veçantë e 
mbeturinave dhe për këtë përpunohen dhe trajtohen vetëm nga persona të licencuar. 
Megjithatë, nuk ka ndonjë strukturë të veçantë për trajtimin e baterive në vend. Shumica 
e baterive përfundojnë në kontejnerë të MNK nga ku merren nga grumbulluesit e 
mbeturinave, dhe i shesin për pjesë (veprimtari jo e licencuar) rreth Kosovës. Ka edhe 
disa shitësit ku qytetarët mund të sjellin bateritë e vjetra dhe pastaj marrin një rabat për 
bateritë e reja që i blejnë. 

Nuk ka të dhëna të sakta mbi importin dhe prodhimin, si dhe për sasinë e baterive që 
vijnë nga mbeturinat. Strategjia e Kosovës për Menaxhimin e Baterive nuk definon 
ndonjë cak specifik për ripërdorimin e baterive. 

10.2 Përmbledhje e Vlerësimit 

Një vlerësim për efektivitetin e legjislacionit të përgjegjësisë së prodhuesit për pesë 
rrjedhat e mbeturinave është paraqitur në Tabelën 10-1. Efektiviteti i legjislacionit që 
mbulon të gjitha rrjedhat e mbeturinave të listuara është notuar nga 1 deri në 3, ku: 

 Nota 1 = nuk ka skemë PZP, ose masa ekuivalente për të përmbushur caqet.  

 Nota 2 = ekziston një skemë PZP, ose masa ekuivalente për të përmbushur caqet, 
dhe financohet nga prodhuesit.  
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 Nota 3 = ekziston një skemë PZP, ose masa ekuivalente për të përmbushur caqet, 
dhe financohet nga prodhuesit. 

Tabela 10-1: Vlerësimi i Aplikimit të Legjislacionit Përgjegjësia e Prodhuesit 
për Rrjedha Specifike të Mbeturinave 

Kriteri Vlerësimi 

Ekziston një skemë e PZP për paketim 
dhe paketimin e mbeturinave, ose 
masa ekuivalente për të përmbushur 
caqet, e cila financohet nga prodhuesit 
(DKM Neni 8) 

Nota 1–Është draftuar legjislacioni por nuk është zbatuar 
në mënyrë efektive në praktikë. 

Ekziston një skemë PZP për MPEE, ose 
masa ekuivalente për të përmbushur 
caqet, e cila financohet nga prodhuesit 
(DKM Neni 8) 

Nota 1– Është draftuar legjislacioni por nuk është zbatuar 
në mënyrë efektive në praktikë.  

Ekziston një skemë për AM, ose masa 
ekuivalente për të përmbushur caqet, e 
cila financohet nga prodhuesit (DKM 
Neni 8) 

Nota 1– Është draftuar legjislacioni por nuk është zbatuar 
në mënyrë efektive në praktikë. 

Ekziston një skemë PZP për bateritë 
dhe akumulatorët e bartshëm, ose 
masa ekuivalente për të përmbushur 
cakun, e cila financohet nga prodhuesit 
(DKM Nenit 8) 

Nota 1– Është draftuar legjislacioni por nuk është zbatuar 
në mënyrë efektive në praktikë. 
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11.0 Përshatshmëria e Infrastrukturës për 

Grumbullimin e Mbeturinave 

11.1 Parathënie 

11.1.1 Grumbullimi i Mbeturinave Komunale 

Në bazë të Ligjit për Mbeturina, komunat janë përgjegjëse për menaxhimin e 
mbeturinave komunale. Mbeturinat komerciale grumbullohen nga të njëjtat kompani që 
merren me menaxhimin e mbeturinave shtëpiake dhe prandaj konsiderohet të jenë 
mbeturina komunale dhe të menaxhohen në të njëjtën mënyrë. Detajet e paraqitura në 
seksionet më poshtë, për këtë arsye, marrin në konsideratë mbeturinat shtëpiake dhe 
komerciale. 

11.1.1.1 Kompanitë Rajonale të Mbeturinave 

Mbledhja, transporti dhe, në disa raste, aktivitetet e deponimit bëhen përmes shtatë 
KRM-ve dhe katër Kompanive Komunale të Grumbullimit të Mbeturinave të cilat ofrojnë 
shërbime komunave individuale në veri të vendit (të populluara kryesisht nga serbët, me 
Mitrovicën e Veriut si komunën më të madhe). Peja, Mitrovica dhe Zveçani deponojnë 
mbeturinat e tyre, ndërsa të tjerat i deponojnë mbeturinat përmes KMDK. Zonat 
shërbim për çdo KRM është paraqitur në Tabelën 11-1. I njëjti informacion mund të 
shihet në Figurën 12-1. 

Tabela 11-1: Menaxhimi Publik i Ofrimit të Shërbimit të Mbeturinave të 
Ngurta Komunale në Kosovë 

Kompania Rajonale e 
Grumbullimit të Mbeturinave 

Zona që shërbehet  

Pastrimi Prishtinë, Podujevë, Fushë Kosovë, Drenas, Lipjan, Obiliq, Gracanicë 

Ambienti Pejë, Klinë, Istog, Deçan, Junik 

Pastërtia Ferizaj, Shtime, Kaçanik, Hani i Elezit, Shtërpce 

Eko-Regjioni Prizren, Rahovec, Dragash, Suharekë, Malishevë 

Eko Higjiena Gjilan, Viti, Novo Bërda, Kllokot, Ranillug, Partesh, Kamenicë 

Uniteti Mitrovica e Jugut, Skenderaj, Vushtrri 

Çabrati Gjakovë  

Kompania Komunale e 
Grumbullimit të Mbeturinave 

Zona që shërbehet 

Standard Mitrovica e Veriut 

Zveçan Zveçan 

Ibri Zubin Potok 

24 Novembar Leposaviç 
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Momentalisht, janë të angazhuar tri operator privat në menaxhimin e mbeturinave 
komunale: 

 Prej vitit 2012, Moser Group nga Austria është pjesë e partneritetit publiko-privat 
(PPP) me KRM lokale në Gjilan; 

 Në Prizren, IS Company është duke operuar; dhe  

 Në Ferizaj, Mbrojtja e Ambientit. 

Tregu i mbeturinave mund të vlerësohet se deri në 20% menaxhohet nga sektori privat 
për menaxhimin e grumbullimit të mbeturinave. 

11.1.1.2 Shkalla e Grumbullimit të Grumbullimit të Mbeturinave Komunale 

Shkalla e grumbullimit  - që është, raporti i popullsisë që pranon shërbime të rregullta të 
grumbullimit të MNK - është raportuar të jetë 100% në zonat urbane dhe 30% në zonat 
rurale (58% si mesatarja e vendit).28 Është vërejtur se, për momentin, nuk  ka të dhëna të 
plota për gjenerimin, mbledhjen, trajtimin, rikuperimin dhe deponimin, edhe pse disa të 
dhëna për prodhimin vjetor dhe ditor të mbeturinave komunale mund të gjenden në 
raportet e publikuara nga AKMM dhe Agjencia e Statistikave të Kosovës (shih Seksionin 
8.0). 2930 

11.1.1.3  Sistemi i Grumbullimit për Mbeturinat Shtëpiake 

Frekuenca e grumbullimit të mbeturinave në zonat urbane variron nga çdo ditë, për dy 
ose tri herë në javë, ndërsa standardi në zonat rurale është javore. Si në zonat urbane 
ashtu edhe në ato rurale, ka një përzierje të sistemit të grumbullimit derë më derë dhe 
me anë të kontejnerëve 1.1 m3. Një shembull është treguar në Figurën 11-4 ku paraqiten 
fotografi nga një zonë qendrore e kryeqytetit të cilat mund të klasifikohen si urbane 
(dhe, në terma relativë, lagje e pasur). Gjithashtu nuk ka diferencim në mes të 
ekonomisë familjare dhe gjeneruesve tjerë të mbeturinave. 

Grumbullimi zakonisht bëhet pa ndonjë kontejner të dizajnuar, nga shporta të 
mbeturinave të vendosura në rrugë. Shportat e mbeturinave të çelikut me vëllim prej 90 
litra eventualisht janë zëvendësuar me shporta prej 240 litra (nuk janë paraqitur këtu). 

                                                      

 

28 Burimi i kësaj të dhëne është Ajgencioni i Statistikave të Kosovës (ASK) 
29 Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor dhe Agjencioni për Mbrojtjen e Mjedisit në Kosovë (2014) 
Raport i Gjendjes së Mbeturinave dhe Kemikateve, http://www.ammk-
rks.net/repository/docs/Raport_Waste_and_Chemicals_2014.pdf 
30 Agjencia e Statistikave të Kosovës (2013) Hulumtimi i Mbeturinave të Ngurta Komunale, Dhjetor 2013, 
https://ask.rks-gov.net/ENG/enviroment/publications/doc_download/1141-municipal-waste-survey-2012  
 

http://www.ammk-rks.net/repository/docs/Raport_Waste_and_Chemicals_2014.pdf
http://www.ammk-rks.net/repository/docs/Raport_Waste_and_Chemicals_2014.pdf
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Figura 11-1: Grumbullimi i Mbeturinave të Ngurta Komunale në Prishtinë 

 

 
Source: © Martin Steiner 

Figura 11-2 (fotoja në të majtë) tregon një sistem nëntokësor të grumbullimit MNK; në 
praktikë ka shumë pak prej tyre, ndër sistemet më të avancuara në vend, në këtë rast 
para një ndërtese të banuar në Prishtinë. Foto në të djathtë paraqet kontejnerë të 
hekurit me një kapacitet prej 1.1 m3 (me problemin e zakonshëm të mungesës së rrotave 
dhe kapak jo të përshtatshëm për operim dhe që nuk duken mirë) e të cilat përfaqësojnë 
shumicën e shërbimeve të grumbullimit të MNK. 
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Figure 11-2: Grumbullimi i MNK, gjendja e tyre nga dy vende të Prishtinës, 
Qershor 2015. 

  
Burimi: © Martin Steiner 

Fotoja e sipërme në Figurën 11-3 paraqet qeset e plastikës të varura në kontejnerë të 
mbeturinave që përmbajnë bukë. Kjo bukë është lënë për dikë për t'a marrë para se të 
vijë kamioni për grumbullim të mbeturinave; si alternativë, mund të jetë që i kanë lënë 
edhe si ushqim për kafshë. Kjo tregon njërin ndër shembujjt e disa 'sistemeve' jo formale 
të rikuperimit në Kosovë.  

Figura 11-3: Grumbullimi i MNK në Prishtinë 

  
Burimi: © Martin Steiner 

Qesja e bardhë e vendosur në pjesën e pasme të automjetit të grumbullimit në Figurën 
11-4 përmban kanaçe alumini të cilat janë vendosur jashtë në radhën e grumbullimit. 31  

                                                      

 

31 Ndarja e aplikuar - pjesa e majtë për mbeturinat shtëpiake, e vogla në të djathtë për bio-mbeturina - 
tregon se automjeti është i dorës së dytë (si shumica e mjeteve të transportuese që operojnë në vend):  
Ky lloj sistemi i klasifikimit është përdorur në Gjermani dhe në disa vende gjatë viteve 1990. 
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Fotoja më poshtë paraqet një tjetër shërbim joformal që bëhet paralelisht me shërbimet 
e grumbullimit legal të mbeturinave (zakonisht nga anëtarët e komunitetit rom). Sektori 
joformal mbledh mbeturina të ndryshme të riciklueshme, por kryesisht metalike dhe 
karton. Një kolicë dore  vogël me rrota shfaq pasojat e pamjaftueshme me vëllim të 
grumbullimit (të cilat mund të shihet si një problematikë e përgjithshme në vend) . 
Mbeturinat e vendosura afër kontejnerit duhet të hiqen nga operatorët e grumbullimit 
të mbeturinave e cila shpesh kërkon një shërbim shtesë dhe përpjekje të madhe për t'i 
hequr ato. 

Figura 11-4: Grumbullimi i MNK në Prishtinë 

 

 
Source: © Martin Steiner 
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Automjetet kryesore që përdoren për grumbullimin e mbeturinave në Kosovë janë të 
llojit kompaktorë me pjatë presuese (shih Figurën11-5, fotoja në të majtë). Shumë prej 
këtyre mjeteve janë importet të dorës së dytë, ose janë marrë nëpërmjet donacioneve. 
Së fundmi një donacion prej 30  automjeteve (sistemi me pjatë presuese) nga Japonia 
janë dedikuar për Prizrenin, qyteti i dytë në Kosovë për nga madhësia. Gjeneruesit 
institucional dhe disa komercial (që gjenerojnë sasi të madhe të mbeturinave) janë 
shërbyer me kontejnerë 7 m3 (Figura 11-5, fotoja djathtas) dhe automjete ndërlidhëse 
(sistemi kapërcyes) pa ndonjë frekuencë të rregullt të grumbullimit; në këtë rast 
kontejneri shkëmbehet me një kontejner tjetër bosh. 

Figura 11-5: Kompaktori me Pjatë të Madhe Presuese (fotoja e majtë), 
Sistemi  Kapërcyes 7m3 (fotoja e djathtë) 

  
Burimi: © Martin Steiner 

 

Materialet e mbledhura transportohen direkt në deponi, kjo është rregull. Aktualisht, 
janë raportuar tre stacione të transferimit në Ferizaj, Drenas (i quajtur edhe si 
Gllogovci32) dhe Gjakovës (shih Figure 12-1 për vendndodhjen e këtyre objekteve), por 
asnjëri prej tyre nuk i ka kompaktuar mbeturinat para se të ngarkohen për transferim. 
Disa pika të grumbullimit në zonat e banuara, të tilla si ajo që tregohet në Figurën 11-6, 
do të klasifikohen si stacione të transferimit. 

                                                      

 

32 Në këtë raport emërtimi i lokacioneve është bërë në Gjuhën Shqipe. Për lokacionet Serbe emrat janë në 
Figurën 2-14. 
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Figure 11-6: Pamje e Stacionit Transferues në Ferizaj, 2007 (fotoja në të 
majtë), Stacioni Transferues (e klasifikuar si Pika Grumbulluese) në Veri të 
Mitrovicës (fotoja në të djathtë) 

  
Burimi: © Martin Steiner  

11.1.1.4 Tarifat e Grumbullimit të Mbeturinave 

Tarifat për konsumatorët shtëpiak në Kosovë janë uniforme sipas llojit. Kjo paraqet një 
ngarkesë të sheshtë për familje e cila ndryshon në të gjithë komunat, por zakonisht 
shtrihet në mes të 4.50 € dhe € 5,00 për familje në muaj ose € 54 deri € 60 për familje në 
vit (kjo përfshin shpenzimet për grumbullimin dhe deponimin e mbeturinave). Shkalla e 
arkëtimit duket të jetë dukshëm nën 100%. Një raport në Prishtinë paraqet një situatë të 
vështirë në balancimin e buxhetit: 33 

Raporti i fundit mbi Gjendjen e Ambientit thekson në veçanti problemin shkallës 
së ulët të arkëtimit për KRM "Pastrimi". Për momentin të hyrat nga tarifat nuk 
mbulojnë as shpenzimet operative. Për KRM pastrimi, në vitet 2007 dhe 2008 janë 
përcaktuar këto parametra: Shkalla e faturimit 71%, shkalla e arkëtimit 59%, 
raporti i operimit 97%. Të paktën vlera e fundit është diskutabile, prej vitit 2008 
Pastrimi nuk kishte mundësi të mbulonte kostot për deponim të mbeturinave në 
Kompaninë e Menaxhimit të Mbeturinave në Kosovë. Në fund të vitit Pastrimi i ka 
pasur borxh KMDK-së rreth 800,000€. Edhe pse në vitin 2006 Pastrimi e ka 
tejkaluar sektorin me shkallën e arkëtimit prej 70% (rritje prej 16.6%), përmes një 
projekt të BE-së mesatarje mujore e debitit ishte akoma në rritje. Në vitin 2006 
llogaritë e arkëtueshme ishin rreth 9 milion euro. Duke pasur parasysh këto të 
dhëna, në vitin 2007 dhe 2008 edhe lagjja më e pasur në Prishtinë Velanina kishte 
një shkallë të arkëtimit prej 55%, përmirësime reale dhe të dukshme nuk mund të 
vërehen. Falë donacioneve për furnizim me pajisje, investimet kapitale ishin të 
vogla. Zbrazëtirat financiare janë mbuluar nga qeveria." 

Përmbledhja ekzekutive e Master Planit thotë: 

                                                      

 

33 I. Krasniqi (2010) Plani i Menaxhimit të Mbeturinave për Komunën e Prishtinës, 1 Shtator 2010. 
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Përpos përmirësimeve në shkallën e arkëtimit, Zyra e Auditorit Gjeneral ka 
raportuar se mesatarja e arkëtimit prej 54%, nëse merren parasysh edhe faturat e 
viteve të kaluara." 

Kjo tregon se mbulimi i kostos është në nivel të ulët, me shkallën e arkëtimit prej 70% që 
është mbi mesatare dhe shkalla tipike e arkëtimit afër 50%.  

Gjeneruesit e mbeturinave të klasifikuar si komercial, apo institucional, paguajnë në bazë 
të madhësisë së kontejnerit që ata përdorin. Pagesa në këtë rast është e diferencuar në 
bazë të dy llojeve të kontejnerëve: për shembull, 13 € për shërbimet me kontejnerë 1.1 
m3 dhe 49 € për një kontejner të sistemit kapërcyes me vëllim 7 m3. Çmimet përfshijnë 
tvsh-në (aktualisht 16%) dhe mbulojnë grumbullimin dhe deponimin e mbeturinave. 

11.1.1.5 Kontributi i Sektorit jo Formal 

Grumbulluesit joformal të mbeturinave - dhe më shumë gjasa, stafi i grumbullimit formal 
të mbeturinave - luajnë një rol të rëndësishëm në grumbullimin e mbeturinave të 
riciklueshme (shih Seksionin 12.4). Nuk është e mundur të matet shuma e sasisë së 
grumbulluar, as numri i njerëzve të përfshirë. Spekulohet se një shifër prej 2,000 
personave të angazhuar në gamën e plotë të mbeturinave të riciklueshme në gjithë 
Kosovën është rreth 200, por nuk ka burime të dokumentuara të cilat mund të 
vërtetojnë nivelin e aktivitetit. 

Sektori informal mbeturinave, i cili është i pranishëm në të gjithë vendin, është i përbërë 
kryesisht nga mbledhësit individual të mbeturinave të angazhuar në mbledhjen e 
mbeturinave në mënyrë të paorganizuar, ad-hoc. Pjesa më e madhe e mbeturinave të 
riciklueshme vijnë prej kompanive private nga mbledhësit jo formal të mbeturinave të 
cilët, pas mbledhjes së mbeturinave që ata i vlerësojnë të vlefshme, i transportojnë ato 
tek kompanitë private dhe pastaj i shesin tek ta. Këto kompani të vogla-të-mesme kanë 
një licencë nga MMPH - ata janë të angazhuar në operacionet e menaxhimit të 
mbeturinave dhe kanë pika të grumbullimit të cilat zvogëlojnë grumbullimin jo formal të 
mbeturinave. 

11.1.2 Grumbullimi i Mbeturinave Industriale 

Mbeturinat industriale janë në kompetencë të MMPH. Mbeturinat e rrezikshme 
industriale zakonisht ruhen përkohësisht në vendin e industrisë që ka prodhuar atë, 
derisa një zgjidhje e përshtatshme trajtimi mund të gjendet, zakonisht mbeturinat e tilla 
eksportohen. Mbeturinat ruhen me leje nga MMPH-ja e cila është e vlefshme deri në tre 
vjet. Sasi të mëdha të kimikateve dhe mbeturinave industriale dhe të minierave janë 
trashëguar nga industria e para luftës në Kosovë dhe ato gjatë kohë socialiste. Ato janë 
të ruajtura përkohësisht në të gjithë vendin në objektet e magazinimit të sigurt (dryni i 
këtyre deponive kontrollohet rregullisht nga forcat ushtarake ndërkombëtare që 
kontrollojnë vendin - shih Figure11-7). 

Në vitin 2012, Agjencia e Statistikave të Kosovës kreu një studim të mbeturinave 
industriale. Sipas këtij studimi, sasia e mbeturinave industriale në vitin 2012 ishte 
580,154 ton, nga të cilat 36,241 ton u klasifikuan si të rrezikshme. 
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Figure 11-7: Hyrja e deponisë së mbyllure e kemikateve industriale në Pejë 

 

Burimi: © Martin Steiner 

 

11.1.3 Grumbullimi i mbeturinat Ndërtimore dhe të Demolimi 

Në bazë të Ligjit për Mbeturinat Komunat janë përgjegjëse për përcaktimin e rregullave 
që rregullojnë menaxhimin e mbeturinave N & D në territorin e tyre, si dhe lokacionin 
për asgjësimin e materialit. MMPH përcakton kushtet e përgjithshme dhe rregullat për 
menaxhimin e mbeturinave N & D dhe monitoron menaxhimin e tyre përmes AMMK. 

Aktualisht, komunat nuk kanë plane të qarta për menaxhimin e mbeturinave N & D. 
Shumica e mbeturinave N&D ose shkojnë në kontejnerë që janë të dedikuara për MNK 
(Figura 11-8), ose ilegalisht hedhen (shumë shpesh afër rrugës). Në disa raste, 
mbeturinat N & D përdoren nga operatorët e deponive për të ndërtuar rrugët e 
brendshme ose për të mbuluar mbeturinat. 
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Figure11-8: Mbeturinat N & D të vendosura afër kontejnerëve grumbullues 
të MNK 

 

 
Burimi: © Martin Steiner 

 

11.2 Përmbledhje e vlerësimit 

Një vlerësim i përshtatshmërisë së tanishme dhe të planifikuar për infrastrukturën e 
grumbullimit të rrjedhave të ndryshme të mbeturinave është dhënë në tabelën 11-2. 
Informacion mbi infrastrukturën e planifikuar është marrë nga MMPH. Përshtatshmëria 
e infrastrukturës grumbulluese është vlerësuar me nota nga 1 deri në 3, ku: 
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 Nota 1=sistemet aktuale/ose të planifikuara janë të pa përshtatshme për të 
siguruar se caqet relevante në BE janë përmbushur; 

 Nota 2=sistemet aktuale/ose të planifikuara të grumbullimit të mbeturinave do 
të mundësojnë pak progres bëhet në drejtim të caqeve të Direktivave të BE, por 
caqet vështirë se mund të arrihen. 

 Nota 3=ekziston sistemi adekuat i infrastrukturës për grumbullimin e 
mbeturinave, ose i planifikuar si duhet, i cili do të sigurojë që Direktivat e BE-së të 
përmbushen. 

Tabela 11-2: Vlerësimi i Përshtatshmërisë për Infrastrukturës e 
Grumbullumit 

Rrjedha e 
mbeturinave 

Infrastruktura aktuale Infrastrukturë e Planifikuar si Duhet1 

MNK 

Nota 1 – Ka disa komuna me 
operim të mirë por shumë pak 
klasifikojnë grumbullimin e 
mbeturinave 

Nota 1 –Planet për përmirësimin e infrastrukturës së 
grumbullimit në nivel kombëtar janë të kufizuara. 
Mungesa e shumë planeve në nivel lokal sugjeron se e  
njëjta vlen edhe në nivel komunal, i cili do të jetë niveli 
i duhur për të marrë në konsideratë mundësinë për 
grumbullimin e diferencuar, dhe se si ato mund të 
zbatohen qoftë përmes e KRM-ve, ose duke angazhuar 
shërbimet e kompanive private. 

Ka konsideratë në skemën e grumbullimit në Master 
Planin e Menaxhimit të Mbeturinave: këto, 
megjithatë, do të dështojnë për të përmbushur 
objektivat përkatëse. Ato gjithashtu përfshijnë skemat 
për grumbullimin e biombeturinave të cilat 
potencialisht do të jenë rrezik për shëndetin dhe 
sigurinë. 

Ndërtimi i tre stacioneve të transferimit dhe qendrave 
për pranimin dhe klasifikimin e mbeturinave sipas 
llojit, në Pejë, Prizren dhe Ferizaj. Në Prizren është 
planifikuar gjithashtu ndërtimi i strukture kompostimi 
(Raporti i Vlerësimit të Mjedisit thuhet se është 
përgatitur). KE është duke punuar në Termat e 
Referencës për projektin dhe fondet do të sigurohen 
përmes fondeve të IPA-s 
 
Komuna e Prishtinës gjithashtu është duke planifikuar 
të zhvillojë dy qendra, dhe të instalojë kontejnerë 
15m3 për grumbullimin e mbeturinave me shumicë. 
Kontejnerët do të sigurohen nga GIZ. 

N&D 
Nota 1– ka pak menaxhim 
adekuat të mbeturinave N & D 

Nota 2 - Nuk ka planifikim të qartë për grumbullimin e 
zgjeruar të mbeturinave N&D, jo më pak për shkak të 
mungesës së vendeve përkatëse të riciklimit. Është 
parashikuar ndërtimi i objekteve dhe pajisjeve për 
trajtimin e mbeturinave në gjashtë qendra në 
Prishtinë, Gjakovë, Ferizaj, Prizren, Mitrovicë, Pejë. 
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Rrjedha e 
mbeturinave 

Infrastruktura aktuale Infrastrukturë e Planifikuar si Duhet1 

Në kohën që po shkruhet ky raport, Prishtina ka 
avancuar përpara, duke përgatitur projektin dhe ka 
zgjedhur një lokacion. Kostoja totale e projektit është 
€ 5 milionë në një jetëgjatësi prej 20 vjetësh që do të 
mbulojnë mbeturinat N & D për komunën e Prishtinës. 
Komuna është duke planifikuar për të dhënë atë në 
koncesion ose t’ia jap KRM "Pastrimi". Objekti do të 
ketë një tarifë në hyrje, dhe materiali do të ndahet 
dhe do të riciklohet / ripërdoret dhe pjesa tjetër do të 
hedhen në deponi.  

Paketimi 
Nota 1– ka shumë pak paketim 
të mbeturinave, përveç prej 
disa kompanive  (p.sh. shitësit) 

Nota 1 - Qendrat që do të ndërtohen për MNK do të 
përdoren gjithashtu edhe për ndarjen e paketimit të 
mbeturinave, MPEE, AM dhe baterive. Mbeturinat e 
mbledhura do t'u shiten mbledhësve privat. Master 
Plani i Menaxhimit të Mbeturinave duket se nuk i ka 
dhënë konsideratë lidhjeve në mes të mbeturinave 
komunale riciklimit dhe regjimit të përgjegjësisë së 
prodhuesit. 

Aktualisht janë katër deri në pesë kompani të mëdha 
private të licencuara nga MMPH-ja, që grumbullojnë 
rrjedhat e veçanta të mbeturinave (paketimin, MPEE, 
AM dhe Bateritë), çmontimin dhe eksportimin në 
vendet fqinje. 

MPEE 
Nota 1– nuk ka grumbullim si 
duhet e aspak trajtim, ka disa 
aktivitete të sipërmarrësve  

 Nota 1 – Nuk janë bërë ndryshime të planifikuara si 
duhet, përfshirë edhe Master Planin për Menaxhimin 
e Mbeturinave 

AM 
Nota 1– nuk ka grumbullim si 
duhet e aspak trajtim, ka disa 
aktivitete të sipërmarrësve 

Nota 1 – Nuk janë bërë ndryshime të planifikuara si 
duhet, përfshirë edhe Master Planin për Menaxhimin 
e Mbeturinave 

Bateritë 
Nota 1– nuk ka grumbullim si 
duhet e aspak trajtim, ka disa 
aktivitete të sipërmarrësve 

Nota 1 – Nuk janë bërë ndryshime të planifikuara si 
duhet, përfshirë edhe Master Planin për Menaxhimin 
e Mbeturinave 

Note: 1. Informacionet e marra nga MMPH. 
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12.0 Përshtatshmëria e Infrastrukturës për 

Trajtim të Mbeturinave 

12.1 Parathënie 

12.1.1 Kapaciteti ripërpunues 

Momentalisht nuk ka ripërpunues të madh në vend. Kështu, lëndët dytësore duhet të 
eksportohen në tregjet e huaja (zakonisht Shqipëri dhe Greqi). Zakonisht vëllimi më i 
madh i eksportit përbëhen nga mbeturinat prej hekuri, rreth 100,000 ton mbeturina 
metalike grumbullohen dhe eksportohen në baza vjetore nga një numër i kompanive 
private. 34 Duhet theksuar se mbeturinat nga hekuri përbëjnë eksportin më të madh të 
Kosovës. 35 Destinacionet e tregut për hekurishte janë fabrikat e çelikut në Ish-
Republikën Jugosllave të Maqedonisë (Shkup), Shqipëri (Elbasan) dhe Greqi, me Malin e 
Zi (Fabrika e çelikut Nikšić) që është paraqitur gjithashtu në treg. 

Për mallra të tjera, nuk ka të dhëna në dispozicion për sasinë e tyre. Është raportuar se 
Sllovenia dhe Kroacia bëjnë përpunimin të mbeturinave të letrës në Kosovë (këto janë dy 
vendet në të cilat është ndërtuar industria e letrës gjatë epokës së Jugosllavisë). 
Industria sllovene letrës, me një fabrikë të madhe në Krsko, thuhet se importon qindra-
mijë ton letër mbeturinë në vit nga vendet e tjera. Në Kroaci ka një fabrikë mesatare të 
letrës në Belišće (Slavonia). Burimet lokale tregojnë se ka prodhim të paketimit të 
kartonit bazë në Kosovë duke përdorur letra mbeturinë, edhe pse nuk ka informacion 
për lokacionin e fabrikës, dhe të dhënat lidhur me të mund të merren në të ardhmen. 

Xhami shitet në fabrikat e Serbisë, në Zaječar, ku raportohet të ketë një fabrikë për 
xhama qelqi, dhe në një fabrikë për shishe qelqi në Paraćin. Burimet lokale tregojnë se 
MPEE janë duke u eksportuar në Austri. 36 

12.1.2 Kompostimet e Mbeturinave të  Biodegradueshme të Ndara  

Përveç përdorimit të kuzhinës dhe furnizimit për ushqim si ushqim i kafshëve, ka vetëm 
një shembull tjetër formal të mbeturinave ushqimore dhe të kompostimit. Një kompani 
private me bazë në Prizren mbledh dhe komposton mbeturinat ushqimore dhe materiali 

                                                      

 

34Burimi: Ndikues i madh në sektorin e tregut. 
35Burimi: Z. Enver Tahiri, Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, Udhëheqësi i Departametit të 
Mbeturinave ka raportuar 90%. Kalkulimet jo formale të bazuara në të dhënat statistikore tregojnë një 
përqindje më të vogël, por akoma janë në shkallë të dy të tretave. 
36 Pas hetimeve të mëtejshme një operator Austriak i dy fabrikave të mëdha për demontimin e MPEE ka 
raportuar kontaktet e para tregtare me eksportuesit potencial MPEE nga Kosova dhe dyshonte për shumat 
përkatëse që do të importohen momentalisht për në Austri; pengesat e perceptuara duket të jenë të 
cilësisë së ulët (p.sh. përziera me pajisje shtëpiake) dhe distanca e madhe e transportit (> 1,000 km). 
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i kompostuar raportohet se shitet tek fermerët lokal. 37 Master Plani i Menaxhimit të 
Mbeturinave (MPMM), i përgatitur me ndihmën e fondeve të BE-së dhe publikuar në 
janar të vitit 2016, ka konstatuar si potencial zhvillimin e një strukture të djegies 
anaerobe dhe gjashtë objekte të kompostimit.38 Kapaciteti i përgjithshëm i objekteve si 
fillim ishte nën 25,000  ton. Duke pasur parasysh gjenerimi total i mbeturinave deri në 
vitin 2024 (koha për të cilën kapaciteti është caktuar) vlerësohet të jetë 471,000 ton, prej 
të cilave 52% pritet të jenë organike, ky kapacitet paraqet një normë të supozuar për 
materiale organike, ku 10 % prej tyre mund të konsiderohen si tejet ambicioze. 

Konfigurimi teknike gjithashtu garanton hetime të mëtejshme: theksi vihet në objektet e 
plehrave organike në ajër të hapur, edhe pse skema e grumbullimit parashikon se është 
një skemë kthyese dhe ithtarët e studimit presin që 'shumica e mbeturinave që vijnë nga 
prodhuesit e mbeturinave të biodegradueshme si restorante,  tregje publike, hotele, etj ' 
mbeturinat e tillë ka gjasa të kenë shumë bazë ushqimore me shumë pak strukturë, dhe 
nuk do të jenë të përshtatshme, për trajtim në objektet e plehrave organike në ajër të 
hapur. Për më tepër,  përdorimi i kontejnerëve 1.1 m3 me mbeturina të tilla, siç është 
parashikuar, nuk është aspak për t'u rekomanduar për shkak të mundësisë së prishjes të 
krahëve ngritës të kontejnerëve për shkak të dendësisë së mbeturinave ushqimore 
(kontejneri 1.1 m3 i mbushur plotë do të peshonte, rreth 500 kg , ose gjysmë ton, duke e 
bërë atë një rrezik për shëndetin dhe sigurinë në punë për grumbulluesit dhe ata rreth 
tyre). 

12.1.3 Impiantet e Trajtimit të Mbeturinave të Përziera 

Në Kosovë, nuk ka impiante të trajtimit të mbeturinave komunale, komerciale ose 
industriale. Plani i Mbeturinave referon mbeturinat industriale, në bashkë-trajtim me 
industritë ekzistuese me anë të proceseve termike, dhe një deponi për mbeturinat 
industriale në rajonin e Prishtinës. 

Master Plani i përfunduar kohëve të fundit shqyrton një numër mundësish për të 
investuar në sektorin e menaxhimit të mbeturinave në Kosovë dhe bën përpjekje për të 
vlerësuar kostot e mundshme të investimeve të nevojshme. Në kohën kur është shkruar 
ky raport, dokumenti i plotë nuk ka qenë dispozicion për publikun, vetëm një 
përmbledhje ekzekutive që tregon gjetjet kryesore. Studimi parashikon ndërtimin e një 
fabrikë MP në Prishtinë, me një kapacitet prej 110,000 ton. Natyra e fabrikës së 
propozuar nuk është e qartë nga Përmbledhja Ekzekutive, edhe pse kostoja e investimit 
është prej 28 milion €. 

                                                      

 

37 “IS company” 
38 EPEM, SLR and ISPE (2016) Mbështetje për Menaxhimin e Mbeturinave në Kosovë: Master Plani i 
Menaxhimit të Mbeturinave - Përmbledhje Ekzekutive, Projekt i Financuar nga BE menaxhuar nga Zyra e 
Bashkimit Evropian në Kosovë, EuropeAid/133800/C/SER/X, 
http://media.wix.com/ugd/c46eb9_5eebc08e08324361b6d9c0b5df85dc04.pdf 

http://media.wix.com/ugd/c46eb9_5eebc08e08324361b6d9c0b5df85dc04.pdf
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12.1.4 Deponimi i Mbeturinave 

Nëse MNK deponohen si duhet, ato do duhej të përfundonin në njërën prej tetë 
deponive sanitare. Pesë prej këtyre deponive (Prishtinë, Gjilan, Prizren, Podujevë dhe 
Dragash) janë ndërtuar duke përdorur fondet e siguruara nga Agjencia Evropiane për 
Rindërtim gjatë periudhës kohore nga viti 2005 deri në vitin 2008. Tre të tjerat janë 
financuar nga donatorë të tjerë (shih Tabelën 12-1). Deponitë kanë bërë koncepte 
teknike / dizajne të ndryshme inxhinierike; megjithatë, të gjitha ato raportohet të jenë 
dizajnuar duke ndjekur principet se janë në përputhshmëri me "Standardet e BE-së". 

Edhe pse deponitë është dashur që të ndërtohet në përputhje me standardet e BE-së, të 
gjithë prej tyre kanë probleme të ndryshme të shkaktuara nga projektimi i dobët, me 
cilësi të pakënaqshme të ndërtimit dhe / ose operim të dobët. Gjetjet nga një vlerësim të 
bërë në vitin 2007 janë shumë të vlefshme edhe sot. Nga një vizitë në një deponi (Gijlan) 
i kryer për këtë hulumtim u vërejt se standardet operative kanë rënë edhe më tej gjatë 
dekadës së fundit (për detaje të mëtejshme referojuni Seksionit 5.1). 

Për dy vitet e fundit apo më shumë, katër deponi janë operuar nga KMDK. Para kësaj 
pike KMDK ka 'menaxhuar' këto deponi, me operime në baza ditore të siguruara nga 
kontraktorët privat (në disa raste, nga kompanitë që i ndërtuan ato). 

Tabela 12-1: Të dhënat për Deponitë Sanitare që Operojnë Në Kosovë 

Lokacioni Autoriteti Operues 
Hapur në 

vitin 
Kapacitetit 
Projektues  

Mundësi të Zgjerimit 

Prishtina KLMC 2006 3,500,000 m3 Po 

Gjilan KLMC 2005 2,400,000 m3 Po 

Prizren KLMC 2004 2,600,000 m3 Po 

Podujevë KLMC 2004 1,000,000 m3 Po 

Dragash RKRMC “Eko Regjioni” 2004 48,000 m3 Jo 

Mitrovica KRM “Uniteti” 1995 2,000,000 m3 Po 

Peja KRM “Ambienti” 2001 350,000 m3 Po 

Zveçan Kompania e Mbeturinave 2006 3,500,000 m3 Jo 
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Figura 12-1: Deponitë Sanitare dhe Zona e Aktiviteteve të Ofruesve të 
Shërbimit për MNK 

 

Burimi: IPA, MVV dhe Edinburgh Economics (2007) IPA, MVV dhe Edinburgh Economics (2007) Studimi i 
Benqmarkingut të Deponive, Raporti për Komisionin Evropian, Mars 2007,http://wwro-
ks.org/English/Workshops/Landfill_benchmarking_.pdf 

Përveç një deponie (në Komunën e Dragashit), e cila pranon dhe përdor mbeturinat N & 
D, mbeturinat N & D shpesh ndodh që thjesht hedhen pranë rrugës, edhe pse në disa 
raste përdoren në deponi për të mbuluar mbeturinat. Megjithatë, Plani i Menaxhimit të 
Mbeturinave të Kosovës përmend se janë planifikuar gjashtë deponi të tjera të dedikuara 
për trajtimin e mbeturinave N&D në qytete të ndryshme, që do të ndërtohen në 
Prishtinë, Gjakovë, Ferizaj, Prizren, Mitrovicë dhe Pejë. 

12.2 Përmbledhje e Vlerësimeve 

Një vlerësim mbi përshtatshmërisë e infrastrukturës për trajtimin e mbeturinave, në 
kontekstin e asaj që vendet do të duhet t'i kishin (dhe duke ditur se shtetet nuk duhet të 
bëjnë trajtimin e të gjitha rrjedhave të mbeturinave në vendet e tyre sipas ligjit të BE-së), 

http://wwro-ks.org/English/Workshops/Landfill_benchmarking_.pdf
http://wwro-ks.org/English/Workshops/Landfill_benchmarking_.pdf
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ofrohet në tabelën 12-2. Përshtatshmëria e secilës prej listave të teknologjisë trajtuese 
është notuar nga 1 deri në 3, ku: 

 Nota 1= Planet aktuale dhe/ose infrastruktura e planifikuar është e 
pamjaftueshme, për shembull, për shkak të menaxhimit nën-optimal dhe 
mirëmbajtjen e objekteve të cilat mund të çojnë në rreziqe shëndetësore dhe 
mjedisore. Kapaciteti i planifikuar i infrastrukturës për mbeturinat shtëpiake 
mund të ndikojë në mundësinë e vendit për të arritur caqet e riciklimit. 

 Nota 2= Infrastruktura e trajtimit është adekuate, por ka akoma disa çështje në 
lidhje me menaxhimin dhe/ose kapacitetet planifikuese. 

 Nota 3= Infrastruktura e trajtimit menaxhohet mire dhe nuk ndikon në 
mundësinë e vendit që të përmbush caqet e riciklimit. 

Tabela 12-2: Vlerësimi i përshtatshmërisë të Infrastrukturës Trajtuese 

Rrjedha e mbeturinave / 
Lloji i Trajtimit 

Infrastruktura Aktuale Infrastrukturë e Mirë Planifikuar 

Materiale organike të 
ndara/ kompostim, AD 

Nota  1–Një ose dy fabrika të 
vogla për kompostim të 
mbeturinave. 

Nota  1 – nuk ka plane të raportuara. 

Mbeturinë e përzier / MP Nota  1– nuk ka asnjë. Nota  1 – nuk ka plane të raportuara. 

Mbeturinë e përzier / 
Rigjenerimi i Energjisë 

Nota  1– nuk ka asnjë. Nota  1 – nuk ka plane të raportuara. 

Një vlerësim për përshtatshmërinë  e infrastrukturës së deponimit është dhënë në 
Tabelën 12-3. Përshtatshmëria e kësaj infrastrukture është notuar nga 1 deri në 3, ku: 

 Nota 1 = infrastruktura aktuale ose e planifikuar është e pamjaftueshme. Ka 
rreziqe të larta për shëndetin e njeriut dhe mjedisin nga deponimi ilegal / i 
palicencuar. Kapaciteti i deponimi total ekzistues ose i atij të planifikuar mund të 
ndikojë në aftësinë e shtetit për të përmbushur caqet. 

 Nota 2 = infrastruktura aktuale ose e planifikuara është e mjaftueshme për 
periudhën afatshkurtër deri atë afatmesme dhe rreziqet ndaj shëndetit të njeriut 
dhe mjedisit nga deponimi ilegal / i pa licencuar janë minimizuar. 

 Nota 3 = Ekziston infrastrukturë adekuate për deponim - që mundëson 
menaxhim të mirë mbeturinave - apo të planifikuar në mënyrë të duhur. 
Infrastruktura ekzistuese ose e planifikuar nuk do të ndikojë në aftësinë e shtetit 
për të përmbushur objektivat e riciklimit. 

Tabele 12-3: Vlerësimi i Përshtatshmërisë  së Infrastrukturës së Deponimit 

Lloji i deponimit Gjendja aktuale Planifikimi i duhur 

Hedhja e mbeturinave 
ndodh vetëm në deponi 
(ose të tjera) lokacione që 
sigurojnë mbrojtje 

 Nota 1 – Ekzistojnë disa deponi 
rajonale sanitare, por standardet 
operative janë poshtë kërkesave 
të BE-së. 

Nota 1 – Ndërtimi i deponisë 
sanitare në Zveçan. Dizajni teknik 
është përgatitur me ndihmën e 
fondeve të siguruara nga BE, leja 
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Lloji i deponimit Gjendja aktuale Planifikimi i duhur 

adekuate mjedisore mjedisore është marrë nga MMPH 
dhe projekti do të financohet nga 
fondet e BE/IPA. 

Deponia do të përdoret nga tri 
komuna në zonën me minoritet Serb. 
Sipas MMPH kapaciteti i saj do të 
jetë rreth 150 ton në ditë. Zvogëlimi i 
ngadaltë i deponive të KMDK-së dhe 
mungesa e kapacitetit të deponisë 
sanitare në pjesë të tjera të vendit 
do sugjeron se më shumë duhet të 
bëhet për të zvogëluar rreziqet për 
mjedisin dhe shëndetin e njeriut. 
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13.0 Menaxhimi i Mbeturinave të 

Rrezikshme 

13.1 Parathënie 

Mbeturinat e rrezikshme zakonisht gjenden të përziera me mbeturina tjera tek kamionët 
që hyjnë në deponi. Sipas Nenit 31 të Ligjit për Mbeturina, është e ndaluar përzierje e 
mbeturinave të rrezikshme me llojet e tjera të mbeturinave. Gjithashtu është e ndaluar 
të pranohen mbeturina të rrezikshme në deponitë e mbeturinave komunale, përveç nëse 
ka leje nga organi kompetent. Nëse inspektori, qeveria apo stafi i deponisë gjen 
mbeturina të rrezikshme të përziera me mbeturinat komunale, atëherë të gjithë 
mbeturinat në atë kamion do të konsiderohen të rrezikshme dhe kamioni do të 
refuzohet për deponim e mbeturinave në deponi si dhe do të gjobitet nga inspektori. 

Ligji parasheh gjoba prej 5,000 € deri në 50,000€, nëse:  

 Mbeturinat nga pajisjet elektrike dhe elektronike (MPEE) janë përzier me 
llojet e tjera të mbeturinave, ose deponohen pa trajtim paraprak, apo në 
qoftë se nuk ka prova për lejimin e mallrave të pranuara dhe të dorëzuara në 
deponim apo trajtim, ose nëse nuk janë zbatuar kushtet tjera të përcaktuara 
në nenin 43 të Ligjit për Mbeturina; dhe 

 Mbeturinat e rrezikshme përzihen me llojet tjera të mbeturinave (Neni 31 
dhe 34). 

Strategjia për Menaxhimin të Mbeturinave 2013-2022 tregon se nuk ka objekte në 
dispozicion për ruajtjen apo asgjësimin e mbeturinave të rrezikshme.39 Me asnjë rrugë 
asgjësimit të mbeturinave të rrezikshme nuk është për t'u habitur se janë gjetur 
mbeturina të rrezikshme të përziera me mbeturinat komunale në kamionët e 
mbeturinave që kanë ardhur për t’u shkarkuar në deponi. Ndërtimi i një deponie për 
mbeturinat e rrezikshme është përfshirë në Planin e Kosovës për Mjedisin 2011-2020, në 
Strategjinë e Kosovës për Menaxhimin e Mbeturinave 2013-2022 dhe Korinzën Afat-
mesme të Shpenzimeve. Në kuadër të kësaj Kosova tani ka mjete financiare nga IPA (12 
milion €) për të ndërtuar deponi të mbeturinave të rrezikshme në fshatin Harilaq.40 IPA 
vlerëson se: 

"Deri më tani, MRr [Mbeturinat e Rrezikshme] nuk janë grumbulluar, ruajtur dhe 
deponuar në vende të përshtatshme dhe vetëm disa prej prodhuesve kanë bërë 

                                                      

 

39Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor (2013) Strategjia e Kosovës për Menaxhimin e 
Mbeturinave 2013-2022, http://mmph-
rks.org/repository/docs/Strategy_fo__Republic_Kosova_for_WM_2013-2022__eng._945753.pdf 
40 Komisioni Evropian, Instrumenti i Asistencës së Para Antarësimt (2015) Kosovë: Nërtimi i Objekteve për 
Deponimin e Mbeturinave të Rrezikshme, 
http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/kosovo/ipa/2015/ipa2015_ks_05_hws.pdf 

http://mmph-rks.org/repository/docs/Strategy_fo__Republic_Kosova_for_WM_2013-2022__eng._945753.pdf
http://mmph-rks.org/repository/docs/Strategy_fo__Republic_Kosova_for_WM_2013-2022__eng._945753.pdf
http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/kosovo/ipa/2015/ipa2015_ks_05_hws.pdf
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kërkesat për autorizime për të ruajtur MRr në një vend të sigurt dhe të 
përshtatshëm. Mbeturinat e rrezikshme janë të shpërndara kudo, nuk 
grumbullohen dhe nuk ruhen në vende të sigurta,  pakujdesia ndaj tyre shkakton 
ndotje mjedisore, aksidentet shëndetësore, dhe probleme shëndetësore."41 

Ekziston shpresa se objekti i propozuar do të ofrojë mënyrë të mirë të ruajtjes së 
mbeturinave para se ato të trajtohen / deponohen. Tendenca është që: 

"... të ndërtohet një fabrikë me madhësi dhe kapacitet optimal ku MRr 
[mbeturinat e rrezikshme] mund të vendosen, mbikqyren dhe menaxhohen deri sa 
të arrijnë sasinë e mjaftueshme për të arsyetuar nga pikëpamja financiare 
transportin për në deponitë e autorizuara që janë ndërtuar apo do të ndërtohet 
në Kosovë dhe vendet fqinje në 6 vitet e ardhshme. " 

Neni 4(5) i Konventës së Bazelit thotë: 

Një Palë nuk do të lejojë mbeturina të rrezikshme ose mbeturina tjera për t'u 
eksportuar tek një jo-Palë tjetër ose të importohen nga një jo-Palë. 

Kosova nuk është pjesë e Konventës. Nënkupton se eksportet mund të ndodhin vetëm 
në bazë të marrëveshjeve bilaterale në përputhje me Konventën, dhe se eksporti i 
mbeturinave të rrezikshme nga Kosova në shtetet e tjera është më i vështirë sesa po të  
ishte Kosova pjesë e Konventës. 

13.2 Përmbledhje e Vlerësimeve 

Një vlerësim mbi qasjen e menaxhimit të mbeturinave të rrezikshme ofrohet në 
Tabelën10-1. Përshtatshmëria e infrastrukturës për ruajtje, trajtim, dhe deponim është 
notuar nga 1 deri në 3, ku: 

 Nota 1 = infrastruktura shoqëruese është e pa mjaftueshme. 

 Nota 2 = infrastruktura shoqëruese është e mjaftueshme, por me disa 
shqetësime. 

 Nota 3 = infrastruktura shoqëruese është adekuate dhe e duhur për qëllimin e 
saj. 

Tabela 13-1: Vlerësimi i Sistemit të Menaxhimit të Mbeturinave të 
Rrezikshme 

Kriteri Vlerësimi 

Mbeturinat e rrezikshme ruhen në një vend që 
nuk paraqet rrezik për mjedisin (DKM Neni 17 
deri  20) 

Nota  2– ka një mori të vendeve të vjetra ku bëhet 
hedhja e mbeturinave të rrezikshme të cilat 
shkaktojnë ndotje të mjedisit 'pika të nxehta'. Janë 
siguruar fondacionet e IPA për të ndërtuar një 
numër objekteve për deponim të mbeturinave të 

                                                      

 

41 Ibid. 
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Kriteri Vlerësimi 

rrezikshme dhe kjo do të ndihmojë të përmirësojë 
situatën kur ato të ndërtohen dhe të bëhen 

operacionale. 

Mbeturinat e rrezikshme mund të trajtohen / 
deponohen në ndonjë objekt të përshtatshëm 
brenda ose jashtë shtetit 

Nota 1– nuk ka trajtim të mbeturinave të 
rrezikshme e as objekte që merren me ruajtjen e 
tyre në Kosovë, dhe ka pengesa që Kosova të 
eksportojë mbeturina të rrezikshme pasi që nuk 
është pjesë e Konventës së Bazelit. 

 

 

  



81 

   

14.0 Arritjet Kryesore 

Gjatë viteve të fundit Kosova ka arritur avancim të rëndësishëm të sektorin e 
mbeturinave. Kompanitë e vogla komunale që ofrojnë shërbimet grumbullimin e 
mbeturinave, ujit dhe shërbimeve të kanalizimit ishin ndarë dhe pastaj janë 
regjionalizuar në 7 kompani rajonale të ujit dhe ujërave të zeza dhe 7 kompanitë 
regjionale të grumbullimit të mbeturinave. Këto janë organizuar në parimet komerciale 
që ofrojnë shërbime me anë të aseteve, llogarive të konsoliduara, dy nivelet e 
menaxhimit42 dhe me tarifat të mbulueshme. Në të njëjtën kohë, janë përdorur fondet e 
BE-së për të ndërtuar katër deponi të reja sanitare dhe një stacion transferimi, ndërsa dy 
deponi shtesë janë ndërtuar duke përdorur fonde tjera të donatorëve. Gjithashtu u 
themelua Autoriteti për të Menaxhuar me Deponitë e Mbeturinave Komunale. Ministria 
e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor e themeluar në vitin 2002 nxori Ligjin mbi 
Mbeturinat në vitin 2005 (amandamenduar në vitin 2012), ligj ky i cili vendos bazën për 
menaxhimin e mbeturinave në përputhje me direktivat e ndërlidhura evropiane dhe 
praktikat e mira të menaxhimit . Zyra e Rregullatorit për Ujë dhe Mbeturina ishte një 
tjetër agjencion e themeluar në vitin 2004, duke qenë përgjegjës për licencimin e 
ofruesve të shërbimit për grumbullimin e mbeturinave dhe të deponimit, vendosjen e 
standardeve minimale të shërbimeve dhe miratimin e tarifave të shërbimit. Me daljen e 
Planit të Ahtisaarit 43 dhe procesin ndërlidhës të decentralizimit, sektori i grumbullimit të 
mbeturinave iu dha komunave, ndërsa menaxhimi i deponimit të mbeturinave dhe 
menaxhimi i mbeturinave të rrezikshme mbetën tek MMPH dhe MZHE, respektivisht. 
Ndryshimi i fundit në sektorin e menaxhimit të mbeturinave ka konsistuar në heqjen e 
përgjegjësisë për mbeturina nga Zyra e Rregullatorit për Ujë dhe Mbeturina, 44 
kompetenca këto të cilit janë dorëzuar në Ministrinë e Mjedisit (licencimit) dhe 
komunave (tarifat e shërbimeve). 

14.1 Arritjet Kryesore në Kornizën Ligjore 

Kosova ka filluar harmonizimin progresiv të legjislacionit të saj me atë të BE. Përveç Ligjit 
për Mbeturina, Kosova ka miratuar Strategjinë Kombëtare për Menaxhimin e 
Mbeturinave dhe një Plan Pesë Vjeçar për  Menaxhimin e Mbeturinave (2013-2017) me 
veprime të bazuara në Strategji. Këtë vit Kosova ka përgatitur Master Planin 10-vjeçar 

                                                      

 

42 Propozimi Gjithëpërfshirës për Zgjidhjen e Statusit të Kosovës 

 (http://www.kuvendikosoves.org/common/docs/Comprehensive%20Proposal%20.pdf) 
 
43Propozimi Gjithëpërfshirës për Zgjidhjen e Statusit të Kosovës 
(http://www.kuvendikosoves.org/common/docs/Comprehensive%20Proposal%20.pdf) 
 
44Propozimi Gjithëpërfshirës për Zgjidhjen e Statusit të Kosovës 
(http://www.kuvendikosoves.org/common/docs/Comprehensive%20Proposal%20.pdf) 
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për Prioritizimin e Projekteve Infrastrukturore për Menaxhimin e Mbeturinave (2015-
2024), ku janë përcaktuar objektivat sasiore dhe cilësore dhe ato janë të përcaktuara si 
për nivelin qendror ashtu edhe për atë lokal. Këto objektiva dhe synime janë në 
përputhje me legjislacionin kombëtar dhe atë të KE. Rregullorja për rrjedha specifike të 
mbeturinave është miratuar përmes lëshimit të rregulloreve ndihmëse të quajtura 
Udhëzime Administrative. Ministria e Mjedisit ka përgatitur 28 udhëzime administrative 
në përputhje me direktivat e BE-së për menaxhimin e mbeturinave. 
Në nivelin lokal, Planet Komunale të Menaxhimit të Mbeturinave janë përgatitur për 40% 
të komunave dhe të tjerat janë në fazën e përgatitjes së tyre. 

14.2 Të arriturat Kryesore në Kornizën Institucionale 

Kosova ka zhvilluar Kornizën Institucionale për sektorin e MMN të një linjë me ato të BE-
së, dhe funksionet e sektorit janë caktuar në mënyrë adekuate. Aktorët kryesorë 
institucional përfshijnë MMPH, AMMK, MZHE, si dhe komunat. Gjersa përgjegjësia e 
zbatimit për menaxhimin e mbeturinave është e decentralizuar në nivel lokal, MMPH 
përcakton politikat e përgjithshme mjedisore, standardet e sektorit, krijon sistemin e 
licencimit dhe lëshon lejet. AMMK monitoron dhe raporton për përputhshmërinë e 
mjedisit, ndërsa inspektorët në MMPH inspektojnë zbatimin e tyre. Zyra Rregullatore për 
Ujë dhe Mbeturina (ZRRUM) ka përcaktuar tarifat e shërbimit deri në vitin 2011. Pas 
miratimit të Ligjit për Mbeturina, caktimi i tarifave u bë përgjegjësi e komunave. 

14.3 Të arriturat Kryesore në Grumbullimin e Mbeturinave 

Sektori i menaxhimit të mbeturinave në Kosovë është zhvilluar në mënyrë të 
konsiderueshme  që nga periudha e përfundimit të konfliktit. Kompanitë ekzistuese të 
vogla komunale që ofrojnë grumbullimin e mbeturinave, shërbimet e furnizimit me ujë 
dhe ujërave të zeza ishin ndarë dhe pastaj u regjionalizuan në shtatë kompani rajonale të 
ujit dhe ujërave të zeza, dhe shtatë kompani rajonale të grumbullimit të mbeturinave të 
organizuar në parimet komerciale  duke ofruar shërbime biznesore me asete, llogarive të 
konsoliduara, me dy nivele të menaxhimit dhe tarifa të mbulueshme. Si pasojë e kësaj, 
këto kompani kanë zgjeruar zonën e shërbimit në 100% të popullsisë në zona urbane dhe 
30% në zona rurale. 

Për sa i përket arritjeve financiare kompanitë e grumbullimit të mbeturinave kanë 
përmirësuar shkallën e arkëtimit nga 55% që ishte në vitin 2009 në 65% aktualisht. Vlen 
të përmendet se KRM në Prizren "Eko Regjioni" kohët e fundit ka paraqitur ngarkesën 
për grumbullimin e mbeturinave në përputhje me kërkesat e Ligjit për Mbeturina. Tarifa 
e mbeturinave do të merren nga komuna së bashku me shërbimet e tjera komunale, si 
certifikatën e lindjes, regjistrimi i veturave, të tatimit në pronë dhe të tjerët. Përmirësimi 
më i fundit në komunën e Prizrenit, mbështetur nga projekti JICA, është krijimi i 
departamentit të mbeturinave dhe që ka të bëjë me monitorimin dhe menaxhimin e 
mbeturinave ky veprim duhet të përsëriten nga komunat tjera. Në komunat e tjera tarifa 
e grumbullimit të mbeturinave ende menaxhohen nga Kompania Rajonale e 
Mbeturinave. 
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Disa nga kompanitë rajonale të mbeturinave janë të pajisura me kamiona të rinj të cilat 
kanë qenë donacion nga JICA (Prizreni dhe Prishtina), dhe i kanë zëvendësuar kamionët e 
vjetër tashmë të amortizuar. 

14.4 Të arriturat Kryesore në Deponimin e Mbeturinave 

Kosova ka themeluar sistem rajonal të grumbullimit dhe deponimit të mbeturinave. Me 
ndihmën e BE (Agjencionit Evropian për Rikonstruim), janë ndërtuar pesë deponi 
sanitare: 

 Tre deponi rajonale: 
o Mirashi për regjionin e Prishtinës; 
o Landovica për regjionin e Prizrenit; 
o Velekinca për Regjionin e Gjilanit; dhe 

 Dy deponi komunale (Podujeva dhe Dragashi). 

Janë ndërtuar gjithashtu edhe dy stacionet e transferimit (Ferizaj dhe Gjakovë). Përveç 
nga deponitë e lartpërmendura, nga kontributi i donatorëve të tjerë, edhe tre deponi 
tjera komunale janë ndërtuar në Pejë, Mitrovicë dhe Zveçan, së bashku stacionin e 
transferimit në Drenas. Përveç kësaj, Kosova ka themeluar autoritetin për menaxhimin e 
deponimit të mbeturinave komunale në tërë territorin e Kosovës. Gjatë dy viteve të 
fundit situata në lidhje me menaxhimin e deponive është përmirësuar pak, në kontekstin 
e respektimit të kushteve të pranimit të mbeturinave dhe mbulimin e tyre, si dhe në 
menaxhimin e infiltrimeve. Është rehabilituar Laguna në Gjilan, Prishtinë dhe në 
deponinë në Prizren. 

Përkundër progresit të bërë, deponimi në Kosovë vazhdon të ketë vështirësi dhe kualiteti 
i shërbimit mbetet i dobët. 

Për sa i përket trajtimit, nuk ka shumë për të thënë. Të gjitha mbeturinat komunale 
përfundojnë në deponi sanitare pa ndonjë kalasifikim dhe trajtim paraprak. Ndarja dhe 
grumbullimi i rrymave të ndryshme të mbeturinave, si MPEE, bateri, plastikë, metal dhe 
letër është kryer nga sektori privat nga kontenierë dhe në deponi nga rrëmihësit ilegal. 
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15.0 Çështjet Kryesore 

Janë zhvilluar konsultime me dhjetë palë të interesit për të marrë reagimet e tyre në një 
sërë çështjesh që janë identifikuar si pjesë e Vlerësimit Kombëtar të Mbeturinave që 
janë paraqitur në seksionet e mësipërme (listën e plotë të organizatave që janë 
konsultuar është paraqitur në Shtojcën A.1.0). Tabela 15-1 jep një përmbledhje të 
çështjeve kryesore që duhet të adresohen për të ndihmuar Kosovën në përmirësimin e 
nivelit të shërbimeve të menaxhimit të mbeturinave në mënyrë që të jenë në 
përputhshmëri me kërkesat e përcaktuara në legjislacionin e mbeturinave të BE-së. Këto 
çështje përbëjnë pikën e nisjes për zhvillimin e Udhërrëfyesit dhe rekomandimet 
ndërlidhëse (Seksioni 16.0). 

Tabela 15-1: Çështjet kryesore të identifikuara si Pjesë e Vlerësimit 
Kombëtar të Mbeturinave  

Nr. Çështja 

Detyrat dhe Përgjegjësitë 

1 
Rolet dhe përgjegjësitë për qeverinë qendrore dhe lokale janë të përcaktuara në ligj, por për 
shkaqe historike, nuk aplikohen në mënyrë të qartë në praktikë. 

2 
Ligji për mbeturina ka mundur më qartë të diferencojë se çka duhet të kërkohet në planet 
Qendrore dhe Lokale të Mbeturinave. 

3 

Tarifat për Deponim ishin përcaktuar nga Zyra e Rregullatorit për Ujë dhe Mbeturina para se 
ajo të shfuqizohet në vitin 2012 dhe ishin shumë të ulëta (dmth në nivele të cilat nuk mund të 
mbulojnë shpenzimet e plota operative, duke përfshirë përkujdesjen ndaj deponisë pasi që ajo 
të mbyllet). 

4 
Ka gjasa të ketë koordinim të çështjeve ndërmjet MMPH, MZHE dhe MeF në zhvillimin dhe 
nënshkrimin e projekteve kyçe. 

Çështjet Rregullatore 

1 Deponimi ilegal është i përhapur më shumë sesa do duhej të ishte 

2 Operime jo adekuate të deponimit. 

3 
Udhëzimet në Kriterin e Pranushmërisë së Mbeturinave (të përfshira në UA) nuk po zbatohen / 
aplikohen 

4 Ndarja e funksioneve të inspektimit dhe lejeve është nën-optimale. 

Çështjet Legjislative 

1 
Direktiva e Kornizës së Mbeturinave (2008/98/EC) nuk është përshtatur plotësisht, ku caqet 
dhe sistemet zbatuese të ndërlidhura, për paketim, MPEE, dhe bateritë nuk janë përfshirë. 

2 
Përderisa Ligji për Mbeturina përcakton parimet e hierarkisë dhe përgjegjësinë e prodhuesit, 
aktualisht hierarkia nuk është përshtatur akoma, si dhe mungojnë mekanizmat për 
përgjegjësinë e prodhuesit. 

Planifikimi i Menaxhimit të Mbeturinave 

1 
Freskimi i planeve të menaxhimit të mbeturinave në mënyrë që të jenë në përputhshmëri me 
kërkesat e Direktivës së Kornizës së Mbeturinave (Neni 28) 
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Nr. Çështja 

2 
Planet Komunale të Menaxhimit të Mbeturinave nuk ekzistojnë të gjithat (14 prej 38), qëllimi 
është të përgatiten planet komunale të menaxhimit të mbeturinave për periudhën 2013-2014. 

3 KRM-të operojnë në nivel rajonal, por planet janë përgatitur në nivel komunal. 

4 Caqet nuk janë transferuar qartë tek ata që duhet t'i përmbushin ato. 

5 Planet e ardhshme për infrastrukturën e grumbullimit të mbeturinave janë jo adekuate. 

3 Nuk ekziston Programi i Parandalimit të Mbeturinave 

Kapacitetit Administrativ 

1 Resurse jo adekuate për funksionimin e inspektimit. 

2 Nuk ka departamente administrative të MMN në MMPH dhe në shumicën e komunave. 

3 Mungesa e stafit dhe e njohurive në agjencitë qendrore. 

4 Mungesa e stafit dhe e njohurive në komuna. 

5 Mungesa e kompetencave në prokurim. 

6 Nuk ka forum kombëtar për shpërndarjen e njohurive dhe eksperiencave. 

Kualiteti i të Dhënave 

1 
Nuk ka kërkesa për të raportuar të dhënat e mbeturinave në baza të rregullta sipas një formati 
të standardizuar. 

2 
Sistemi Informativ i Mbeturinave (SIM) është zhvilluar por nuk është plasuar për publikun / 
sektorin privat, stafi nuk është trajnuar në përdorimin e tij. 

3 Nuk ka të dhëna relevante për performancën. 

4 Bazat për të planifikimet e ardhme janë të dobëta. 

5 
Ekziston një Listë Kombëtare e Mbeturinave por nuk është e përshtatur në plotni me 
legjislacionin e BE-së. 

Caqet dhe Hierarkia e Mbeturinave 

1 
Nuk ka mekanizëm të qartë për të siguruar se mbeturinat komunale po përmbushen dhe nuk 
ka sanksione nëse këto caqe nuk arrihen.  

2 Nuk ekzistojnë obligime për veprimet që duhet ndërmarrë në përmbushjen e caqeve. 

3 
Sistemi i grumbullimit të mbeturinave nevojitet të përmirësohet dhe mbulimi me shërbime 
nevojitet të zgjerohet në zonat rurale. 

4 Pothuajse nuk ka burime të ndarjes në grumbullimin e mbeturinave. 

5 
Ka shumë pak impiante për trajtimin e biombeturinave (kompostimi i mbeturinave të 
segreguara) operim /nivele të ulëta në grumbullim i biombeturinave. 

6 Nivel i ulët i trajtimit të mbeturinave N & D 

7 Nuk ka caqe të riciklimit të mbeturinave N&D. 

8 Nuk ka plane realiste për t’i realizuar objektivat e strategjisë për deponimin e mbeturinave. 

Mbulimi i Kostove për Mbeturinat Komunale 

1 Nuk ka udhëzime për komunat në vendosjen e tarifave.  
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Nr. Çështja 

2 
KRM-të nuk paguajnë tarifën ndaj KMDK-së për deponim të mbeturinave në deponi (e 
ndërlidhur me çështjen e mbulimit të kostos). 

3 Nivele të ulëta për mbulim të kostos. 

4 Shkallë e ulët e arkëtimit. 

Përgjegjësia e Prodhuesit 

1 

Edhe pse legjislacioni për përgjegjësinë e prodhuesit është draftuar, si dhe përkundër faktit që 
ekzistojnë edhe disa caqe në Strategji për paketimin, në realitet nuk ka ndodhur asgjë në 
drejtim të zbatimit të parimit përgjegjësia e prodhuesit dhe ndërmarrjen e masave të 
përshtatshme për të. 

2 

Edhe pse përgjegjësia e prodhuesit përbën parimin themelor për ligjin dhe strategjinë, po 
ashtu edhe pse janë vendosur disa caqe në Strategji për riciklimin dhe rikuperimin e MPEE në 
Strategji, në realitet asgjë nuk ka ndodhur në drejtim të zbatimit të këtij parimi dhe nuk ka 
mekanizma zbatues për MPEE.  

3 
Nuk ka sistem adekuat të grumbullimit apo trajtimit / mekanizma të përgjegjësisë së 
prodhuesit / nuk ka sanksione për mos përmbushjen e caqeve të AM.  

4 Nuk janë ndërmarrë veprime për zbatimin e caqeve të riciklimit të baterive  

Menaxhimi i Mbeturinave të Rrezikshme 

1 
Ka pengesa të mëdha në eksportimin e mbeturinave të rrezikshme, përfshirë këtu edhe MPEE 
(Kosova nuk është nënshkruese e Konventës së Bazelit). 

2 
Nuk ka trajtim të mbeturinave të rrezikshme / ka çështje mjedisore të ndërlidhura me 
menaxhimin jo adekuat të mbeturinave të rrezikshme. 

3 Kapacitet jo të përshtatshëm në trajtimin e mbeturinave medicinale. 
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PJESA 2: UDHËZUESI PËR PËRMIRËSIMIN E 
MENAXHIMIT TË MBETURINAVE 
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16.0 Udhëzuesi 

Në strukturën e tij ky udhëzues vijon prej seksioneve që janë trajtuar në Vlerësimin 
Kombëtar të Mbeturinave, dhe reflekton çështjet e identifikuara si pjesë e këtij 
vlerësimi. Këto çështje janë diskutuar në seksionet përkatëse të paraqitura më poshtë. 
Nuk është e drejtpërdrejtë  për të "ndarë apo sqaruar" disa prej çështjeve. Kjo është për 
shkak se sistemet e menaxhimit të mbeturinave kanë karakter sistemeatik, me 
plotësime, ndërlidhje dhe kështu me radhë, dhe kështu me disa 'çështje' mund të 
përfshihen në një numër të kapitujve të ndryshëm. Termat e referencës së projektit kanë 
kërkuar në konsiderimin e masave alternative që kanë të bëjnë me çështjet e 
identifikuara. Ne jemi përpjekur të elaborojmë këto alternativa në përputhje me kapitujt 
e dokumentit në të cilat u identifikuan çështjet si pjesë e Vlerësimit Kombëtar të 
Mbeturinave. Nëse ne do të duhej të hulumtonim alternativat për secilën çështje të 
identifikuar, atëherë analiza do të bëhej shumë e gjatë. 

Në parim, të gjitha çështjet e identifikuara duhet të adresohen. Si e tillë, prioritizimi i 
disa veprimeve para të tjerave është e një rëndësie më të vogël sesa ofrimi i një renditje 
e duhur e ngjarjeve: disa gjëra duhet të ndodhin më herët se gjërat tjera. Çështja se si 
duhet të renditen rekomandimet është vendosur në Seksionin 17.0. 

Në seksionet e mëposhtme, ne kemi vendosur këto nën-kapituj: 

 Kush janë problemet kryesore; 

 Arsyeja se përse ekzistojnë këto probleme; 

 Qasjet e mundshme të alternativave për t'u marrë me problemet; dhe 

 Rekomandimet mbi qasjen se si duhet të merren me problemet.  

Siç është cekur në Seksionin 3, drafti i parë i rekomandimeve u diskutua në një takim me 
MMPH përpara se të diskutohej më gjerësisht me palët e interesit në punëtorinë 
kombëtare që u mbajt në Prishtinë në Tetor të vitit 2016. Në punëtori janë marrë 
komentet dhe sugjerimet për rekomandimet kyçe të përfshira në seksionin e 
mëposhtëm. Këto rekomandime, dhe disa nga diskutimet e ndërlidhura, ishin përshtatur 
dhe zgjeruar për të reflektuar komentet e marra nga punëtoria. 

Në fund të Udhëzuesit, aty ku ka qenë e mundur dhe e nevojshme, ne kemi parashikuar 
kostot me masat e programit që kemi propozuar. Kjo ka pak kuptim që të bëhet për 
secilën çështje, për arsye se: qëllimi është të zhvillohet një sistem i mirë përmes një 
vargu të gjerë të çështjeve, pasi që ndikimi i masave specifike nuk është lehtë i 
dallueshëm. 

Si një koment i përgjithshëm, është me rëndësi të bëhen të qarta disa probleme 
kryesore. Qasja e fundit e master planit tenton të shkojë në drejtim të një perspektive 
me anë të së cilës problemet në Kosovë mund të zgjidhen përmes identifikimit të 
projekteve dhe financimit të tyre. Pasi që objektivat për menaxhim të mbeturinave kanë 
shkuar më lartë në hiearki, dhe pasi që vëmendja po shkon në drejtim të nxitjes së 
ekonomisë qarkore, kështu që gjasat që sistemi i menaxhimit të mbeturinave mund të 
dizajnohet nga 'lartë poshtë', dhe të zgjidhen përmes zbatimit të projekteve kapitale, 
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bëhet gjithnjë e më e largët. Qasja për menaxhimin e mbeturinave si resurs ka nevojë të 
konsiderohet se si të grumbullohen materialet nga mbeturinat dhe produktet me një 
koncept që ato të ripërdoren, përgatiten për ripërdorim, ose riciklohen, para se ato të 
konsiderohen si mbeturina shtëpiake. Rrjedhimisht kjo nënkupton që rikonfigurimi 
progresiv i sistemit të grumbullimit të mbeturinave të jetë aspekti kryesor. 

Ajo gjithashtu nënkupton se ku bëhet fjalë projektet kapitale, fokusi zhvendoset nga 
qëllimi kryesor i projektit të cilat zakonisht janë përdorur për të  trajtuar mbeturinat 
shtëpiake në drejtim të: 

1) Sistemit të grumbullit të diferencuar të mbeturinave dhe produkteve që 
lehtësojnë ripërdorimin e tyre, përgatitjen për ripërdorimin dhe riciklimin; 

2) Ndërmarrjeve / objekteve të angazhuar në ripërdorim / përgatitje për ripërdorim; 
3) Trajtimi i diferencuar i biombeturinave të grumbulluara, dhe ku skemat e 

grumbullimit të kërkojnë prej tyre (dhe kjo duhet të konsiderohet si një pyetje e 
cila është për t'u përgjigjur në nivel  lokal sesa atë qendror, varësisht nga natyra e 
sistemit të grumbullimit që do të përdoret), objekte për klasifikim; dhe 

4) Ndërmarrje të angazhuara në riprocesimin lokal të materialeve të cilat janë 
grumbulluar për riparim, ose riciklim. 

Natyra e saktë dhe vendndodhja e tyre nuk mund të identifikohen në një studim të tillë 
si ky, por mund të ofrohen kërkesat indikative. Ajo se çfarë duhet të ndodhë është që 
kushtet për zhvillimin e një sistemi të tillë, më shumë duhet të orientohen në atë aspekt 
që masat për të siguruar se të tilla projekte janë financiarisht të qëndrueshme dhe të 
siguruara, dhe kapaciteti për inicimin e projekteve të kësaj natyre duhet të rritet. 

16.1 Detyrat dhe përgjegjësitë 

16.1.1 Cilat janë problemet? 

Problemet të ndërlidhura me detyrat dhe përgjegjësitë janë paraqitur në Tabelën 16-1. 

Tabele 16-1: Problemet të Ndërlidhura me Detyrat dhe Përgjegjësitë 

Nr. Çështja 

1 
Roli dhe përgjegjësitë për qeverinë lokale dhe qendrore janë caktuar në ligj por, për arsye historike, 
këto  përgjegjësi nuk janë qartësuar në praktikë. 

2 
Ligji për Mbeturina ka mundur të përcaktojë se çfarë kërkohet nga planet e nivelit qendror dhe 
lokal. 

3 
Tarifat për deponim të mbeturinave në Deponi ishin përcaktuar nga Zyra Rregullatore për Ujë dhe 
Mbeturina u shfuqizuan në vitin 2012 dhe ishin të ulëta (në ato nivele që nuk kanë mbuluar të gjitha 
shpenzimet operative, përshirë këtu kujdesin për deponinë pasi që ajo të mbyllet). 

4 
Ka të ngjarë që të ketë koordinim ndërmjet MMPH, MZHE dhe MeF në zhvillimin dhe nënshkrimin e 
projekteve kryesore. 
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16.1.2 Përse ekzistojnë këto probleme? 

Ligji për Mbeturina përcakton qartë përgjegjësitë për menaxhimin e mbeturinave dhe si 
këto duhet të ndahen në mes të pushtetit qendror dhe lokal. Çështja kryesore që na 
shpie në Problemin 1 në Tabelën 16-1 është se, historikisht, përgjegjësia për menaxhimin 
e mbeturinave  ka qenë e qeverisë qendrore dhe kompetencat ende nuk janë transferuar 
tek pushteti lokal. Transferimi i përgjegjësive tek pushtetit lokal është penguar, në radhë 
të parë, nga fakti se pushteti lokal shpesh ka burime të pamjaftueshme teknike dhe 
financiare për të ofruar shërbimet e tilla. 

Problemi i mësipërm Nr. 2 ndërlidhet me çështjet e kompetencave. Planet e 
mbeturinave nuk bëjnë dallimin ndërmjet: 

1) Çka duhet të bëhet në nivelin qendror; dhe 
2) Çka duhet të bëhet në nivelin lokal / rajonal. 

Kjo ka potencial që jo vetëm të krijojë duplifikim, por gjithashtu mund të çojë në 
vendime që ndërmerren nga niveli lokal e të cilat janë të pa përshtatshme. Për shembull, 
niveli i duhur i administratës për marrjen e vendimeve për pozita të punës për shumicën 
e kompanive mundet në mënyrë të arsyeshme të konsiderohet si çështje e nivelit lokal. 
Në mënyrë të ngjashme, përderisa PKMM mund të japë indikacione për kapacitetin e 
nevojshëm në objekte të ndryshme, kjo nuk ka kuptim që vendimet në lidhje me natyrën 
e infrastrukturës të bëhen në mënyrë të pavarur prej Planeve Komunale që tregojnë se si 
duhet të grumbullohen mbeturinat. Rreziku kryesor në një qasje të tillë është se 
vendimet e infrastrukturës nuk janë të përshtatshme me trajtimin e mbeturinave që po 
grumbullohen. 

Problem 3 është i lidhur ngushtë me çështjen më të gjerë të mbulimit të kostos për 
shërbimin e menaxhimit të mbeturinave komunale. Situata aktuale në shumicën e 
mbeturinave në deponitë kryesore (ato që menaxhohen dhe operohen nga KMDK) është 
se tarifat për deponim janë vendosur si pjesë e marrëveshjeve, tashmë e shfuqizuar. Në 
vitin 2006 Zyra Rregullatore për Ujë dhe Mbeturina ka sugjeruar tarifa e deponimit të 
jetë 10 €/ton, por kjo tarifë nuk ishte pranuar nga Agjencia Kosovare e Mirëbesimit. 
Sipas Ligjit të Mbeturinave, MZHE, në  bashkëpunim me komunat e caktuara vendosin 
tarifat e deponimit të mbeturinave. Kjo akoma nuk ka ndodhur dhe tarifat që po 
përdoren aktualisht janë ato të vjetrat që kanë qenë të cilat nuk mundësojnë mbulim të 
plotë të shpenzimeve operative. Është raportuar nga MMPH në punëtorinë kombëtar të 
mbajtur në kuadër të këtij projekti se Qeveria po planifikon të menaxhojë deponitë 
përmes Partneritetit Publiko Privat (PPP). Në këtë mënyrë, vendosja e tarifave do të 
bëhet përmes procesit të prokurimit. 

MZHE mund të shikojë mundësinë, si ministri përgjegjëse për zhvillimin ekonomik, se 
mbajtja e ulët e tarifave të deponimit është 'e mirë për zhvillim ". Niveli i ulët i tarifave të 
propozuara nga KMDK (më pak se € 6 për ton) janë thjesht të pamjaftueshme për të 
operuar një deponi moderne për një standard të përshtatshëm. Përderisa KMDK mund 
të ketë problemet e veta (shih seksionin 16.2 më poshtë), roli i MZHE-së duket disi i 
gabuar, dhe jo i koordinuar  me rolet dhe përgjegjësitë më të gjera për menaxhimin e 
mbeturinave. Është mirë e ditur se mundësia financiare për t'i ngritur mbeturinat në 
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hierarki është pjesërisht e atribuuar për t'iu shmangur kostos së deponimit. Kjo ka 
potencial për të krijuar probleme të ngjashme, dhe ka të ngjarë të çojë në një situatë ku 
tarifat janë të përcaktuar në baza politike sesa ato ekonomike. Për aq sa sektori privat 
merr përsipër menaxhimin e deponive, çështja e përcaktimit të tarifave duhet të 
adresohet pasi që atëhereë do të ndodh që tarifat të jenë përgjegjësi e operatorëve 
privat dhe ata t'i caktojnë vet tarifat e tyre. Megjithatë, do të ishte thelbësore për 
MMPH që të sigurohet së këta operatorë kanë vendosur fonde të mjaftueshme (që 
rikthehen përmes tarifave të deponimit) për të paguar të gjitha shpenzimet për 
përkujdesje të mëtejshme pasi që deponia të mbyllet (periudha përkujdesjes pas 
mbylljes mund të zgjasë disa dekada dhe deponitë kërkojnë menaxhim aktiv, megjithëse 
kostoja e mirmbajtjes shkon duke u zbritur me kalimin e viteve)  

Problemi 4 ndërlidhet me një çështje për koordinimin e cila u ngrit gjatë kohës së 
konsultimeve: ritmi me të cilin projektet po zhvillohen për financim ka potencial që të 
reduktohet për faktin se MMPH ka përgjegjësinë që të propozojë këto projekte, MZHE 
është përgjegjëse për aprovimin e tyre, dhe MeF ka përgjegjësinë e financimit të tyre. 
Duke pasur parasysh hapësirën e madhe në mes të asaj se ku është Kosova dhe asaj se 
ku duhet të shkojë atëherë nevojitet një qasje e strukturuar dhe e koordinuar për t'i 
vendosur këto projekte në funksion. 

16.1.3 Qasjet Alternative për Adresimin e Problemeve 

Gama e opsioneve në dispozicion për trajtimin e problemit 1 është e kufizuar dhe e 
ndërlidhur më shumë për të adresuar mungesën e kapaciteteve brenda pushtetit lokal. 
Pa kapacitete të mjaftueshme - si në aspektin e numrit të personelit dhe aftësive teknike 
të tyre - për të marrë rolet dhe përgjegjësitë e ndara të pushtetit lokal, transferimi nga 
qeveria kombëtare do të vazhdojë të jetë një sfidë në vete. Një përzierje e përgjegjësive 
do të vazhdojë të ketë ndikim në nivelin e shërbimeve në terren. Çështja e kapaciteteve 
administrative është trajtuar veçmas në Seksionin 16.5. 

Sa i përket Problemit 2, ka kap qasje alternative, edhe pse mund të jetë më shumë se një 
variant për atë qasje. Në realitet, duhet të ketë sqarim për: 

1) Cilat aspekte të planit të menaxhimit të gjithëmbarshëm të mbeturinave duhet të 
hiqen nga niveli qendor, dhe 

2) Cilat aspekte duhet të jenë përgjegjësi e planeve komunave / rajonale. 

Në parim, nuk ka asnjë rregull të vështirë dhe të shpejtë se si duhet të ndahen 
përgjegjësitë për planifikimin e menaxhimit të mbeturinave. Megjithatë në praktikë ka 
disa parime të dobishme udhëzuese: 

1) Në shumë aspekte, sidomos në lidhje me mbeturinat komunale, sisteme të mira 
për menaxhimin e mbeturinave janë të dizajnuara nga poshtë lart, jo nga lart 
poshtë. Ato janë të bazuara në fushata ndërgjegjësuese dhe informuese, qasjet 
për parandalimin e mbeturinave, dhe shërbime gjithëpërfshirëse e të 
përshtatshme për grumbullimin e mbeturinave. Në nivel kombëtar, do të mund 
të krijohen disa parime gjithëpërfshirëse në lidhje me shërbimet e grumbullimit, 
detajet e dizajnit të shërbimit dhe të ofrimit të shërbimit mund të lihet në nivel 
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lokal (që reflektojnë dendësinë e popullsisë dhe sasinë e mbeturinave që krijojnë 
konsumatorët shtëpiak); 

2) Kriteret e vendndodhjes së objekteve apo fabrikave mund të vendosen nga niveli 
qendror, por lokacionet e sakta mund t'u lihen nivelit komunal për t'i përcaktuar 
ato; 

3) Për objektet e rëndësisë shtetërore, si objektet e mbeturinave të rrezikshme, 
niveli i duhur për vendimmarrje do duhej të ishte ai qendror (dhe kjo reflekton 
përgjegjësitë të cilat i ka tashmë MMPH për mbeturinat e rrezikshme sipas Ligjit 
të Mbeturinave). 

Qartësia në aspektin e përgjegjësive do të ndihmonte për të siguruar se nuk ka 
duplifikime, dhe të fuqizojë ato në nivele të ndryshme, të përqendrohet në marrjen e 
vendimeve që janë të përshtatshme për rrethanat e tyre. 

Një shqetësim përbën Master Plani i cili është përgatitur me mbështetjen e fondeve të 
IPA në mënyrë efektive parashikon se si do të duket grumbullimi i mbeturinave në të 
gjithë vendin (dhe kërkon të përcaktojë projektet mbi këtë bazë). Pavarësisht nga fakti se 
ka pyetje në lidhje me qasjen e grumbullimit të mbeturinave të definuara aty, nuk është 
e përshtatshme të krijohet një sistem të thjeshtë grumbullimit në nivel kombëtar, aq më 
tepër kur nuk është dhënë konsideratë për ndërveprime të mundshme me mekanizmat e 
përgjegjësisë së prodhuesit (Shiko Seksionin 16.9) 

Duhet theksuar gjithashtu se ndarja e përgjegjësive në planifikim gjithashtu ka implikime 
për natyrën e trajnimit dhe ngritjen e aftësive në nivele të ndryshme (shih Seksionin 
16.5)  

Problem 3 është ai për të cilin ka një gamë të qasjeve të mundshme dhe dimensioneve. 
MMPH ka sugjeruar se ka plane për të lëvizur në drejtim të marrëveshjeve të llojit të PPP 
dhe se përmes këtij sektori privat do të fillojë të marrë përsipër përgjegjësinë për 
vendosjen e tarifave në deponi. Për nga aspekti se kush duhet të operojë me deponitë, 
ka një mori të opsionve të mundshme: 

1) MMPH mund të marrë përsipër mbikëqyrjen operacionale të KMDK. Disa kushte 
do duhej t'i imponoheshin KMDK në aspektin e operimit, mirëmbajtjes dhe 
standardet e performancës (me sanksione kur ato nuk përmbushen). Nëse 
deponitë mbeten në kontrollin e sektorit publik, udhëzimet për përcaktimin e 
tarifave (që ne e kuptojnë se ekzistojnë), duhet të rishikohen dhe të freskohen 
për të siguruar se ka mjete financiare për mirëmbajtjen e deponive pas mbylljes 
së tyre, gjithashtu që të mundësojnë mbulimin e kostove të ndërtimit, operimit 
dhe të mirëmbajtjes. 

2) Duke pasur parasysh se roli i vetë KMDK-së është identifikuar si problematikë (kjo 
mund të lidhet me nivelin e ulët të të ardhurave që ka gjeneruar kjo kompani), 
mund të ketë arsye që transferimin e deponive nga kompanitë private, dhe duke 
lejuar që pronarët të vendosin vet tarifat e tyre, duke kërkuar që standardet e 
caktuara të plotësohen, dhe se janë bërë provizione për përkujdesjen e deponisë 
pas mbylljes së saj . Para se të bëhet kjo, po ashtu edhe për modelin e 
mëparshëm, do të kishte kuptim që të punohen kushtet se si do të bëhej ky 
transferim. 
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3) Opsioni i tretë do të ishte që të mbahej pronësia e menaxhimit të deponive në 
nivel shtetëror dhe të përdorej ekspertiza e kompanive private duke i lënë 
kontrata për përmirësim të projektimit, mirëmbajtjes, dhe operimit (me qasjen 
për të menaxhuar dhe duke konsideruar kujdesin pas mbylljes së deponisë që të 
përfshihen në këtë kontratë). Pronarët e deponive do të paguajnë tarifa të 
shërbimit për kontraktorët e suksesshëm me mekanizma të pagesës që 
ndërlidhen me performancën. Pronësia do të mbetej në sektorin publik.  

Cilado metodë që adoptohet, tarifat e deponisë pritet që të rriten. Çuditërisht, edhe në 
nivelet e tanishme të ulëta tarifës, duket se KRM-të nuk janë në gjendje të paguajnë këto 
tarifa për deponim. Në të vërtetë, kjo çështje lidhet me mënyrën se si është krijuar 
sistemim i menaxhimit të mbeturinave, dhe si mbulohen kostot e këtij sistemi, 
veçanërisht për mbeturinat komunale. Kjo tregon gjithashtu se një transferim tek sektori 
privat mund të ndodhë vetëm në rrethana të veçanta: në qoftë se tarifat nuk paguhen 
në këto nivele që janë, përveç nëse garancitë e duhura të pagesës u janë dhënë 
operatorëve privatë, edhe operatorët më të besueshëm do të ngurronin të konkuronin 
(nga frika se nuk do të paguhen për punët që i bëjnë). Opsioni i mesit, prej tre të 
paraqitura më sipër, nuk duket të jetë i suksesshëm. 

Në lidhje me Problemin 4, mënyra në të cilën ky është zgjidhur nevojitet të merret 
parasysh natyra e projekteve që pritet të kërkohen fonde për to, dhe se prej ku duhet 
projektet ta kenë origjinën. Në parim, duket e rëndësishme që të ketë një komitet të 
përbashkët që të kontrollojë projektet që nga faza e zhvillimit deri në atë të aprovimit, 
për aq sa kjo është e nevojshme. Kjo mund të kërkojë zhvillimin e mbështetjes së 
aparatit shtetëror për komunat në zhvillimin e projekteve të veçanta për miratim, me 
MMPH-në dhe MeF-in në veçanti, duke punuar me komunat dhe donatorët për të 
siguruar që projektet po zhvillohen në atë mënyrë që: 

1) Ato të jenë atratktive për financuesit; 
2) Ato janë atraktive për ofertuesit;dhe 
3) Ato janë prodhuar duke përdorur strukturën e cila minimizon tendencat që 

projekti të dështojë. 45 

16.1.4 Veprimet e Rekomanduara 

Janë propozuar veprimet në vijim: 

1) Në kuadër të Ligjit për Mbeturina, përgjegjësitë relative për planifikim - të cilat 
vendime duhet të merren në nivel qendror, dhe të cilat duhet të sqarohet më tej 
në nivelin lokal. Kjo është veçanërisht e rëndësishme në lidhje me vendimet 

                                                      

 

45 Përsëri, kjo është marrë në Seksionin për financimin: prokurimi i projekteve të menaxhimit të 
mbeturinave është një lëmi në vete, dhe kërkon kujdes në përgatitjen e strukturës së projektit, 
dokumentacionit dhe mekanizmave të pagesës për të siguruar se projektet që po bëhen nuk janë ato ku 
kontraktori  vetëm dizajnon dhe ndërton, dhe pastaj shkon pas një periudhe të shkurtë liferimi. Duhet 
kushtuar kujdes për të siguruar se projektet ofrojnë një ndryshim të vërtetë dhe me vlerë në para. 
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lidhur me natyrën e sistemeve të grumbullimit, dhe ato në lidhje me lokacionet e 
deponive dhe madhësinë për lloje të ndryshme të tyre.  

2) Duhet dhënë konsideratë për çështjen se kush do të operojë me deponitë në të 
ardhmen. Opsionet kryesore janë:  

a. KMDK dhe KRM-të të vazhdojnë operimin e deponive, në të cilin rast, 
udhëzimet për përcaktimin e tarifave (për të cilat ne e kuptojmë se ato 
tashmë ekzistojnë), duhet të rishikohen dhe të freskohen për të siguruar 
se lejohen mjete financiare për të financuar kostot e mbylljes dhe kujdesit 
pas mbylljes, gjithashtu edhe për të mbuluar shpenzimet e ndërtimit, 
operimit dhe mirëmbajtjes; ose 

b. Të zhvillohet ekspertiza e sektorit privat, operimi dhe mirëmbajta, dhe 
potencialisht të ndërmerren aktivitete të mbylljes dhe kujdesit pas 
mbylljes së deponisë, nën kontratën me sektorin publik.  

3) MMPH dhe MeF duhet të krijojnë një grup të përbashkët punues për të 
përkrahur komunat, dhe të punojnë intenzivisht me organet financuese, për të 
siguruar se projektet që nevojiten më së shumti janë punuar në atë mënyrë që të 
duken atraktive për financuesit, ofertuesit, dhe të punojnë për të transferuar 
pozitivisht menaxhimin e mbeturinave. 

Sa i përket veprimit të dytë, është e qartë se paralelisht, nevojitet të theksohet që të 
sigurohet se deponitë ilegale janë mbyllur, dhe se aparati inspektues së bashku me gjoba 
përcjellëse janë të mjaftueshme për të minimizuar 'rrjedhjen' e mbeturinave në deponitë 
ilegale. Rekomandime relevante janë bërë në Seksionin 16.2 dhe 16.5. 

16.2 Çështjet Rregullatore 

16.2.1 Cilat janë problemet? 

Rishikimi i infrastrukturës rregullative në Kosovë ka dhënë rritje në 4 aspekte të 
paraqitura në Tabelën 16-2. 

Tabela 16-2: Problemet të Ndërlidhura me Çështjet Rregullative 

Nr. Çështja 

1 Deponimi ilegal është më shumë i përhapur sesa është e dëshirueshme. 

2 Operimi jo adekuat në deponi. 

3 Udhëzimet mbi kriterin e pranueshmërisë së mbeturinave (përfshirë në UA) nuk po zbatohen. 

4 Ndarja e inspektimit dhe funksioneve  të dhënies së lejeve është nën optimale. 

 

16.2.2 Pse ekzistojnë këto probleme? 

Lidhur me problemin e parë, në qoftë se MNK (mbeturinat e rrezikshme industriale, dhe 
mbeturinat ndërtimore dhe të demolimit) deponohen si duhet, do duhej të përfundonin 
në njërën nga tetë deponitë sanitare: deponitë e vjetra të mbeturinave komunale janë 
rehabilituar ose mbyllur me përkrahjen e MMPH, AER, Danida, GIZ dhe donatorë të tjerë. 
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Jo të gjitha mbeturinat shkojnë në deponitë legale: në bazë të Agjencisë së Kosovës për 
Mbrojtjen e Mjedisit rreth 400 deponi ilegale (duke mbuluar një sipërfaqe të llogaritur 
prej 300 hektarë) janë të shpërndara në të gjithë Kosovën. Për më tepër, edhe pse një 
deponi (në Komunën e Dragashit), e cila pranon dhe përdor mbeturinat N&D, ato shpesh 
hedhen buzë rrugëve, edhe pse në disa raste ato përdoren në deponi për mbulimin e 
mbeturinave. Nëse të gjitha materialet inerte N&D do të deponoheshin në deponi ato do 
të nxinin hapsirë të vlefshme. Në vend të kësaj, ato duhet të deponohen në deponi 
inerte që janë të vendosura në mënyrë strategjike për të siguruar se këto materiale janë 
deponuar në objektet e licencuara. 

Aktiviteti i deponimit ilegal dëmton funksionimin e të gjithë sistemit të menaxhimit të 
mbeturinave, dhe ka potencial për të shkaktuar dëm të konsiderueshëm mjedisor, 
sidomos kur mbeturinat e hedhura janë të natyrës të rrezikshme, dhe ku vendi i 
deponimit është e vendosur në afërsi të vendeve të ndjeshme. Deponimi ilegal zakonisht 
bëhet për t'iu shmangur kostove të larta të grumbullimit dhe trajtimit të duhur, përmes 
masave alternative. Si i tillë, ky aktivitet pengon investimet në përmirësimin e trajtimit, 
jo vetëm në kontekst të deponimit, por në të gjitha operimet tjera. Për aq kohë sa 
ekziston aktiviteti ilegal me kosto të ulët, atëherë tregu për përmirësimin e menaxhimit 
të mbeturinave nuk do të përmirësohet, ose të paktën, zhvillimi i tij do të ndërprehet. 

Sa i përket problemit të dytë, deponitë në Kosovë kanë bërë një mori të 
koncepteve/planeve inxhinierike, dhe ato që të gjithë kanë raportuar se janë dizajnuar 
duke ndjekur parimet që mund të kualifikohen të jenë në përputhshmëri me "Standardet 
e BE-së". Megjithatë, që të gjithë ato duket se vuajnë  nga probleme të ndryshme të 
shkaktuara nga dizajni i dobët, pa kënaqësia e kualitetit të  ndërtimit dhe/ose dobësi 
operacionale. Në  të  vërtetë, hulumtimet tona të vogla që i kemi bërë e mbështesin ato 
të grupit të financuar nga projekti i BE-së, Mbështetja e Menaxhimit të Mbeturinave në 
Kosovë, se të gjitha deponitë kanë nevojë të përmirësimit, dhe se standardet 
operacionale duket se kanë rënë përgjatë dekadës së fundit. 46 

Deponitë sanitare janë ndërtuar dhe operohen nga Kompania për Menaxhimin e 
Deponive të Kosovës dhe prej disa KRM-ve. Megjithatë, standardet nuk janë ekuivalente 
me deponitë sanitare që operohen në BE. Prandaj, duhet të merren disa masa për 
përmirësimin e situatës. Standardet e dobëta të funksionimit dhe mirëmbajtjes - të 
vërejtura në KMDK, por potencialisht, edhe tek të tjerët - problemet e pranishme ndaj 
mjedisit janë në të njëjtën mënyrë si tek deponitë ilegale. Transferimi i çështjeve 
operative tek KMDK duket se potencialisht ka acaruar një problem që tashmë është duke 
u bërë e qartë dhe ka të bëjë  me disa çështje në lidhje me projektin e deponive. 
Problemi ka vazhduar të thellohet nga tarifa e ulët e deponimit të cilat kanë mbetur të 
njëjta prej se ato ishin të vendosur disa vjet më parë (shih seksionin 16.1.1 për hollësi të 
mëtejshme). Strategjia tregon se shpenzimet e deponimit janë prej 6-7 € për ton të 

                                                      

 

46 EPEM, SLR dhe ISPE (2016) Mbështetje për Menaxhimin e Mbeturinave në Kosovë, Një projekt i BE-së i 
menaxhuar nga Zyra e Unionit të Bashkimit Evropian në Kosovë, EuropeAid/133800/C/SER/X, Data e 
Qasjes: 6 Maj 2016, E disponueshme në: www.waste-management-kosovo.org/#!task-3/ch5h 

http://www.waste-management-kosovo.org/#!task-3/ch5h
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mbeturinave. Është e vështirë të imagjinohet se si një taksë e tillë mund të mbulojë 
shpenzimet e një deponie sanitare (ku tarifa do të pritet të ishte afër 30 € për ton, dhe 
më shumë gjasa, më e lartë, nëse lejohen edhe mjete për shpenzimet për përkujdesje të 
mëtejshme pas mbylljes së deponisë). Kjo kontribuon në problemin e operacioneve dhe 
mirëmbajtjes, por edhe (shih seksionin 16.7 më poshtë) ka tendencë për të siguruar se 
alternativa për deponim janë të përkrahura në mënyrë joadekuate. Problemi i 
mosmbulimit të kostots është gjithashtu  problem i përgjithshëm për zhvillimin e 
menaxhimit të mbeturinave në Kosovë, siç u përmend tashmë, dhe diskutohet më në 
detaje më poshtë. 

Problemi i tretë dhe të katërt nuk janë dhe aq me rëndësi, por ia vlen të përmenden. 
Problemi i tretë ka të bëjë me mungesën e zbatimit të kritereve teknike për pranimin e 
mbeturinave të cilat janë të përfshira në udhëzime përkatëse administrative. Kjo përbën 
problem nëse deponitë marrin mbeturina të cilat ata nuk duhet të pranojnë, pasi kjo 
mund të çojë në probleme me të cilat deponitë nuk mund t'i zgjidhin. 

Lidhur me zbatimin e kritereve të pranimit, deponitë mund të pranojë mbeturina të cilat 
nuk duhet t'i marrin në qoftë se ka një mungesë të kompetencës teknike nga ana e 
operatorëve në terren, ose mungesa e alternativave tjera për t'u marrë me mbeturina të 
cilat nuk janë të përshtatshme, për shembull, të deponohen në deponinë e caktuar 
(çështja e ndërlidhur me mbeturinat e rrezikshme dhe vështirësitë që kanë të bëjnë me 
këtë në Kosovë janë diskutuar më poshtë). Arsye të tjera mund të jenë me pronarin e 
mbeturinave duke i klasifikuar gabimisht ato dhe pastaj i dorëzon në deponi (dhe duke 
fshehur karakteristikat e vërteta të mbeturinave prej operatorit të deponisë).   

Në fund, ndarja e funksioneve të lejeve dhe të inspektimit nuk ka gjasa të jetë optimale 
pasi që inspektimi i deponive duhet të bëhet kundrejt sfondit të një kuptimi se çka 
mundëson dhe çka nuk mundëson leja në një deponi. Është gjithashtu me rëndësi të 
përmendet se Ligji i Mbeturinave pranon inspektorët e mjedisit të MMPH dhe 
inspektorët mjedisor të komunnave. Kjo gjithashtu mund të shpie në mos përputhje në 
kryerjen e detyrave të tyre. 

Lidhur me ndarjen e funksioneve të lejeve dhe inspektimit, në parim, ndarja e 
funksioneve mund të ndodhë, por kjo zvogëlon qëllimin për të mësuar, e cila është më e 
drejtpërdrejtë me funksionet e integrimeve. Mund të jetë një perceptim, për momentin, 
se inspektimi është një funksion i lidhur me identifikimin e operacioneve të paligjshme, 
në mënyrë që lidhja në mes të inspektimit të deponive 'legale', dhe sigurimi se 
funksionimi i tyre është në përputhje me lejet e tyre, nuk mund të duket të jetë aq e 
fuqishme për momentin. Shpërndarja e fuqive në mes të inspektoratit mjedisor të 
Ministrisë dhe inspektorëve  komunal të mjedisit mund të jetë çështje për t'u brengosur 
në atë se mund të qojë në nivele të pa barabarta zbatuese, për të dyja në aspektin e 
fuqive të alokuara, dhe në atë se interpretimi ndryshon gjatë gjithë territorit të Kosovës 
(shih gjithashtu Seksionin 16.5) 

16.2.3 Qasja Alternative e Problemeve 

Është thelbësore që çështja e deponimit të paligjshëm të eliminohet sa më shumë që 
është arsyeshëm e mundur. Ka relativisht pak qasje të alternativave për këtë problem, 
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edhe pse aty ku ka të bëjë me zbatimin e vazhdueshëm, duhet të konsiderohet bilanci 
ndërmjet nivelit të aktiviteit në zbatimin e dënimeve. Në parim qasja duhet të bazohet 
në objektiva vijuese:  

1) Identifikimi i lokacioneve të përshtatshme për deponimin dhe zhvillimin e 
mbeturinave sanitare; 

2) Paralelisht, zbatimi i deponive të aprovuara vetëm (deponitë sanitare dhe ato më 
të mira që janë të aprovuar) nga inspektimi në vend dhe zbatimi i aktiviteteve për 
nxitjen e sanksioneve ndaj operatorëve ilegal; 

3) Plani për mbylljen e deponive të pa aprovuara, dhe identifikimi i kërkesave për 
rehabilitim dhe mbyllje; 

4) Pasi që deponitë sanitare të futen në funksion, mbyllja e deponive jo-sanitare të 
miratuara, duke marrë parasysh edhe nevojën për aktivitetet e përmirësimit; dhe 

5) Zbatimi i përpjekjeve për të siguruar se mbeturinat dërgohen vetëm në deponitë 
sanitare, me operatorët e deponive sanitare të nevojshëm për të mbuluar të 
gjitha kostot edhe ato kujdesit të mëvonshëm (shpenzimet për përkujdesje të 
mëvonshme kanë kosto të vazhdueshme për të menaxhuar në mënyrë aktive 
menaxhimin e një deponie pasi ajo të mbyllet - kjo periudhë mund të zgjasë disa 
dekada). 

Është me rëndësi të përmendet se Plani i Menaxhimit të Mbeturinave të Kosovës tregon 
se gjashtë deponi tjera te dedikuara për mbeturinat N&D janë planifikuar të ndërtohen 
në lokacione të ndryshme, që do të jenë në Prishtinë, Gjakovë, Ferizaj, Prizren, Mitrovicë 
dhe Pejë. Këto deponi deri më tani nuk janë ndërtuar ende. 

Sa i përket operimit dhe mirëmbajtjes së deponive ekzistuese, kjo ka qenë pjesërisht e 
trajtuar më lartë: do të ndihmojë mundësinë për të ngarkuar (dhe duke u paguar) tarifat 
të cilat mbulojnë të gjitha kostot përkatëse të operimit, mirëmbajtjes dhe përkujdesit të 
më vonshëm (shih më lart). Për më tepër, një nga opsionet e mësipërme konsideron 
edhe përdorimin e ekspertizës private në deponitë operative: nëse menaxhohet siç 
duhet përmes strukturës së përshtatshme të kontratës, kjo mund të zgjidhë shumë prej 
çështjeve të rëndësishme të identifikuara, edhe pse kontratat relevante duhet të 
mbikëqyren në terren. 

Nëse merret vendim që të mbahen deponitë nën menaxhimin e KMDK, struktura dhe 
operimet e kompanisë publike KMDK duhet të rishikohen. Kompania nuk ka, me 
pëlqimin e përbashkët, operuar me deponitë në mënyrë të duhur, dhe duket se ka 
çështje të cilat nevojiten të zgjidhen për të siguruar se kompania mund të veprojë si 
operator i besueshëm në deponi. Stafi relevant duhet të ndjek kurse ndërkombëtarisht 
të njohura për menaxhimin e deponive. Siç u përmend më sipër, juridiksioni i KMDK 
duhet të transferohet nga MZHE tek MMPH, aty ku edhe janë kompetencat për 
shumicën e çështjeve të sektorit të mbeturinave. 

Të gjitha kërkesat relevante  në Direktivën e Deponive për operimin e deponive duhet të 
përfshihen në lejen e operatorit (kjo mund të ndodhë tashmë përmes UA përkatës, por 
kjo nuk është plotësisht e qartë për ne). Atributi për të sjellë operacionet e lejeve dhe 
inspektimit së bashku është se lidhjet në mes të dyjave janë kuptuar mirë: nëse 
procedurat operative të përfshira tek lejet nuk zbatohen pas tërheqjes së vërejtjes, 
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funksioni i inspektimit duhet të revokojë lejen e operimit të deponisë. Fakti se komunat 
janë të përfshira në pronësinë e deponive, vendosjen e tarifave, dhe potencialisht, 
inspektimi i tyre, sugjeron se mund të paraqitet konflikti i interesit. Do të ishte e 
preferueshme që të ketë një shërbim kombëtar për funksionet e dhënies së lejeve dhe të 
inspektimit, dhe ku nuk ka konflikte mes funksionit të inspektimit dhe pronësisë / 
operimit / vendosjen e tarifave në deponitë e inspektuara. 

16.2.4 Veprimet e Rekomanduara 

MMPH duhet të ndjekë këto veprime: 

1) Një rishikim i deponive ekzistuese duhet të ndërmerret për të identifikuar 
nevojën për përmirësimin e tyre, ose nevojën për veprime të 
rehabilitimit/mbylljes. Përveç kësaj, duhet të merret parasysh edhe një rishikim i 
përshtatshmërisë së deponive në tërë Kosovën (gjeografikisht) nëpër vendet që 
konsiderohen të përshtatshme për operim në të ardhmen. 

2) Duhet të dizajnohen veprimet e rehabilitimit, varësisht nga madhësia, lokacioni 
dhe përbërja e mbeturinave në deponitë përkatëse. Planet e punës dhe kostoja 
për mbylljen e deponive ilegale mund të elaborojnë hulumtimet e ardhshme të 
përshtatshme. Në përgjithësi, mund dallohen tre qasje: 

a. Nëse deponia është e vogël dhe deri më tani nuk ka shkaktuar ndonjë 
ndikim në ujërat sipërfaqësore ose nëntokësore, mund të jetë më pak e 
kushtueshme që të merren mbeturinat e hedhura dhe të dërgohen në një 
deponi tjetër (të re). Kostoja varet nga sasia e mbeturinave që do të 
transportohen dhe distanca deri tek deponia tjetër. Kjo mund të kursejë 
para për nga konteksti i monitorimit afatgjatë pasi që të jetë zhvendosur 
deponia.  

b. Rikultivimi mund të jetë një opsion tjetër. Kjo mund të përfshijë 
kompaktimin e mbeturinave; mbulimin me argjilë; bulimi i mëtejmë me 
tokë pjellore; dhe rregullimi i pejsazhit (duke mbjellë bar, pemë, etj). 
Monitorimi i puseve nëntokësore duhet të aplikohet dhe monitorimi i 
rregullt është i nevojshëm. Qasja e përshtatshme për marrjen e gazit / 
mbulimi i kostove të energjisë duhet të konsiderohet për secilën deponi.  

c. Veprime më gjithëpërfshirëse të rehabilitimit janë të nevojshme në qoftë 
se deponia ka kontaminuar, ose ka të ngjarë të kontaminojë, ujërat 
nëntokësore për shkak të deponimit të mbeturinave (që veçanërisht janë 
të mundshme në rastin e mbeturinave të rrezikshme industriale). 

3) Për ato deponi që koniserohen të afta për të operuar në mënyrë të sigurt në të 
ardhmen, punë tjera të nevojshme nevojiten të bëhen sa më shpejtë që është e 
mundur për të siguruar se ato ofrojnë mbrojtjen e duhur ndaj mjedisit. 

4) Në një vijë me ato që u sugjerua për caktimin e tarifave për deponitë, për këto 
deponi duhet të lejohen të vendosen tarifa adekuate për të mbuluar kostot, 
përfshirë edhe ato të kujdesit të mëvonshëm. 

5) Për të gjitha deponitë që ofrojnë mbrojtje jo të përshtashme ndaj mjedisit, duhet 
të mbyllen për të siguruar se deponitë e mbetura pranojnë mbeturinat që 



  99 

hedhen. Punët përmirësuese duhet të ndodhin më herët, para se të 
përkeqësohen problemet ekzistuese.  

6) Pasojat e prokurimit për shërbimet e reja duhet të konsiderohen (shih Seksionin 
16.5): transferimi i operacioneve duke vijuar me inxhinieringun e deponive nuk 
duket se ka funksionuar mirë me rastin e KMDK-së. 

7) Duhet të parandalohen paraqitjet e deponive ilegale përmes zbatimit të targetmit 
të aktiviteteve të transportimit rrugor të mbeturinave, ato të përfshira në 
aktivitetet e ndërtimit, dhe aty ku është relevante, operatoret e deponive ilegale. 

8) Në Ligjin për Mbeturina, duhet dhënë konsideratë në aplikimin gjobave 
retrospektive për deponim/operim ilegal të deponive ilegale. 

9) Inspektorët duhet të ndjekin dhe të ekzekutojnë gjoba aty ku është e nevojshme 
dhe gjyqet duhet t'i përkrahin këto duke zbatuar gjoba në kohën e duhur. 

10) Një orar i qartë për këto aktivitete duhet të bëhet dhe planet e punuara duhet të 
sigurojnë se aktivitetet e identifikuara mund të financohen. 

11) Nëse zgjidhet rekomandimi i më sipërm 2a, në vend të atij 2b (vendimi që e mban 
KMDK për menaxhimin e deponive), struktura dhe operacionet e kompanisë 
publike KMDK duhet të rishikohen. Stafi relevant duhet të ndjekë kurse 
ndërkombëtarisht të pranueshme për menaxhimin e mbeturinave. Qeverisja e 
KMDK duhet të transferohet nga MZHE në MMPH, aty ky përgjegjësitë për 
sektorin e mbeturinave janë. 

12) Të gjitha kërkesat relevante në Direktivën e Deponive në operimin e deponive 
duhet të përfshihen ne lejen e dhënë për operatorin. 

13) Funksionet e lejeve dhe të inspektimit duhet të bëhen së bashku. Preferohet që 
të ketë një shërbim kombëtar me funksione të lidhura të inspektimit dhe dhënies 
së lejeve, dhe aty ku nuk ka konflikt interesi ndërmjet funksionit të inspektimit 
dhe pronarit/operuesit/dhe caktimit të tarifave në deponitë e inspektuara. 
Inspeksionet komunale të bëhen nga niveli lokal i shërbimit kombëtar. 

14) Rregullimi i mbeturinave të ndërtimit dhe të demolimit, deponitë për pranimin e 
gërmimeve inerte, mbeturinat e ndërtimit dhe demolimit duhet të identifikohen 
dhe të ndërtohen. Masat e zbatimit do të duhet të merren për të siguruar se këto 
materiale janë të drejtuara për këto objekte dhe se kriteret e pranimit janë 
aplikuar në mënyrë rigoroze për të shmangur hedhjen e mbeturinave jo-inerte në 
këto deponi. 

16.3 Legjislacioni 

16.3.1 Cilat janë problemet? 

Rishikimi i legjislacionit në Kosovë (një kontroll i përputhmërisë së plotë nuk është bërë) 
ka quar në identifikimin e dy çështjeve - të cilat janë paraqitur në Tabelën 16-3.  
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Tabela 16-3: Problemet e ndërlidhura me legjislacionin 

Nr. Çështja 

1 
Direktiva e Kornizës së Mbeturinave (2008/98/EC) nuk është përshtatur plotësisht, dhe caqet 
dhe sistemet e ndërlidhura zbatuese, për paketimin e MPEE dhe bateritë nuk janë të përfshira. 

2 
Gjersa Ligji për mbeturina vendos parimet e hierarkisë dhe përgjegjësisë së prodhuesit, hierarkia 
nuk është përshtatur si duhet, dhe mungojnë mekanizmat e përgjegjësisë së prodhuesit.  

16.3.2 Pse kjo është një problem? 

Shtetet që kërkojnë të aderojnë në Bashkimin Evropian duhet të miratojnë një qasje ku 
specifikat e Direktivës janë përshtatur në ligj, dhe të sigurojnë se ligji aplikohet përmes 
masave të duhura zbatuese (hartimi i të cilit, në parimin ndihmues, shteteve ua 
mundëson që të bëjnë një vetvlerësim mbi atë se në çfarë niveli janë). 

Në rastin e Kosovës, mbesin disa lëshime të rëndësishme të përshtatjes së ligjit në 
krahasim me disa Direktiva të rëndësishme. Ligji për Mbeturina synon të vendos parime 
të caktuara të Direktivës Kornizë të Mbeturinave, por hierarkia nuk është përshtatur si 
duhet, dhe nuk janë marrë masa të mjaftueshme për zbatimin e tyre. 

Edhe pse Ligji për Mbeturina përmend parimin e përgjegjësisë së prodhuesit, 
përshatshmëira e direktivës të përgjegjësisë së prodhuesit mungon në shumicën e 
rasteve, dhe si rezultat i kësaj, mekanizmat zbatues pak a shumë mungojnë (shih 
Seksionin 16.9 më poshtë). 

Nga perspektiva e rezultateve, dhe aktivitetit në terren, zbatimi i mekanizmave mund të 
konsiderohet më i rëndësishëm se specifikat e përshtatjes: përvoja edhe në Shtetet 
Anëtare ekzistuese, tregon se përshatshmëria ligjore mund të jetë e plotë, por zbatimi 
mund të mos ndodh. Nëse sistemet e menaxhimit të mbeturinave transformohen, 
atëherë duhet të aplikohen masat zbatuese. Edhe kështu, masat zbatuese në mënyrë 
tipike kanë bazat e tyre në ligj, në mënyrë që shpallja e legjislacionit të pasqyrojë dy 
direktivat relevante të BE-së, si dhe mekanizmat e përdorura për realizimin e tyre, do të 
duhet të adresohen në Kosovë. 

16.3.3 Veprimet e Rekomanduara 

Në praktikë, nëse Kosova do të hyjë në BE, nuk ka rrugë të tjera përpos që të ndërmarrë 
veprime që rekomandohen më poshtë: 

1) Rishikimi i gjendjes aktuale të përshtatjes së Direktivave relevante të BE-së 
2) Sigurimi i përshtatshmërisë së plotë të Direktivave të BE-së në ligj. 
3) Vendosja e zbatimit të masava të dizajnuara për të arritur rezultatet e 

Direktivave, duke përfshirë ato të përmendura brenda këtij Udhërrëfyesi. 

Zbatimi i masave ka të ngjarë ndryshimin e legjislacionit, ose pjesët e njëjta të 
legjislacionit si ato të përshtatura nga Direktiva (kjo është e njëjtë me rastin përgjegjësia 
e prodhuesit) ose përmes amandamendimeve të ligjeve ekzistuese përmes akteve shtesë 
legjislative (të cilat mund të përdoren për masat e gjëra zbatuese, siç janë tarifat e 
deponisë) 
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16.4 Planifikimi i Menaxhimit të Mbeturinave 

16.4.1 Cilat janë problemet? 

Një rishikim i planifikimit të menaxhimit të mbeturinave në Kosovë tregon një numër të 
dobësive, siç janë paraqitur në Tabelën 16-4 

Tabela 16-4: Problemet që kanë të bëjnë me Planifikimin e Menaxhimit të 
Mbeturinave 

Nr. Çështja 

1 
Përditësimi i planit të menaxhimit të mbeturinave që të jetë i përshtatshëm me Direktivën e 
Kornizës së Mbeturinave (Neni 28). 

2 
Nuk ka Plane Komunale të Menaxhimit të Mbeturinave (14 prej 38), qëllimi është të përgatiten 
plane lokale të menaxhimit të mbeturinave në periudhën 2013-2014. 

3 KRM-të operojnë në nivel regjional, por planet përgatiten në nivel komunal. 

4 Caqet nuk janë zhvilluar qartë që të jenë të mundshme të realizohen. 

5 Infrastruktura e planifikimit të grumbullimit për të ardhmen nuk është adekuate. 

6 Nuk ka Plan për Parandalimin e Mbeturinave. 

 

16.4.2 Pse janë këto probleme? 

Për aq sa Kosova ka një plan të menaxhimit të mbeturinave që kërkon të plotësojë 
kërkesat e Nenit 28 të Direktivës Kornizë të Mbeturinave, atëherë këto Plane duhet të 
konsiderohen të përbëhen nga: 

1) Strategjia e Kosovës për Menaxhimin e Mbeturinave (2013-2022); 
2) Plani i Republikës së Kosovës për Menaxhimin e Mbeturinave (një dokument 

punues që paraqet programin operacional për implementimin e SRKMM); dhe 
3) Planet Komunale të Menaxhimit të Mbeturinave, të cilat sipas Ligjit për 

Mbeturina, duhet të zhvillohen nga secila prej 38 komunave të Kosovës/ Ligji 
mundëson zhvillimin e planeve të menaxhimit të Komunave për më shumë se një 
komunë. 

Statusi i Master Planit të BE-së i përgatitur me ndihmën e IPA me anë të projektit 
'Mbështetje për Menaxhimin e Mbeturinave në Kosovë' nuk është i qartë. Për aq sa ne 
jemi në dijuni, nuk do të konsiderohej si pjesë e suitës së dokumenteve të menaxhimit të 
mbeturinave (dhe në çdo rast, nuk është publikuar i tëri). 

Aktualisht, 14 prej 38 komunave të Kosovës kanë zhvilluar Planet Komunale të 
Menaxhimit të Mbeturinave. Komunat që kanë bërë këto plane janë: Prishtina, Prizreni, 
Hani i Elezit, Vitija, Deçani, Juniku, Peja, Malisheva, Graçanica, Kllokoti, Ranilluga, 
Parteshi, Novobërda dhe Kamenica. Plani si tërësi, nuk është i kompletuar. 
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Përveç faktit që nuk ka plane komplete të menaxhimit të mbeturinave, ato ekzistueset 
vuajnë nga: 

1) Mungesa e të dhënave cilësore (dhe kjo nuk është zgjidhur në Master Plan); 
2) Mungesa e llojeve të konsiderueshme të shërbimit të grumbullimit që do të 

kërkohet për të përmbushur caqet e vendosura në Strategji (Master Plani lëviz në 
këtë drejtim, por pasqyra e përgjithshme është mekanike); 

3) Nuk ka qasje koherente për të siguruar se një rrjet adekuat i objekteve do të 
ndërtohen (Master Plani lëviz në këtë drejtim, por e bën në atë mënyrë që nuk e 
përkrah plotësisht hiearkinë - shiko më poshtë); dhe  

4) Ndërlidhur me pikën e më sipërme, ka mungesë të udhëzimeve të qarta për 
kriterin e lokacionit të objekteve (përsëri, Master Plani lëviz në këtë drejtim, por 
qasjet e propozuara janë mekanike). 

Çështja e të dhënave është konsideruar më në detaje në Seksionin 16.6 më poshtë. 

Për më tepër, nuk ka program për parandalimin e mbeturinave. Duhet theksuar se 
Kosova ka nivelin e të hyrave për kokë banori shumë më të ulët sesa mesatarja e BE-së, 
edhe kur përshtaten për paritetin e fuqisë blerëse. Nuk pritet që këto parandalime të 
mbeturinave të kenë nivelin e njëjtë të rëndësisë në reduktimin e konsumit siç mund të 
jetë rasti i të hyrave të larta në Shtetet Anëtare të BE-së, ku nivelet e konsumit janë 
shumë më të mëdha. Në anën tjetër, parandalimi i mbeturinave në industri, me një qasje 
për të arritur efiqiencë më të madhe të resurseve do të ishte një çështje e ndjeshme për 
Kosovën. 

Mungesa e planit të përgjithshëm të menaxhimit të mbeturinave e bën këtë 
jashtëzakonisht të vështirë për t'u siguruar se menaxhimi i mbeturinave në praktikë, për 
të ardhmen, do të jetë në një vijë me atë që kërkohet nga BE. Mungesa e përkthimit 
total e planit kombëtar në nivelin lokal gjithashtu e bën pak të mundur që edhe 
legjislacioni kombëtar të përkthehet në veprime në nivelin lokal.  

16.4.3 Qasja Alternative e Problemeve 

Si për përshtatjen e legjislacionit vendor me atë të BE-së, nuk ka asnjë alternativë për të 
siguruar se plani i menaxhimit të mbeturinave është në përputhshmëri me Nenin 28, dhe 
për një plan për parandalimin e mbeturinave.  Ka kuptim, sipas këndvështrimit tonë, për 
programin e parandalimit të jetë i integruar brenda procesit të planit gjithëpërfshirës 
sesa të mbahet i ndarë. Kjo duhet të sigurojë se parandalimi i mbeturinave është 
akorduar me statusin që e meriton në hierarkinë e mbeturinave. 

Këto plane duhet të bëhen sipas kërkesave të DKM Neni 28, si dhe dokumentet tjera 
udhëzuese. 47 Gjithashtu është sugjeruar se baza ligjore për kompletimin e planeve në 
nivelin komunal (ose të nivelit për një ose më shumë komunave) brenda vitit të 

                                                      

 

47http://ec.europa.eu/environment/waste/plans/pdf/2012_guidance_note.pdf 

http://ec.europa.eu/environment/waste/plans/pdf/2012_guidance_note.pdf
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publikimit të planit kombëtar të menaxhimit të mbeturinave duhet të rivendoset (kjo 
ishte në Ligjin e vitit 2005, por ishte hequr me amandamendimin e tij të vitit 2012). 

Konsultimet me palët e interesit kanë ngritur disa çështje për potencialin e 
bashkëpunimit rajonal. Në veçanti, në Kosovë, KRM-të shpesh punojnë në shkallë 
komunash, deri më tani nuk ka plane të zhvilluara nga komunat në nivel rajonal (edhe 
Ligjit për Mbeturina lejon bashkëpunimin e tillë). Kjo e vë në pah një pyetje në lidhje me 
përshtatshmërinë, ose ndryshe me planifikimin në nivel rajonal. 

Shumica e Shteteve Anëtare përdorin grupimin rajonal të menaxhimit të mbeturinave. 
Arsyeja e grupimit rajonal ndryshon përgjatë shteteve, edhepse çështja e ekonomisë së 
shkallës zakonisht përdoret si argument. Sipas kësaj nevojitet të konsiderohet se ku në 
menaxhimin e mbeturinave, është e rëndësishme të arrihet ekonomia e shkallës, dhe ku, 
dhe nëse, kërkon planifikimin në nivelin rajonal. Në shumicën e vendeve, duke përfshirë 
përshembull disa komuna italiane me shkallë të lartë të riciklimit, vendimet e 
grumbullimit të mbeturinave vazhdojnë të bëhen në nivel komunal, dhe rezultatet e 
arritshmërsë janë ndër më të mirat në Evropë. 

Shumë shtete kanë zgjedhur, sistemin nga 'lartë-poshtë', për të zhvilluar qasjen 
regjionale të zhvillimit, kryesisht duke reflektuar dëshirën për të  përfituar nga ekonomia 
e shkallës së trajtimit. Një problem me këtë qasje është se ka tendenca (si për shembull 
në Kroaci) të qojë në një situatë ku vendimet se si të menaxhohet me mbeturina 
shtëpiake ka tendencë të qojnë në një qasje të mënjanimit të menaxhimit të 
mbeturinave në vend. Logjika e qasjes regjionale duhet të jetë nga poshtë-lartë. Zgjedhja 
e regjioneve në bazë të ekonomisë së shkallës për zhvillimin e deponive, apo për objekte 
tjera që merren me mbeturinat shtëpiake, nuk ka të ngjarë që të qojë në rezultate të 
mira në kontekstin e menaxhimit të mbeturinave si resurs. 

Opsionet kryesore duket të jenë si në vijim: 

 Për aq kohë sa KRM-të shikohen si institucione me jetëgjatësi, atëherë ka 
kuptim që komunat të bashkëpunojnë në planifikim në nivele të njëjta në të 
cilat ata bashkëpunojnë edhe për grumbullim të mbeturinave; 

 Një alternativ është se komunat vazhdojnë të kontribuojnë në grupimet 
ekzistuese, edhe kur struktura e KRM-së shikohet si 'jo-permanente' (për 
shembull, kur grupimet regjionale, ose nën-grupet brenda regjionit tentojnë 
të dalin në tender për shërbimet e grumbullimit). Kjo do të ishte logjike nëse 
ka një rast të fortë për të punuar sëbashku me grupet ekzistuese, pavarësisht 
nga statusi i KRM (për shembull shërbimet e grumbullimit mund të 
kontraktohen nga grupet rajonale); dhe  

 Një alternativë tjetër është se grupet ekzistuese regjionale ndryshohen, dhe 
se më pas, planet organizohen në nivelin e rishikimit regjional. Sipas 
mendimit tonë, nuk do të kishte kuptim për grupet regjionale 'të zbresin 
poshtë' nga niveli kombëtar: përveç nëse arsye të veçanta diktojnë ndryshe 
siç është përmendur më sipër, arsyet për bashkëpunim duhet të nxiten nga 
interesi i përbashkët për pjesën kur komunat janë në pyetje. Vini re se një 
variant i këtij opsioni do të ishte që grupet ekzistuese të bashkëpunojnë.  
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Sa i përket Problemit 3, që u përmend më lartë, për përmbushjen e caqeve të nivelit 
kombëtar, ose: 

 Duhet të ketë Instrumentet ekonomike të cilat bëjnë të pashmangshëm 
përmbushjen e caqeve si pasojë e punës së instrumenteve; ose  

 Ato të cilat janë përfundimisht përgjegjëse për përmbushjen e caqeve duhet 
të ketë objektiva mbi to. Kur kjo është qasja kryesore, atëherë 

Ne diskutojmë përdorimin e instrumenteve ekonomike më në detaje. 

16.4.4 Rekomandimet 

Në përgjithësi, rekomandimet janë si në vijim: 

1) Plani i menaxhimit të mbeturinave duhet të ri-zhvillohet që të jetë në 
përputhshmëri të plotë me Nenin 28 të Direktivës Kornizë të Mbeturinave. 

2) Si pjesë e këtij procesi, programi i parandalimit të mbeturinave duhet të 
zhvillohet. 

3) Planifikimi në baza rajonale (në më shumë se një komunë) duhet të nxitet nga 
interesi i përbashkët nga ana e komunave sesa të ushtrohet nga lart poshtë. 
Duhet kushtuar kujdes që të merren masa për të siguruar se vendimet e marra në 
lidhje me trajtimin e mbeturinave nuk ndikojnë vendimmarrjen, dhe zgjedhjen e 
opsioneve për menaxhimin e mbeturinave. 

16.5 Kapaciteti Administrativ 

16.5.1 Cilat janë Problemet? 

Një rishikim i kapaciteteve administrative ka nënvizuar problemet e paraqitura në 
Tabelën 16-5. 

Tabela 16-5: Problemet e Ndërlidhura me Kapacitetet Administraive 

Nr. Çështja 

1 Resurse jo adekuate për funksionin e inspektimit. 

2 Nuk ka departamente për MNK në shumicën e komunave. 

3 Mungesa e stafit dhe njohurive të tyre në agjencitë e qeverisë qendrore. 

4 Mungesa e stafit dhe njohurive të tyre në komuna. 

5 Mungesa e kompetencave të prokurimit. 

6 Nuk ka forum kombëtar për të shpërndarë njohuritë dhe përvojën. 

 

16.5.2 Pse janë këto probleme? 

Nëse Kosova do të lëvizë nga gjendja aktuale e menaxhimit të mbeturinave në nivelet e 
kërkuara në mënyrë që të përputhen plotësisht me legjislacionin mjedisor të Bashkimit 
Evropian, atëherë do të kërkohet një transformim rrënjësor i sektorit. Ky është një sektor 
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që prek çdo burrë, grua dhe fëmijë në vend, si dhe çdo biznes. Ajo kërkon veprimet që 
duhet të ndërmerren nga çdo komunë, dhe vendi në tërësi do të duhet të jetë i 
angazhuar në procesin e edukimit dhe këshillimit. Shkalla e sfidës dhe mundësitë që ka 
në vete ky ndryshim, janë të mëdha. 

Duket e qartë se kjo nuk mund të arrihet pa angazhimin e një numri të madh të njerëzve, 
dhe ata që janë tashmë në sektor do të duhet të fillojë një program të ri-edukimit, 
rikualifikimit dhe një ndryshim në kulturë. Shkalla e ndryshimit mund të pëlqehet lehtë 
nga fakti se ndryshimi do të lëvizë menaxherët e mbeturinave komunale nga pozicionet 
ku brengë kryesore kanë grumbullimin e mbeturinave në mënyrë adekuate të mos 
deponohen në mënyrë të pa ligjshme, në atë ku të gjitha materialet të grumbullohen në 
atë mënyrë që sa më shumë të jetë e mundur ato të përpunohen. Kjo është një ndryshim 
dramatik në një sistem që është i bazuar në maksimizimin cilësisë materiale dhe, si 
rezultat, sigurohet që vlera e tij është e maksimalizuar dhe janë realizuar përfitimet 
mjedisore. 

Për të mos patur deponimin të paligjshëm, është me rëndësi që funksionet e inspektimit 
të kenë burime të mjaftueshme: kjo i ka bërë të gjithë që në Kosovë për sa kohë që 
gjobat për aktivitetet ilegale janë të ulëta siç janë paraqitur në Ligjin për Mbeturina. 
Dështimi për të mbështetur këtë fushë si duhet (për arsye tashmë të diskutuara) do të 
pengojë progresin. Gjatë konsultimeve, Ministra e njeh këtë problem - ka shumë pak staf 
të angazhuar në inspektime. Mund të shtohet se, siç u aludua më sipër, fakti që Ligji për 
Mbeturina mundëson që inspektimet të ndërmerren nga komunat mund të ketë efekt 
jo-ndihmues, në përzierjen e përgjegjësive: kjo paraqet një funksion shumë të 
rëndësishëm që të lihet varur ndërmjet nivelit qendror dhe atij lokal. 

Shumica e komunave kanë mungesë të stafit të dedikuar për menaxhimin e mbeturinave 
komunale (ka disa përjashtime - Prizren dhe Mitrovicë, me Prishtinën në proces të 
zhvillimit të kësaj njësie). Funksioni zakonisht është në duar të zyrtarit mjedisor, edhe 
pse hulumtimi ka konstatuar se disa komuna nuk kanë zyrtarë mjedisor. Kjo është e 
habitshme për një mori arsyesh, jo më pak për ato që ndërlidhen me buxhetin dhe 
mbulimin e kostos, për aq sa ne jemi në dijuni, autoritetet komunale janë duke humbur 
para në shërbimet e mbeturinave (të ardhurat janë më të vogla sesa kostot e operimit). 
Nëse shërbimet komunale do të zhvillohen në mënyrën e përshkruar më sipër, atëherë 
ky shërbim nuk mund të jetë i rishqyrtuar. 

Ka pasur pajtueshmëri të konsiderueshme me të gjitha palët e konsultuara, për të dyja 
në nivel qendror dhe komunal, se ka pasur çështje serioze sa i përket resurseve 
njerëzore, dhe nevojës urgjente për ngritjen e kapaciteteve dhe trajnimeve. Hendeku 
ndërmjet nivelit aktual të njohurive dhe kompetencave, dhe nivelit të dëshiruar duket të 
jetë i madh. Ka disa aktivitete të financuara nga donatorët, por asgjë që mund të 
konsiderohet se përbëjnë një program të përbashkët, e cila është urgjentisht e 
nevojshme. 

Nuk ka forume për shpërndarjen e përvojave dhe njohurive në Kosovë, për momentin. 
Nevoja për ngritjen e kapaciteteve sugjeron se takime të rregullta të ndarjes së 
përvojave - të mirat dhe të këqijat - do të ishin të nevojshme. 
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Një çështje specifike qëndron si potencialisht të rëndësishme në lidhje me përgjegjësitë. 
Nëse në lidhje me deponimin (shih më lart diskutimin), shërbimeve të grumbullimit (disa 
prej të cilave tashmë janë kontraktuar për kompanitë private), objektet e trajtimit të 
biombeturinave, objektet e klasifikimit, apo objektet e trajtimit të mbeturinave 
shtëpiake, nuk do të ishte e ndjeshme për Kosovën që të kërkojë të përmbush të gjitha 
ndryshimet e nevojshme përmes shërbimeve publike ose shërbimeve 'në shtëpi'.Do të 
kërkohet ekspertiza jashtë sektorit publik, dhe mjaft e mundshme, jashtë Kosovës (jo më 
pak për shkaqe tashmë të përmendura në lidhje me kapacitetin ekzistues në Kosovë). 
Personeli relevant në MMPH dhe i komunave në Kosovë, për këtë arsye, duhet të 
kuptojnë se si të bëhet më së  miri prokurimi i shërbimeve të cilat mund të përfitojnë nga 
to po ashtu edhe për t'u siguruar se shërbimet janë efektive dhe efiqiente.  

Prokurimi i shërbimeve të menaxhimit të mbeturinave nuk është aspak si prokurimin e 
mallrave të tjera, të tilla si ai i letrës, e cila mund të prokurohet në mënyrë rutinore nga 
komunat. Ka shumë gjëra që mund të shkojnë keq në këtë proces, me pasoja 
potencialisht katastrofike për ofrimin e shërbimeve. Agjencitë donatore nuk janë imune 
nga bërja e gabimeve themelore në lidhje me prokurimin e shërbimeve të menaxhimit të 
mbeturinave, pjesërisht nga presionet e brendshme dhe incentivave që ata, dhe stafi i 
tyre, përballen për t'u siguruar që financimi është kryer brenda një periudhe të caktuar 
kohore. Duke pasur parasysh faktin se, si një vend me të ardhura relativisht të ulëta, 
Kosova ka të ngjarë të jetë nën presion për të ofruar shërbime efikase (shih seksionin 
16.8 më poshtë), dhe duke pasur parasysh edhe faktin se fondet e donatorëve kanë të 
ngjarë të jenë në dispozicion, rëndësia e trajnimit në prokurim nuk duhet të 
nënvlerësohet. Shërbimet me prokurim të dobët mund të çojë në oferta që janë 
dukshëm të larta, dhe dukshëm më të ulëta, krahasuar me atë çfarë është e nevojshme 
për të ofruar shërbime, dhe në të dy rastet, rezultati i arritur mund, në rastin më të keq, 
të jetë një objekt ose shërbim që dëshmon të jetë një humbje e parave, dhe pastaj 
paraqet pakënaqësi në mesin e banorëve. 

Mund të përmendet gjithashtu se në një numër të shteteve anëtare të BE, edhe në 
rastet kur financimi është në mënyrë të qartë në dispozicion, ndodh shpesh që fondet 
nuk tërhiqen, pjesërisht për shkak të mungesës së ekspertizës përkatëse në fushën e 
prokurimit. Kjo ka të ngjarë të jetë një problem veçanërisht në Kosovë ku ka relativisht 
pak nga mënyra e përfshirjes së sektorit privat në ofrimin e shërbimeve të menaxhimit të 
mbeturinave.  

16.5.3 Qasjet Alternative ndaj Problemeve 

Në lidhje me caktimin e burimeve të funksionit të inspektimit, nuk ka alternativa për 
rritjen e kapacitetit të inspektimit. Ne do të sugjeronim, por (siç u përmend më lart), që 
përgjegjësitë për inspektim të qartësohen në mes të inspektoratit mjedisor të Ministrisë 
dhe inspektorët komunalë të mjedisit. Kjo duhet, të paktën, të bëhet e qartë se cilat lloje 
të objekteve janë në përgjegjësi të të cilave organizata. Një entitet duhet të jetë 
përgjegjës për inspektimin (dhe lejimin) e instalimeve kryesore të mbeturinave. Pasi të 
qartësohen këto gjëra do të jetë e nevojshme të ketë më shumë staf. Numri mund të 
konsiderohen së bashku me natyrën dhe madhësinë e gjobave për veprimtari ilegale / 
operimeve të dëmtuara, dhe mundësia e saj për t'u zbatuar. Në parim, ekonomia 
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rregullatore na tregon se sa më e lartë të jetë gjoba atëherë ka nevojë për më pak 
inspektor. Megjithatë, duke sjellë raste të suksesshme kundër operatorëve ilegal, 
mundet vetvetiu të paraqesë harxhim kohe dhe aktivitet me resurse intenzive dhe si 
rezultat ne do të sugjeronim që ka nevojë të rregullohen gjobat në Ligjin për Mbeturina 
dhe të rritet numrin i inspektorëve në vend. Përveç kësaj, është e nevojshme për 
gjykatat të zbatojnë në mënyrë efektive gjoba në kohën e duhur. 

Mungesa e funksioneve të veçanta të menaxhimit të mbeturinave të ngurta në komuna 
është pjesërisht një pasqyrim i nivelit të ulët të stafit për menaxhimin e mbeturinave për 
agjencitë qendrore dhe komunale. Për komunat, kjo pyetje mund të konsiderohen së 
bashku me nivelin e duhur të bashkëpunimit midis komunave, pasi që kjo mund të lejojë 
për shpërndarjen e barrës së resurseve shtesë për më shumë se një komunë. Ne do të 
sugjeronim që përveç roleve operative (dhe pavarësisht nga inspektimi dhe përgjegjësitë 
e dhënies së lejeve), mund të ketë një kërkesë për të paktën 3 persona për komunë, me 
detyrat e mëposhtme (shih Figurën 16-1): 

Udhëheqësi i Shërbimit: 

 Harmonizimi i qëllimeve dhe prioriteteve të departamentit me objektivat e 
korporatës;  

 Drejtimi Strategjik, planifikimi dhe menaxhimi i kontratës; 

 Menaxhimi i relacioneve me kontraktorë për të siguruar se kontrata përbëhet 
sipas caqeve dhe është konsistente me obigimet kontraktuale dhe parimet; 

 Përgjegjës për prodhimin dhe zbatimin e strategjive mjedisore për të siguruar 
se organizata është në pajtueshmëri me detyrimet e saj ligjore; 

 Rishikimi dhe aprovimi i raporteve financiare dhe të performancës; 

 Përgjegjësia për regjistrin e riskut të kontratës; 

 Menaxhimi dhe marrëdhënia me administratën publike; dhe   

 Udhëheqës i aktiviteteve komerciale dhe të negociatave për të zgjidhur 
çështjet ligjore dhe kontraktuale. 

Menaxheri Monitorues: 

 Monitorimi i ofrimit të shërbimeve për t'u siguruar se ato janë efektive nga 
aspekti operati; 

 Koordinimi me resurset njerëzore për të monitoruar në baza ditore ofrimin e 
shërbimeve dhe për t'u siguruar se obligimet kontraktuale po zbatohen; dhe 

 Zhvillimi, zbatimi dhe mirëmbajtja e manualit të kontratës. 

Menaxher i të Dhënave të Performancës: 

 Zhvillimi dhe mirëmbajtja e të dhënave e sistemit të menaxhimit të të 
dhënave, duke përfshirë edhe përgjegjësitë për krahasimin e të dhënave, 
analizimin dhe raportimin ndaj kërkesave të brendshme dhe të jashtme (p.sh. 
indikatorët lokal, caqet kombëtare); 

 Menaxhimi i kornizës së performancës dhe progresi i monitorimit kundrejt 
indikatorëve të performancës dhe obligimeve të tjera kontraktuale; 
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 Prodhimi i raporteve financiare për të përkrahur menaxhimin efektiv të 
obligimeve kontraktuale dhe performancën e shërbimeve; dhe 

 Të sigurojë zbatimin e duhur të pagesës dhe orarin e performancës duke 
përfshirë menaxhimin dhe procesimin e pagesave të faturave dhe aplikimin e 
zbritjes së faturave për standarde të dobëta të performancës. 

Mund të konsiderohet si praktikë e mirë të përfshihet Menaxheri Financiar me këto 
detyra: 

 Prodhimit të buxheteve dhe sigurimin se të hyrat dhe të dalat janë në 
ekuilibër; 

 Identifikimi i kërkesave të financimit si të nevojshme për të mbështetur 
projektet kapitale; 

 Prodhimi i raporteve financiare për të mbështetur menaxhimin efiqient të 
obligimeve kontraktuale dhe performancën e shërbimeve; dhe 

 Sigurimi i aplikimit të duhur të pagesave dhe orarit të performancës, duke 
përfshirë menaxhimin dhe procesimin e pagesave të faturave dhe aplikimin e 
zbritjeve të faturave për standarde të ulëta të performancës 

Figure 16-1: Organogrami Bazik për Menaxhimin e Shërbimit të Menaxhimit 
të Mbeturinave në Nivelin Komunal  

 

 

Kostot janë pjesë e kostos qo do të nevojitet për të mbuluar ofrimin e shërbimeve (shish 
Seksioni 16.8 më poshtë) përderisa ato janë qenësore, dhe kosto të vazhdueshme. 

Për agjencitë qendrore, me theks të veçantë MMPH, stafi (përfshirë inspeksionin - shih 
më lartë) dhe përgjegjësitë mbesin çështje kyçe, dhe çështjet që mbeten ende për t'u 
zgjidhur (në kontekstin e mekanizmave për të ofruar hierarkinë dhe për zbatimin e 
përgjegjësisë së prodhuesit - shih më poshtë) do të paraqesin sfida në periudhën afat-
shkurtër. Për komunat, pikat në vijim duket të jenë të një rëndësie të veçantë:  

1) Konsiderimi i opsioneve për grumbullimin e mbeturinave, dhe nevoja për 
infrastrukturë përcjellëse; 

2) Kuptimi i implikimeve të zgjedhjeve specifike në kosto dhe mbulimin e kostove; 
3) Zbatimi i programeve për parandalimin e mbeturinave; 
4) Zgjedhja e lokacioneve të deponive; 

Udhëheqësi i 
Shërbimit

Menaxheri 
Monitorues

Menaxher i të 
dhënave dhe 
performancës
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5) Zhvillimi i planeve të menaxhimit të mbeturinave (shumica të bazuara në pikat e 
më parshme); 

6) Kuptimi i qasjes për të komunikuar ndryshimet e shërbimit / kundrejt banorëve; 
7) Angazhimin e komunitetit; 
8) Prokurimin e grumbullimit të mbeturinave dhe shërbimet e trajtimit; dhe  
9) Kuptimi i parimit të kontratës / menaxhimin e performancës dhe (ri-) negocimin e 

kontratës. 

Ka qasje të ndryshme që mund të përdoren për të ndihmuar në këtë drejtim, duke 
përfshirë edhe projektet e binjakëzimit, të mbështetur nga BE-ja, të cilat mund të jenë të 
përshtatshme për stafin e nivelit kombëtar, si dhe burime të tjera të projekteve të 
asistencës teknike, duke përfshirë fondet e TAIEX dhe të IPA. Nëse këto janë të 
përshtatshme për të siguruar nivelin e mbështetjes së vazhdueshme e cila kërkohet për 
të bërë nivelin e duhur të transformimit, për shembull shkalla e autoriteteve lokale në 
rajon është e paqartë. Në lidhje me këtë, do të ketë merita të konsiderueshme duke 
pasur parasysh llojin e programit që është aplikuar në Mbretërinë e Bashkuar nën WRAP, 
ose në rajonin Flemish nën OVAM, me synim trajnimin e personelit në komuna, si dhe 
për të ofruar mbështetje tek ata në opsionet e vlerësimit dhe aktiviteteve të prokurimit. 
Financimi nga donatorët më shumë fokusohet në nivel kombëtar (shih Seksionin 19.0). 
Është shumë e rëndësishme të punohet për së afërmi me komunat për të ndihmuar në 
zbatimin e të menduarit të zgjidhjeve paraprake, sesa të presin që ato të ndodhin 
përmes qasjes të bazuar nga menaxhimi nga lartë - poshtë. Puna JICA me Prizrenin është 
një shembull i një qasje të tillë, edhe pse kjo mbetet për t'u parë se çfarë në fakt ajo 
ofron në lidhje me ndryshimet në terren. Një qasje programatike në ofrimin e 
mbështetjes më konkrete për komunat do të, sipas mendimit tonë, mbante perspektivën 
më të mirë për të sjellë ndryshimin e dëshiruar në aspektin e kompetencave të 
komunave. 

Gjithashtu duhet të konsiderohet se Kosova është në e pozicionin favorizues pasi një 
numër relativisht të vogël  të komunave (38). Nëse merren për bazë grupet rajonale 
ekzistuese, atëherë kjo reduktohet në një numër më të vogël të regjioneve (7). Këto 
numra dërgojnë në angazhimin aktiv ndërmjet nivelit kombëtar dhe komunal - palët 
relevante të interesit mund të ulen përgjatë një tavoline të madhe. Rëndësia e kësaj 
është se ekziston potenciali për autoritet kombëtare të marrin komunat me vete në 
udhëtimin që duhet të bëhet, duke pasur komunat afër që të shprehin brengat dhe 
ankesat e tyre, dhe MMPH në një pozicion që t'u përgjigjet atyre. Përmasat relativisht të 
vogla të këtij grupi gjithashtu duhet t'u mundësohet një shkëmbim i praktikave të mira 
brenda grupit. Do të ishte e mençur, sipas mendimit tonë, nëse MMPH të inicionte 
takime të rregullta (në baza tre mujore) me ato që janë përgjegjëse për menaxhimin e 
mbeturinave. 

16.5.4 Rekomandimet 

Janë bërë këto rekomandime: 

1) Inspektorati i mjedisit i MMPH duhet të merr përgjegjësinë për të gjitha 
inspektimet. 
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2) Numri i inspektorëve duhet të rritet. 
3) Numri i stafi të MMPH për mbeturina duhet të rritet nga 4 deri së paku 10. 
4) Komunat duhet të rrisin personelin e tyre për menaxhimin e mbeturinave. Si një 

udhëzim, nivelet e personelit për një sistem që funksionon mirë mund të ketë 
nevojë të jetë prej 1-2 punëtorë për secilën komunë, duke përjashtuar stafin 
operativ dhe secilin staf të përfshirë në monitorim dhe inspektim. 

5) Stafi i ministrisë do të përfitojë nga zgjerimi i kompetencave në aspektin e 
implementimit të masave kyçe, dhe në aspektin e prokurimit deri në atë nivel që 
ndikon aktivitetet e tyre (për shembull, për mbeturinat e rrezikshme, dhe për 
përkrahjen e komunave në paketimin dhe prokurimin e shërbimeve dhe 
objekteve të tyre të mbeturinave). Duhet të zhvillohet një program për aktivitetet 
e trajnimit i orientuar në këto fusha. 

6) Duhet të zhvillohet një program i trajnimit dhe përkrahjes së komunave për të 
zgjeruar kompetencat e stafit të komunave. 

7) MMPH duhet të iniciojë një program për angazhimin e të gjitha komunave, me 
qëllim të zhvillimit të frymës së përbashkët në qasjen e menaxhimit të sfidave të 
legjislacionit Evropian (kjo mund të marrë formën e forumit kombëtar për të 
shkëmbyer përvojat dhe njohuritë). 

8) Stafi kyç menaxherial / operativ për trajtimin e mbeturinave dhe infrastrukturës 
së deponimit duhet të kenë certifikata të përgjegjësisë profesionale. Certifikatat 
mund të ofrohen nga institutet edukative të përshtatshme që tashmë ekzistojnë 
në Kosovë. 

16.6 Të dhënat e Mbeturinave 

16.6.1 Cilat Janë Problemet? 

Një rishikim i çështjeve që kanë të bëjnë me të dhënat e mbeturinave është listuar në 
Tabelën 16-6. 

Tabela 16-6: Problemet e Lidhura me të Dhënat 

Nr. Çështja 

1 Nuk ka kërkesa për të raportuar të dhënat për mbeturinat në baza të rregullta sipas një standardi. 

2 
Sistemi Informativ i Mbeturinave (SIM) është zhvilluar por nuk është përcjellur në mënyrë efektive 
dhe publiku / sektori privat nuk janë trajnuar në përdorimin e tij. 

3 Nuk ka të dhëna relevante për performancën. 

4 Bazat për planifikimet në të ardhmen janë të dobëta. 

5 Ekziston një listë e klasifikimit të mbeturinave e cila nuk është në përputhshmëri me atë BE-së. 

16.6.2 Pse janë këto probleme? 

Është e qartë se mungesa e të dhënave kufizon masën në të cilën planifikimi mund të 
bëhet me saktësi. Duke pasur parasysh këtë, pasi që shumë investime në menaxhimin e 
mbeturinave janë të një natyre relativisht afatgjate, ka gjithashtu një nevojë të 
zhvillohen parashikime bindëse në lidhje me gjenerimin e mbeturinave në të ardhmen. 
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Në dokumentet e ndryshme të shqyrtuara, ekzistojnë të dhëna të ndryshme në 
përdorim, dhe janë bërë projeksione të ndryshme. Mospërputhja e të dhënave në 
Master Plan, dhe atyre të raportuar nga AKMM, është një shembull i kësaj, me 
projeksionet në Master Plan duke i'u përafruar gjenerimit të mbeturinave të  raportuar 
nga AMMK në vitet e fundit. Për më tepër, nuk ka asnjë indikacion të qartë që tregon se 
si mbeturinat po trajtohen aktualisht. 

Agjencia e Statistikave të Kosovës përmend, gjatë konsultimit me të, se i mbledh të 
dhënat me anë të një pyetësori për mbeturinat komunale dhe industriale. AKMM tregon 
se ka përgatitur një sistem për grumbullimin e të dhënave (në kuadër të një projekti të 
BE-së, 'Përkrahje e Menaxhimit të Mbeturinave në Kosovë', zhvillimi i sistemit informativ 
kombëtar të mbeturinave është në rrugë e sipër). Sugjerimi është se përdorimi i saj nga 
organizatat përkatëse do të bazohet nga trajnimi dhe transferimi i njohurive. Palët tjera 
të interesit - duke përfshirë edhe MMPH - janë pajtuar se ka pasur problem në 
raportimin e të dhënave në një bazë të harmonizuar. 

Duket se nuk ka të dhëna për sasinë e mbeturinave të paketuara, AM, MPEE ose për 
bateritë. 

Mbetet për t'u parë nëse çështja e cilësisë së të dhënave do të përmirësohet me 
zbatimin e sistemit të ri informativ të mbeturinave përdorimin e të cilit AMMK e 
inkurajon. Sistemi do të standardizojë kërkesat e raportimit, përkufizimet, njësitë dhe 
terminologjisë në të gjitha nivelet administrative. AMMK po organizon vizita në të gjitha 
komunat për të trajnuar stafin në komuna se si të përdorin sistemin online të raportimit, 
edhe pse kjo mund të rrezikohet nga mungesa e njohurive të personelit të përmendura 
më lart. Në të vërtetë, AMMK dyshon nëse komunat dhe bizneset do të jenë të aftë për 
të, dhe të interesuar në përdorimin e raportimit online, sepse ata nuk kanë kapacitete 
dhe njohuri. Në nivel komunal duket të jetë mungesa e njohurive rreth këtij sistemi 
informativ, e cila është njohur nga AMMK. 

Për më tepër, sistemi informativ duke sa ka mungesë të të dhënave si dhe të dhëna jo 
konsistente prandaj aktualisht nuk duket e 'fuqishme'48. Për shembull, një pamje e 
databazës se një numër të vëllimit të mbeturinave që nuk kanë klasifikime të 
mbeturinave, dhe të dhënat në kolonën "Muaji" mungojnë. 

                                                      

 

48http://192.185.90.120/~wwlogicp/waste/index.php/en/ 

http://192.185.90.120/~wwlogicp/waste/index.php/en/
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Figura 16-2: Pamje e Databazës 

 

 

Sistemi nuk përfshinë informacionet e ndërlidhura me rrjedhën specifike të mbeturinave 
(paketimin, MPEE, AM, N&D, Bateritë etj) që kërkohen për të matur progresin kundrejt 
caqeve. Pasi që nuk ka të dhëna për performancën e menaxhimit të mbeturinave, 
performanca kundrejt caqeve kryesore që është vendosur (dhe ato që nevojiten të 
vendosen në të ardhmen) nuk mund të vlerësohen. 

Duhet theksuar se disa të dhëna me rëndësi për performancën e menaxhimit të 
mbeturinave nuk vijnë nga aktivitetet e mbeturinave, por prej burimeve tjera (kështu për 
shembull, paketimi i mbeturinave shpesh vlerësohet përmes referencave se çfarë është 
vendosur në treg). Si rezultat i kësaj, ka të ngjarë të jetë e nevojshme që t'i qasen në 
forma tjera të dhënave. 

Gjithashtu vlen të theksohet se aty ku bëhet fjalë për skemën e përgjegjësisë së 
prodhuesit, është e vështirë të vendosen mekanizma raportues në atë mënyrë që 
prodhuesit të raportojnë saktë (në përgjithësi ata kanë tendenca që të mos raportojnë). 
Ky problem është përkeqësuar me ekzistencën e 'free-riders'. 

16.6.3 Qasjet Alternative ndaj Problemeve 

Qasja aktuale për zhvillimin e sistemit informativ të mbeturinave duket se bazohet në 
pjesëmarrjen e palëve të interesit të cilët për momentin akoma nuk janë siguruar. Ligji 
për Mbeturina kërkon prej komunave të raportojnë të dhëna, dhe zotëruesit/prodhuesit 
e mbeturinave gjithashtu duhet të dorëzojnë të dhëna në përputhshmëri me Shtojcën VI 
të Ligjit. Nuk është e qartë se raportimi është ndërmarrë në një vijë me kërkesat e Ligjit. 
Përparësia e sistemit të ri informativ nuk duket krejtësisht e qartë. 

Ka një numër të opsioneve që mund të ndiqen: 

1) Të punohet me SIM duke u siguruar se komunat dhe opertorët e mbeturinave 
janë trajnuar në përdorimin e këtij sistemi, dhe të raportojnë të dhëna në baza të 
caktuara; 
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2) Të përshtatin SIM aktual duke u: 
a. Siguruar se të dhënat janë mbledhur në bazë të asaj që kërkohet (në 

formatin ekzistues të raportimit nuk duket se është e 'ardhmja-e 
garantuar'  për matjen e performancës së riciklimit); dhe 

b. Siguruar se komunat dhe operatorët e mbeturinave janë trajnuar në 
përdorimin e tij, dhe të dhënat raportohen në baza caktuara. 

3) Sa më shumë që të jetë e mundur të bëhet implementimi i marrjes së të dhënave 
më gjithëpërfshirëse në SIM dhe skema monitoruese të bazohet në kontrollin 
elektronik dhe raportimi i të dhënave prej gjenerimit deri te grumbullimi, dhe 
pastaj, ndarja e tyre në dorëzuesit e mbeturinave, dhe të ndërtimit. Për më tepër: 

a. Të sigurohet se të dhënat janë grumbulluar në bazë të asaj që kërkohet (si 
më lartë); dhe 

b. Të sigurohet se komunat dhe operatorët e mbeturinave janë trajnuar në 
përdorimin e tij, dhe të dhënat të raportohen në baza të caktuara. 

Në secilin prej rasteve të përmendura, duhet kushtuar kujdes faktit se ata që duhet të 
raportojnë mund të mos e bëjnë këtë, kështu që stimulimi për raportim duhet të merret 
parasysh. 

Duke pasur parasysh mungesën relative të sistemeve ekzistuese të marrjes së të 
dhënave, mund të ketë disa përparësi në përgatitjet për zbatimin e një sistemi relativisht 
të avancuar, duke pranuar që sistemet më pak të avancuara mund të kenë nevojë të 
zëvendësohen në një të ardhme relativisht të afërt. Avantazhi i fundit nga qasjet e 
mësipërme është se a) është i sigurt për të ardhmen, dhe b) se do të mbështesë 
aktivitetet e inspektorëve në identifikimin / zbulimin e parregullsive në grumbullimin dhe 
trajtimin e mbeturinave. Kjo mund të sigurojë harmonizimin e listës së mbeturinave me 
atë të  BE, dhe duhet të jetë i orientuar për të mundësuar  kontrollin e performancës 
kundrejt caqeve kryesore. 

Sistemi i marrjes së të dhënave ka të ngjarë që të kërkojë disa interpolime bazuar në 
gjendjen ekzistuese të afarizmit e mbulimit të shërbimeve të grumbullimit të 
mbeturinave, dhe rolin e sektorit ilegal. 

16.6.4 Rekomandimet 

Ne rekomandojmë si në vijim: 

1) Sa më shumë që të jetë e mundur të bëhet implementimi i marrjes së të dhënave 
më gjithpërfshirëse në SIM dhe skema monitoruese të bazohet në kontrollin 
elektronik dhe raportimi i të dhënave prej gjenerimit deri te grumbullimi, dhe 
pastaj, ndarja e tyre në dorëzuesit e mbeturinave, dhe ndërtimit. Për më tepër: 

a. Të sigurohet se të dhënat janë grumbulluar në bazë të asaj që kërkohet (si 
më lartë); dhe 

b. Të sigurohet se komunat dhe operatorët e mbeturinave janë trajnuar në 
përdorimin e tij, dhe të dhënat të raportohen. 

2) Duhet të bëhen përpjekje për të futur në llogari veprimtarinë e sektorit ilegal. 
Sistemi i marrjes së të dhënave duhet të sigurojë që dorëzuesit e raporteve të 
mbeturinave të sigurojnë se kanë përshirë edhe mbeturinat që vijnë nëpërmjet 
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kësaj forme. Mund të jetë e nevojshme për të bërë përpjekje për të reduktuar 
shkallën e transaksioneve me para në dorë për të përmirësuar raportimin e kësaj 
veprimtarie. 

3) Ata që menaxhojnë me të dhëna duhet të kërkojë llogari për mbulimin jo të plotë 
të shërbimeve të grumbullimit në pritje të mbulimit më të plotë, dhe me qëllim 
për të kuptuar implikimet e mbulimit jo të plotë për qasjen ekzistuese të 
menaxhimit të mbeturinave. 

16.7 Caqet në Hiearkinë e Mbeturinave 

16.7.1 Cilat janë problemet? 

Ka një numër të konsiderueshëm të çështjeve të identifikuara në lidhje me caqet dhe 
hiearkinë e mbeturinave, dhe këto janë identifikuar në Tabelën 16-7. Ne i diskutojmë 
këto jo në kuptimin e problemeve specifike, por në lidhje me mungesën e masave të 
hartuara për të zbatuar hierarkinë , dhe kështu, për të përmbushur caqet. Mungesa e një 
programi për parandalimin e mbeturinave tashmë është identifikuar në Seksioni 16.4. 
Zbatimi i përgjegjësisë së prodhuesit dhe objektivat shoqëruese, janë të mbuluara 
veçmas në Seksionin 16.9. 

Tabela 16-7: Problemet Ndërlidhur me Vendosjen e Caqeve dhe Hiearkia e 
Mbeturinave  

Nr. Çështja 

1 
Nuk ka mekanizëm të qartë për të siguruar se caqet e mbeturinave komunale janë plotësuar e as 
nuk ka sanksione nëse ato nuk përmbushen. 

2 
Nuk janë vendosur obligime për ata të cilët kanë nevojë të marrin veprime për të përmbushur 
caqet. 

3 
Sistemi i grumbullimit të mbeturinave shtëpiake ka nevojë të përmirësohet dhe shtrirja e 
shërbimeve duhet të rritet në zona rurale. 

4 Pothuajse nuk ka asnjë burim për segregim të grumbullimit të mbeturinave. 

5 
Ka pak impiante për trajtimin e biombeturinave (kompostime me burime të ndara) në operim 
/nivele të ulëta të grumbullimit të biombeturinave. 

6 Nivele të ulëta të trajtimit të mbeturinave N&D. 

7 Nuk ka caqe të riciklimit për mbeturinat N&D. 

8 Nuk ka plane reale për të arritur caqet e mbeturinave në strategjinë e deponimit të mbeturinave. 

 

16.7.2 Pse janë këto probleme? 

Neni 4 i Direktivës Kornizë të Mbeturinave thekson se shtetet duhet të zbatojnë 
hierarkinë e mbeturinave, përveç kur ka rrethana specifike, si çështje me prioritet në të 
gjitha politikat e menaxhimit të mbeturinave dhe legjislacionit. Ka pak dëshmi se 
hierarkia e menaxhimit të mbeturinave është duke u aplikuar në Kosovë. Deri në një 
masë, kjo është e kuptueshme: ka probleme tjera për t'u marrë siç është sigurimi se të 
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gjitha mbeturinat janë grumbulluar, dhe se deponive ekzistuese nuk u rriten problemet e 
mëdha, dhe shumë të tjera. 

Deri më tani hierarkia është dizajnuar për të nxjerrë në pah mundësitë për përmirësimin 
e menaxhimit të mbeturinave (si dhe perspektivat ekonomike). Nëse orientimi nuk është 
drejt përafrimit me hierarkinë, atëherë sistemi i menaxhimit të mbeturinave në Kosovë 
mund të bllokohe duke pasur nivele të ulëta të performancës. Kjo ka ndodhur në rajone 
tjera dhe në shtetet e BE-së, sidomos ku trajtimi i mbeturinave është më shumë prioritet 
sesa riciklimi (për shembull, në Danimarkë, gjersa Shtetet më të reja Anëtare, të tilla si 
Republika Çeke dhe Kroacia mund të shkojnë në të njëjtin drejtim). 

Neni 5 i Ligjit për Mbeturina vendos hiearkinë, por nuk e përcjell këtë si duhet. Strategjia 
e Menaxhimit të Mbeturinave thekson se në dukje mbron hiearkinë: 

'Vizioni i menaxhimit të mbeturinave në Republikën e Kosovës bazohet në 
koncepitn  - krijimi i sa më pak mbeturinave për deponim.' 

Ky është një interpretim mjaft i pjesshëm i asaj që Neni 4 kërkon: hierarkia nuk kërkon 
thjesht që mbeturinat të bartet nga shkalla më e ulët e hierarkisë. Në pjesë tjera, 
Strategjia thekson: 

'ideja dhe qëllimi kryesor i konceptit të menaxhimit të mbeturinave është të 
reduktohet sasia e mbeturinave me destinim të deponimit të përhershëm.' 

Ky vuan nga e njëjta e metë, dhe është i prirur që të çojë në një situatë ku të gjitha 
aktivitetet janë prioritet në mënyrë të barabartë për sa kohë ata e reduktojnë 
deponimin. Kjo nuk është ajo që neni 4 përkrah (më tepër, ajo promovon rregull të qartë 
të preferencave). 

Problemi po ashtu nuk është adresuar nga Master Plani që është draftuar nga një 
projekti i BE ('Mbështetje për Menaxhimin e Mbeturinave në Kosovë). Kjo përdor peshat 
e më poshtme për të shkallëzuar ndikimin e objekteve të ndryshme: 

 Mbulimi i popullatës me shërbime (10%); 

 Rritja e tonalitetit të grumbullimit të mbeturinave (15%); 

 Rritja e tonalitetit të riciklimit (20%); 

 Zvogëlimi i tonalitetit të mbeturinave të biodegradueshme (20%); dhe  

 Rritja e tonalitetit të mbeturinave të trajtuara (35%). 

Duket mjaftë e qartë se përqindja më e lartë - me 35% të peshës dhënë për rritjen e 
tonalitetit të mbeturinave të trajtuara, dhe 20% janë në rritjen e tonalitetit të riciklimit - 
ndihmon shumë pak në prioritizimin e projekteve të cilat janë të bazuara në riciklimin 
mbi ato të cilat janë të fokusuara në trajtimin e mbeturinave të përziera. Kjo është në 
kundërshtim me Nenin 4 të Direktivës Kornizë të Mbeturinave e cila thotë se pas 
parandalimit të mbeturinave, përgatitja për ripërdorimin dhe riciklimin duhet të jetë 
prioritet, në të gjitha instancat specifike, mbi trajtimin e mbeturinave shtëpiake dhe 
format tjera të rigjenerimit. 

Në Kosovë bëhet shumë pak riciklim i mbeturinave (shkalla e tanishme riciklimit nuk 
është e njohur si duhet, edhe pse mendohet të jetë rreth 10%), dhe çfarë riciklohet është 
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kryesisht si rezultat i aktivitetit të sektorit ilegal. Caqet e përcaktuar në Direktivat 
ekzistuese të BE-së kanë dhënë një pikë orientimi për Strategjinë, por ndjekja e 
performancës kundrejt objektivave të Strategjisë është bërë e vështirë si pasojë e të 
dhënave të dobëta (shih më lart). 

Tarifa shumë e ulët e deponimit nuk është ndihmuese për të lëvizur mbeturinat lartë në 
hiearki. Tarifat e deponimit duket të jenë nga 5 deri në 10€ për ton, kur krahasohen këto 
me deponitë që operojnë mirë në Shtetet Anëtare të BE-së ku tarifat janë prej 30 deri në 
35€ për ton (me kostot e ulëta të rezervuara për deponitë më të mëdha). Masat e 
paraqitura në Seksionin 16.2, për adresimin e çështjeve të deponimit ilegal, duhet të 
ketë ndikim në rritjen e tarifave të deponimit (me kostot e rikuperimit) dhe duke 
mbështetur zbatimin e hiearkisë. 

Një shqetësim tjetër është se përfitimet ekonomike dhe mjedisore - me zhvillimin e 
industrive të riciklimit, apo zhvillimin e ndërmarrjeve për ripërdorim të mbeturinave, ose 
me rritjen e parandalimit të mbeturinave - duket të mos jetë marrur parasysh në 
përmirësimin e menaxhimit të mbeturinave në Kosovë. Këto përfitime mund të ikin nëse 
ka mbi-investime në objektet për trajtimin e mbeturinave shtëpiake. Potenciali për 
përmbysjen e ekonomisë mund të ndihmojnë për të marr mbështetjen për ndryshimet 
që Kosova duhet të bëjë në vitet e ardhshme nëse është në përputhje me ligjet 
mjedisore në nivel të BE-së. 

16.7.3 Qasjet Alternative të Problemeve 

Është e rëndësishme për ligjvënësit dhe rregullatorët të kuptojnë siç duhet hierarkinë 
dhe për të përcjellë me saktësi kuptimin e saj. 'Mos deponimi' nuk barazon zbatimin e 
hierarkisë. 

Atëherë lind pyetja se si të sigurohet që gjeneruesit e mbeturinave të kenë vëmendjen e 
duhur sipas hierarkisë së mbeturinave kur ata të shkojnë për biznesin e tyre. Në këtë 
drejtim, ka një gamë të gjerë të qasjeve të mundshme që mund të përdoren (vini re se 
ne përqendrohemi këtu në mekanizmat për zbatimin e hierarkisë dhe jo në një gamë të 
gjerë të politikave në lidhje me problemet tjera të paraqitura më poshtë): 

1) Qasjet rregullative–Këto kërkojnë të sigurojnë rregullimin direkt për kontrollin e 
menaxhimit të mbeturinave. Sektori i mbeturinave është ai që është i shtyrë 
shumë nga prania (dhe zbatimi) e kornizës rregullative. Një strukturë e qartë 
politikë / rregullative që mishëron konceptin e hierarkisë së mbeturinave është 
në qendër të legjislacionit të BE-së për mbeturina. Një numër i qasjeve 
rregullative janë të mundshme: 

a. Në njërin model, gjeneruesve të mbeturinave u kërkohet, me ligj, të jenë 
në një vijë me hiearkinë e mbeturinave në vendimet e tyre për 
menaxhimin e mbeturinave. Kjo është praktikë e zbatuar në MB. Në 
realitet, megjithatë, kjo është e vështirë të zbatohet. Në MB, zbatohet 
përmes mekanizmit 'Detyra e Kujdesit - Duty of Care', i cili vetvetiu është 
jo fort i zbatueshëm dhe jo mirë i kuptuar nga bizneset. 

b. Në një tjetër model, gjeneruesve të mbeturinave u është thënë në thelb 
se çfarë ata duhet të bëjnë me anë të një sërë rregullash. Kështu, për 
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shembull, gjeneruesit e mbeturinave duhet të ndajnë mbeturinat e 
ushqimit (dhe materialet tjera) në burim (siç ndodh për mbeturinat e 
ushqimit në Francë, Irlandë, Skoci, dhe Irlandën e Veriut, në mesin e 
shteteve të tjera). Në këtë model, në kohën kur kërkesa hyn në fuqi, 
atëherë infrastruktura përkatëse duhet të jetë në vend. Disa shtete 
zbatojnë mandatet të cilat kërkojnë klasifikim, nga familjet apo bizneset, 
ose kompanitë e ndërtimit, e një game të mbeturinave të ndryshme për 
të lehtësuar punën që mbeturinat të ripërdoren ose riciklohen. Kjo qasje 
funksionon mirë kur ndëshkimet zbatohen si një masë e fundit para se të 
jenë marrë masat e duhura për të edukuar dhe janë mundësuar stimulime 
për të pranuar këtë zgjedhje. 

c. Në një model tjetër, ata që ofrojnë shërbime të menaxhimit të 
mbeturinave u vendosen standardet minimale të shërbimit të cilat ata 
duhet t'i ofrojnë tek shtëpiakët ose konsumatorët. Kjo ka të ngjarë të jetë 
e mundur aty ku autoritetet kanë kontroll ndaj shërbimeve që ofrohen, 
pra, zakonisht për mbeturinat komunale. Një qasje e tillë mund të 
zbatohet duke lëshuar leje për grumbulluesit e mbeturinave. Qëllimi 
është të sigurohen se mundësia ekziston për familjarët / konsumatorët të 
përdorin shërbime të riciklimit (dhe për ofruesit e shërbimeve të 
promovojnë përdorimin e tyre). Kjo qasje u mundësoi Flanderave, në 
Belgjikë, të kalojnë nga riciklimi prej 10% në fillim të viteve 1990 në mbi 
60%  në fund të asaj dekade.  

d. Për mbeturinat idustriale, Direktiva e Emisionve Industriale vendos 
teknikat më të mia të mundshme për ato procese industriale të përfshira 
në Dirktivë. Në parim, prandaj, trajtimi i mbeturinave mund të 
specifikohet përmes procesit të lejimit për instalacione të tilla industriale.  

e. Në një vend me statusin e të ardhurave të Kosovës, pas përdorimit të 
ndalimeve deponi - të cilat janë të ngjashme me një taksë të pafund në 
deponi - është diçka që duhet të bëhet me kujdes të madh (dhe kur 
çështjet që lidhen me deponimin jo të duhur janë zgjidhur). Megjithatë, 
mund të jetë një arsyetim për të nxjerr jashtë ligjit deponimin e 
materialeve të cilat kanë qenë (ose lehtë mund të jenë) të ndara për 
riciklim. Si shembull mund të jenë mbeturinat nga kopshti. Duhet të 
theksohet se edhe këtu, megjithatë, ndalimi ka kufizime të 
konsiderueshme: në qoftë se një deponi refuzon një material të ngarkuar i 
cili është refuzuar për arsye të mirë (ndotje shumë e lartë) nga ricikluesit, 
atëherë ku do të shkojë më pas? Gjithashtu, si mundet që operatori 
domosdoshmërisht të di - se mbeturinat që vijnë në deponi - paraqesin 
"mbeturina të ndaluara"? Ndalimet për deponim janë instrumente 
relativisht të duhura, dhe duke pasur parasysh se njëra ndër qëllimet e 
Kosovës duhet të jetë kufizimi i deponimit të pa kontrolluar dhe deponimi 
në deponi që operohen dobët, atëherë kjo duket sikur e kufizon 
aplikueshmërinë e qasjes në një periudhë afat shkurte. 

2) Qasjet Ekonomike–Synon të paraqes opsionin e menaxhimit më pak të shtrenjtë 
të ngritjes në hiearki. Ky opsion përfshin këto masa: 
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a. Sistemet e rimbursimit të depozitave: këto mund të jenë të dizajnuara për 
të mbështetur ripërdorimin e shisheve për pije, ose të riciklimit të 
shisheve të pijeve njëpërdorimshe. Këto janë aplikuar në Gjermani, Suedi, 
Finlandë, Norvegji, Estoni, Lituani, Danimarkë, Kroaci, dhe në një masë më 
të kufizuar në Belgjikë dhe Holandë. Gjermania gjithashtu përdor një 
sistemi të tillë për akumulatorët. 

b. Caqet e ndërlidhura me gjobat e jo-pajtueshmërisë: ku caqet janë 
vendosur në nivelin kombëtar, atëherë për shkak të përgjegjësisë së afërt 
për ofrimin e shërbimeve rrallë janë në nivel kombëtar, ka kuptim të 
shkallëzohen caqet poshtë për ata që janë në përgjegjës për ofrimin e 
shërbimeve. Në mënyrë që të stimulohen këto organizata për të 
përmbushur objektivat që kanë para vetes, atëherë një formë nxitje, në 
formën e një gjobe të jo-pajtueshmërisë, mund të jetë një mënyrë e 
dobishme për të siguruar se caku do të përmbushet. Do të ishte e 
nevojshme të paraqitet kjo masë disa vite më përpara për të lejuar 
veprimet e nevojshme që duhet të ndërmerren në nivel lokal në mënyrë 
që dënimi të shmanget (p.sh duke ofruar shërbime të përshtatshme të 
grumbullimit dhe zhvillimin e objekteve të trajtimit të biombeturinave). 

c. Për mbeturinat N&D, disa juridiksione (sidomos në Amerikën Veriore dhe 
në Azi) kanë, për projektet e mëdha të ndërtimit, paraqitur konceptin e 
paradhënies së pajtueshmërisë: në këto raste, zhvilluesit i kërkohet të 
zhvillojë një plan të menaxhimit të deponisë për menaxhimin e të gjitha 
mbeturinave që gjenerohen në punishte. Plani i menaxhimit të deponisë 
në punishte mund kërkohet të ofrojë një nivel minimal të riciklimit (dhe, 
sipas rastit, ripërdorimin e materialeve ndërtimore, etj.). Paradhënia 
paguhet zakonisht në fillim të projektit dhe ri financohet në fund të 
projektit varësisht nëse projekti arrin caqet e menaxhimit të mbeturinave 
(paradhënia kthehet si e tërë nëse janë përmbushur objektivat, duke i 
zbritur kostot administrative, ose kthehet parcialisht kur nuk përmbushen 
objektivat). 

d. Aplikimi i taksave në deponi dhe stimulimi. Këto tashmë janë aplikuar 
gjerësisht në Shtetet Anëtare të BE-së, me vetëm Gjermaninë, 
Luksemburgun dhe Latvia që nuk aplikojnë taksë në asnjë nivel. Përfitimi i 
taksave në mbeturina shtëpiake është se ato kanë kosto më të shtrenjtë 
të deponimit, dhe stimulohen të ngritën më lartë në hiearki. Megjithatë, 
duke pasur parasysh shkallën e ulët të të ardhurave në Kosovë dhe 
vështirësitë tashmë të hasura në arkëtim për të mbuluar kostot e ofrimit 
të shërbimeve (shih seksionin 16.8), përdorimi i taksave në deponi dhe 
stimulimi me shumë gjasa të çojë në përshkallëzim të tarifës që do të 
konsiderohet i padëshirueshëm në një periudhë afatshkurtër. Nga ana 
tjetër, do të ketë disa merita në kërkimin për të lëvizur në tarifa 
progresive drejt asaj që ka të ngjarë të ndodhë pasi që vendi të eliminojë 
deponitë tjera pos ato sanitare. Shtetet tjera kanë zbatuar taksat në 
deponitë jo-sanitare (Republika Çeke, Sllovakia dhe Franca). Nëse 
shërbimet e inspektimit shkallëzohen në mënyrë të përshtatshme dhe të 



  119 

organizuar, atëherë një taksë progresive në rritje për deponitë që nuk 
ndihmon në përmbushjen e standardeve të BE-së për të lëvizur masat e 
rikuperimit të kostos drejt niveleve që ato do të duhej të ishin në vitet e 
ardhshme. Nëse taksa janë shumë të larta, në mënyrë që shpenzimet të 
jenë më të mëdha sesa shpenzimet e deponimit sanitar, atëherë kjo do të 
veprojë si një nxitje për kantonet dhe komunat për të zhvilluar deponitë 
sanitare. Të ardhurat e gjeneruara mund të përdoren për pastrimin e 
deponive dhe / ose për të mbështetur infrastrukturën riciklimit. 

e. Kur bëhet fjalë për mbeturinat industriale, duke pasur parasysh orientimin 
e fortë të tregut-në industri dhe menaxhimin e mbeturinave të saj, ka disa 
qasje më të mira sesa ato ekonomike: Megjithatë, përpos nëse ka mënyra 
të qarta në të cilat mbeturinat industriale mund të taksohen në një normë 
ndryshe nga mbeturinat tjera (për çka kërkohet, në esencë, ngase ato 
rrallë dorëzohen në deponi "të përziera" me mbeturinat tjera), atëherë 
kjo mund të jetë problematike. Duke pasur parasysh këtë, në qoftë se 
deponimi nga industritë e caktuara është problematik dhe në qoftë se 
këto kanë një dendësi të madhe (e cila është zakonisht rasti me llumra, 
dhera dhe rrënoja), që mund të bëhet një tipar përcaktues për vënien e 
taksës (kështu, për shembull, mbeturinave mbi një shkallë të caktuar të 
dendësisë do t'u vendoset taksë, ndërsa ato më poshtë nuk do të kenë 
taksë). Një qasje e bazuar në dendësinë e mbeturinave është përdorur në 
Holandë për të përcaktuar se çfarë duhet dhe nuk duhet, të jenë të 
ligjshëm për deponim. Kjo tregon, megjithatë, se mbeturinat inerte me 
densitet të lartë kanë të drejtë të deponohen, dhe këto nuk janë ato më 
problematiket. 

f. Skema paguaj për aq sa hedh mbeturina, janë skema të cilat kërkojnë të 
stimulojnë riciklimin, dhe parandalimin e mbeturinave, duke ngarkuar 
konsumatorët shtëpiak pjesërisht në bazë të asaj që është përcaktuar si 
mbeturinë familjare. Si me taksa të deponisë, këto aplikohen gjerësisht në 
të gjithë Evropën, më së shumti në Gjermani, Belgjikë, Irlandë, Holandë, 
Austri dhe disa pjesë të Italisë (por edhe në pjesët e shumë vende të 
tjera). Pavarësisht nga përfitimet e tyre të mundshme, për aq kohë sa 
shërbimet e inspektimit dhe rregullimit janë më pak se sa do duhej të 
ishin, sistemi paguaj për aq sa hedh thjesht mund të rris  shkallën e 
deponimit të pa ligjshëm. Kjo është përjetuar edhe në rastet kur deponimi 
i paligjshëm është më pak i përhapur në situata ku shërbimi i grumbullimit 
nuk ofron një mundësi të përshtatshme për konsumatorët shtëpiak t'i 
shmangen 'deponimit'. Për këtë arsye, skema të tilla duhet të aplikohen 
vetëm atëherë kur mbulimi me shërbime të riciklimit është relativisht i 
gjerë (dhe shumë më gjerë se sa është sot, apo se sa është parashikuar në 
strategjinë dhe dokumentet planifikuese deri më tani). Për më tepër, 
çështja e mbulimit të kostos është gjithashtu e rëndësishme këtu: kur 
zbatohet skema paguaj për aq sa hedh, ajo është mjaft e zakonshme që 
për një pjesë të faturës së përgjithshme të paguhet me një normë fikse të 
pagesës, që variron prej 30-50% të kostos së përgjithshme të shërbimit 
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(Irelnda është e pazakontë në këtë drejtim, me një përqindje më të lartë 
zakonisht aplikon për shkallën e ndryshme). Kjo qasje duhet të 
konsiderohet vetëm, pra, atëherë kur shërbimet e riciklimit janë në një 
mbulim të gjerë në vend, mekanizmat e mbulimit të kostos funksionojnë, 
dhe ekzistojnë funksionet rregullatore dhe të inspektimit. 

g. Taksat e produktit, si ato të qeseve plastike, apo gotat e deponueshme 
(me qëllim të adresimit të çështjeve me hedhjen e mbeturinave), ose 
paketimin, mund të aplikohen për të parandaluar mbeturinat dhe për të 
gjeneruar të hyra për masat mjedisore shtesë. Këto janë të vlefshme të 
merren për bazë, për shkak të ndikimit të tyre dhe për shkak të potencialit 
për të gjeneruar të hyra për të mbështetur ofrimin e shërbimeve. Këto 
taksa zakonisht formojnë bazën për zhvillimin e fondeve mjedisore. 

h. Qasja e përgjegjësisë së prodhuesit, siç është propozuar përmes 
Direktivave ekzistuese, është paraqitur më poshtë. Direktiva e Kornizës së 
Mbeturinave inkurajon, përmes Nenit 8, aplikimin e përgjegjësisë së 
Prodhuesit përtej atyre mbeturinave të mbuluara me Direktivat si motra. 
Shtetet Anëtare kanë aplikuar masa të tilla për një mori të produkteve 
përpos atyre të mbuluara nga Direktiva si motër dhe nuk ka arsye që 
Kosova të mos e bëjë këtë. Duke pasur parasysh këtë, prioriteti duhet të 
jetë që të sigurohet se mekanizmat relevant ekzistojnë për ato që 
mbulohen nga Direktiva ekzistuese. 

i. Potenciali i përdorimit të prokurimit të gjelbër për të reduktuar 
gjenerimin e mbeturinave, ose të përmirësojë performancën e mjedisit të 
produkteve që janë prodhuar, nuk duket se janë hulumtuar në ndonjë 
rrugë sistematike. Ka hapësirë për të bërë më shumë në këtë aspekt për 
të reduktuar problemin e menaxhimit të mbeturinave në Kosovë. 

3) Informimi dhe rritja e ndërgjegjësimit–  kjo ka një rol të madh në formimin e 
sjelljes së qytetarëve dhe bizneseve ndaj konsumit dhe menaxhimit të 
mbeturinave. Kjo do të jetë veçanërisht e rëndësishme për Kosovën pasi 
shërbimet e reja janë prezantuar në nivelin komunal, dhe në kontekstin e 
përpjekjeve për të reduktuar gjenerimin e mbeturinave. Në këtë aspekt, disa 
konsiderata duhet dhënë në: 

a. Mesazhin e përbashkët përgjatë shtetit në lidhje me ofrimin e shërbimeve 
të riciklimit. 

b. Përgatitja e fushatës kolaterale në nivelin qendror, që të përdoret nga 
komunat bizneset në kampanjat e tyre për të inkurajuar riciklimin dhe 
zvogëlimin e gjenerimit të mbeturinave.  

Në praktikë, në rrethanat e Kosovës, ka gjasa që të përdoret një kombinim i masave (siç 
është rasti në shumë vende tjera, kur instrumentet ekonomike mund të përkrahin 
logjikën e masave rregullative). 
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16.7.4 Rekomandimet 

Nuk ka rrugë 'unike' në të cilën Kosova, ose në të vërtetë, ndonjë shtet duhet t'i 
adresohet çështjes së dhënies së substancës për hiearkinë e mbeturinave. Megjithatë, 
ne besojmë se masat që Kosova duhet t'i miratojë duhet të reflektojnë faktin se: 

1) Nivelet e mbulimit të kostos janë aktualisht të ulëta, dhe të hyrat po ashtu janë  
po ashtu të ulëta: mundësia (dhe dëshira) e popullsisë (dhe politikanëve lokal) 
për të mbështetur rritjen e madhe të kostos së shërbimeve mund të jetë e 
limituar në periudhën afat-shkurte, varësisht në mekanizmat e zgjedhur të 
mbulimit të kostos (shiko më poshtë). 

2) Gjendja e infrastrukturës rregullatore dhe vazhdimi i deponimit jo të duhur e bën 
sistemin të zbatojë disa instrumente të bazuara në treg, kryesisht taksat e 
deponisë dhe skemat paguaj për aq sa hedh, në periudhën afat-shkurtër. 

Në bazë të kësaj, një qasje e përshtatshme mund të jetë: 

1) Për mbeturinat komunale: 
a. Shkallëzimi i caqeve kombëtare poshtë në nivelin komunal ose atë të 

KRM-ve. Penaltitë për mos përmbushje duhet të përdoren për të nxitur 
përmbushjen e caqeve.  

b. Vendosja e standardeve minimale të shërbimit për grumbullimin e 
mbeturinave komunale, të arrihen brenda një horizonti specifik kohor. 
Periudha të ndryshme kohore mund të konsiderohen për komunat urbane 
dhe rurale (duke ditur se shtrirja e grumbullimit është më e madhe në 
zona urbane, kurse në zona rurale është e ulët). Mund të vendosen 
standarde të ndryshme minimale të shërbimit për lloje të ndryshme të 
banimit, duke ditur se natyra e infrastrukturës së grumbullimit do të jetë 
ndryshe për shtëpi familjare të vetme dhe ndryshe për banimet shumë 
banesore në ndërtesat e larta. 

c. Mbështetja e ripërdorimit në vendet ricikluese (qendra të riciklimit 
banesor/parqe të kontejnerëve) dhe të zhvillohen vende të reja aty ku 
është e mundur. 

d. E njëjta mund të bëhet për ofrimin e shërbimeve të lejeve komerciale. Kjo 
do të lidhej me kërkesat për prodhuesit komercial që të ndajnë 
mbeturinat pasi të bëhen shërbimet. 

e. Zhvillimi i materialeve të kampanjave, të udhëhequra në nivel kombëtar, 
për çështje të ofrimit të informacioneve dhe çështjeve të ngritjes së 
vetëdijesimit rreth parandalimit të mbeturinave, riciklimit, deponimi i 
sigurt i materialeve të caktuara (p.sh. baterive dhe mbeturinave nga 
pajisjet elektrike dhe elektronike). Ky material mund të përdoret si 
marketing kolateral në nivelin komunal.  

2) Futja e skemës së rimbursimit të depozitit të paketimeve për pije.  
3) Futja taksave të produktit në qeset një përdorimshe dhe sendeve të 

deponueshme, me të ardhurat e fitura të përdoren për të mbështetur 
menaxhimin e përmirësuar të mbeturinave në vend. 
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4) Për mbeturinat industriale, përdorimi i Direktivavës për Emisonet Industriale  të 
sigurojë që mbeturinat parandalohen, sa më shumë të jetë e mundur, në burim. 
Nuk këshillohet, sipas mendimit tonë, futja e masave ndëshkuese për mbeturinat 
e rrezikshme (sasia e të cilave nuk është e ditur): duhet dhënë prioritet që këto të 
kenë trajtimin e duhur pa shkuar në kanalet ilegale (me kosto më të ulët). Duhet 
të hulumtohet potenciali për të përdorur teknikat më të mira të mundshme të 
identifikuara në Direktivën e Emisioneve industriale në parandalimin 
mbeturinave.  

5) Për mbeturinat N&D, të nxisë iniciativa vullnetare duke punuar me zhvilluesit e 
mëdhenj. Kjo mund të plotësohet me përdorimin e paradhënieve të 
rimbursueshme të lidhura me planin e menaxhimit të mbeturinave. 

6) Zhvillimi i ekspertizave të Prokurimit Publik të Gjelbër me qasjen që të 
reduktohen mbeturinat e gjeneruara nga sektori publik. 

Në afat më të gjatë, përdorimi i taksave të deponisë dhe skemës paguaj për aq sa hedh 
duhet të përdoret për të përforcuar progresin e bërë duke përdorur masat e propozuara 
më sipër. Kjo do të pritet të japë një shtysë për të zvogëluar parandalimin e 
mbeturinave, veçanërisht ato në nivel industrial. Për më tepër, zbatimi i përgjegjësisë së 
zgjeruar të prodhuesit përtej mbeturinave të mbuluara në Direktivat ekzistuese duhet të 
konsiderohet në afat më të gjatë kohor (për shembull, letrat e vjetra postare, ose 
mobilje). 

16.8 Mbulimi i Kostos për Mbeturinat Komunale 

16.8.1 Cilat janë problemet? 

Ka shumë probleme të lidhura me çështjen e mbulimit të kostos për mbeturinat 
komunale, dhe këto janë identifikuar në Tabelën 16-8. 

Tabela 16-8: Problemet e Lidhura me Çështjen e Mbulimit të Kostos për 
Shërbimet e Mbeturinave Komunale 

Nr. Çështja 

1 Nuk ka udhëzues tek komunat në përcaktimin e tarifave. 

2 KRM-të nuk paguajnë tarifat e deponimit ndaj KMDK (ndërlidhur me mbulimin e kostos). 

3 Nivele të ulëta të mbulimit të kostos. 

4 Shkallë e ulët e arkëtimit. 

 

16.8.2 Pse Janë Këto Probleme? 

Shkalla e arkëtimit të tarifave për shërbimet e grumbullimit të mbeturinave është në 
nivel të ulët. Në nivelet ekzistuese, sistemi për menaxhimin e mbeturinave komunale 
nuk është financiarisht i qëndrueshëm: pasi që  zhvillimi i shërbimeve pritet të rrit 
kostot, çështja se si të sigurohen mbulime të plota të shpenzimeve, pasi që kostot e 
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ofrimit të shërbimeve pritet të rriten, paraqet  një problem të rëndësishëm me të cilin do 
të ballafaqohet Kosova. 

Webfaqja e KRM Pastrimi, thotë: 

Faturat mujore për grumbullimin e mbeturinave për një familje janë 5.00 €/muaj 
dhe kjo faturë nuk paguhet nga 60% e familjeve në Prishtinë! Gjithashtu 70% e të 
gjitha bizneseve nuk paguajnë këto shërbime, dhe ne duhet të vazhdojmë t'ua 
marrim mbeturinat që ata krijojnë përgjatë kohës që ata bëjnë biznes dhe krijojnë 
para! 

Sipas projektit të JICA, mesatarja e arkëtimit në regjionin e Prizrenit (aty ku operon Eko 
Regjioni) është 46.7%. Pagesa e faturave në Kosovë për grumbullimin dhe deponimin e 
mbeturinave komunale thuhet të jetë prej 30% deri në 65%  për ata që pranojnë këto 
shërbime. 

Përveç nëse Kosova është përfituese e fondeve të konsiderueshme nga grantet, atëherë 
ajo do të duhet të rris gjenerimin e të ardhurave, në mënyrë që të financojë shërbimet e 
menaxhimit të mbeturinave. Tarifat e përcaktuara për deponim nga Zyra Rregullatore 
për Ujë dhe Mbeturina, dhe që akoma janë aktuale, janë shumë të ulëta për të financuar 
shpenzimet e plota të deponimit, duke përfshirë përkujdesjen e mëtejshme, por edhe në 
këto nivele, KRM-të jo gjithmonë paguajnë tarifat që ata i detyrohen operatorëve të 
deponisë. Është një rreth vicioz në lojë, ku normat e ulëta të mbulimit të shpenzimeve 
ndikojnë në shërbim prej grumbullimit deri tek deponimi. 

16.8.3 Qasjet Alternative ndaj Problemeve 

Në parim, ka një numër të çështjeve të cilat kanë nevojë të zgjidhen: 

1) Baza për llogaritjen e kostos së plotë të shërbimit duhet të kuptohet nga 
komunat, dhe shpenzimet të mbulohen në bazë të një vlerësimi të tillë; 

2) Pasi që tarifat në hyrje të deponisë janë pjesë e kësaj, bazat e përcaktimit të 
tarifave në deponi; nevojitet që të mos ndikohen nga ndikimet politike, dhe me 
principin e mbulimit të kostos të vendosur qartë (siç edhe theksohet në Seksionin 
16.8) 

3) Mjetet përmes të cilave mund të arrihet mbulimi i kostos nevojitet të qartësohen, 
dhe të bëhen të tilla që komunat të cilat duan të përmirësojnë shërbimet e tyre 
në mënyrë efikase mund t'a bëjnë këtë me frikë minimale se kostot nuk mund të 
mbulohen; dhe  

4) Ç'është më e rëndësishmja, politikanët nuk duhet lejuar që në mënyrë arbitrare 
të vendosin tarifat të cilat kanë për qëllim të jetë mekanizmi përmes të cilit një 
ofrues i shërbimit pritet të mbulojë shpenzimet. 

Opsionet në lidhje me parimet e kontabilitetit janë relativisht të kufizuara: këto duhet të 
jenë në përputhje me parime të shëndosha të financave publike. Parimet për mbulimin e 
shpenzimeve do të duhej të përcaktohen në legjislacionin e lidhur me financimin e 
komunave. Për deponitë, në veçanti, ka rregulla të cilat duhet të elaborohen në lidhje 
me qasjen që operatorët duhet të marrin përgjegjësinë e mbulimit të shpenzimeve, dhe 
nga kjo, se si do të përcaktohen tarifat. 
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Masat me të cilat duhet të arrihet mbulimi i kostos është aty ku ka një sërë opsionesh. 
Qasja ekzistuese është e bazuar në mbledhjen e tarifave nga KRM-të për shërbimet që 
ata ofrojnë. Suksesi i tyre për të bërë këtë duket tejet i kufizuar. Kjo nuk është plotësisht 
e çuditshme: në qoftë se një entitet i kërkohet kryesisht të ofrojë një shërbim (për 
banorët, për shembull), dhe nëse ai entitet duhet të ofrojë shërbimin gjithsesi,  pa marrë 
parasysh se a paguajnë apo jo komuniteti, ky sistem ka pak fuqi negociuese mbi banorët 
që i shërben. 

Opsionet e mundshme përfshijnë si në vijim: 

1) Faturat të arkëtohen jo nga KRM-të, por nga komunat; 
2) Kostot nga shtëpiakët mbulohen, si në shumicën e Shteteve Anëtare, përmes 

taksave lokale (faturat nuk arkëtohen 'ndamas'); 
3) Kostot mbulohen përmes kombinimit të taksave lokale dhe faturave të 

grumbulluara direkt nga komuna; dhe 
4) Kostot mbulohen, si në shumicën e Shteteve Anëtare, përmes kombinimit të 

taksave lokale dhe taksave të qeverisë qendrore (faturat nuk arkëtohen 
'ndamas'). 

Meritë e varësisë më të madhe mbi burimet e taksave për qëllime të mbulimit të kostos 
është se infrastruktura për mbledhjen e taksave është tashmë në vend dhe është shumë 
më gjithëpërfshirëse se sa mund të arkëtohen nga KRM-të. 

Ligji 03/L-049 (për Financat e Qeverisë Lokale) tashmë mundëson tatimin mbi pronën e 
paluajtshme" të merren nga autoritetet lokale (të vetmet taksat dhe detyrime që 
pushteti lokal mund të arkëtojë). Megjithatë, ata kanë të drejtë të vendosin tarifa për 
shërbimet që ajo ofron (dhe të vendosë gjoba në përputhje me ligjin). Qeveria lokale 
gjithashtu merr një grant të përgjithshëm nga qeveria qendrore, si dhe grante specifike 
për shëndetësi dhe arsim. 

Në parim, pra, të gjitha opsionet e mësipërme mund të konsiderohen të mundshme. Në 
praktikë, duket e preferueshme që tarifat të rriten për të mbuluar shpenzimet e plota të 
shërbimit të menaxhimit të mbeturinave, dhe kjo në të vërtetë është e rekomanduar në 
Ligjin për Mbeturina. Një projekt është duke u financuar aktualisht nga GIZ për të 
përkrahur në vendosjen e tarifave të përshtatshme për t'u siguruar se të ardhurat janë të 
mjaftueshme për të mbështetur menaxhimin e duhur të mbeturinave. Shembujt e 
suksesshëm të mbulimit të kostos janë raportuar, në seminarin kombëtar, që vijnë nga 
komunat, të tilla si, Prizreni, që kishte marrë përsipër që vetë të arkëtonte faturat me një 
mbështetje të fuqishme politike nga kryetarët e komunave. Bizneset dhe familjet që nuk 
arritën të paguajnë taksat e nevojshme morën një vërejtje zyrtare nga kryetari i komunës 
dhe kjo rezultoi në një rritje të dukshme në arkëtimin e faturave. Në Prishtinë, janë bërë 
disa përpjekje ku qytetarët ishin të kushtëzuar për të paguar shërbimet duke i tërhequr 
shërbimet në rastet ku nuk ka asnjë pagesë. 

Në kushtet aktuale ku kërkohet rritje minimale e kostos, ka kuptim që Kosova të zbatojë 
përgjegjësinë e prodhuesit në mënyrë të tillë që kostot e shërbimeve të riciklimit dhe 
rikuperimit të jenë përmbushur dhe të bëhen në mënyrë të plotë nga ana e prodhuesit, 
siç sugjerohet në propozimet e rishikuara të Direktivës Kuadër të Mbeturinave. Në 
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parim, kjo duhet të ndihmojë në mbajtjen e rritjes minimale të kostos neto pasi që një 
pjesë e rritjes së kostos nga do të financohet nga prodhuesit. 

16.8.4 Rekomandimet 

Janë dhënë këto rekomandime: 

1) Në pajtim me Ligjin për Mbeturina, komunat duhet të caktojnë tarifat (dhe të 
mbulojnë këto tarifa) në atë mënyrë që të sigurohen se të gjitha shpenzimet e 
menaxhimit të mbeturinave janë mbuluar dhe se mund të bëhen investime për të 
përmirësuar shërbimet përgjatë viteve; 

2) Përgjegjësia e arkëtimit të faturave duhet të vendoset tek komunat, me 
përkushtimin për t'i kaluar këto mjete tek KRM-të/kontraktorët; 

3) Implementimi i përgjegjësisë së prodhuesit duhet të sigurojë se prodhuesit 
financojnë për shërbimet që i ofron komuna, dhe të cilat përdoren për të 
mbështetur obligimet e përgjegjësisë së prodhuesit.  

16.9 Përgjegjësia e Prodhuesit 

16.9.1 Cilat Janë Problemet? 

Problemet e ndërlidhura me çështjen e përgjegjësisë së prodhuesit janë vendosur në 
Tabelën 16-9. 

Tabele 16-9: Problemet e Ndërlidhura me Përgjegjësinë e Prodhuesit 

Nr. Çështja  

1 
Edhe pse legjislacioni i përgjegjësisë së prodhuesi është hartuar, dhe edhe pse disa objektiva janë 
caktuar për paketim të mbeturinave në Strategji, në praktikë, asgjë nuk është bërë në zbatimin e 
parimit të përgjegjësisë së prodhuesit dhe marrjen e masave të nevojshme. 

2 
Edhe pse përgjegjësia e prodhuesit është një parim i theksuar në ligj dhe në strategji, dhe edhe pse 
disa objektiva janë përcaktuar për riciklimin dhe rikuperimin e MPEE në Strategji, në praktikë, nuk 
është bërë asgjë në zbatimin e këtij parimi, dhe nuk ka mekanizma zbatues për MPEE. 

3 
Nuk ka sisteme adekuate sanksionuese ndaj AM në rast të mos përmbushjes së objektivave të 
grumbullimit ose trajtimit / mekanizma të përgjegjësisë së prodhuesit. 

4 Nuk janë ndërmarrë veprime për të zbatuar objektivat e riciklimit të baterive. 

 

16.9.2 Pse janë këto Probleme? 

Në një nivelin bazik, në mënyrë që të arrihen objektivat e mbeturinave sipas legjislacionit 
të BE-së, caqet për riciklimin dhe rikuperimin nevojiten të specifikohen në ligj, si dhe 
masat për t'u siguruar se ato janë përmbushur, nevojiten të zbatohen. Në Kosovë, disa 
Udhëzime Administrative kanë kaluar, por ka masa të pamjaftueshme në vend për të 
përmbushur objektivat përkatëse të Direktivës përgjegjësia e prodhuesit. Kjo është e 
dukshme në, për shembull, niveli i zhvillimit të infrastrukturës për riciklimin e paketimit, i 
cili mbetet i kufizuar. 
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16.9.3 Qasjet Alternative Ndaj Problemeve  

Propozimi i fundit për rishikimin e Direktivës Kornizë të Mbeturinave, Direktiva e 
Paketimit dhe Paketimi i Mbeturinave dhe Direktiva MPEE thekson disa parime kryesore 
të cilat pritet të reflektohen në zbatimin e përgjegjësisë së prodhuesit. Këto janë 
vendosur në Nenin 8a të Direktivës Kornizë të Mbeturinave: 

1) Shtetet Anëtare  duhet të sigurojnë se skema e përgjegjësisë së zgjeruar të 
prodhuesit është krijuar në bazë të Nenit 8, Paragrafi 1: 

a. Të përcaktojë në mënyrë të qartë rolet dhe përgjegjësitë e prodhuesit të 
produkteve që vendosin mallra në tregun e Bashkimit Evropian, 
organizatat zbatojnë përgjegjësinë e zgjeruar të prodhuesit në emër të 
tyre, operatorët privat ose publik të mbeturinave, autoritetet lokale dhe, 
kur është e përshtatshme, përgatitja e njohur nga operatorët për 
ripërdorim; 

b. Definimi i caqeve të matshme të menaxhimit të mebturinave, në një vijë 
me hiearkinë, duke synuar të paktën caqet sasiore relevante për skemën 
siq është përcaktuar në këtë Direktivë, Direktivën 64/62/EC, Direktivën 
200/53/EC, Direktivën 006/66/EC dhe Direktivën 2012/19/EU; 

c. Krijimi i sistemit raportues për të mbledhur të dhënat e produkteve të 
vendosura në tregun e Bashkimit Evropian nga subjekti i prodhuesit për të 
zgjeruar përgjegjësinë e prodhuesit. Pasi këto produkte të bëhen 
mbeturina, sistemi raportues duhet të sigurojë se të dhënat janë marrë 
për grumbullimin dhe trajtimin e asaj mbeturine specifike, aty ku është e 
nevojshme, rrejdha e materialeve të mbeturinave; 

d. Të sigurohet trajtim i barabartë dhe jo-diskriminues ndërmjet 
prodhuesëve dhe ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme. 

2) Shtetet Anëtare duhet të marrin masat e nevojshme për të siguruar se pronarët e 
mbeturinave të targetuar nga skema e përgjegjësisë së prodhuesit të krijuar në 
pajtim me Nenin 8, paragrafi 1, janë informuar për sitemet e grumbullimit në 
dispozicion dhe parandalimit të hedhejs së mbeturinave. Shtetet Anëtare 
gjithashtu duhet të marrin masa për të krijuar stimulime për pronarët e 
mbeturinave që të marrin pjesë në sistemin e ndarë të grummbullimit të 
mbeturinave, kryesisht përmes stimujve ekonomik dhe rregullorëve, aty ku është 
e mundur. 

3) Shtetet Anëtare duhet të marrin masa adekuate për të siguruar se secila 
organizate zbaton obligimet e zgjeruara të përgjegjësisë së prodhuesit në pajtim 
me produktet e prodhuesit: 

a. ka definim të qartë gjeografik, të mbulimit të produktit dhe materialeve; 
b. ka mjete të nevojshme operacionale dhe finaciare për të përmbushur 

obligimet e përgjegjësisë së prodhuesit; 
c. vendos mekanizmat adekuat të vet-kontrollit, të mbështetur nga 

auditimet e rregullta të pavaruara; 
i. menaxhmenti financiar i organizatës, duke përfshirë 

përshtatshmërinë me kërkesat të paraqitura në paragrafin 4 (a) 
dhe (b) 



  127 

ii. Kualiteti i të dhënave të grumbulluara dhe raportuara të jetë në 
pajtueshmëri me paragrafin 1, pikës së tretë, dhe kërkesat e 
Rregullores (EC) Nr. 1013/2006. 

d. I bën publike informancionet për:  
i. pronarin dhe anëtarësimin e tyre; 

ii. kontributet financiare të paguara nga prodhuesit; 
iii. procedurën e përzgjedhjes së operatorëve të menaxhimit të 

mbeturinave. 
4) Shtetet Anëtare duhet të marrin masat e nevojshme për të siguruar se 

kontributet financiare të paguara nga prodhuesi të jenë në përputhje me 
obligimet e zgjeruara të përgjegjësisë së prodhuesit: 

a. të mbulojë të gjitha kostot e menaxhimit për prodhimet që i vendos në 
tregun Evropian, duke përfshirë këto si në vijim: 

i. kostot e grumbullimit të ndarë, sortimin dhe operacionet e 
trajtimit kërkohet t'i përmbushin caqet e menaxhimit të 
mbeturinave të përcaktuar në paragrafin 1, pika e dytë që merr 
për bazë të hyrat nga ri-përdorimi ose shitjet e lëndëve të para 
sekondare nga produktet e tyre;  

ii. kostot për të ofruar informacione adekuate për pronarët e 
mbeturinave në pajtueshmëri me paragrafin 2;  

iii. Kostot e mbledhjes së të dhënave dhe raportimi i tyre në 
pajtueshmëri me paragrafin 1, pika e tretë. 

b. janë të moduluara në bazë të kostos së jetëgjatësisë së produkteve 
individuale ose grupeve të produkteve të njëjta, kryesisht duke marrë për 
bazë ri-përdorimin dhe riciklimin e tyre; 

c. janë të bazuara në koston e optimizuar të shërbimeve të ofruara në rastet 
kur operatorët e menaxhimit publik të mbeturinave janë përgjegjëse për 
zbatimin detyrave operaionale në emër të skemës së përgjegjësisë së 
zgjeruar të prodhuesit. 

5) Shtetet Anëtare duhet të themelojnë një kornizë adekuate të monitorimit dhe 
zbatimit në atë aspekt që të sigurohet se prodhuesit e produkteve janë duke 
zbatuar obligimet e zgjeruara të përgjegjësisë së prodhuesit, masat financiare po 
përdoren si duhet, dhe të gjitha palët e interesit të përfshira në zbatimin e 
skemës raportojnë të dhëna të besueshme.  

6) Kur, në territorin e një Shteti Anëtar, organizata të shumta zbatojnë obligimet e 
zgjeruara të përgjegjësisë së prodhuesit në emër të prodhuesve, Shteti Anëtar 
duhet të krijojë një autoritet të pavarur për të mbikëqyrur zbatimin e obligimeve 
të zgjeruara të përgjegjësisë së prodhuesit. 

7) Shtetet Anëtare duhet të themelojnë një platformë që të ketë dialog të rregullt 
ndërmjet palëve të interesit të përfshira në zbatimin e përgjegjësisë së zgjeruar 
të prodhuesit, duke përfshirë operatorët privat ose publik, autoritetet lokale dhe 
aty ku është e mundur, përgatitja e njohur për operatorët e ri-përdorimit.   

8) Shtetet Anëtare duhet të marrin masa për të siguruar se skema e përgjegjësisë së 
zgjeruar të prodhuesit e cila është themeluar më parë fut datën 18 muaj para 
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hyrjes në fuqi të kësaj direktive, janë në pajtueshmëri me dispozitat e këtij Neni, 
brenda njëzet a katër muajve nga kjo datë.  

Përveç nëse ka arsye të forta për të bërë ndryshe, atëherë është sugjeruar këtu se 
zhvillimi i përgjegjësisë prodhuesit është në përputhje me këto parime. Përveç kësaj, dhe 
duke reflektuar rekomandimet në lidhje me mbulimin e kostos, sugjerohet se deri në atë 
masë që ka kuptim për komunat ose kontraktorët e tyre të ofrojnë shërbime të 
rëndësishme që mundësojnë se prodhuesi ka përmbushur detyrimet e veta, dhe se 
komunat do të kompensohen në mënyrë të plotë për 'kostot optimale' të shërbimeve që 
ata ofrojnë. 

Pika tjera shtesë janë hulumtuar më poshtë. 

16.9.3.1 Paketimi 

Kur kemi të bëjmë me paketimin nga mbeturinat komunale, në Shtete të ndryshme 
Anëtare të BE-së, skemat kolektive (zakonisht të referuara si "organizata të përgjegjësisë 
së prodhuesit", apo OPP)  ose instalojnë infrastrukturën e tyre, ose rimbursojnë 
(pjesërisht ose plotësisht) komunën / kontraktorin për koston e shërbimeve që ata 
ofrojnë. Në qasjen e më hershme, tendenca është se për skemat kolektive të zhvillojnë 
skemat 'sjellë' apo 'kontejner rrugor' për grumbullimin e mbeturinave të paketimit: 
Gjermania bën një përjashtim në grumbullimin derë më derë në grumbullimin e 
paketimeve të lehta, ato ofrohen nga skemat që funksionojnë në bazë të OPP. Kjo qasje 
vuan nga fakti se bëhet më e vështirë për komunat për të hartuar shërbimet e 
grumbullimit të cilat funksionojnë si një tërësi e integruar: në qoftë se grumbullimi i 
paketimit dizajnohet dhe operohet nga një entitet, dhe grumbullimi i çdo gjëje tjetër u 
lihet komunës, atëherë ajo bëhet e vështirë - edhe pse, jo e pamundur - për të hartuar 
shërbime më të mira për banorët. Për shembull, në qoftë se komunat duhet të 
përmbushin caqet e reja të riciklimit sipas Direktivës Kornizë të Mbeturinave të 
propozuar(65% riciklim në vitin 2035), ata do të duhet marrin të gjitha materialet në 
shkallën më të lartë, duke përfshirë biombeturinat, paketimin, dhe të riciklueshmet tjera 
jo të paketueshme. Kjo do të kërkojë që grumbullimi i mbeturinave të punojë si një tërësi 
e integruar për të arritur atë performancë, dhe jo si dy pjesë të ndara. Aty ku OPP 
ofrojnë shërbime të veçanta, atëherë masat për përmirësim ka tendencë të jetë përmes 
investimeve gjithnjë e më të mëdha në shërbimet e stilit-sjelli: kjo mund të thotë se ka 
një ngurrim për të ndryshuar qasjen (për shembull, për qasjen derë më derë), pjesërisht 
për shkak të kostove të zhytura në investime në skemat e stilit-sjellë (dhe kjo është 
veçanërisht e vërtetë kur investimet më të shtrenjta të kësaj natyre janë bërë, të tilla si 
sistemet me kontejner nëntokësor). 

Një çështje tjetër ka të bëjë me numrin e OPP-ve që veprojnë në një shtet të caktuar. Në 
shtete të ndryshme, mund të jetë një, ose disa OPP. Ekzistenca e disa OPP nuk ka treguar 
gjithmonë konkurrencë brenda tregut: mund të ketë një ndarje të qartë të veprimtarisë 
sipas rajoneve (si për shembull, në Bullgari). Arsyeja për konkurencë duhet të 
hulumtohet në kontekstin e dizajnimit të përgjegjësisë së prodhuesit. Në rastin e 
Kosovës, nëse skema për paketimet komunale duhet të bazohet në kompensimin ndaj 
komunave për shërbimet që ata, ose kontraktorët e tyre, ofrojnë, atëherë duket që nuk 
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ka asnjë arsye që të ketë disa OPP pasi që funksioni parimor i mekanizmit do të ishte të 
vepronte si burim i financimit në zbatimin e shërbimeve komunale për paketim riciklim. 

Për t'u siguruar se prodhuesit nuk paguajnë shuma që janë të tepërta, duhet rënë 
dakord që të ketë një pagesë bazike për komunat. Për më tepër, do të kishte kuptim 
nëse ndiqet modeli i Belgjikës, dhe t'u mundësohet përfaqësueseve të OPP të kenë një 
rol në dizajnin / prokurimin e shërbimeve që ofrohen në nivelin komunal (të sigurohen se 
shërbimet e prokuruara janë me kualitet adekuat, dhe se procesi i prokurimit, kur nuk ka 
një të tillë, ofron vlerë për rezultatet e parave).  

Numri i kufizuar i mundësive të ripërpunimit në Kosovë bën pyetjen se si materialet e 
grumbulluara të paketuara duhet të trajtohen me interes. Ka gjithashtu edhe çështje për 
t'u zgjidhur se kush duhet të "zotërojë" dhe të tregtojë materialin e grumbulluar. Brenda 
BE-së, kjo është trajtuar në mënyra të ndryshme, me komunat në disa vende duke qenë 
ato përgjegjëse për shitjen e materialeve, dhe OPP duke qenë përgjegjëse për të tjerat. 
Në praktikë, shitja e materialeve ngrit çështjen e rrezikut të çmimit në pjesën e 
komunave. Do të ishte e preferueshme, sipas mendimit tonë, dhe duke pasur parasysh 
mungesën relative të përvojës për momentin me tregtimin e materialeve nga ana e 
komunave / KRM-ve ose kontraktorëve të tyre, që materialet të tregtohen nga OPP. 
Komunat do të kompensohen për shërbimin e grumbullimit, me OPP duke qenë në 
gjendje për të ndikuar në mënyrën e grumbullimit (e cila ka një ndikim në cilësinë e 
materialeve të mbledhura) dhe duke përfituar nga të ardhurat lidhur me shitjen e 
materialeve sekondare. 

Lidhur me periudhën kohore për përmbushjen e caqeve të paketimit të mbeturinave të 
ricikluara, duhet të merret parasysh që Kosova fillon nga një bazë e ulët. Ajo duhet 
gjithashtu të merr parasysh se caqet bazohen në rishikimet e propozuara në Direktivën e 
Paketimit dhe Paketimit të Mbeturinave e cila do të kërkonte shumë përpjekje, 
veçanërisht kur bëhet fjalë për plastikë. Dhe në fund, qasja për përmbushjen e 
objektivave të mbeturinave komunale në rishikimet e propozuara të Direktivës Kornizë 
të Mbeturinave do të varet, pjesërisht, prej performancës së fortë në lidhje me 
grumbullimin e diferencuar të mbeturinave të paketimit. Sugjerohet, për këtë arsye, që 
një afat kohor i përshtatshëm për caqet e rishikuara të përmbushen deri në vitin 2025, 
me caqet e rishikuara të vendosura për 2029, 2033 dhe 2037. Intervalet e shkurta në 
mes të objektivave të mëvonshme janë të justifikueshme, sepse a) caqet janë të njohura 
mirë paraprakisht dhe b) evolucioni në teknologji dhe në paketimin e materialeve ka të 
ngjarë të përparojë në përputhje me atë që ndodh në Shtetet e tjera Anëtare. 

16.9.3.2 MPEE 

Nëse MPEE riciklohen në fund të jetë gjatësisë së tyre (ose thjesht hidhen si pjesë e 
mbeturinave familjare) varet nga natyra e infrastrukturës vënë në dispozicion për 
riciklimin. Natyra e duhur e infrastrukturës për hedhjen e produkteve për riciklim 
gjithashtu varet nga natyra e MPPE. Për MPEE të mëdha nga mbeturinat komunale, 
shumë shtete anëtare të BE-së varen nga një rrjet i qendrave të riciklimit lokal. Në 
Kosovë, qendra të tilla nuk janë në dispozicion në një bazë të gjerë. Për aq sa janë, 
materiale të tilla ka të ngjarë të jetë me interes për shitësi ilegal, dhe mund të merren 
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nëpërmjet mënyrave tjera, ose kur produktet e reja blihen nga familjet. Zhvillimi i 
qendrave të riciklimit është një çështje që komunat duhet të marrin në konsideratë si 
pjesë e planeve të tyre të menaxhimit të mbeturinave. 

Për MPEE të vogël, nga ana tjetër, si mënyrë e grumbullimit të tyre më e rëndësishmja 
është ajo nga shitësit me pakicë, dhe kështu është sugjeruar se çdo skemë duhet të 
dizajnohet që kthimi tek shitësit me pakicë paraqet një tipar të theksuar, veçanërisht për 
MPEE të vogël. Kjo është veçanërisht e vërtetë përderisa zhvillmi i zonave civile për 
riciklim / zonave të riciklimit është në një fazë të hershme në Kosovë. Duhet të theksohet 
se ekzistojnë disa skema për grumbullimin e MPEE të vegjël përmes grumbullimit derë 
më derë.  

Diku tjetër ne kemi bërë rekomandime në lidhje me dëshirën e një mekanizmi i cili është 
i harmonizuar në tërë rajonin, nga perspektiva e obligimeve të prodhuesit. Prodhuesit 
zakonisht preferojnë të kenë një sistem i cili operon njëjtë, nëse jo krejt njëjtë, parimet 
përgjatë shteteve në mënyrë që ata të mund të organizojnë operacionet e tyre në 
përputhje me rrethanat.  

Për MPEE nga biznesi në biznes, gjithashtu edhe për MPEE nga familjarët, dihet mirë se 
ka mundësi për ri-përdorim dhe riparim (nëse lidhet me kthimin e shitjes me pakicë, ose 
produktet e hedhura nga bizneset apo familjarët). Potenciali për zhvillimin e 
ndërmarrjeve të ripërdorimit brenda vendit duhet të përkrahet përmes zbatimit të 
mekanizmave. 

Sa i përket periudhës kohore në përmbushjen e caqeve të riciklimit dhe rikuperimit të 
MPEE, duhet konsideruar se, si me paketimin, Kosova fillon nga një bazë e ulët. 
Sugjerohet, prandaj, se një periudhë e përshtatshme kohore të jetë si në vijim: 

1) Shkalla e grumbullimit në Nenin 7 për 2016 të shtyhet për vitin 2022, dhe caku 
për 2019 të shtyhet për vitin 2025; dhe  

2) Caqet e rikuperimit duhet të kërkojnë më pak shmangie në kohë. Ne i sugjerojmë 
ato në Pjesën 1 të Aneksit V të Direktivës duhet të plotësohen deri në vitin 2020, 
me caqet në Pjesën 2 duke u përmbushur në mes të 2020 dhe 2023, si dhe caqet 
në Pjesën 3 të përmbushen më pas. 

16.9.3.3 Bateritë 

Për bateritë, komente të njëjta aplikohen njësoj si për MPEE të vogla (dhe sistemin pan-
rajonal). Mekanizmi kryesor, dhe më efektiv, për kthimin e baterive të bartshme ka të 
ngjarë të jetë sistemi shitjes me pakicë: si i tillë sistemi duhet të orientohet drejt një 
qasje, edhe pse mund të ketë rrethana dhe konfiguracione të grumbullimit që sugjerojnë 
dhe mundësojnë grumbullimin e baterive derë më derë. 

Propozohet se caqet e grumbullimit në Nenin 10 të Direktivës 2006/66/EC janë shty për 
10 vite (në vitin 2022 dhe në vitin 2026 respektivisht). 
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16.9.3.4 AM 

Për AM, aktualisht ka tregtar në Kosovë që merren me AM. Sugjerohet që caqet për 
ripërdorim dhe rikuperim ripërdorim e riciklim në Nenin 7 të Direktivës 200/53/EC të 
përmbushen në vitin 2020, dhe se caqet në Nenin 7b të përmbushen në vitin 2025. 

16.9.4 Rekomandimet 

Janë dhënë rekomandimet në vijim: 

1) Kosova duhet të marrë masa për të siguruar se caqet e përgjegjësisë së 
prodhuesit do të përmbushen në të ardhmen. Këto masa duhet të respektojnë 
parimet e vendosura në Nenin 8a të Direktivës Kornizë të Mbeturinave. 

2) Për paketimet që vijnë nga rrjedha e mbeturinave komunale,  rekomandohet që: 
a. Ka një OPP, me status jo fitim prurës, dhe me përfaqësues në Bord nga 

prodhuesit; 
b. Komunat kompenzohen nga OPP për shërbimet që ato ofrojnë në pajtim 

me një qasje të dakorduar (të krijuar ndërmjet MMPH, komunave dhe 
OPP); 

c. Një përfaqësues i OPP ka të drejtë të ndikojë në shërbimet që ofrohen nga 
komunat / kontraktorët e tyre dhe të kenë një ulëse në bordin e 
prokurimit komunal; dhe 

d. OPP merr pronësinë, dhe është përgjegjëse për, marketingun e materiale 
të grumbulluara (me të hyrat e përdoruara për të kompensuar kostot të 
mbështetura nga tarifa e prodhuesit) 

3) Për MPEE, theksi mbi riciklimin e MPEE të vogla duhet të bëhet në sistemin e 
kthimit të shitësit me pakicë. Zonat familjare / qendrat ricikluese / parqet 
kontejnerë duhet të zhvillohen me përkrahje nga skema e përgjegjësisë së 
prodhuesit. 

4) Për  bateritë sistemi duhet të bazohet në kthimin e shitjes me pakicë, duke u 
dhënë ndihmë edhe rrugëve tjera të grumbullimit (siç është shërbimi i 
grumbullimit derë më derë). 

5) Për paketimin, sugjerohet që një periudhë e arsyeshme kohore për caqet të 
zbatohen në vitin 2025 në Direktivën ekzistuese (94/62/EC, me amandamendime 
të ndryshme), me caqe të rishikuara të vendosen për 2029, 2033 dhe 2037. 
Intervalet e shkurtra ndërmjet caqeve të më vonshme janë të arsyeshme sepse a) 
caqet dihen mirë paraprakisht dhe b) evolucioni i teknologjisë dhe materialeve të 
paketuara ka të ngjarë të përparojë në një vijë me ato që ka ndodhur me Shtetet 
Anëtare. 

6) Për MPEE, sugjerohet një periudhë e përshtatshme kohore si në vijim: 
a. Caku i shkallës së grumbullimit në Nenin 7 të Direktivës 2012/19/EU për 

vitin 2016 të shtyhet në vitin 2022, dhe caku për vitin 2019 të shtyhet në 
vitin 2025; dhe 

b. Shkallët e rikuperimit duhet të kërkojnë më pak shmangie në kohë. Ne 
sugjerojmë ato në Pjesën 1 të Aneksit V të Direktivës të përmbushen në 
vitin 2020, me caqet në Pjesën 2 që përmbushen në vitin 2020 dhe 2023, 
dhe caqet në Pjesën 3 të përmbushen më pastaj. 
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7) Për bateritë, propozohet që caqet e grumbullimit në Nenin 10 të Direktivës 
2006/66/EC të shtyhen për 10 vite (kjo është, në vitin 2022 dhe 2026 
respektivisht). 

8) Për AM, sugjerohet që caqet për ripërdorim dhe rikuperim dhe ripërdorim e 
riciklim në Nenin 7a të Direktivës 2000/53/EC të përmbushen në vitin 2020, dhe 
se caqet në Nenin 7a të përmbushen në vitin 2025.  

16.10 Menaxhimi i Mbeturinave të Rrezikshme 

16.10.1 Cilat Janë Problemet? 

Problemet kryesore të identifikuara për mbeturinat e rrezikshme janë paraqitur në 
Tabelpn16-10. 

Tabela 16-10: Problemet që Ndërlidhen me Menaxhimin e Mbeturinave të 
Rrezikshme 

Nr.  Çështja 

1 
Ka probleme madhore për eksportimin e mbeturinave të rrezikshme, duke përfshirë MPEE (Kosova 
nuk është nënshkruese e konventës së Bazelit). 

2 
Nuk ka trajtim të mbeturinave të rrezikshme / çështjet mjedisore që lidhen me menaxhimin jo 
adekuat të mbeturinave të rrezikshme. 

3 Kapacitet jo të mjaftueshëm për trajtimin e mbeturinave medicinale. 

 

16.10.2 Pse Janë Këto Probleme? 

Neni 4(5) i Konventës së Bazelit thotë: 

Një palë nuk duhet të pranojë mbeturina të rrezikshme ose mbeturinat tjera të 
eksportohen tek një jo-Palë ose të importohen nga një jo-Palë. 

Kosova nuk është anëtare e Konventës. Kjo nënkupton se eksporti mund të ndodh vetëm 
me anë të marrëveshjeve bilaterale në pajtueshmëri me Konventën, dhe se eksporti i 
mbeturinave të rrezikshme nga Kosova në shtetet tjera është më i vështirë sesa nëse 
Kosova të ishte anëtare e kësaj Konvente. Gjithashtu mund të jetë nevoja të njoftohen 
shtetet se mbeturinat e rrezikshme po transportohen. Kjo çështje është edhe më tej 
komplikohet nga fakti se të gjitha shtetet e regjionit në këtë studim ndalojnë 
transportimin e mbeturinave të rrezikshme, bartja e mbeturinave të rrezikshme bëhet e 
vështirë dhe administrativisht e rëndë. 

Këto pengesa nuk janë të pa kapërcyeshme, veçanërisht kur eksporti përmirëson 
menaxhimin e mbeturinave të rrezikshme, por ato shtohen në kompleksitetin e 
marrëveshjeve të eksportit. Kosova aktualisht ka marrëveshje bilaterale që mundëson 
lëvizjen e mbeturinave të rrezikshme, por situata ekzistuese është larg nga optimalja. 
Duhet të theksohet se kjo aplikohet për MPEE gjithashtu si mbeturina të rrezikshme nga 
industria. 
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Kosovës i mungon infrastruktura e përshtatshme për trajtimin dhe deponimin e 
mbeturinave të rrezikshme. Ky është një problem që është përkeqësuar me kalimin e 
kohës dhe problemi mund të gjurmohet në një trashëgimi të mbeturinave të rrezikshme 
industriale të krijuara, si rezultat i industrive që kanë pushuar së vepruari. Ka, 
megjithatë, mbeturina të rrezikshme që ende prodhohen, duke çuar në një grumbullim 
të mbeturinave për të cilat nuk ekziston një trajtim i kënaqshëm. Ka kërcënime të qarta 
për mjedisin, dhe AMMK ka identifikuar një numër të pikave të nxehta të krijuara dhe të 
trashëguara nga aktivitetet industriale nga e kaluara, që kanë të bëjnë me aktivitetet 
minerare, deponive të vjetra dhe të pa menaxhuara, magazinimin e kimikateve, vajrave, 
dhe pesticideve të skaduara. 

Të ashtuquajturat deponi industriale, zakonisht ato të lidhura me proceset specifike të 
prodhimit, paraqesin një problem të veçantë, veçanërisht ato deponi të krijuara për 
mbeturinat e minierave, metalurgjisë dhe aktiviteteve kemikale, të cilat mbulojnë një 
zonë të konsiderueshme. Sasia e mbeturinave të tilla vlerësohet të jetë rreth 60 milion 
ton vetëm në Trepçë, me shumicën e mbeturinave që mendohet se përmbajnë sasi të 
mëdha të metaleve të rënda. Deponitë e hirit në KEK-Obiliç dhe deponia e Feronikelit në 
Gllogovc gjithashtu paraqesin problem të madh.  

Për sa i përket mbeturinave mjekësore, AMMK vë në dukje se ka 7 impiante të vogla të 
trajtimit në qendrat shëndetësore rajonale, por sugjeron se këto nuk janë të 
mjaftueshme për trajtimin e mbeturinave spitalore. Një palë e interesit vë në dukje se 
10% apo më shumë e mbeturinave mjekësore ndoshta trajtohen në këto qendra. Pjesa 
tjetër e mbeturinave mjekësore ndoshta përfundon në deponi, dhe KMDK vë në dukje se 
ato nganjëherë "kamuflohen" duke i përzier me mbeturinat komunale. Në të vërtetë, 
mbeturinat e rrezikshme dhe mbeturinat mjekësore pothuajse me siguri janë deponuar 
në tokë të cilat nuk janë të pajisur për këtë qëllim: Direktiva e Deponivë efektivisht 
ndalon deponimin e përbashkët të mbeturinave të rrezikshme me mbeturinat tjera, duke 
kërkuar vende të veçanta për t'u zhvilluar. 

Është e qartë se nevojitet të gjendet zgjidhje për këtë problem, e cila përbën një 
kërcënim të vazhdueshëm për mjedisin dhe shëndetin e njeriut për shkak të problemeve 
që mund të shkaktohen nga mbeturinat e rrezikshme.  

16.10.3 Qasja Alternative e Problemit 

Fakti se Kosova nuk është nënshkruese e Konventës së Bazelit, ne e kuptojmë se kjo 
është e ndërlidhur me statusin e saj në komunitetin ndërkombëtar. Në mungesë të saj 
Kosovës i duhet të vazhdojë të bazohet në marrëveshje bilaterale kur i duhet të 
eksporotjë mbeturinat e rrezikshme. 

Nëse Kosova aderon në BE, atëherë ajo potencialisht do të bëhet një partner si pjesë e 
BE-së. Megjithatë, kjo nuk siguron një zgjidhje të problemeve afat-shkurtra. Një qasje 
alternative është të bëhet (më shumë) e vetë-mjaftueshme në menaxhimin e 
mbeturinave të rrezikshme, dhe kjo duket të jetë 'punë në progres' për disa rrjedha të 
mbeturinave. Qasja që ka më shumë avantazh do të ishte që të parandaloheshin 
mbeturinat e rrezikshme në burim, por kjo nuk ka gjasë të përbëjë një opsion në 
periudhën afat-shkurte.  
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Sa i përket çështjeve më të gjëra për menxahximin e mbeturinave të rrezikshme, 
ekzistojnë dy sfida: 

1) Si duhet të trajtohet trashëgimia e mbeturinave kemikale dhe industriale? dhe  
2) Për procedurat industriale ekzistuese në Kosovë, çfarë masa mund të ndërmerren 

për të reduktuar sasinë dhe gjenerimin e mbeturinave të rrezikshme në burim? 

Është e kuptueshme se fondet po merren nga IPA për ndërtimin e depove të 
mbeturinave të rrezikshme / kapacitetit menaxhues, por objektet akoma nuk janë 
zhvilluar. Nga ajo se çfarë kemi parë, ne kemi kuptuar se kjo do të merret me mbeturinat 
e rrezikshme, por detajet specifike nuk janë të qarta. Për këtë arsye, gjithashtu nuk është 
e qartë se cilat janë nevojat për trajtim shtesë, dhe kjo do të kuptohet kur këto objekte 
të futen në funksion.  

Ka gjasa të jetë një çështje në vazhdim që ndërlidhet me menaxhimin e mbeturinave të 
rrezikshme nga MPEE, dhe duket se Kosovës i duhet të futet në marrëveshje bilaterale 
për t'i menaxhuar mbeturinat e kësaj natyre dhe në të ardhmen e afërt: në parim, mund 
të zhvillojë vetë kapacitetet e saja, por në praktikë, nëse do i duhej të zhvillonte një 
impiant të një shkalle të mjaftueshme, ka gjasa se do i duhej të importonte mbeturina 
nga shtetet tjera. Për të njëjtat arsye që tani Kosova aktualisht e ka të vështirë të 
importojë mbeturina nga shtetet tjera, mund të jetë e vështirë të konkurrojë për 
mbeturina kundrejt operatoëve në shtetet të cilat tashmë janë pjesë e Konventës së 
Bazelit. 

Në punëtorinë kombëtare, kishte konsensus bazik tek të pranishmit se marrëveshjet 
ekzistuese për qarkullimin e mbeturinave të rrezikshme - ku të gjitha shtetet aktualisht 
ndalojnë importimin e mbeturinave të rrezikshme - i dhanë peshë disa problemeve që 
kanë të bëjnë me eksportin për trajtim. Do të ishte e arsyeshme, ashtu si gjatë 
diskutimeve në punëtori, të bëhen disa përjashtime mbeturina të rrezikshme siç, janë 
ato MPEE. 

Sa i përket mbeturinave medicinale, impiantet për sterilizimin / djegien duket të jenë të 
nevojshme për trajtimin e mbeturinave të tilla. Kushtet për zhvillimin e orientimit të 
tregut për një trajtim të tillë nuk janë të favorshme, dhe duket se zgjidhja më e mirë për 
këto impiante është që të planifikohen dhe prokurohen në emër të spitaleve me 
kapacitete të mjaftueshme për të trajtuar mbeturina të ngjashme që vijnë prej burimeve 
tjera. Kjo aktualisht është përgjegjësia e Ministrisë së Shëndetësisë: megjithatë, fakti se 
Ministria nuk ka siguruar instalimin e stabilimenteve relevante dhe faktit se kjo qon në 
hedhjen e tyre në deponitë që nuk janë të dedikuara për mbeturina të rrezikshme, e 
forcon çështjen e mbivendosjes së përgjegjësive të Ministrive të ndryshme (dhe përse 
përgjegjësia më pak e përhapur për zhvillimin e politikave dhe strategjive për mbeturina 
do të jetë e dobishme). 

Duke pasur parasysh këto çështje të ngritura, dhe kostot potenciale që ndërlidhen me 
trajtimin e mbeturinave të rrezikshme, do të ishte e arsyeshme të konsiderohej aplikimi i 
përgjegjësisë së prodhuesit për mbeturinat e rrezikshme. Një shtet që ka ndjekur këtë 
qasje është Kolumbia, me skema të mbeturinave të rrezikshme (siç janë pesticidet, nga 
bujqësia dhe burimet shtëpiake) që janë zhvilluar më përpara se ato për MPEE. 
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Në objektet ekzistuese industriale që gjenerojnë mbeturina të rrezikshme, mund të ketë 
mundësi për përmirësimin e teknikave prodhuese të cilat reduktojnë sasinë e 
mbeturinave të rrezikshme të gjeneruara nga industritë. Aplikimi i teknikave më të mira, 
siç është theksuar në BREF, që mbështet Direktivën e Emisioneve Industriale, duhet të 
konsultohet: kur performanca e industrisë është e mangët në këtë drejtim, atëherë 
përmirësimet përkatëse të procesit duhet të merren parasysh. 

MMPH është entiteti me përgjegjësi për rregullimin dhe menaxhimin e mbeturinave të 
rrezikshme: një çështje kryesore do të jetë se si të mbulohen kostot e menaxhimit të 
mbeturinave të trashëguara, dhe gjenerimi i vazhdueshëm i mbeturinave industriale, jo 
më pak edhe për objektet duke u financuar me fondet e IPA-s. Kemi theksuar më lart se 
ekzistojnë shqetësime në lidhje me funksionimin e deponive ekzistuese dhe mënyrën se 
si janë përcaktuar tarifat për funksionimin e tyre: nuk është e qartë për se cilat janë 
planet për të siguruar funksionimin e duhur dhe financimin e deponive për t'i zhvilluar 
ato (ose pse procesi i prokurimit duket se përjashton funksionimin e deponisë). Ka një 
numër opsionesh, por ato që gjenerojnë mbeturina, atëherë në mënyrë të qartë kjo ka 
kuptim për ato shpenzime që do të mbulohen nëpërmjet tyre. Në mënyrën se si do të 
caktohen tarifat për deponi duhet të lidhet me kostot aktuale të operimit, duke marrë 
parasysh detyrimet e mundshme që lidhen me funksionimin e deponisë. 

16.10.4 Rekomandimet 

Janë dhënë rekomandimet në vijim: 

1) Impiantet industriale duhet të inkurajohen për të implemetuar teknikat më të 
mira për të minimizuar gjenerimin e mbeturinave të rrezikshme lidhur me 
proceset e tyre. 

2) Duhet dhënë konsideratë se si do të caktohen tarifat për impiantet e financuara 
nga IPA dhe se si kostot e operimit dhe kujdesit të më vonshëm do të mbulohen. 

3) Rishikimi i nevojave të trajtimit të mbeturinave të rrezikshme, në pritje të 
impianteve që financohen nga IPA për trajtimin e mbeturinave të rrezikshme, 
duhet të merren parasysh flukset e pritshme të mbeturinave të rrezikshme në të 
ardhmen. Në bazë të një shqyrtimi të tillë: 

a. Rasti për aplikimin e përgjegjësisë së zgjeruar të prodhuesit duhet të 
konsiderohet për rrjedhën e mbeturinave specifike; dhe 

b. Nevoja për marrëveshje bilaterale duhet të rishikohet me shtetet të cilat 
Kosova ka gjasa të eksportojë mbeturina të rrezikshme në të ardhmen, 
duke përfshirë palët relevante të interesit nga industria, me veprime të 
ndërmarra për të zbutur ngarkesën administrative, sa më shumë të jetë e 
mundur, për eksportet të cilat nuk kanë trajtim të përshtatshëm  në 
Kosovë. 

4) Shtetet e regjionit duhet të kërkojnë të dakordohen për disa përjashtime për 
ndalimin e tyre në importimin dhe transferimin e mbeturinave të rrezikshme për 
të lehtësuar kalimin e tyre në trajtimin e duhur jashtë shtetit. 

5) Në bazë të rishikimit të natyrës dhe kapacitetit të kërkuar të trajtimit për 
mbeturinat mjekësore, objektet e trajtimit duhet të prokurohen me mbështetje 
nga qeveria qendrore.  
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17.0 Afatet e Propozuara dhe 

Rekomandimet Pasuese 

Rekomandimet e mësipërme janë grumbulluar në një plan kohor të veprimeve në 
Figurën 17-1 poshtë. Është e rëndësishme të dihet se Udhëzuesi nuk përbën një strategji 
të plotë, akoma më pak, plan të menaxhimit të mbeturinave për shtetin. Përkundrazi, 
identifikon, hapat që duhet të ndërmerren për të bërë progres në drejtim të arritjes së 
pajtueshmërisë me legjislacionin e BE-së. 

Harmonizimi me legjislacionin e BE-së është një sfidë, por kjo është një sfidë e cila do të 
japë përfitime. Asnjë vend nuk ka përputhshmëri të plotë me legjislacionin e BE-së, dhe 
shmangia në përmbushjen e këtyre objektivave është kërkuar shpesh herë nga Shtet 
Anëtare të BE-së. Resurset e kërkuara për t'u përmbushur  - në kontekstin e stafit në 
nivelin qendror dhe komunal - shpesh janë nënvlerësuar: është një gjë që të shkruhet 
ligji, ose strategjia, ose plani dhe është krejt diçka tjetër të sigurohet se objektivat e tyre 
janë zbatuar. Prandaj ka nevojë të sigurohet se stafi dhe nivelet e njohurive janë në punë 
për të zbatuar ligjet, strategjitë dhe planet në praktikë. Kjo është absolutisht 
fondamentale për të bërë një sistem të suksesshëm dhe të qëndrueshëm të menaxhimit 
të mbeturinave. 

Renditja e masave të identifikuara nuk është e lehtë - të gjitha rekomandimet e 
përshkruara më lart, në parim, duhet të zbatohen, dhe të gjithë ato kanë një urgjencë 
rreth tyre. Ne kemi, megjithatë, prioritizuar ato masa që lidhen me përmirësimin e 
pozitës në lidhje me deponimin, reformimin dhe rritjen e personelit të shërbimeve të 
inspektimit, dhe kompletimin e bazës ligjore të BE-së. Pas kësaj, janë zhvilluar masat 
zbatuese, dhe programet e trajnimit. Sistemet e të dhënave gjithashtu  janë zhvilluar 
përgjatë viteve. 

Stimulimi është në një vijë me planin pasi që një herë inspektimi dhe zbatimi të 
aplikohen, dhe pasi komunat të përmirësojnë qasjen e tyre për mbulimin e kostos, në 
mënyrë që mekanizmat për të ndryshuar sjelljen mund të zbatohet me më pak 
shqetësime sesa ato thjesht do të çojnë njerëzit të bëjnë veprime ilegale. 

Rezultatet që Udhërrëfyesi paraqet do të varen nga hartimin i detajuar i masave të 
ndryshme të identifikuara. Shumë nga këto masa do të kërkojnë të analizohen në 
aspektin e dizajnit të tyre, dhe të mësuarit nga përvoja e vendeve të tjera do të ndihmojë 
në këtë (jo domosdoshmërisht të bëhet kopjimi, por duke përshtatur përvojën, dhe duke 
mësuar nga sukseset dhe dështimet e tyre). Ne jemi me fat se Evropa na ofron një 
laborator të gjallë të menaxhimit të mbeturinave në të gjithë Shtetet e ndryshme 
Anëtare dhe shumë mund të mësohet nga përvojat e fituara gjatë dekadave të fundit. 

Orari i sugjeruar dhe sekuenca e rekomandimeve janë paraqitur në Figurën 17-1. Dy 
ngjyra janë përdorur që të dallohen në mes të: Përgatitja, planifikimi dhe zbatimi fillestar 
i rekomandimit (ngjyrë portokalli); dhe Implementimi i vazhdueshëm dhe zbatimi i 
rekomandimit (ngjyrë kaltër). 
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Figura 17-1: Orari dhe Sekuenca e Rekomandimeve 
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  Detyrat dhe përgjegjësitë                                       

1 

Brenda Ligjit të Mbeturinave, përgjegjësitë respektive për 
planifikim - cilat vendime duhet të ndërmerren në nivelin 
qendror dhe cilat vendimet duhet të ndërmerren në nivelin 
lokal - duhet të qartësohet më tutje. 

                   

2 
Duhet kushtuar kujdes çështjes se kush do të operojë me 
deponitë në të ardhmen (Roli i Kompanisë për Menaxhimin e 
Deponive kundrejt sektorit privat). 

                   

3 

Minsitria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor dhe Ministria e 
Financave duhet të themelojnë një grup punues të përbashkët 
për t'i ndihmuar komunat, dhe të punojnë me organet e 
mundshme për financim, për të adresuar projekte të duhura. 

                   

  Çështjet Rregullative                    

1 
Rishikimi i deponive ekzistuese duhet të bëhet për të 
identifikuar nevojat për përmirësimin e tyre, ose nevojat për 
aksione rehabilituese/mbylljes. 

                   

2 
Veprimet e rehabilitimit duhet të dizajnohen, në varësi të 
madhësisë, lokacionit dhe përbërjes së mbeturinave. 

                   

3 
Për ato deponi që konsiderohen në gjendje të përshtatshme 
për të operuar në të ardhmen, të ndërmerren masa për 
përmirësimin e tyre. 

                   

4 
Të sigurohet se tarifat e deponive mbulojnë të gjitha 
shpenzimet, duke përshirë edhe shpenzimet e mëtejme pas 
mbylljes së deponisë. 

                   

5 
Mbyllja e deponive të cilat ofrojnë mbrojtje jo të përshtatshme 
ndaj mjedisit. 

                   

6 
Prokurimi i deponive të reja (dhe përmirësimi i të vjetrave) 
duke përdorur projekte të përshtatshme. 

                   

7 

Marrja e aksioneve të nevojshme për fuqizimin i aksioneve për 
të parandaluar deponitë ilegale që të zhvillohen (kjo aplikohet 
në të gjitha format e mbeturinave, duke përfshirë mbeturinat 
komunale dhe mbeturinat e ndërtimit, demolimit si dhe 
mbeturinat nga gërmimet) 

                   

8 
Në kuadër të Ligjit për Mbeturina, duhet të merret parasysh 
aplikimi i gjobave retrospektive për deponim ilegal / operim  
ilegal të deponive. 
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9 
Inspektorët duhet të japin gjoba kur është e nevojshme dhe 
gjykatat duhet të përkrahin këtë procedurë duke u marrë me 
rastet dhe të aplikojnë gjobat në kohën e duhur. 

                   

10 
Nëse merret vendimi që Kompania për Menaxhimin e Deponive 
në Kosovë të operojë me deponitë, struktura dhe operimi i 
kësaj ndërmarrje publike duhet të rishikohet. 

                   

11 
Të gjitha kërkesat relevante në Direktivën e Deponive për 
operimin e deponive duhet të përfshihen brenda lejes për 
operatorin. 

                   

12 
Lejet dhe funksionet e inspektimit duhet të jenë së bashku (një 
shërbim kombëtar i ndërlidhur  për leje dhe funksionet e 
inspektimit). 

                   

13 

Po ashtu edhe rregullimin e duhur të mbeturinave ndërtimore 
dhe të demolimit, prej nga duhet të identifikohen dhe të 
ndërtohen deponitë për pranimin e gërmimeve inerte, dhe të 
mbeturinave ndërtimore e të demolimit. 

                   

  Legjislacioni                    

1 
Të rishikohet gjendja aktuale të përshtatjes relevante të 
Direktivave të BE-së. 

                   

2 
Të sigurohet përputhshmëria e plotë e ligjit vendor me 
Direktivat Evropiane. 

                   

3 
Implementimi i masave të dizajnuara për të arritur rezultatet e 
Direktivave, duke përfshirë ato të përmendura në këtë 
Udhërrëfyes. 

                   

   Planifikimi i menaxhimit të mbeturinave                    

1 
Plani i menaxhimit të mbeturinave duhet të ri-zhvillohet për të  
qenë plotësisht në përputhje me Nenin 28 të Kornizës së 
Direktivës së Mbeturinave. 

                   

2 
Si pjesë e këtij procesi, një program për mbrojtën e 
mbeturinave duhet të zhvillohet. 

                   

3 
Planifikimi në baza rajonale (më shumë se një komunë) duhet 
të udhëhiqet kryesisht nga interesi i përbashkët i komunave. 

                   

  Kapacitetet Administrative                                       

1 
Inspektorati i mjedisit në Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit 
Hapësinor duhet të jetë përgjegjës për të gjitha inspeksionet. 

                   

2 Numri i inspektorëve duhet të rritet.                    
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3 
Numri i stafit në Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit 
Hapësinor për mbeturina duhet të rritet nga 4 në së paku 10. 

                   

4 

Komunat duhet të trajnojnë dhe përgatisin personelin e tyre 
për menaxhimin e mbeturinave. Si udhërrëfyes, për nivelin e 
stafit për një sistem të mirë e funksional duhet të jetë prej 1 
deri në 2 punëtorë për secilën komunë. 

                   

5 Stafi i ministrisë duhet të trajnohet në prokurim.                    

6 
Duhet të zhvillohet një program i përbashkët për trajnime dhe 
mbështetje të vazhdueshme për komunat. 

                   

7 

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor duhet të iniciojë 
një program për angazhimin e të gjitha komunave (kjo mund të 
marrë formën e një forumi kombëtar për të ndarë përvojat dhe 
njohuritë respektive). 

                   

8 

Stafi kyç në menaxhimin / operimin e trajtimit të mbeturinave 
dhe në infrastrukturën e deponimit duhet të pajisen me 
certifikata profesionale të përgjegjësive. Këto certifikata mund 
të ofrohen nga institucionet e përshtatshme edukative të cilat 
tashmë ekzistojnë në Kosovë. 

                   

  Të  dhënat për mbeturinat                    

1 
Implementimi i një skeme për marrjen dhe monitorimin e të 
dhënave. 

                   

2 
Duhet të ndërmerren hapa për të marrë të dhëna për sektorin 
ilegal. 

                   

3 
Të dhënat menaxheriale duhet që të përfshijnë edhe ato 
shënime me mbulueshmëri jo të plotë në drejtim të asaj që të 
shkohet drejt mbulimit të tërësishëm me të dhëna. 

                   

  Caqet dhe hiearkia e mbeturinave                    

1 Për mbeturinat komunale janë dhënë këto rekomandime:                    

1a 

Shkallëzimi i caqeve nga niveli kombëtar në atë lokal (ose 
rajonal ku më shumë se një komunë bashkëpunon për 
qëllime planifikimi) dhe nxitja në aplikimin e gjobave kur 
dështojnë të përmbushin caqet. 

                   

1b 
Vendosja e standardeve minimale të shërbimit për 
grumbullimin e mbeturinave komunale, për t'u 
përmbushur brenda një periudhe kohore. 

                   

1c 
Përkrahja e ripërdorimit të deponive (zonë rekreative për 
qytetarët/parqe) dhe zhvillimi i zonave të reja kudo që 
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është e mundur. 

1d 
Vendosja e standardeve në shërbimet komerciale. Kjo do 
të ndërlidhet me kërkesat e prodhueseve komercial për të 
klasifikuar mbeturinat kur të ofrohen shërbimet. 

                   

1e 

Zhvillimi i kampanjave informuese për ndërgjegjësimin e 
popullatës rreth çështjeve që kanë të bëjnë me 
mbeturinat, riciklimi dhe deponimi i sigurt i produkteve të 
caktuara (p.sh. bateritë dhe mbeturinat nga pajisjet 
elektrike dhe elektronike). 

                   

2 Prezantimi i skemës së ri-financimit të depozitit.                    

3 
Prezantimi i taksës së produktit për qese një përdorimshe dhe 
artikujve të riciklueshëm. 

                   

4 
Për mbeturinat industriale, përdorimi i Direktivës për Emisione 
për të reduktuar gjenerimin e mbeturinave të rrezikshme. 

                   

5 

Për mbeturinat ndërtimore & demolimet e objekteve 
ndërtimore,  të nxisë iniciativën vullnetare për të bashkëpunuar 
me ndërtuesit. Kjo mund të plotësohet me përdorimin e letrave 
të lejuara me vlerë, të rimbursueshme të lidhura me planet e 
menaxhimit të mbeturinave në terren. 

                   

6 Zhvillimi i ekspertizave në Prokurimin Publik të Gjelbër                    

  Mbulimi i kostos për mbeturinat komunale                    

1 

Në përputhshmëri me Ligjin e Mbeturinave, Komunat duhet ë 
caktojnë tarifat (dhe të mbulojnë këto tarifa) në atë mënyrë që 
të sigurojë se kostot totale në shërbimin e menaxhimit të 
mbeturinave janë mbuluar dhe se investime mund të bëhen për 
të përmirësuar shërbimin përgjatë kohës. 

                   

2 
Përgjegjësia për grumbullin e faturave të mbeturinave duhet t’u 
epen komunave, me përkushtimin që këto të hyra t’u dërgohen 
pastaj KRM / kotraktorëve. 

                   

3 
Implementimi i përgjegjësisë së prodhuesit duhet të sigurojë se 
prodhuesit mbështesin plotësisht shërbimet relevante të cilat 
komunat i ofrojnë. 

Rekomandimet e lidhura me Rekomandimet 3 tek tema e Legjislacionit 

  Përgjegjësia e prodhuesit                                       

1 
Masat zbatuese duhet të respektojnë Nenin 8a të Kornizës së 
Direktivës së Mbeturinave. 

Rekomandimet e lidhura me Rekomandimet 3 tek tema e Legjislacionit 

2 
Për paketimin e mbeturinave të cilat vijnë nga mbeturinat 
komunale rekomandohet që:  
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2a 

Të jetë një organizatë përgjegjëse për prodhues (OPP), me 
status jo fitim prurës, dhe me Bord që përfaqësohet nga 

prodhuesit. 
Rekomandimet e lidhura me Rekomandimet 3 tek tema e Legjislacionit 

2b 

Komunat kompensohen nga OPP për shërbimet që ata 
ofrojnë në përputhshmëri të një qasjeje të pranueshme (që 
do të krijohet ndërmjet Ministrisë së Mjedisit dhe 
Planifikimit Hapësinor, komunave dhe OPP). 

Rekomandimet e lidhura me Rekomandimet 3 tek tema e Legjislacionit 

2c 

Përfaqësuesi i OPP ka të drejtë të ndikojë në shërbimet që 
ofrohen nga komuna / kontraktorëve të tyre dhe ka një 
vend në Bordin e prokurimit të komunës përkitazi me këto 
çështje. 

Rekomandimet e lidhura me Rekomandimet 3 tek tema e Legjislacionit 

2d 

OPP merr pronësinë, dhe është përgjegjëse, për 
marketingun e materialeve të grumbulluara (me të 
ardhurat për të kompensuar koston e sistemit, të 
përkrahur nga tarifa e prodhuesit). 

Rekomandimet e lidhura me Rekomandimet 3 tek tema e Legjislacionit 

3 

Për mbeturinat nga pajisjet elektrike dhe elektronike (MPEE), 
theksi në riciklimin e MEPE të vegjël duhet të bie në sistemin e 
shitjes me pakicë. Zonat për qasje me popullatën duhet të 
zhvillohen nga ndihma e skemës së përgjegjësisë së prodhuesit. 

Rekomandimet e lidhura me Rekomandimet 3 tek tema e Legjislacionit 

4 
Për bateritë, sistemi duhet të bazohet në shitjen me pakicë, me 
mundësi të grumbullimit me mënyra tjera (siç është shërbimi i 
grumbullimit derë më derë).  

Rekomandimet e lidhura me Rekomandimet 3 tek tema e Legjislacionit 

5 

Për paketim, sugjerohet që një periudhë e përshtatshme 
kohore do të jetë për caqet në Direktivën ekzistuese (94/62/EC, 
me amandamentime të ndryshme) që do të përmbushen deri 
më 2025, me caqe të reviduara të vendosura për 2029, 2033 
dhe 2037. Intervalet e shkurta ndërmjet caqeve të mëvonshme 
janë të justifikueshme sepse: a) caqet tashmë janë të njohura 
paraprakisht; dhe  b) evoluimi i teknologjisë dhe paketimi i 
materialeve ka të ngjarë që të ketë progres në përputhje me 
atë që ndodh me Anëtarët tjerë të BE-së. 

Rekomandimet e lidhura me Rekomandimet 3 tek tema e Legjislacionit 

6 

Për MPEE, sugjerohet që një periudhë  e arsyeshme kohore të 
jetë si në vijim: a. Caku i shkallës së arkëtimit në Nenin 7 të 
Direktivës 2012/19/EU për 2016 të  shtyhet deri në 2022, dhe 
caku i 2019 të shtyhet për në vitin 2025; dhe b. Shkalla e 
mbulimit të mos bie me kalimin e kohës. Sugjerojmë që ato në 
Pjesën 1 të Aneksit V të Direktivës duhet të përmbushen deri 

Rekomandimet e lidhura me Rekomandimet 3 tek tema e Legjislacionit 
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 Sqarimet:  Përgatitje, planifikim, implmentim fillestar  Implementim i vazhdueshëm / fuqizim 
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më 2020, me caqet në Pjesën 2 të përmbushen nga viti 2020 
dhe 2023, dhe caqet në Pjesën 3 të plotësohen më pas. 

7 
Për bateritë, propozohet që caqet për grumbullim tek Neni 10 i 
Direktivës  2006/66/EU të shtyhen për 10 vite - kjo është. Deri 
në vitin 2022 dhe deri në vitin 2026 respektivisht. 

Rekomandimet e lidhura me Rekomandimet 3 tek tema e Legjislacionit 

8 

Për automjetet mbeturinë (AM), sugjerohet që caqet për 
ripërdorim dhe rehabilitim dhe riciklim në Nenin 7 të Direktivës 
200/53 EC të përmbushen në 2020, dhe caqet në Nenin 7b të 
përmbushen në vitin 2025. 

Rekomandimet e lidhura me Rekomandimet 3 tek tema e Legjislacionit 

  Menaxhimi i mbeturinave të rrezikshme                                       

1 
Objektet industriale duhet të inkurajohen që të zbatojnë 
teknikat më të mira në dispozicion për të minimizuar gjenerimin 
e mbeturinave të rrezikshme lidhur me proceset e tyre. 

                   

2 
Duhet kushtuar kujdes se si do të caktohen tarifat  për objektet 
(zonat) që mbështeten nga IPA- dhe si do të mbulohen kostot e 
operimit dhe të mbylljes. 

                   

3 

Një rishikim i nevojës për trajtimin e mbeturinave të 
rrezikshme, duke pasur parasysh objektet e trajtimit të 
mbeturinave të rrezikshme të financuara nga IPA, duhet të 
ndërmerren duke marrë për bazë fluksin e pritshëm të 
mbeturinave të rrezikshme në të ardhmen.  

                   

4 

Shtetet e regjionit duhet të kërkojnë të bien dakord në disa 
përjashtime për ndalimin e importit dhe transferimit të 
mbeturinave të rrezikshme për të lehtësuar kalimin e 
mbeturinave në trajtimin e duhur jashtë shtetit. 

                   

5 

Në kuadër të rishikimit dhe të natyrës dhe kapacitetit të 
nevojshëm për trajtimin e mbeturinave medicinale, objektet 
për trajtimin e tyre duhet të prokurohen me ndihmën e 
qeverisë qendrore 
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18.0 Kosto e Zbatimit të  Udhërrëfyesit 

Udhëzuesi i prezantuar në Seksionin 16.0 përfshin një numër të rekomandimeve, jo të 
gjitha prej të cilave kërkojnë kosto sipas natyrës së tyre të përgjithshme. Në këtë seksion 
vlerësimi i kostove është bërë për disa rekomandime kyçe dhe aty ku disponueshmëria e 
informacioneve ka mundësuar që të bëhet një vlerësim i arsyeshëm. Duke pasur 
parasysh disponueshmërinë e të dhënave dhe sferën e punës, një numër i vlerësimeve 
janë bërë duke kalkuluar kostot e paraqitura në seksionin më poshtë. Metodologjia dhe 
vlerësimet që  mbështesin kostot e kalkuluar janë përshkruar në Shtojcën A.2.0. 

Duke pasur parasysh nevojë kritike për të përmirësuar shërbimin e menaxhimit të 
mbeturinave kostot e shoqëruara me këtë janë analizuar në disa detaje. Seksioni 18.1 
ofron një vlerësim të kostove shtesë që mund të shfaqen për të mundësuar që Kosova të 
përmbush caqet relevante të BE-së për mbeturinat komunale. Seksioni 18.2 ofron një 
ndarje të detajizuar të kostove për një numër të rekomandimeve individuale. 

18.1 Kostot për Përmirësimin e Menaxhimit të Mbeturinave 
Komunale 

Ky seksion ofron disa vlerësime për kosto të ndryshme private që do të shfaqen për të 
përmbushur caqet e Direktivave të BE-së, specifikisht, arritjen e 50% të caqeve të 
riciklimit për MNK dhe përmbushjen e caqeve të shoqëruara për zvogëlimin e 
përmbajtjes së MBK në deponi. Vlerësohet se periudha me të cilën këto caqe do të 
përmbushen është rreth 10 vite. 

18.1.1 Kostot e Investimeve Kapitale 

Tabela 18-1 ofron një përmbledhje të investimeve kapitale të vlerësuara të cilat kanë 
gjasa të përmbushin cakun e riciklimit të MNK prej 50%. Vlerat e ulëta dhe të larta janë 
gjeneruar bazuar në vlerësime të ndryshme për rritjen e mbeturinave, llojin e 
automjeteve, llojin e skemës së grumbullimit, efiqiencën e grumbullimit dhe teknologjinë 
e trajtimeve. Metodologjia e kalkulimit të këtyre kostove është dhënë në Shtojcën A.2.0. 

Shifrat tregojnë se një pjesë e madhe e totalit të investimeve kapitale është e lidhur me 
infrastrukturën e grumbullimit të mbeturinave. Në të dy skenarët, e ulët dhe e lartë 
(duke reflektuar shpërndarje të ndryshme të kapacitetit, dhe teknologjive të ndryshme) 
shumat e investimeve në trajtim ose deponim përbëjnë rreth gjysmën e kostove të 
investimeve kapitale që lidhen me investimet në infrastrukturën e aseteve. Kjo sugjeron 
se të dy financuesit, dhe shtetet vetvetiu, duhet të konsiderojnë që projektet të mund të 
përpilohen në atë mënyrë që financimet të bëhen projekte të shumta me vlera të vogla 
(si përshembull automjete, kontejnerë, qendra të riciklimit/parqe kontejnerë dhe depo 
të automjeteve) sesa investime të vetme me shuma të mëdha (të tilla si energjia nga 
mbeturinat). 
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Tabela 18-1: Rangu i Vlerësuar i Kostove të Investimeve Kapitale përgjatë 
10 viteve (milion €, me çmimet e vitit 2016) 

Detajet e Investimit Vlerësimi i Ulët Vlerësimi i Lartë 

Grumbullim 

Automjete për grumbullimin e mbeturinave € 19 € 46 

Kontejnerë të mbeturinave € 16 € 22 

Depo të Automjeteve € 4 € 23 

Impiante për klasifikim të mbeturinave € 0 € 22 

Qendra ricikluese / parqe me kontejnerë € 1 € 1 

Trajtimi / Deponimi     

Kompostimi (vlerësimi i ulët), Djegia Anaerobike (vlerësimi i lartë) € 14 € 56 

Deponi € 24 € 32 

Total     

Totali për Grumbullim € 40 € 114 

Total Trajtimi / Deponimi € 38 € 88 

Grand Total € 77 € 202 

 

Tabela 18-2 paraqet kapacitetin e kërkuar për trajtimin e biombeturinave dhe 
kapacitetin e kërkuar për deponim për një vlerësim të riciklimit të mbeturinave 
komunale prej 50% në vitin 2026. Ndryshimi në kërkesën e kapacitetit në vlerësimin e 
ulët dhe të lartë është si pasojë e vlerës totale të mbeturinave familjare që kërkohen të 
menaxhohen në 2026. Supozohet se caqet afatgjata sipas paketës së propozuar të 
ekonomisë qarkore do të përmbushen, pastaj sasia maksimale e kapacitetit trajtues të 
mbeturinave familjare duhet të merret parasysh për periudhën afatmesme ndërmjet 
325k dhe 369k ton në vit. 
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Tabela 18-2: Kërkesat e Vlerësuara dhe Kapaciteti Deponues për të Arritur 
50% të Riciklimit të Mbeturinave Komunale në vitin 2026 (Mijëra Ton në Vit 
Duke Vlerësuar asnjë Zvogëlim të Reduktimit të Kapaciteteve Ekzistuese) 

Artikulli Vlerësimi i Ulët Vlerësimi i Lartë 

Deponi sanitare 118 191 

Kompostimi / Djegia Anaerobike 162 185 

Totali i Trajtimit të Mbeturinave Familjare / 
Deponimi i Kërkuar 

542 615 

 

18.1.2 Kostot Totale të Grumbullimit (Për Shtëpiakët) 

Duke përdorur metodologjinë që është konsistente me atë të përdorur nga Modeli i 
Referencës Evropiane në Menaxhimin e Mbeturinave Komunale të Agjencisë Evropiane 
për Mjedis, është kalkuluar vlerësimi i kostove totale vjetore për MNK. 49 Që të dyja 
kostot aktuale , dhe ato që ka të ngjarë të kërkohen për të përmbushur cakun e riciklimit 
prej 50% të MNK, janë vlerësuar. Kostot përfshijnë, amortizimin e shpenzimeve kapitale, 
mirëmbajtjen, punën, derivatet, sigurimet, klasifikimin dhe shitjet nga materialet e 
riciklueshme tek ripërpunuesit. 

Kostot aktuale janë të lidhura me përdorimin e gjerë të deponive ku shtëpiakët dërgojnë 
mbeturinat tek pikat grumbulluese për deponim dhe riciklim. Kostot që nevojiten për të 
përmbushur 50 % të cakut janë të lidhura me përmirësimin e sistemit të shërbimit në 
grumbullim të mbeturinave si dhe për qendrat e riciklimit shtëpiak (parqet me 
kontejnerë).  Ka gjasa të jetë një rang i madh për këto kosto varësisht nga konfigurimi 
ekzakt i shërbimit, prandaj ato janë konsideruar edhe si indikative. 

Tabela 18-3: Kostot e Vlerësuara të Grumbullimit për Shtëpiaket, me çmimet 
e vitit 2016 

Kosto Vlera 

Kostot Aktuale të Grumbullimit  (a) € 20 

Kostot e Grumbullimit për të Përmbushur 50% Cakun e Riciklimit (b) € 43 

Kostot Shtesë (b - a) € 23 

 

                                                      

 

49Agjencia Evropiane Mjedisore, Qendra për Mbeturina dhe Materiale në ekonominë e Gjelbër (2016)  
Modeli Referues Evropian për Menaxhimin e Mbeturinave , Date e Qasjes: 3 Qershor 2016, E mundur në: 
https://etc-wmge.vito.be/node/11 

https://etc-wmge.vito.be/node/11
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18.1.3 Kostot e Trajtimit / Deponimit (Për Shtëpiak) 

Kostot e grumbullimit për shtëpiakët janë vlerësuar më sipër. Kostot e trajtimit dhe 
deponimit gjithashtu janë të vlerësuara, dhe të dhëna në Tabelën 18-4. Vlerësimet për 
kostot e trajtimit dhe deponimit janë në Shtojcën A.2.2.  

Tabela 18-4: Kostot e Vlerësuara për Shtëpiakët në Trajtim / Deponim , me 
çmimet e vitit 2016 € 

 
Aktualisht 

@ 50% Shkallë e Riciklimit 

(e vlerësuar për 10 vite nga tani) 

Ardhja e  Mbeturinave, kg për Shtëpiak 2,381 2,782 

Kompostimi i Biombeturinave, kg për Shtëpiak 0 417 

Deponimi, kg për Shtëpiak 2,143 1,391 

Trajtimi Total / Kostot e Deponimit, € për Shtëpiak € 32 € 77 

Kostot Shtesë, € për Shtëpiak   € 45 

 

18.1.4 Kostot Neto Vjetore (Për Shtëpiakët) 

Kostot totale për shtëpiakët janë përmbledhur në tabelën 18-5. Këto figura tregojnë se 
kosto totale e përmbushjes 50% të cakut në ricklimin e MNK ka të ngjarë të jetë rreth 
120 € për konsumatorët shtëpiak. Megjithatë, disa prej këtyre kostove, mund të arrihen 
përmes financimit të skemës OPP në grumbullimin e paketimit, dhe të mbeturinave 
tjera. Kontributi i vlerësuar i OPP është 15 € për shtëpiakët. Prandaj, komunat duhet të 
bëjnë përgatitje për të rritur fondin për shtëpiakët rreth 53€ krahasuar me nivelet 
aktuale për të paguar në shërbimet e kërkuara. Prej kësaj, një sasi e madhe është si 
pasojë e rritjes në financimin për shërbimet e grumbullimit, në krahasim me trajtimin 
dhe deponimin.  

Është vërejtur se kostot për Kosovën janë më të larta krahasuar me shtetet tjera që janë 
studiuar në këtë raport. Kjo është kryesisht për shkak të numrit të madh të ardhjes të 
mbeturinave nga shtëpiakët që është kalkuluar kur janë përdorur të dhënat zyrtare 
(shiko Shtojca A.2.1.2). Nëse çështja e të dhënave do adresohej, kostot do ishin më të 
përafërta krahasuar me shtetet tjera.  
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Tabela 18-5: Kostot e Vlerësuara Totale për Shtëpiakët, me çmimet e vitit 
2016 

Kosto Aktualisht @ 50% Riciklim Neto 

Grumbullimi € 20 € 43 € 23 

Trajtimi / Deponimi € 32 € 77 € 45 

Nën-Totali € 52 € 120 € 68 

Kontributi nga OPP   -€ 15 -€ 15 

Kosto Totale për Komunat € 52 € 105 € 53 

 

18.2 Kostot e detajuara për Rekomandimet Kyçe 

Kostot e detajuara për një numër të rekomandimeve të Udhërrëfyesit janë dhënë në 
Tabelën 18-6. Në çdo rekomandim është dhënë një përshkrim i shkurtër i supozimeve 
kryesore, në mënyrë që të sqarohen shpenzimet financiare që janë paraqitur. Këto shifra 
janë të destinuara të jenë vlerësime të nivelit të lartë dhe japin vetëm një pasqyrë 
treguese të asaj se çfarë mund të jenë kostot e mundshme. Nuk është bërë ndonjë 
zmadhim të mundshëm ose ndërveprime mes rekomandimeve të ndryshme. 

Tabela 18-6: Vlerësimi i kostove për Rekomandimet e Udhërrëfyesit ( të 
gjitha çmimet janë të bazuara me çmimet e vitit 2016) 

Rekomandimet Vlerësimi i Kostos 

Çështjet Rregullative 

Veprimet e rekomandimeve duhet të dizajnohen, 
varësisht nga madhësia, lokacioni dhe 
kompozicioni i mbeturinave në deponi. 

Duke supozuar një nivel të njëjtë të deponive si në 
shtetet tjera të regjionit, ka gjasa të jenë 350 deri 900 
deponi ilegale që duhet të mbyllen dhe rehabilitohen. 
Kostot e mbylljes dhe rehabilitimit do të varen nga 
madhësia, lloji i mbeturinave dhe lokacioni i këtyre 
deponive. Strategjia e Menaxhimit të Mbeturinave 2013 
(Strategjia 2013) parasheh 10 milion € buxhet për 
eliminimin e deponive ilegale dhe të deponive të 
kontaminuara. Kosto e plotë e rehabilitimit është 
shumë e pa sigurt por vlerësohet të kushtojë në një 
total prej 2 milion dhe 52 milion €.  

Masat e nevojshme për të parandaluar rritjen e 
deponive ilegale (kjo aplikohet për të gjitha format 
e mbeturinave, duke përfshirë mbeturinat 
komunale dhe ndërtimin e tyre, demolimin dhe 
gërmimin).  

Bazuar në punët e kaluara të buxhetit të mbeturinave, 
ne rekomandojmë një rritje të shpenzimeve vjetore në 
zbulimin e krimeve në mbeturina dhe zbatimin nga 0.07 
€ për kokë  banori - që është 130k € - në vit. 
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Rekomandimet Vlerësimi i Kostos 

Lejet dhe funksionet e inspektimit duhet të bëhen 
së bashku. Do të ishte e preferueshme që të ketë 
një shërbim kombëtar për leje dhe funksionet e 
lidhura të inspektimit, dhe ku nuk ka konflikte mes 
funksionit të inspektimit dhe pronësisë / operimit / 
vendosjes së tarifave në objektet e inspektuara. 
Inspektimet lokale do të ndërmerren nga niveli 
lokal i shërbimit kombëtar. 

Një shërbim kombëtar për të mbuluar inspektimin dhe 
lejet mund të ofroj kursime të kostove në bazë të 
aranzhimeve aktuale. Këto benefite mund të përfshijnë: 

 Aftësia për të kryer inspektime të bazuara në 
vlerësime të bëra gjatë lëshimit të lejeve, pra 
rritjen e eifiqiencës së inspektimit; 

 Kursime administrative duke pasur një 
menaxhim të centralizuar të databazës dhe të 
të dhënave; dhe 

 Të sigurohet se inspektimi operon pa konflikt 
potencial të interesit (ndërmjet inspetimit dhe 
pronarit/operimit/caktimit të tarifave për 
objektet): 
 

Është e vështirë të caktohet sasia e saktë e kursimeve 
që mund të arrihen dhe nuk është ofruar asnjë vlerësim 
këtu, edhe pse ato mund të jenë të substanciale. 

Planifikimi i Menaxhimit të Mbeturinave 

Plani i menaxhimit të mbeturinave duhet të ri-
zhvillohet që të jetë në përputhshmëri të plotë me 
Nenin e Direktivës Korinzë të Mbeturinave. 

Ri-zhvillimi i planit të menaxhimit të mbeturinave është 
vlerësuar të kushtojë rreth 500k € nëse prokurohen nga 
jashtë, veçanërisht nëse përfshihet një Vlerësimi 
Mjedisor Strategjik. Një qasje e preferueshme do të 
ishte që plani të zhvillohet nga zyrtarët me mbikëqyrjen 
e jashtme dhe trajnime. Kjo do të ndihmojë në 
zhvillimin e kapaciteteve në nivel lokal. 

Si pjesë e këtij procesi, programi i parandalimit të 
mbeturinave duhet të zhvillohet. 

Krijimi i programit të parandalimit të mbeturinave 
përbrenda planit, vlerësohet të kushtojë përafërsisht  
150k € 

Kapaciteti Administrativ 

Numri i inspektorëve duhet të rritet. 

Ne vlerësojmë një kërkesë minimale për ekuivalentin e 
12 inspektorëve Ekuivalenti me Orar të Plotë të 
fokusuar në menaxhimin e mbeturinave, brenda një 
mjedisi të gjerë të inspektoratit të paktën prej 56 
inspektorëve. 

Madhësia aktuale e inspektoratit në nivelin qendror dhe 
atë lokal është e pa njohur - prandaj kjo kërkesë mund 
të kushtojë me 74 milion € shtesë, duke përfshirë 
resurset për pajisje dhe udhëtim. 

Ne do të prisnim që ky burim i inspektimit të rritet çdo 
vit për të përfshirë lejet shtesë dhe funksionet e 
inspektimit, për shkak të zhvillimit të vazhdueshëm të 
objekteve të menaxhimit të mbeturinave dhe forcimin e 
legjislacionit të përgjegjësisë së prodhuesit. 

Ministritë duhet të rrisin stafin e tyre për 
menaxhimin e mbeturinave në një ekip prej së 
paku 4-10. 

Kjo është kosto e vlerësuar ndërmjet 54,000 € dhe 
122,000 €, varësisht nga niveli aktual i stafit.  
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Rekomandimet Vlerësimi i Kostos 

Komunat duhet të rrisin stafin e tyre për 
menaxhimin e mbeturinave. Si udhëzim, nivelet e 
stafit për një sistem të mirë të menaxhuar mund të 
jetë prej 1-2 Ekuivalenti me Orar të Plotë për 
komunë, duke përjashtuar çdo staf operacional 
dhe çdo staf i involvuar në monitorim dhe 
inspektim. 

Kostoja e rritjes së stafit në 3 Ekuivalenti me Orar të 
Plotë për komunë (nga vlerësimi i mesatares aktuale 
prej 1 Ekuivalenti me Orar të Plotë), dhe punësimit të 
një Ekuivalenti me Orar të Plotë-je shtesë për komunë 
për të asistuar në edukim dhe forcimin në ndërrimin e 
praktikës së deponimit të mbeturinave, vlerësohet me 
një kosto prej 1.5 milion € në vit. 

Shih Shtojcën seksioni A.2.3.2 për ndarjen e këtij resursi 
ilustrativ në shkallë dhe role. 

Stafi i ministrisë do të përfitojnë prej 
kompetencave të zgjeruara në lidhje me zbatimin e 
masave kyçe, dhe në lidhje me prokurimin në 
masën që ajo ndikon në aktivitetet e tyre (për 
shembull, në lidhje me mbeturinat e rrezikshme, 
dhe në lidhje me përkrahjen e komunave në 
paketimin dhe prokurimin e shërbimeve dhe 
objekteve të tyre). Duhet të zhvillohet një program 
i aktiviteteve trajnuese të orientuara në këto zona. 

Ngritja e rolit të trajnimit, si dhe koordinimi dhe 
shpërndarja e aktiviteteve trajnuese në gjithë 
Ministrinë, vlerësohet të kushtojë  50 mijë € për nivele 
fillestare dhe trajnime të jashtme, dhe 18.5 mijë € në vit 
për trajnime të vazhdueshme. 

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor 
duhet të fillojë një program të angazhimit me të 
gjitha komunat (kjo mund të marrë formën e një 
forumi kombëtar për shkëmbimin e përvojës dhe 
njohurive). 

 

 Trajnimin e stafit komunal dhe rajonal në 
grumbullimin, prokurimin, dhe tregjet 
ricikluese, së bashku me zhvillimin e resurseve 
të kërkuara; 

 Një program i përkrahjes financiare për 
komuna për zhvillimin dhe përmirësimin e 
riciklimitl; dhe 

 Një element në teren për të ndërtuar një 
komunitet të praktikës. 

MMPH duhet të inicojë një program për 
angazhimin e të gjitha komunave, në synimin për 
të zhvilluar një frymë bashkëpunuese në mënyrën 
se si të merret me sfidat që kanë të bëjnë me 
legjislacionin e BE-së për Mbeturina. 

Ky program është kryesisht kosto-neutral, pasi që në 
masë të madhe duhet të bëhet në rrjedhën e zhvillimit 
të strategjive dhe planeve të roleve të punës të 
mbuluara diku tjetër. Megjithatë, një zyrtar i qeverisë 
dhe një post administrativ rekomandohet për të 
koordinuar programin dhe për të ruajtur dialogun 
pozitiv me rajonet dhe komunat. Përfshirë kostot e 
udhëtimit dhe qëndrimit për takimet e rregullta me 
komunat, kjo është vlerësuar në  37 mijë €. 

Të dhënat 
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Rekomandimet Vlerësimi i Kostos 

 

Zbatimi gjithëpërfshirës i marrjes së të dhënave 
dhe skemës së monitorimit të bazuar në mënyrë 
elektronike dhe raportimin e të dhënave nga 
gjenerimi, përmes grumbullimit, dhe pastaj, tek 
pasuesit e mëvonshme të mbeturinave, si dhe 
ndërtimin, sa më shumë të jetë e mundur, në Wis. 
Përveç kësaj, a) të sigurohet se të dhënat janë 
mbledhur në bazë të asaj që është e nevojshme (si 
më sipër) dhe b) të sigurohet se komunat dhe 
operatorët e mbeturinave janë të trajnuar në 
përdorimin e saj, dhe raportimin e të dhënave në 
mënyrën e synuar. 

 

Zhvillimi i sistemit të IT është vlerësuar 1.4 - 4 milion €, 
dhe mirëmbajtja në 180 mijë € në vit. 

Një ekip prej 5 Ekuivalenti me Orar të Plotë supozohet 
të jetë e nevojshme për të menaxhuar sistemin dhe 
procesin e të dhënave, dhe të sigurojë promovimin dhe 
mbështetjen për komunat, me kosto 35 mijë € në vit. 
Sigurimi i trajnimit të duhur për komunat dhe 
operatorët do të kushtojë rreth  19 mijë €. Mund të 
ketë kursime në lidhje me qasjen ekzistuese për 
marrjen e të dhënave. Mund të ketë kosto shtesë për 
bizneset në tranzicion, por shpenzimet duhet të jenë 
më të ulëta se ajo që duhet të ndodhë pa sistemin 
elektronik. 

Caqet dhe Hiearkia e Mbeturinave 

Shkallëzimi i caqeve kombëtare poshtë në nivelin 
komunal (ose në rajonin ku më shumë se një 
komunë bashkëpunon me qëllim të planifikimit) 
dhe të nxisë gjoba në rastet kur dështojnë të 
përmbushen objektivat.  

Kostoja për këtë, në lidhje me mbeturinat komunale, 
është mbuluar në Seksionin 18.1. 

Zhvillimi i materialeve të kampanjës për ofrimin e 
informimit dhe ngritjen e vetëdijesimit në çështjet 
rreth parandalimit të mbeturinave, riciklimin, 
deponimin e sigurt të produkteve të caktuara 
(p.sh. bateritë dhe mbeturinat nga pajisjet 
elektronike dhe elektrike). 

Një shpenzim bazik prej 1.5 € rekomandohet për 
shtëpiakët, duke kushtuar në 446 k € në vit. 

Strategjia e vitit 2013 bën një buxhet prej 3 milion € për 
edukimin dhe ngritjen e vetëdijes gjatë viteve 2013-
2019, ekuivalnte me 429 k € në vit. 

Prandaj ky rekomandim është në një vijë me buxhetin 
aktual, dhe kostot shtesë janë minore. 

Për të rritur më tutje, rritja e shpenzimeve në 2€ për 
shtëpiak do të kushtonte me një shtesë prej 165 k € në 
vit. 

 

Prezantimi i taksave të produktit në qeset një 
përdorimshe dhe në artikujt e deponueshëm. 

Futja e taksave të produktit në qeset një përdorimshe 
dhe në artikujt e deponueshëm. Kanë potencial për të 
gjeneruar të ardhura për të ndihmuar në fondin e 
përmirësimit të menaxhimit të mbeturinave. Si një 
shembull, një taksë në qese plastike një përdorimshe 
prej 0,03€ është vlerësuar të kushtojë 0.5 milion € për 
të zbatuar dhe 0.25 milion € të administrojë dhe 
zbatojë, por ka potencial që të rritet deri në 3.3 milion € 
në të ardhura, dhe në anën tjetër redukton ndjeshëm 
përdorimin e tyre dhe zvogëlon kostot e dëmtimit ndaj 
ambientit të pastër. 

Përgjegjësia e Prodhuesit 
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Rekomandimet Vlerësimi i Kostos 

Kosova duhet të zbatojë masat që sigurojnë se 
caqet e përgjegjësisë së prodhuesit do të 
përmbushen në të ardhmen. Këto masa duhet të 
respektojnë parimet e propozuara në Nenin 8a të 
Kornizës Direktivë të Mbeturinave. 

Nëse përgjegjësia e prodhuesit zbatohet në një linjë me 
propozimet e Nenit 8a, atëherë rrjedh se kostot duhet 
të kalojnë tek prodhuesit dhe importuesit. Kostot totale 
të prodhuesit dhe importuesit është vështirë të 
vlerësohen në plotni, por mund të pritet të jenë nga 10-
15€ për konsumatorë shtëpiak, ose 0.3-4.5 milion € në 
periudhën e mesme deri në atë afatgjate. 
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19.0 Financimi i Shërbimeve të Menaxhimit 

të Mbeturinave 

Udhërrëfyesi përfshin masa për të siguruar se kostoja e plotë e menaxhimit të 
mbeturinave mund të mbulohet nga komunat dhe organizatat që menaxhojnë rrjedha të 
tjera të mbeturinave. Mbulimi i plotë i kostos është thelbësor për të siguruar që sistemi 
është vetë-financues dhe i qëndrueshme në afat më të gjatë. 

Në parim, në qoftë se një sistem ka nxitjet e duhura, dhe në qoftë se palët e interesit 
kanë besim se do të paguhen për shërbimet që ata ofrojnë, atëherë ka të ngjarë të jetë 
hapësirë për investime ndërmarrësie në sektorin e mbeturinave. Përveç kësaj, qeveria 
dhe pushteti lokal mund të jetë në gjendje të marrë hua në tregjet e kapitalit për të 
mbështetur investime të reja në qoftë se ato janë të besueshme. Në anën tjetër, janë në 
dispozicion burime të ndryshme të financimit, nëse qasja në financa është e kufizuar. 
Këto mund të jenë të dobishme në sigurimin se përmirësimet mund të bëhen dhe 
infrastruktura thelbësore të zhvillohet. 

Qëllimi i këtij seksioni është të përshkruaj burimet e mundshme të financimit, të ofrojë 
disa shembuj të organizatave që financojnë projektet që kanë të bëjnë me mbeturina në 
Ballkanin Përendimor, dhe disa sfida se si të fitohen këto fonde. Gjetjet e paraqitura në 
këtë seksion janë të bazuara në rishikimin e literaturës, intervistave me një numër të 
institucioneve ndërkombëtare financiare (INF) dhe organizatave operuese në Ballkanin 
Perëndimor, si dhe përvojën e ekipit të projektit. 50 

19.1 Llojet e Financimit 

Një ndarje mund të bëhet ndërmjet mënyrës në të cilën projektet afatgjate  
infrastrukturore janë financuar dhe se si shpenzimet e operimit dhe të mirëmbajtjes 
financohen. Llojet kryesore të financimit për infrastrukturën afatgjate përfshijnë: 

1) Buxheti i shtetit –Projekti mund të financohet (bashkë-financohet) direkt nga 
buxheti i qeverisë qendrore apo lokale.  

2) Kreditë –- e ofruara nga bankat komerciale, institucionet zhvillimore financiare 
bi-laterale (p.sh KfW) dhe/ose multiraterale (p.sh BERZH). Kreditë mund të 
marrin forma të ndryshme dhe kredi zhvillimore mund të merret, specifikisht, në 
natyrën e projektit të caktuar, karakteristikat e huamarrësit, dhe cili shtet është i 
përfshirë. Kreditë zhvillimore mund të jenë të 'buta' dhe të vështira' / kredi 
'komerciale': 

                                                      

 

50 Ekipi i projektit ka kontaktuar organizatat si në vijim, për intervista dhe ka biseduar me një numër të 
zyrtarëve të cilët gjenden në Ballkanin Përendimor: Banka Evropiane për Zhvillim (EBRD), Instrumenti i 
Asistencës së Para Antarësimit (IPA), Banka e Investimeve Evropiane (EIB), KfW, Fondi i Asistencës për 
Ndërmarrje të Vogla, Asistenca Teknike dhe Instrumenti i Shkëmbimit të Informacionit (TAIEX), dhe Banka 
Botërore. 



  153 

 Kreditë e buta – këto janë kredi të ofruara në normat e interesit më poshtë se 
normat që mbizotërojnë në treg, dhe shpesh janë të kombinuara me stimuj të 
tjera të tilla si grantet apo subvencionet. Kushtet e shlyerjes mund të jetë më 
fleksibile, për shembull, grejs periudha mund të jepet për një afat kohor pasi 
të jetë kryer projekti, dhe koha me të cilën kredia duhet të kthehet duhet të 
jetë më e gjatë sesa për kreditë e forta. 

 Kreditë e vështira/komerciale – Këto janë kredi që reflektojnë tregun aktual 
të normave të interesit. Norma e interesit mund të jetë fikse ose mund të jetë 
një normë lëvizëse. Kushtet e kthimit janë kryesisht më të shtrënguara sesa 
ato të kredive të buta. 

3) Garantuesit – Garantuesit - që janë nga institucionet financiare bi-laterale dhe / 
ose mulit laterale. Garantuesi në mënyrë efektive nënkupton se garantuesi do të 
marrë përgjegjësinë për detyrimet financiare të një organizate në qoftë se ajo 
nuk mund të përmbush ato për ndonjë arsye të veçantë. Garantuesi mund të jetë 
i natyrës "e të gjithë rrezikut ', ose 'e rrezikut të pjesshëm", kushtet që i 
referohen në atë masë në të cilën përgjegjësia është marrë nga garantuesi. 

4) Grantet – është një fond që nuk kërkon kthim apo të shlyhet. Grantet janë dhënë 
nga qeveria qendrore për organet rajonale apo lokale, si dhe nga agjencitë 
kombëtare të donatorëve (p.sh. JICA, GIZ, USAID, SIDA), organizatat  
ndërkombëtare (p.sh. Europe Aid, të BE-së), dhe, në një masë më të vogël, IFN 
(disa IFN ofrojnë grantet si pjesë e një kredie për të ndihmuar në sigurimin se 
strukturat e nevojshme janë në funksion, për të siguruar se kredia mund të 
kthehet). 

5) Financimi i Kapitalit Publik - BERZH-a, për shembull, mund të marrë një pjesë të 
kapitalit të vet duke filluar nga 2 milionë € deri në 100 milionë € euro në industri, 
infrastrukturë dhe sektorin financiar, nëse pritet që do të ketë një kthim të 
përshtatshëm të investimit. IFN do të priren për të marrë vetëm një pjesë të 
vogël të aksioneve dhe do të ketë një strategji të qartë të daljes. 

6) Financimi Privat i Kapitalit - njësoj si më sipër, por financat e kapitalit sigurohen 
nga sektori privat i cili zakonisht investon për një periudhë të shkurtër kohe me 
një strategji të qartë të daljes që do të lejojë një normë të kthimit të investimit 
me rrezik (dhe objektivat e investitorit). 

7) Skema e përgjegjësisë së zgjeruar të prodhuesit - siç është përmendur më sipër, 
në skema të tilla, prodhuesit të cilët vendosin produktet e tyre në treg u kërkohet 
të financojnë menaxhimin e produkteve të tyre në fund të jetëgjatësisë së 
produktit (p.sh. kostot e grumbullimit dhe kostot e trajtimit/deponimit). Fondet e 
prodhuesit mund të përdoren - direkt, ose indirket - për të investuar në 
përmirësimin e menaxhimit të mbeturinave për të arritur përmbushjen e caqeve 
të riciklimit. Kjo mund të jetë burimi kryesor (nëse jo, i vetmi I kërkuar) i 
financimit për të mbuluar shpenzimet e grumbullimit dhe infrastutkturës së 
trajtimit për një numër të rrjedhave të mbeturinave (p.sh. paketimin, bateritë 
dhe akumulatorët, MPEE dhe AM).  

Burimet e mësipërme të financimit mund, me arsye (dhe brenda rregullave të 
përcaktuara nga financuesit), të përdoren në mënyra të ndryshme. Ato nuk janë 
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reciprokisht ekskluzive dhe ndonjëherë janë të kombinuara shpesh në formën e 
bashkimit ose të bashkë-financimit. Një financues mund të kombinojë disa mekanizma të 
financimit ose të lehtësojë bashkëfinancim nga institucione të tjera. Roli i financuesit 
kryesor mund të jetë të mobilizojë kapitalin e brendshëm dhe të jashtëm dhe futjen e 
huamarrësit në tregun ndërkombëtar kreditor, në mënyrë që të maksimizojë fondet dhe 
për të krijuar strukturat e duhura të financimit. IFN shpesh financojnë vetëm disa 
projekte, ku përfshirja e tyre është kritike për hapjen e burime tjera të financimit, sesa 
në situatat kur ata thjesht zëvendësojnë financat private. Kjo është një pikë e 
rëndësishme të theksohet pasi që për shumë investime, qeveritë (dhe autoritetet 
lokale), të marrin kredi si të vetme (veçanërisht në qoftë se kostoja e huamarrjes mund 
të jetë e ulët), ose për të krijuar marrëveshje PPP për të siguruar se ofertuesit financojnë 
vetveten. Me fjalë të tjera, rruga e "donatorëve", në të cilën qeveritë kërkojnë financime 
të projekteve nga burime të ndryshme për të financuar projektet direkt, paraqet një prej 
një numër të opsioneve të mundshme për qeveritë. Në të vërtetë, me zhvillimin e 
sistemit, dhe pasi që implementimi dhe zbatimi përmirëson nivelin e sektorit në shtetin e 
caktuar, kështu financuesit kanë më shumë gjasa për të marrë qëndrimin se gjenerimi i 
të ardhurave është më i sigurt. 

19.2 Burimet e Financimit  

Tabela 19-1 jep disa shembuj të IFN dhe burimet e financimit që aktualisht veprojnë në 
Ballkanin Perëndimor dhe të cilat janë të njohura në financimin e projekteve që kanë të 
bëjnë me mbeturinat dhe aktivitetet ndërlidhëse. Qëllimi është të nënshkruhen burime 
të ndryshme të financimit dhe të identifikohen disa nga kërkesat kryesore në sigurimin e 
burimeve të financimit nga këto institucione. Ka banka të shumta zhvillimore, agjenci të 
donatorëve, investitorë privat dhe IFN që veprojnë në Ballkanin Perëndimor dhe kjo nuk 
është e lista e fundit. Për shembull, Banka e Investimeve Nordike nuk ka qenë e përfshirë 
këtu edhe pse ajo mund të, njësoj si banka Gjermane për zhvillim KFW, financojë 
projektet të ndërlidhura me mbeturina (për aq kohë sa ekipi i projektit është i 
vetëdijshëm, Banka e Investimeve Nordike ka financuar një projekt të 
telekomunikacionit në Serbi) . Të gjitha organizatat të paraqitura në Tabelën 19-1 
veprojnë në të gjithë gjashtë shtetet që janë të përfshira në këtë studim. Shumica e tyre 
kanë zyrtarë bazuar në rajonin të cilët mund të kontaktohen lehtë për informacion dhe 
të dhëna të mëtejshme në lidhje me shërbimet që ato ofrojnë. 

Organizatat e listuara në Tabelën 19-1 kanë investuar një mori projektesh, shumica prej 
të cilave, duke pasur parasysh përhapjen e deponimit ilegal dhe deponive jo-sanitare, 
janë fokusuar në ndërtimin e deponive sanitare të cilat janë në përputhshmëri me 
standardet e BE-së, dhe mbylljen e atyre të vjetrave. Megjithatë, investimet janë bërë 
gjithashtu për riciklimin e projekteve të ndërlidhura. BRZH për shembull, ka dhënë 2 
milion € të kapitalit financiar për të mbështetur prodhuesin më të madh në Shqipëri të 
kartonit të valëzuar dhe paketimin. Fondet janë përdorur për të përkrahur prodhimin e 
linjave të reja të letrave të ricikluara dhe në themelimin e rrjetit të riciklimit të letrave në 
tërë Shqipërinë. Fondet kanë ndihmuar kompaninë në shkurtimin e kostove duke 
zvogëluar varësinë e kompanisë në importin e letrave në procesin e saj të prodhimit. INF 
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gjithashtu kanë investuar në një numër të projekteve komunale ku ata kanë investuar në 
infrastrukturën e grumbullimit, si automjetet dhe stacionet e transferit. 

Shtojca A.3.0 përmbledh, për të gjithë nga gjashtë shtetet e përfshira në këtë studim, një 
numër të projekteve relevante që janë financuar nga disa organizata të paraqitura në 
Tabelën 19-1. Kjo nuk ka për qëllim të paraqesë një listë të plotë të projekteve, por 
thjesht synon që të ofrojë një pamje të përgjithshme të llojeve të projekteve që janë 
financuar në Ballkanin Përendimor. 
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Tabela 19-1: Shembuj të Opsioneve të Mundshme Financuese në Ballkanin Perëndimor 

Emri i Fondit Financiar 
Lloji i Financimit 

Financuesi Përshkrimi i Përgjithshëm Buxheti Total 
Grante Kredi 

Banka Evropiane për 
Rikonstruim dhe Zhvillim 
(BERZH) 

  BE 

BERZH ofron produkte financiare për 
secilin klient. Klientët e mundshëm duhet 
të demonstrojnë se projektet e 
propozuara, ose bizneset, i plotësojnë 
kërkesat minimale që të jenë të ligjshëm 
për t'u konsideruar në përfshirjen e 
BERZH. BERZH mbulon një numër të 
sektorëve duke përfshirë infrastrukturën 
komunale dhe energjinë. 

Buxheti total për 
Ballkanin Përendimor 
883 milion € në vitin 
2015 (1,003 milion € në 
vitin 2014). 

Banka Investimeve 
Evropiane (BIE)   Tregjet Financiare 

Huamarrësi më i madh bilateral dhe 
huadhënësi sipas volumit në BE, ata 
ofrojnë financa dhe ekspertizë për 
projekte të investime të mira dhe të 
qëndrueshme të cilat kontribuojnë për të 
quar më tej objektivat e politikave të BE-
së. 

BERZH përkrah projektet që kanë 
kontribut të madh në rritjen dhe 
punësimin në Europë. Aktivitetet e 
fokusuara në katër zona të prioriteteve 
duke përfshirë mjedisin dhe klimën dhe 
infrastrukturën  

BIE ka nënshkruar kredi 
në vlerë prej 381 milion 
€ në vitin 2014 dhe ka 
bërë disbursim  prej 452 
milion €. Shih Figurën 
19-1 më poshtë për 
investimet e bëra 
ndërmjet 2010 dhe 
2014. 
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Emri i Fondit Financiar 
Lloji i Financimit 

Financuesi Përshkrimi i Përgjithshëm Buxheti Total 
Grante Kredi 

Instrumenti i Asistencës 
së Para Antarësimit (IPA)   BE 

Financimi nën këtë umbrellë ofrohet 
përmes pesë "komponentëve". Një prej 
komponentëve është zhvillimi regjional - 
duke ofruar mbështetje në transport, 
infrastrukturën mjedisore dhe rritjen e 
konkurrencës dhe zvogëlimin e 
pabarazive rajonale. Ndryshe nga disa IFN 
të listuara në këtë tabelë, IPA ofron fonde 
të gjera për asistencë teknike. 

IPA II 11.7 miliard € për 
periudhën 2014-2020. 
Përfituesit aktual: 
Shqipëria, Bosnja dhe 
Hercegovina, Ish 
Republika Jugosllave e 
Maqedonisë, Kosova, 
Mali i Zi, Serbia dhe 
Turqia. 

KfW Banka Zhvillimore   Tregjet Financiare, qeveria 
federale Gjermane 

KfW është bankë zhvillimore e pronësisë 
së Qeverisë Gjermane. Ajo ofron 
financime për qeveritë, ndërmarrjet 
publike dhe NVM. E bënë këtë përmes 
kredive promocionale, kredive të buta 
dhe granteve. 

Në 2013 banka  
zhvillimore KfW kishte 
një buxhet total prej 1.8 
miliard € dhe angazhime 
totale prej 5.3 miliard €.  
Prej tyre, fondi i buxhetit 
që mbulon Evropën dhe 
kaukazin është 83 milion 
€ (5%), me angazhime 
totale prej 721 milion € 
(14%). 
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Emri i Fondit Financiar 
Lloji i Financimit 

Financuesi Përshkrimi i Përgjithshëm Buxheti Total 
Grante Kredi 

Agjencia Japoneze për 
Bashkpunim 
Ndërkombëtar (JICA) 

  Qeveria Japoneze dhe 
investitorët 

JICA synon të kontribuojë në promovimin 
e bashkëpunimit ndërkombëtar gjithashtu 
dhe në zhvillimin e mirë të Japonisë dhe 
ekonomisë globale duke mbështetur 
zhvillimet socio-ekonomike, përmirësimin 
e  stabilitetit ekonomik e regjioneve në 
zhvillim. 

Buxheti total global 7 
trilion e 877 miliard Yen 
(15.5 miliard €) për vitin 
fiskal 2014. 51 

Agjencia Suedeze për 
Bashkëpunim 
Ndërkombëtar (SIDA) 

  Qeveria Suedeze 

Strategjia e SIDA për 2014-2020 në 
Ballkanin Perëndimor është bazuar në tre 
fusha kryesore: 1. Zgjerimin e integrimit 
ekonomik me EU dhe zhvillimin e tregut 
ekonomik; 2. Përforcimin e demokracisë, 
respekt më të madh për të drejtat e 
njeriut dhe shtete më të zhvilluara nën 
sundim të ligjit; dhe 3. Një mjedis më të 
mirë, zvogëlimin e ndikimit në mjedis dhe 
zgjerimin e interesimit për ndryshimet 
klimatike. Si agjenci zhvillimore SIDA ka 
themeluar një numër të projekteve të 
cilat kanë qenë të fokusuara në 
mbështetje teknike sesa vetëm në 
projekte të investimeve kapitale. 

Alokimi i SIDA për 
Ballkanin Perëndimor 
ishte 470 milion SEK 
(50.8 milion €) në vitin 
2013. 52 

 

                                                      

 

51 Konvertimi i valutave financiare përmes www.xe.com me 9 Qershor 2016, SEK 1 = €0.108029. 
52 Konvertimi i valutave financiare përmes www.xe.com me 9 Qershor 2016, SEK 1 = €0.108029. 

http://www.xe.com/
http://www.xe.com/
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Lloji i Financimit 

Financuesi Përshkrimi i Përgjithshëm Buxheti Total 
Grante Kredi 

Asistenca Teknike dhe 
Instrumenti i 
Shkëmbimit të 
Informacionit (TAIEX) 

  
Komisioni Evropian / statusi i 
anëtarëve të EU 

TAIEX përkrah administratat publike në 
kontekstin e përafrimit, aplikimin dhe 
forcimin e legjislacionit të BE si dhe 
ndihmesën në shpërndarjen e praktikave 
të mira të BE-së. Në masë të madhe 
udhëhiqet dhe ofron ekspertizë të 
përshtatshme për të adresuar çështje  në 
një njoftim të shkurtër në tri mënyra: 
seminare, misione të ekspertëve dhe 
vizita studimore. 

38.5 milion € 2006-2013 
në tërë BE 

Korniza e Investimeve të 
Ballkanit Perëndimor 
(KIBP) 

  

Komisioni Evropian (KE); 
Këshilli i Evropës; 
Banka Zhvillimore(CEB);  
Banka Evropiane për 
Rikonstruim dhe Zhvillim 
(BERZH); 
Banka Investuese Evropiane 
(BIE); KfW, Banka Botërore 
(BB) 

Kjo siguron një strukturë të përbashkët të 
grantit dhe një strukturë të përbashkët të 
kreditimit në Ballkanin Perëndimor. 
Objektiva është të thjeshtohet aksesi në 
kredi duke bashkuar dhe koordinuar 
burimet e ndryshme të financave dhe 
asistencës teknike, me një fokus në 
sektorin e infrastrukturës, duke përfshirë 
menaxhimin e mbeturinave. 

 

335.4 milionin € grante 
me (indikative) 7.1 
miliard € kredi për vitet 
2008-2014. 
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Financuesi Përshkrimi i Përgjithshëm Buxheti Total 
Grante Kredi 

Grupi i Bankës Botërore   

Grupi i Bankës Botërore 
përbëhet nga pesë organizata: 
Banka Ndërkombëtare për 
Rikonstruim dhe Zhvillim 
(IBRD-BNRZH); Asociacioni për 
Zhvillimin Ndërkombëtar 
(IDA-AZhN); Korporata 
Financiare Ndërkombëtare 
(IFC-KFN); Agjencia 
Garantuese e Investimeve 
Multilaterale (MIGA-AGIM) 
dhe Qendra Ndërkombëtare 
për Zgjedhjen e 
Mosmarrëveshjeve të 
Investimeve (ICSID-QNZM). 

Asistenca financiare dhe teknike në 
zhvillimin e shteteve në tërë botën. Ata 
ofrojnë kredi me interes të ulët, nga zero 
deri në interesa të ulëta, dhe grante në 
zhvillimin e shteteve. Ata mbështesin një 
rrjet të gjerë të investimeve në fusha si 
edukimi, shëndeti, administrata publike, 
infrastruktura, zhvillimin e sektorit 
financiar dhe privat, bujqësi, dhe mjedis si 
dhe menaxhimin e resurseve mjedisore. 
Disa projekte financohen me qeveritë, 
institucionet tjera multilaterale, bankat 
komerciale, agjencitë e kreditit të 
eksportit, dhe investitorët e sektorit 
privat. Ata gjithashtu  mbështesin ose 
lehtësojnë financimin përmes fondeve të 
mirëbesimit me donatorët bilateral dhe 
multilateral. 

 

42.5 miliard US$ në vitin 
2015 (buxheti 
mbarëbotëror) 
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Raportohet se BIE është institucioni financiar lider në Ballkanin Perëndimor dhe ka 
operuar në regjion prej mesit të viteve 1970-ta. Përgjatë dhjetë viteve të fundit banka ka 
financuar projekte totale në vlerë prej 6.8 miliard € dhe tani po punon ngushtë me 
Kornizën e Investimeve të Ballkanit Perëndimor (KIBP). 53 Vlera e kredive të nënshkruara 
dhe disbursimi i bërë nga BIE ndërmjet 2010 dhe 2014 është paraqitur në Firgurën 19-1. 

Figure 19-1: Kreditë e Nënshkruara dhe Disbursimet në Ballkanin 
Përendimor ndërmjet viteve 2010 deri në 2014 (milion €) 

 

Burimi: Banka e Investimeve Europiane (2015) BIE në Ballkanin Përendimor, Shkurt 2015, 
www.eib.org/attachments/country/factsheet_western_balkans_2014_en.pdf 

 

19.3 Kriteret e Financimit 

Disa IFN kanë definuar një prag minimal për shumën e kredisë. Vlera minimale për një 
kredi nga BERZH, për shembull, është raportuar të jetë 5 milion €, edhe pse kjo mund të 
jetë më e vogël në disa shtete. 54 Diskutimet me zyrtarët e IFN në Ballkanin Perëndimor 
kanë sugjeruar se ka fleksibilitet në vlerën minimale të kredive dhe se ato përshtaten me 
kontekstin e specifikave brenda secilit shtet. Një numër i projekteve kanë financuar disa 
projekte të shërbimeve komunale të cilat, nëse kombinohen me shërbimin e 

                                                      

 

53Banka e Investimeve Evropiane (2015) BIE në Ballkanin Perëndimor, Shkurt 2015, 
www.eib.org/attachments/country/factsheet_western_balkans_2014_en.pdf 

54 Banka Evropiane për Rikonstruim dhe Zhvillim (2013) Udhëzim në Financimet e BERZH, Shtator 2013, 
www.ebrd.com/downloads/research/factsheets/guidetofinancing.pdf 

2010 2011 2012 2013 2014

Kredite e nënshkruara €914 €1,034 €671 €656 €381

Disbursimi €585 €859 €839 €719 €452
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mbeturinave, mund të ndihmojnë në rritjen e madhësisë së përgjithshme se çka mund të 
jetë projekt i vogël. Po kështu, shumë projekte gjithashtu punojnë në dy ose më shumë 
komuna apo rajone në investimet e një shkallë të madhe. 

Çdo projekt i menaxhimit të mbeturinave që kërkon të financohet nga financimet 
ndërkombëtare  i nevojitet të demonstrojë se një numër i kritereve është plotësuar në 
mënyrë që të jetë në gjendje të përkrahet dhe të japë dhënësit të kredisë besim në 
investimin e tyre. Kritere specifike mund të ndryshojnë nga institucioni në institucion, 
por elementet esenciale janë si në vijim: 

 Kredia duhet të jetë mbi një prag të caktuar minimal; 

 Projekti duhet të përftojë nga ekonomia lokale; 

 Projekti duhet të plotësojë standardet e bankave kombëtare dhe standardet 
mjedisore, dhe shpesh më kërkues në standarde të BE-së. Projekti duhet të 
jetë në gjendje të marrë pëlqimet dhe lejet e nevojshme; 

 Sponsori i projektit duhet të demonstrojë se hulumtimi i tregut është bërë 
duke përfshirë një analizë për kushtet aktuale; 

 Planet zbatuese, duhet të zhvillohen duke përfshirë detaje të çdo asistence 
teknike të kërkuar; 

 Duhet të identifikohen burime shtesë të financimit;  

 Kontabiliteti i plotë i kostos. Shpenzimet kapitale dhe shpenzimet operative 
të nevojshme për kohëzgjatjen e projektit nevojiten të vlerësohen në plotni. 
Shpenzimet operative në veçanti nevojiten të definohen saktë dhe të ndahen 
nda shërbimet, veçanërisht ku ofrohen së bashku me shërbimet tjera 
komunale si uji dhe energjia elektrike; dhe   

 Mbulimi i plotë i kostos; dhënësi i kredisë do të kërkojë të sigurohet se 
shpenzimet operative janë të qëndrueshme, dhe kështu, huamarrësi do të 
jetë në gjendje të kthejë kredinë. 

Informacione shtesë që duhet të merren për çdo kredi, janë: 

 Valuta e kredisë; 

 Rreziku i kredisë dhe kush do të mbajë këtë rrezik; 

 Forma e sigurimit të kredisë p.sh. nëse sigurohet kundrejt aseteve, aksioneve 
ose ekuiteteve (shumica e IFN mund të marrin aksionet si siguracion, por 
gjithmonë do të sajojnë një strategji të daljes, që të zbatohet gjatë një 
periudhe të caktuar kohore); dhe  

 Kohëzgjatja e kredisë - e cila mund të varirojë nga në periudhë një vjeçare 
deri në 25 - 30 vite (ose më shumë). 

19.4 Sfidat në Financimin e Infrastrukturës së   
       Mbeturinave 

Ka një numër të sfidave që ballafaqohen shtetet e Ballkanit Perëndimor për të fituar 
qasje në fondacione për përmirësimin e menaxhimit të mbeturinave. Është raportuar se 
janë shumë fonde në dispozicion për t'u investuar në rajon, por faktorët kryesor kufizues 
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është mungesa e projekteve të qëndrueshme dhe praktike që mund të ofrojnë nivel të 
arsyeshëm të sigurisë që kredia mund të kthehet përgjatë kohës. 

Disa prej sfidave kryesore të identifikuara në literaturë dhe përmes intervistave me 
zyrtarët, janë përmbledhur më poshtë: 

 Mungesa e Kontabilitetit të Plotë të Kostos (KPK) - një sfidë në shumicën e 
shteteve të Ballkanit Perëndimor është se shumë rajone / komuna nuk kanë 
ide të qartë se sa aktualisht kushton grumbulli të mbeturinave dhe shërbimet 
e trajtimit / deponimit (p.sh sepse ato janë të inkorporuara me shërbimet 
tjera siç janë uji dhe ujërat e zeza). Në shumicën rasteve, ka edhe më pak 
qartësi për investimet e ardhshme që nevojiten për t'u siguruar se 
infrastruktura e grumbullimit dhe trajtimit mund të ofrojë performancën e 
nevojshme për të arritur caqet e BE-së në riciklim. KPK është esenciale për të 
kuptuar sasinë që nevojitet të mbulohet në mënyrë që të ofrohen shërbimet 
aktuale dhe të investohet në përmirësimet / zhvillimet e ardhshme. KPK është 
një qasje sistematike në identifikimin, kalkulimin dhe raportimin e kostos 
aktuale të menaxhimit të mbeturinave komunale. KPK merr për bazë 
shpenzimet e kaluara dhe të ardhshme, mbështet shpenzimet e shërbimit, 
dhe shpenzimet e operimit. KPK ndihmon në marrjen e vendimeve për 
menaxhimin e mbeturinave lokale, për të përmirësuar efiqiencën e 
shërbimeve, dhe plan më të mirë për të ardhmen. KPK gjithashtu mund të 
ndihmojë për të punuar informacionet detaje të kostove që duhet të 
komunikohen me publikun, kur normat rriten për të mbuluar kosto e plota, 
me një formë që rritja të bëhet e pranueshme për konsumatorët shtëpiak. 
Informacionet detaje të kostove gjithashtu do të jenë të nevojshme nëse 
qeveria lokale i vë së bashku në aplikim për një kredi nga një institucion 
financiar. 

 Mungesa e mekanizmave për mbulimin e kostos - menaxhimi i suksesshëm i 
mbeturinave kërkon, ndër të tjera, grumbullimin e mjaftueshëm dhe të 
qëndrueshëm të mbeturinave, transferimin, trajtimin dhe infrastrukturën e 
deponimit. Në mënyrë që sistemet e menaxhimit të mbeturinave të bëhen 
me të vërtetë të qëndrueshme është shumë e rëndësishme që qeveria, 
rajonet dhe komunat të jenë në gjendje për të siguruar që të ardhurat e 
nevojshme për të mbështetur modelin financiar të jenë të mjaftueshme. Kjo 
është thelbësore për të siguruar se investimet e nevojshme mund të bëhen 
në grumbullimin e / infrastrukturës së trajtimit si dhe në mbrojtjen e mjedisit 
(p.sh duke rehabilituar deponi dhe goditjen e aktiviteteve të paligjshme). Në 
të vërtetë, ky është komponent kryesor i çdo sistemi të menaxhimit të 
mbeturinave, rëndësia e të cilave nuk duhet të nënvlersohet. Përveç kur 
grantet janë në dispozicion, mbulimi i plotë i kostos për shërbimet e 
mbeturinave komunale është një çështje që ka nevojë për vëmendje 
urgjente.  

 Sigurimi se investimet janë të qëndrueshme dhe mund të gjenerojnë një 
nivel të duhur të kthimit – Kjo është e lidhur ngushtë me ato më lartë dhe 
eksperienca në këtë fushë ka qenë shumë e përzier në Ballkan. Ka një numër 
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shembujsh ku investimet janë bërë në projektet që nuk mund të zhvillojnë një 
rrjedhje të qëndrueshme të të ardhurave në periudhën afatmesme deri në 
afatgjate. Kjo kompromenton aftësinë e çdo projekti për të shlyer kreditë. 
Është thelbësore të vendosen mekanizma që sigurojnë se kthimi i kredisë dhe 
pjesëmarrjes së financuesve mund të mbështetet përmes të hyrave nga, për 
shembull, tarifat e përdoruesve, shitjet e materialeve, shitjet e energjisë, etj. 
Disa prej kredive të lëshuara në disa shtete përfshijnë një grejs periudhë para 
para se kredia të fillojë të shlyhet. Kjo lejon kohë për objektet të bëhen 
operacionale dhe / ose në mënyrë që të vendosen mekanizmet e duhur për 
mbulimin e kostos. 

 Njohuri të vogla rreth IFN dhe donatorëve - mungesa e njohurive për 
opsionet e fondeve të disponueshme nënkupton se mundësitë për të siguruar 
investime të jashtme mund të mungojnë. 

 Identifikimi i projekteve adekuate dhe përvoja e kufizuar në përgatitjen e 
projekt propozimeve për IFN - si pasojë e resurseve të limituara dhe 
njohurive të vogla është sfiduese të gjenden njerëzit e duhur me aftësi për të 
identifikuar projektet e duhura, dhe të ndërmarrin punët përgatitore të 
nevojshme. 

 Pronësia e pasigurt e Projektit - ndarjet e paqarta të përgjegjësisë ndërmjet 
departamenteve qeveritare / agjencive të ndryshme dhe marrjen e 
vendimeve ad hoc mund të çojë në pronësi pasigurt të projekteve. Për 
shembull, komunat shpesh nuk kanë kapacitet për të zhvilluar studime 
fizibiliteti dhe të merren me projektin nga fillimi deri në fund. Ata mund, pra, 
të jenë të varur nga qeveria kombëtare për të ndërmarrë / ndihmojnë me 
këtë punë e cila mund të çojë në konflikte dhe sfida me koordinimin dhe 
pronësinë e projekteve. Kjo mund të bëjë më të vështirë sigurimin e 
mbështetjes së nevojshme politike nga autoritetet komunale. 

 Çështjet institucionale - këto mund të paraqesin sfida shtesë për menaxhimin 
e projekteve të mbeturinave të ngurta. Për shembull, marrja e tokës mund të 
jetë një proces i ngadalshëm i cili mund të ndikojë negativisht në përgatitjen 
kohore të projektit / dorëzimin e tij. 

 Aftësitë teknike dhe gjuhësore - kufizimet në këto fusha mund t'a bëjnë të 
vështirë të shikohet projekti përmes disa fazave nga fillimi, përmes dorëzimit, 
dhe në fund në fazën e operimit. 

 Sigurimi se projektet mund të menaxhohen në mënyrë të duhur për një 
periudhë të gjatë kohore - një çështje me një numër të IFN është se ata 
investojnë në infrastrukturën e re, por shpesh nuk i japin vëmendje të 
mjaftueshme për menaxhimin afatgjatë dhe mirëmbajtjen e objekteve që ata 
financojnë . Investitorët duhet, në përgjithësi, të sigurohen që objektet e 
ndërtuara rishtas të mbeten të qëndrueshme dhe mos të hyjnë në një gjendje 
të keqe vetëm disa vjet pasi ato kanë përfunduar. Ndonjëherë kjo është për 
shkak të strukturës të papërshtatshme të projekteve, sidomos ku objektet 
janë transferuar për operatorët vendor me njohuri të pamjaftueshme për të 
operuar me to. Struktura ndërto-zotëro-transfero (NZO) gjithashtu qon në 
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kontraktorë që ndërtojnë objekte të pa përshtatshme (veçanërisht nëse nuk 
ka stimuj kontraktual që ndërlidhen me performancën).  

 'Hapësira fiskale' e limituar -  Një çështje tjetër po ashtu duket të jetë 
kapaciteti i vendeve të Ballkanit Perëndimor për të absorbuar kreditimit në 
krahasim me nivelin e nevojës. Për aq kohë sa kapacitet për të zhvilluar dhe 
për të përgatitur projekte janë të kufizuara, atëherë rrjedha e financave do të 
kufizohet. Projektet mund të marrin një periudhë shumë të gjatë kohore për 
t'u përgatitur. Në situata të tilla,shfaqet një proces i prioriteteve (implicite 
ose eksplicite) në aspektin e vendosjes se si investimet duhet shpërndarë në 
sektorë të ndryshëm (p.sh. transport, energji, arsim, mjedis dhe kështu me 
radhë). Sipas Komisionit Evropian, "Investimet në rajon janë të kufizuara në 
mënyrë të konsiderueshme për shkak të kapaciteteve të huamarrjes apo' 
hapësirë fiskale'' Në një rishikim të performancës së Kornizës Ballkanit 
Perëndimor Investimeve, është rekomanduar që: 

" ... rritja mundet në mënyrë efektive të stimulohet duke rishikuar 
konceptin e hapësirës fiskale. Kommisioni Europian duhet të iniciojë një 
dialog për të lehtësuar politikat me shtetet BP [Ballakani Përendimor] 
dhe institucionet ndërkombëtare financiare dhe monetare, gjithashtu 
edhe donatorët bilateral, për të rritur hapësirën e investimeve (aftësinë 
për të marrë hua) që janë shumë të nevojshme dhe ekonomikisht të 
qëndrueshme." 55 

Sigurisht se duhet të ketë të investime që duhet ndërmarrë për zhvillimin e deponive të 
reja, përmirësimin e atyre ekzistuese për të cilat përmirësimi është një opsion, si dhe 
mbylljen dhe zgjidhjen e problemeve për të tjerat (kjo duke qenë një kusht kryesor për 
deponitë e reja të mbulojnë kostot e tyre të plota). Vendet e rajonit gjithashtu kanë 
probleme të mëdha me mbeturinat e rrezikshme, dhe kanë të bëjnë me pikat e nxehta të 
lidhura me aktivitete industriale në të kaluarën (dhe disa aktuale). 

Përveç këtyre investimeve, një nga sfidat më të cilat përballen ata që duan të 
mbështesin projekte në vendet e Ballkanit Perëndimor, si dhe shtetet vetveten, është se 
në qoftë se ata duan të përmirësojnë ndjeshëm normat e riciklimit dhe për të shkuar më 
afër përafrimit të legjislacionit të BE-së, ata do të duhet të intensifikojë përpjekjet për të 
ndarë mbeturinat. Kjo vlen jo vetëm për materialet tashmë të theksuara në Direktivën e 
Kornizës së Mbeturinave, por, duke pasur parasysh objektivat që janë propozuar të  
rishikohen në Direktivë, dhe dispozitat e  propozuara të Nenin 22 në lidhje me 
grumbullimin e diferencuar të biombeturinave, gjithashtu në biombeturina (e cila 

                                                      

 

55 Komisioni Evropian (2015) Vlerësimi i Korniza e Investimeve të Ballkanit Perëndimor (KIBP) – Raporti 
Final Vlerësues, Dhjetor 2015, 
http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/financial_assistance/phare/evaluation/2015/2014_352812_1_final
_evaluation_report.pdf 

http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/financial_assistance/phare/evaluation/2015/2014_352812_1_final_evaluation_report.pdf
http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/financial_assistance/phare/evaluation/2015/2014_352812_1_final_evaluation_report.pdf
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zakonisht përbën 50% apo më shumë të mbeturinave komunale në rajon). 56  Theksi i 
ndryshimit në shërbimet e menaxhimit të mbeturinave ka të ngjarë të jetë në shërbimin 
e grumbullimit, jo në investime të mëdha kapitale. 

Shumica e donatorëve dhe IFN- duke përfshirë Komisionin Evropian - kanë shumë pak 
mënyra për të kontrolluar të dhënat në investimin e projekteve të cilat ofrojnë shkallë të 
lartë të riciklimit përmes grumbullimit të diferencuar. Përkundrazi, tendenca ka qenë për 
të mbështetur projekte kapitale nëpërmjet kredive (dhe granteve). Natyra e shërbimeve 
të grumbullimit të mirë-projektuar është se pjesa më e madhe e shpenzimeve mund të 
mos jenë ato për të cilat financat janë të përshtatshme: kjo mund të jetë rasti i 
automjeteve dhe kontejnerëve, ose kur janë të nevojshme objektet për trajtimin e 
biombeturinave, ose kur qendra të caktuara të riciklimit dhe parqet me kontejnerë ose 
për depo / objekte të mbeturinave me shumicë / stacionet e transferimit. Këto nuk janë 
domosdoshmërisht investime të mëdha, dhe ato nuk mund të jenë tërheqëse për disa 
financues. Në çdo rast, përveç nëse këto lloje të pajisjeve janë duke u financuar përmes 
granteve (në krahasim me kredi), atëherë mekanizmi për mbulimin e kostos dhe 
shlyerjes duhet të jetë i qartë, dhe kjo duhet të bëhet me mbledhjen e të hyrave nga 
banorët dhe bizneset. Kjo potencialisht do të jetë përmes sistemit të taksave lokale / 
kombëtare (në vend që të kërkohet arkëtimi i faturave nga ofruesit e shërbimeve, siç 
është e zakonshme sot). 

Në përgjithësi, dhe sidomos duke pasur parasysh mënyrën aktuale (dhe efikasitetin e 
ulët) të mbulimit të kostos për mbeturinat komunale në tërë rajonin, shtetet e rajonit 
nuk ia kanë bërë të qartë komunave se në çfarë mund të jetë ndryshimi në rrjedhën e 
nevojshme të të ardhurave. Po ashtu, komunat do të jenë të vetëdijshme se për të bërë 
ndryshimet për të cilat po u imponohet që t'i bëjnë, kostoja e menaxhimit të 
mbeturinave do të rritet, e cila shfaq nevojën për gjeneruar të hyra shtesë.  

19.5 Përmbledhje 

Ka një mori organizatash të cilat aktualisht investojnë në Ballkanin Perëndimor. Bisedat 
me një numër të IFN dhe fondeve të BE-së kanë theksuar rëndësinë e mbulimit të kostos 
së plotë për të siguruar se aty ku sigurohen kreditë, ato të mund të kthehen, dhe 
qëndrueshmëria afatgjate e projekteve të jetë e sigurt. 

Historikisht, shumë pak është bërë për të siguruar se mekanizmat janë vënë në vend për 
të siguruar që menaxhimi i vazhdueshëm i objekteve të ndërtuara rishtas / shërbimeve 
nuk çojnë në rënien e tyre të shpejtë. Mësimet duket se janë mësuar në këtë drejtim dhe 
qasja rigoroze për zhvillimin e projekteve të reja dhe shikimi me vigjilencë se stafi lokal 
dhe rajonal të përgatitësin projekte të një standardi të përshtatshëm. Megjithatë, ka 

                                                      

 

56 Legjislacioni i propozuar i Komisioni për gjashtë Direktiva mund të gjendet këtu: Komisioni Evropian 
(2016) Strategjia e Ekonomisë Qarkore, Data e Qasjes: 7 Maj 2016, e Mundshme në: 
http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.htm 

http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.htm
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ende prova të projekteve të strukturuara në mënyrë të papërshtatshme të cilat 
financohen në rajon. 

Nga ana e donatorit, qasjet aktuale dhe ato të kaluara theksojnë një numër të çështjeve: 

 Do të ishte e dobishme nëse komuniteti i donatorëve të jetë më shumë 
përgjegjës për, dhe të kuptuarit e, nevojat e vetë shteteve. Shumë pak 
projekte kanë përfshirë donatorët që mbështesin komunat në ofrimin e 
sistemit "poshtë-lart" (projektet e JICA-së ofrojnë disa nga shembujt të mirë). 
Qasjet e tilla janë, megjithatë, si pasojë e efekteve të tyre të demonstrimit, që 
ka të ngjarë të jetë i rëndësishëm në përmirësimin e ofrimit në terren. 

 Pjesa më e madhe e mbështetjes është konceptuar nga një paradigmë "lartë-
poshtë", me ministritë kombëtare që zakonisht u kërkohet të dalin me 
projekte prioritare. Nga ana tjetër, ata kanë tendencë për të bërë këtë me një 
pamje nga lart-poshtë. Duket se vazhdon të ndjek rrugë nëse këto janë 
projekte të mëdha - shpesh, duhet thënë, projekte shumë të nevojshme - por 
megjithatë, për aq sa nuk janë gjithmonë të lidhura ngushtë me atë që mund 
të konsiderohet e nevojshme, nëse shihet nga poshtë lart. Për shembull, 
është më pak se e qartë se objektet për klasifikim e mbeturinave të përziera 
do të jetë thelbësore për të ofruar 65% riciklimin të mbeturinave komunale, 
siç është duke u propozuar në bazë të rishikimit të fundit në Direktivën e 
Korinzës së Mbeturinave. 57  A nuk do të ishte e preferueshme përdorimi i 
punës me kosto relativisht të ulët në ofrimin e shërbimeve të mira cilësore të 
grumbullimit sesa duke investuar në pjesë (relativisht) me kosto të lartë? Ka 
një tendencë për të hartuar projektin që i përshtatet financuesit, në vend 
sesa për financuesin të orientohet të përkrah atë që duhet bërë. 

 Gjithashtu ka nevoja që duhet kushtuar rëndësi se përse kaq shumë projekte 
kapitale janë konceptuar si 'projekto dhe ndërto', ose 'ndërto opero dhe 
transfero", në vend që të kërkojnë nga operatori të investojë më shumë e 
qartë në projekt, dhe të ballafaqohet ndaj gjobave dhe stimulimeve për 
performancë të dobët apo të jashtëzakonshme. Duket të jetë një numër 
projektesh, ku kontraktuesi nuk i ka dorëzuar pajisjet të cilat do të "bëjnë 
punën", dhe ku ata janë në mënyrë efektive kanë ikur menjëherë pasi kanë 
përfunduar ndërtimin. Duke pasur parasysh se ka mungesë të aftësisë 
vendore dhe mungon eksperienca, nuk do të jetë gjithmonë e përshtatshme 
për të kaluar në operacion për ofruesit lokal të shërbimeve / ndërmarrjet 
publike. 

 Së fundi, ekziston një kërkesë e madhe për zhvillimin e kapaciteteve në vitet e 
ardhshme. Një program trajnimi i mirë-projektuar, me materiale të punuara 
dhe në shënjestër për lloje të veçanta të personelit, janë të nevojshme, sesa 

                                                      

 

57 Legjislacioni i propozuar i Komisioni për gjashtë Direktiva mund të gjendet këtu: Komisioni Europian 
(2016) Strategjia e Ekonomisë Qarkore, Data e Qasjes: 7 Maj 2016, e Mundshme në: 
http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.htm 

http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.htm


  168 

të bëhen punëtori të rastit, ku ekspertët prezantojnë përvoja të deritanishme 
nga jashtë që mund të kenë vetëm rëndësi të vogël për situatën lokale në 
vend. Në mënyrë të qartë, ky lloj i qasjes do të mbështetet më mirë nga 
grantet, ndoshta së bashku me qeveritë e rajonit. 

Me pak fjalë, komuniteti i donatorëve do të bënte mirë që të shqyrtojë se si mundet më 
së miri të mbështesë vendet e rajonit me ndihmën e saj financiare. Ruajta dhe 
kontrollimi i të dhënave, për vendet që kanë aderuar së fundmi në BE, nuk është një e 
përvojë e mirë, me mbi-investime në objektet e përcaktuara dobët në trajtimin e 
mbeturinave duke qenë si një karakteristikë i mbështetjes që i është dhënë. Nëse të 
njëjtat gabime nuk përsëriten, atëherë në vend se të mos mbështesin projekte të tilla 
deri sa të planifikohen sisteme kualitative të riciklimit, ka më shumë kuptim të ri-
orientohen në mbështetjen e zhvillimit të këtyre sistemeve në ato sisteme në të cilat 
qojnë në zhvillimin e vrullshëm të legjislacionit të BE-së duke ngritur mbeturinat lartë në 
hierarki dhe nxisin ekonominë qarkore.  

Ka mënyra interesante që bëjnë të mundshme transformime të tilla: për shembull, një 
agjenci kombëtare mund të ngarkohet me ‘mbështjelljen e përbashkët’ të projekteve 
(ose zhvillimin e një propozimi të financueshëm prej pjesëve të disa projekteve) në atë 
mënyrë që të jenë të arsyeshme në aspektin financiar për sponsor të ndryshëm. Agjencia 
kombëtare do të punonte: 

  ‘Lart’, me financuesit të kuptojnë kriterin që ata duan t’a shohin të 
përmbushur në mënyrë që projektet të financohen; dhe  

  ‘Poshtë’, me regjionet dhe komunat, që t’ua bëjnë të ditur se çfarë gjërash 
do të konsiderohen të financueshme nga donatorë të ndryshëm. 

Natyrisht, kjo është shumë më tërheqëse, kur bëhet fjalë për fonde nga grantet, jo më 
pak në krahasim me disa forma të financimit nga kreditë, përderisa sasia e financave të 
kërkuara mund të jetë në dispozicion në kushte të arsyeshme nëpërmjet mjeteve të 
tjera. Megjithatë, nëse kapitali është i pakët, atëherë për sa kohë që komunat kanë 
pranuar se kostot e shërbimeve do të rriten, atëherë një mekanizëm për kanalizimin 
efikas të projekteve nga poshtë lart dhe drejt financuesve mund të jetë veçanërisht i 
mirëpritur. 
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A.1.0 Konsultimi me Palët e Interesit 

Kjo shtojcë ofron një listë të palëve të interesit të cilët janë konsultuar për këtë projekt. 
Siç është theksuar në Seksionin 3.0, kjo shtojcë përmban një listë të palëve të interesit 
që janë konsultuar për një mori të çështjeve të identifikuara si pjesë e Vlerësimit 
Kombëtar të Mbeturinave. Tabela A-2 ofron një listë të palëve të interesit që kanë marrë 
pjesë në punëtorinë kombëtare e cila u mbajt në Prishtinë, Tetor 2016.  

Tabele A - 1: Palët e Interesit të Konsultuara për një Mori të Çështjeve 
Kryesore 

Emri Pozita e Punës Organizata 

Enver Tahiri Udhëheqës i Divizionit të Mbeturinave 
Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit 
Hapësinor 

Zymer Mrasori 
Udhëheqës i Divizionit për Edukim 
dhe Ndërgjegjësim Mjedisor  

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit 
Hapësinor 

Haki Kurti  
Udhëheqës i Divizionit për Bujqësi dhe 
Departamentit për Statistika 
Mjedisore 

Agjencia e Statistikave të Kosovës 

Flutra Shala 
Ushtruese Detyre në Njësinë për 
Politika dhe Monitorim të 
Ndërmarrjeve Publike 

Ministria e Zhvillimit Ekonomik 

Habib Qorri Zëvendës Shef i Shërbimeve Publike Komuna e Prishtinës 

Feim Salihu Drejtor Gjeneral 
Kompania Rajonale e Grumbullimit të 
Mbeturinave “Pastrimi” për Rajonin e 
Prishtinës 

Avdullah Haxhiu  Drejtor Gjeneral 
Kompania për Menaxhimin e Deponive në 
Kosovë 

Xhevat Jakaj Drejtor Teknik 
Kompania Rajonale e Grumbullimit të 
Mbeturinave “Pastrimi” për Rajonin e 
Prishtinës 

Nikos  Gargoulas Lider i Grupit  EC Project 

Anna Karkazi –  Specialiste Teknike EC Project  

Trëndelina Baraku Konsulente Banka Botërëre 
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Tabele A - 2: Lista e Pjesmarrësve në Punëtori 

Emri Pozita e Punës Organizata 

Ekipi i Projektit SEEWA 

Dominic Hogg Kryesues Eunomia Research & Consulting 

Mike Brown Drejtor Menaxhues Eunomia Research & Consulting 

Thomas Vergunst Konsulent i Lartë Eunomia Research & Consulting 

Shpresa Kastrati Eksperte kyçe vendore 
Eunomia Research & 
Consulting/LDK 

Merita Kasapolli Eksperte kyçe vendore 
Eunomia Research & 
Consulting/LDK 

Defrim Byqmeti Ekspert kyçe vendore 
Eunomia Research & 
Consulting/LDK 

Komisioni Evropian 

Andrzej 
Januszewski 

 
European Commission – DG 
Environment 

Gazmend Selimi  
European Union Delegation to 
Kosovo 

Qeveria Kombëtare 

Muhamet Malsiu Drejtor i Departamentit Mjedisor 
Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit 
Hapësinor 

Enver Tahiri Drejtor i Divizionit të Mbeturinave 
Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit 
Hapësinor 

Zymer Mrasori 
Udhëheqës i Divizionit për Edukim dhe 
Ndërgjegjësim Mjedisor  

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit 
Hapësinor 

Ibrahim Balaj Ekspert i Mbeturinave 
Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit 
Hapësinor 

Sami Sinani Zyrtar i Lartë për Konzervim të Biodiverzitetit 
Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit 
Hapësinor 

Nazmi Maxhera Zyrtar për menaxhimin e produkteve biocide 
Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit 
Hapësinor 

Kujtesa Haliti Zyrtar Ligjor 
Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit 
Hapësinor 
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Emri Pozita e Punës Organizata 

Tafë Veselaj 
Udhëheqës i Sektorit për Monitorimin e 
Mjedisit 

Agjencia për Mbrojtjen e Mjedisit 

Qeveria Lokale 

Habib Qorri Zëvendës Udhëheqës i Shërbimeve Publike Komuna e Prishtinës 

Skender Tahiraj  Drejtor Gjeneral 
Kompania Rajonale e Mbeturinave  

“Uniteti” për Rajonin e Mitrovicës 

Nexhat Abdullahi Drejtor Gjeneral 
Kompania Rajonale e Mbeturinave  

“Ambienti” për Rajonin e Pejsë 

International 

Kay Hofman  
Udhëheqës i Programit të GIZ 

“Modernizmi i Shërbimeve Komunale” 
GIZ 

Drita Binaj  GIZ 
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A.2.0 Pasqyra e Modelimit të Kostos 

Kjo shtojcë ofron një pasqyrë të qasjes për modelimin e kostove të paraqitura për disa 
nga rekomandimet e përfshira në Udhërrëfyes. Vlerësimet e kostos janë zhvilluar vetëm 
për ato rekomandime për të cilat ka arsye të realizohen dhe aty ku disponueshmëria e 
informacioneve lejon të bëhet një vlerësim i qëlluar. Duke pasur parasysh 
disponueshmërinë e të dhënave dhe fushëveprimin e punës një numër i supozimeve 
thjeshtësuese duhej bërë, dhe këto janë përshkruar në seksionet më poshtë. Shtojca 
është e ndarë në tre seksione: 

 Seksioni A.2.1 përshkruan qasjen në modelimin e kostove të ndërlidhura me 
ofrimin e shërbimeve të menaxhimit të mbeturinave; 

 Seksioni A.2.12  përshkruan qasjen për të vlerësuar kostot e grumbullimit për 
mbeturinat komunale dhe si ky ndryshim nga niveli aktual i performancës të lëviz 
drejt 50% të riciklimit; dhe  

 Seksioni A.2.3 kostot e ndërlidhura me disa nga rekomandimet individuale të 
përfshira në udhërrëfyes 

A.2.1 Shërbimet e Grumbullimit të Mbeturinave (Kostot e 

Investimeve Kapitale) 

Ky seksion diskuton modelimin e kostove kapitale të investimeve të ardhshme në 
menaxhimin e mbeturinave në vendet e Evropës Juglindore të përfshira në këtë studim. 
Modeli, i njohur më poshtë si 'modeli i kostos kapitale', ofron një vlerësim të nivelit të 
investimeve kapitale të cilat do të kërkohen për të përmirësuar standardin e 
grumbullimit dhe trajtimit të mbeturinave. 

A.2.1.1 Metodologjia 

Qëllimi i këtij modeli është të ofrojë një vlerësim të kostos kapitale e nevojshme për 
instalimin e infrastrukturës së grumbullimit dhe trajtimit. Këto kosto janë kalkuluar për 
dhjetë vite (deri në 2026). Qasjen që ne kemi përdor për modelim është përshkruar më 
poshtë. 

Grumbullimi i të dhënave 

Modeli përdor të dhëna të ofruara nga përfaqësuesit e shteteve në Veglën për 
Vlerësimin e Menaxhimit të Mbeturinave si dhe nga Vlerësimet Kombëtare të 
Mbeturinave. Aty ku ishte e nevojshme, të dhënat e kostos dhe performancës janë 
burim nga tregu ekzistues të modeleve të Eunomia. Të dhëna të plota të supozimeve 
ofrohen në Seksionin A.2.1.2. 

Skenariot me Kosto të Lartë dhe të Ulët 

Vlerësimet e kostos janë prodhuar nga modeli si vlerë të nivelit të ulët dhe të lartë, duke 
siguruar një tregues të një game të mundshme të investimeve kapitale të kërkuara nga 
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shtetet. Nivelet e ulëta dhe të larta janë ndërtuar duke ndryshuar vlerën e disa prej 
supozimeve kryesore të modelit, siç tregohet në tabelën A - 3. 

Tabela A - 3: Vlerësimi i Skenariove me Kosto të Ulët dhe të Lartë 

Vlerësimi Skenario me kosto të ulët Skenario  me kosto të lartë 

Rritja e mbeturinave 1.5% për vit 2.5% per year 

Lloji i sistemit të grumbullimit 
me riciklim të thatë 

Lloji i mbeturinave nga 
pajisjet shtëpiake “kerbside” 

Me një rrjedhë të vetme të 
mbeturinave “comingled” (përfshirë 
materialet përcjellëse të objekteve të 
klasifikimit) 

Qendrat e Riciklimit për 
Qytetarët (QR) 

Kosto e ulët QR Kosto e lartë QR 

Pikat Komunale të Grumbullimit 
Kosto e ulët pikat komunale 
të grumbullimit 

Kosto e lartë e pikave komunale të 
grumbullimit 

Depot e Mbeturinave / 
Stacionet e transferim (numër) 

Një për secilin autoritet 
50% e autoriteteve u nevojiten dy 
depo / stacione të transferit 

Depot e Mbeturinave / 
Stacionet e transferim (kosto) 

Kosto e ulët e depove / 
stacioneve të transferit 

Kosto e lartë e depove / stacioneve të 
transferit 

Objektet e Rikuperimit të 
Materialeve 
(ORM) 

Nuk kërkohet ORM 
ORM të ndërtuara me kapacitet të 
klasifikimit 75 % të mbeturinave të 
thata të riciklueshme 

Trajtimi i Biombeturinave 
Kompostimi në ajër të hapur 
(windrow) 

Djegie Anaerobike 

Vini re: Detaje të plota të këtyre supozimeve janë ofruar në Seksionin A.2.1.2 

 

Modelimi i Grumbullimit 

Modeli mbulon llojet vijuese të shërbimeve të grumbullimit: 

 Grumbulli derë më derë (për prona me rritje të vogël); 

 Pikat komunale të grumbullimit (për grumbullimin nga banesat / banesave me 
shumë banorë, shiko shembullin në Figurën A – 1); dhe 

 QR / qendra ricikluese. 
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Figura A - 1: Shembulli i Pikave Komunale të Grumbullimit të Mbeturinave 

 

 

Ne kemi supozuar një pjesë të caktuar të banesave (shih Seksionin A.2.1.2) në secilin 
vend, të cilat shërbehen nga pikat e grumbullimit komunale. Gjithashtu ishte supozuar se 
shërbimet e grumbullimit derë më derë, që përbëhen nga mbeturinat e ndara komunale, 
riciklimin e thatë, mbeturinat e ushqimit dhe grumbullimi i mbeturinave të kopshtit, do 
të ofrohen për të gjithë familjet që nuk banojnë në banesa, brenda dhjetë viteve të 
ardhshme. 

Bazuar në frekuencën specifike të grumbullimit, normat dhe supozimet e madhësisë nga 
autoriteti (shih Seksionin A.2.1.2), është llogaritur numri i automjeteve të nevojshme për 
secilin shtet. Shpenzimet e automjeteve pastaj janë aplikuar për të llogaritur koston 
totale të automjeteve. Kostoja e blerjes së kontejnerëve të nevojshëm për mbeturina 
është llogaritur duke u bazuar në supozimet e listuara në Seksionin A.2.1.2.  

Janë llogaritur gjithashtu edhe shpenzimet kapitale për ndërtimin e QR dhe pikat 
komunale të grumbullimit. Është supozuar një QR do të ndërtohet për çdo 200,000 
familje. Për pikat komunale të grumbullimit, kemi supozuar se një pikë komunale e 
grumbullimit do të instalohet për çdo katër blloqe të apartamenteve. 

Modeli gjithashtu kalkulon kostot kapitale të vlerësuara për ndërtimin e depove të 
mbeturinave, stacioneve transferuese, dhe objekteve për rikuperim të materialeve 
(ORM). Vlerësimi i kostove kapitale i përdorur për këtë dhe të gjitha grumbullimet tjera 
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të mbeturinave dhe infrastrukturës së kalsifkimit të mbeturinave janë listuar në 
Seksionin A.2.1.2. 

Trajtimi dhe Deponimi 

Modelimi i kostos së kapitalit për trajtim të mbeturinave dhe objekteve të deponimit 
supozon se impiantet e trajtimit të biombeturinave përbëjnë 15% të gjenerimit të 
mbeturinave dhe deponive sanitare për mbeturinat e mbetura familjare. 

A.2.1.2 Konsideratat Kryesore dhe Supozimet  

Ky seksion përshkruan disa nga konsideratat kryesore dhe supozimet të cilat mbështesin 
modelin e grumbullimit dhe trajtimit të mbeturinave. Një numër i faktorëve kryesor që 
ndikojnë në kosto relevante për sistemet e grumbullimit dhe trajtimit në përgjithësi, 
ashtu siç janë përdorur në model, janë të definuara më sipër. Të dhënat e veçanta të 
shteteve, të tilla si popullsia, numri i familjeve dhe të e mbeturinave specifike të shtetit 
dhe supozimet, janë paraqitur më poshtë. Të gjitha kostot e supozuara janë paraqitur në 
çmimet reale të vitit 2016. 

Grumbullimi i Mbeturinave dhe Vlerësimi i Trajtimit 

Ky seksion paraqet supozimet e grumbullimit të cilat zbatohen për të gjitha shtetet. 
Shumica e këtij informacioni është bazuar në njohuritë e fituara përmes përvojës së 
Eunomia të modelimit të sistemeve derë më derë të grumbullimit të mbeturinave në MB 
dhe në sisteme tjera, siç janë sistemet komunale të sjelljes, në të gjithë BE-në. 

Kostot kapitale të gjitha janë të bazuara në shembujt e të dhënave të kostove të MB. Për 
automjetet dhe kontejnerët kostot e njëjta janë aplikuar në MB pasi që çmimet e këtyre 
artikujve janë në përgjithësi të njëjta në shtete të ndryshme. Megjithatë, kostoja e 
infrastrukturës së grumbullimit dhe trajtimit në MB janë faktorizuar poshtë për faktin se 
komponenta e punës dhe energjisë e kostos së kapitalit është më e vogël në Europën 
Juglindore krahasuar me atë të MB. Për kostot e trajtimit, në përgjithësi jemi bazuar në 
ndryshimet e kostove të theksuara në modelimin financiar e bërë si pjesë e studimit të 
vitit 2009 të trajtimit të mbeturinave në Evropë. 58 Shkallët specifike të kostove të 
grumbullimit dhe trajtimit në MB janë faktorizuar poshtë janë paraqitur në Tabelën A–4. 

                                                      

 

58 Arcadis & Eunomia Hulumtimi dhe Konsulenca(2009) Vlerësimi i Opsioneve në Përmirësimin e 
Menaxhimit të Biombeturinave në Bashkimin Evropian, Shtojca E, Raporti për DG Mjedis, 30 Nëntor 2009 
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Tabele A - 4: Dallimet në Kostot e Infrastrukturës ndërmjet MB dhe Shteteve 
të Evropës Juglindore 

Infrastruktura 
Vlerësimet % e kostos së ulët në Shtetet e Evropës 

Juglindre krahasuar me ato të MB 

Depot e mbeturinave 30% 

Objektet e Rikuperimit të Materialve 30% 

Zonat QR 30% 

Deponitë 20% 

Trajtimi Mekaniko Biologjik 20% 

Trajtimi i Biombeturinave 20% 

 

Grumbullimi derë më derë 

Siç edhe u diskutua më sipër, janë modeluar rastet për grumbullimin e ndarë të 
mbeturinave nga pajiset shtëpiake: mbeturinat familjare, riciklimi i thatë, mbeturinat 
ushqimore dhe mbeturinat nga kopshti. Që të dyja rastet janë modeluar, grumbullimi i 
mbeturinave shtëpiak dhe mbeturinat me një rrjedhë të vetme të mbeturinave, kjo 
korrespondon me skenariot e kostos e ulët ('kosto e ulët') dhe kosto e lartë ('kosto e 
lartë') 

Vlerësimet e automjeteve dhe kostot për mbeturinat nga pajisjet shtëpiake të 
mbeturinave familjare dhe grumbullimet për riciklim janë listuar në Tabelën A-5. Kostot 
e automjeteve të marra nga databaza e Eunomia për kostot e automjeteve të 
grumbullimit. 

Tabela A - 5: Llojet e Automjeteve dhe Kostot 

Lloji i grumbullimit Automjetet 
Shpenzimet Kapitale, € 

Skenario e Ulët Skenario e Lartë 

Mbeturinat 
Familjare 

Refuse RCV (26 tone) € 201,146 € 201,146 

Të riciklueshmet e 
thata 

Riciklim RRV / mbeturinë (refuse) RCV (26 
ton) 

€ 123,994 € 201,146 

Ushqimi Automjete ushqimore (7.5 ton) € 84,041 € 84,041 

Kopshti Mbeturina nga Kopshti  RCV (26 ton) € 201,146 € 201,146 

Burimi: Të Dhënat për Tregun të Eunomia 
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Vlerësimet për numër të shtëpiakëve që kalohen gjatë një dite nga automjetet për 
grumbullimin e mbeturinave janë paraqitur në Tabelën A-6. Shkalla e lartë e shikuar për 
grumbullimet e riciklimit të mbeturinave me një rrjedhë të vetme (skenario e 'kostos së 
lartë') krahasuar me llojin e grumbullimeve nga pajisjet shtëpiake ('skenario e 'kostos së 
ulët'). Kjo është për shkak të grumbullimit të materialeve mbeturinave me një rrjedhë të 
vetme, në të cilat kontejnerët zbrazen në automjetin e grumbullimit duke përdorur 
pajisje hidraulike marrin më pak kohë sesa lloji i grumbullimit të mbeturinave shtëpiake, 
i cili kërkon që ngarkuesit të marrin të riciklueshmet dhe pastaj me dorë t'i vendosin ato 
në pjesët e ndara brenda automjetit mbeturinë. 

Kjo shkallë e kalimit është bazuar në vlerësimin se 52% e shtëpiakëve në secilin shtet 
gjenden në zonat urbane. Kjo e dhënë është marrë nga Eurostati e raportuar për 
Kroacinë, e cila ka një ndarje të zonave urbane/rurale që janë të njëjta me të gjitha 
shtetet e Ballkanit. 59 Ne gjithashtu kemi vlerësuar se rrjedhat e mbeturinave do të 
grumbullohen në baza javore (si një mesatare, por ne pranojmë se ka disa dallime në 
praktikë). Ne kemi vërejtur se në praktikë, këto shkallë të kalimit (zbrazjes së 
kontejnerëve) mund të ndryshojnë, ndoshta edhe shumë, varësisht nga efiqienca e 
grumbullimit dhe shpërndarja e shtëpiakëve dhe gjeografinë lokale të secilit autoritet. 
Ne kemi tentuar të ndërtojmë ndryshimin e shkallës së kalimit të automjeteve - për 
mbeturinat shtëpiake, ushqim dhe mbeturina të kopshtit (shkalla e kalimit të 
grumbullimit të të riciklueshmeve edhe ashtu ndryshon sipas sistemeve të ndryshme të 
grumbullimit) ne kemi vendosur shkallën e kalimit për skenariot e 'kostos së ulët' dhe 
'kostos së lartë' që të kenë një dallim prej +/-20% të shifrave kryesore. 

Tabela A - 6: Vlerësimi i Shkallës së kalimit të Automjeteve të Mbeturinave 

Lloji i Grumbullimit 
Numri i Kalimeve tek Shtëpiaktë  

Skenario me kosto të ulët Skenario me kosto të lartë 

Mbeturina Familjare 970 1,454 

Riciklim 654 1,616 

Ushqim 1,616 2,424 

Kopsht 1,293 1,939 

Burimi: Modeli i Grumbullimit të Mbeturinave të Eunomia/ Gjykimi i Ekspertit 

 

                                                      

 

59Shpërndarja e popullsisë sipas shkallës së urbanizmit, llojet e banimit dhe grupi i të ardhurave (burimi: 
SILC) [ilc_lvho01], Qasur më 1 Ma 2015, 
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_lvho01&lang=en 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_lvho01&lang=en
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Llojet e kontejnerëve dhe shpenzimet kapitale përcjellëse për këto grumbullime janë 
listuar në Tabelën A-7. Kostot e kontejnerëve paraqesin mesataren e çmimeve aktuale të 
paguara për kontejnerët në MB. 

Tabela A - 7: Llojet e Kontejnerëve dhe Kostot 

Lloji i 
Grumbullimit 

Kontejneri 

Kosto Kapitale, € 

Skenario e 
Kostos së Ulët 

Skenario e 
Kostos së Lartë 

Mbeturinat 
Familjare 

Kontejner me rrota 240 litra  € 25.25 € 25.25 

Riciklimi i thatë Kuti 2 x 55 litra / kontejner me rrota 240 litra € 6.32 € 25.25 

Ushqimi Shportë e mbeturinave  23 dhe 5 litra € 4.37 € 4.37 

Kopshti Kontejner me rrota 240 litra € 25.25 € 25.25 

Burimi: Produktet nga Mbeturinat dhe Riciklimi (Përfshirë edhe kontejnerët me rrota), Qasur me  16 Shkurt 
2016, https://www.espo.org/Frameworks/Environmental-services-waste-management/860-Refuse-and-
Recycling-Products-%28including-wheel 

Infrastruktura e Grumbullimit 

Ne supozojmë se shumica e autoriteteve duhet të ndërtojnë  një depo të automjeteve 
për ofrimin e shërbime e grumbullimit derë më derë (skenario"kosto të ulët"). Është e 
zakonshme për depot e automjeteve të bashkë-vendosen në stacion e transferimit të 
mbeturinave, të cilat ne i kemi supozuar këtu. Stacioni i transferimit të mbeturinave do 
të përdoret për transportimin e mëtutjeshëm të mbeturinave të riciklueshme të thata 
dhe mbeturinave ushqimore, me mbeturinat familjare dhe ato nga kopshti të 
grumbullohen direkt, edhe pse kjo mund të ndryshojnë në mes të autoriteteve. 
Autoritete rurale mund të kërkojnë dy depo të automjeteve / stacione të transferimit të 
mbeturinave për të siguruar mbulimin e një zone më të madhe gjeografike. Për skenarin 
me 'kosto të lartë' ne për këtë arsye kemi supozuar se gjysma autoritetet do të duhet të 
ndërtojnë një depo / stacion transferimi të mbeturinave shtesë. 

Bazuar në të dhënat e tregut të MB, ne kemi supozuar se kostot e ndërtimit të depove të 
automjeteve/STM mund të jenë nga 0.48 milion € deri në 1.92 milion €. Këto kosto janë 
përdorur për skenariot me ‘kosto të ulët’ dhe ‘kosto të lartë’ respektivisht. 

Investimet kapitale të nevojshme për ton të kapacitetit trajtues të sapo ndërtuar të një 
Objekti të Rikuperimit të Mbeturinave (ORM) mund të jetë përafërsisht 53€ dhe 85€. 60 
ky ndryshim mund t’i atribuohet ekonomisë së shkallës, për shembull, një ORM me 
kapacitet të lartë mund të ndërtohet me kosto më të ulët për ton të kapacitetit. Ne kemi 

                                                      

 

60 Të Dhënat e Tregut Eunomia 

https://www.espo.org/Frameworks/Environmental-services-waste-management/860-Refuse-and-Recycling-Products-%28including-wheel
https://www.espo.org/Frameworks/Environmental-services-waste-management/860-Refuse-and-Recycling-Products-%28including-wheel
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përdorur një shifër mesatare prej 69€ për ton në këtë model. Ne gjithashtu kemi 
supozuar se 75% e të gjitha mbeturinave të riciklueshme të gjeneruar janë dërguarën 
ORM me skenario ‘kosto e lartë’, gjersa në skenarin ‘kosto e ulët’ nuk ka asnjë ORM. 

Pikat Komunale të Grumbullimit të Mbeturinave 

Siç është diskutuar më sipër, ne kemi supozuar se pikat komunale të grumbullimit të 
mbeturinave të ofrohen vetëm për banesat kolektive. 

Përqindja e banesave në secilin shtet (dmth si një pjesë e totalit të përgjithshëm të 
banesave) është parametër i rëndësishëm në model. Sisteme të ndryshme të 
grumbullimit janë të nevojshme për banesa dhe, në përgjithësi, normat e larta të 
grumbullimit janë më vështirë për t’u arritur. Përqindja e banesave është supozuar të 
jetë 17% për të gjitha shtetet. Kjo shifër është e bazuar në një vlerësim të bërë për 
Kroacinë duke përdorur të dhënat e Eurostatit. 61,62,63 

Një numër i supozimeve është bërë në lidhje me numrin e familjeve në një bllok banesor 
dhe sasinë e mbeturinave të gjeneruara. Ne supozojmë se ka rreth 50 familje për bllokun 
e banesave (skenari "kosto të ulët") dhe 25 familje për bllokun e banesave (skenari 
'kosto të lartë "). Supozimet për vëllimin e mbeturinave të gjeneruara nga çdo familje në 
javë janë paraqitur në tabelën A - 8. 

Tabele A - 8: Mbeturinat e Gjeneruara në Javë nga Shtëpiakët Banesor, Litra  

Lloji i Mbeturinave Skenario me Kosto të Ulët Skenario me Kosto të Lartë 

Familjarë 50 150 

Të riciklueshmet e Thata dhe 
Mbeturinat Organike 

100 150 

Burimi: Modeli i Grumbullimit Eunomia / Gjykimi i Ekspertit 

Ne kemi supozuar se katër kontejnerë 1,100 litra të ofrohen për secilin bllok të 
banesave, me një kosto prej 180 € për kontejner.64 Grumbullimi i mbeturinave bëhet 
duke përdorur RCV 26 ton, një për secilën rrjedhë të materialeve, me një kosto kapitale  
201,146 € për automjet (kjo është e njëjta kosto që është përdorur për RCV të 
grumbullimit derë më derë). Këto automjete supozohet të jenë në gjendje të ofrojnë 

                                                      

 

61Eurostat (2015) Karakteristikat e shtëpiakëve me shkallë të urbanizuar [hbs_car_t315], Qasur më 1 Maj 
2015, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=hbs_car_t315&lang=en 
62Shpërndarja e popullsisë sipas shkallës së urbanizimit, lloji i banesës dhe grupi i të ardhurave (burimi: 
SILC) [ilc_lvho01], Qasur 1 Maj 2015, 
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_lvho01&lang=en 
63Eurostat (2013) Madhësia mesatar e shtëpiakëve (burimi: SILC) [ilc_lvph01], Qasur më 1 Maj 2015, 
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_lvph01&lang=en 
64 ESPO (2014) Produktet nga mbeturinat dhe të ricikluara (Përfshirë edhe Kontejnerët me Rrota), Qasur më 
16 Shkurt 2016, https://www.espo.org/Frameworks/Environmental-services-waste-management/860-
Refuse-and-Recycling-Products-%28including-wheel 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=hbs_car_t315&lang=en
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_lvho01&lang=en
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_lvph01&lang=en
https://www.espo.org/Frameworks/Environmental-services-waste-management/860-Refuse-and-Recycling-Products-%28including-wheel
https://www.espo.org/Frameworks/Environmental-services-waste-management/860-Refuse-and-Recycling-Products-%28including-wheel
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shërbime ndërmjet 60 (skenario ‘kosto e lartë’) dhe 100 (skenario ‘kosto e ulët’) vende 
në ditë për rrjedha të materialeve. 65 

Ne supozojmë se mbeturinat grumbullohen pasi që kontejnerët të jenë të mbushura 
plotë, prandaj edhe frekuenca e grumbullimit përcaktohet nga numri i kontejnerëve dhe 
shkalla e gjenerimit të mbeturinave. Për skenarin me ‘kosto të ulët’, ne kemi specifikuar 
që secili bllok i banesave do të ketë dy sete të kontejnerëve (tetë kontejnerë në total) – 
kjo zvogëlon frekuencën e grumbullimit dhe kështu edhe numrin e automjeteve të 
kërkuara. 

Qendrat e Riciklimit të Mbeturinave 

Kosto prej 309 muaj € (skenario ‘kosto e ulët’) dhe 486 mijë € (skenario ‘kosto e lartë’) 
janë supozuar për investimet e kërkuara për të ndërtuar një QR. 66,67,68 Këto kosto të 
ndryshme synojnë të paraqesin ndryshimin potencial në madhësi dhe kosto për QR. 

Trajtimi i Mbeturinave 

Supozimet për kostot e investimeve kapitale për ton e kapacitetit të trajtimit janë dhënë 
në tabelën A - 9. Dy kosto të ndryshme janë dhënë për trajtim të biombeturinave. 
Vlerësimet e kostos së ulët janë për një kompostimin e mbeturinave në  ajër të hapur 
(windrow) dhe vlerësimet e kostos së lartë janë për një impiant të djegies anaerobike. 

Tabele A - 9: Kostot Kapitale të Trajtimit të Mbeturinave 

Lloji i Trajtimit 

Kosto Kapitale e Kapacitet për Ton 

Skenario me Kosto të 
Ulët 

Skenario me Kosto të 
Lartë 

Deponi € 1381 € 1381 

Kompostimi në ajër të hapur / Djegia Anaerobe € 853 € 3034 

Burimi: Eunomia (2014) “Zhvillimi i Veglës së Modelimit në Gjenerimin e Mbeturinave dhe Menaxhimin e 
tyre” Shtojca 5: Modelimi Financiar Raporti Final për Komisionin Europian DG Environment nën Kornizën e 
Kontratës Nr. ENV.C.2/FRA/2011/0020 

 

 

                                                      

 

65 Të Dhënat e Tregut Eunomia / Gjykimi i Ekspertit 
66E ardhmja e Resurseve (2004) Vlerësimi Kombëtar i Qendrave Ricikluese të Mbeturinave (VKQRM), 
Raporti për WRAP, 2004 
67Këshilli i Qarkut Derbyshire (2012) Shpenzimet Kapitale – Qendra e riciklimit të mbeturinave Northwood 
(toknologjia dhe riciklimi), 2012 
68Eunomia Research & Consulting (2001) Kostot për Menaxhimin e Mbeturinave Komunale në BE, Raporti 
për Komisionin Europian Direktorati – Gjeneral për Mjedisin, 2011 
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Supozimet Specifike të Shtetit 

Ky seksion paraqet supozimet shtesë të përdoruara për modelim të cilat janë specifikuar 
në secilin Shtet Anëtar. 

Numri i Shtëpiakëve 

Të dhënat për numrin e shtëpiakëve në secilin shtet, kanë burim kryesisht nga të dhënat 
kombëtare, janë paraqitur në Tabelën A – 10. 

Tabela A - 10: Numri i Shtëpiakëve 

Shteti Viti i të dhënave Numri i Shtëpiakëve 

Shqipëria 2011 740,2561 

Federata e Bosnjës dhe Hercegovinës 2013 721,1992 

Republika Serbe 2013 414,8472 

Kosova 2011 297,0904 

Ish Republika Jugosllave e Maqedonisë1 2013 559,2623 

Mali i Zi 2011 192,2425 

Serbia 2011 2,487,8866 

Shënim: 

1. Të dhënat e fundit të disponueshme janë nga viti 2002. Numri i shtëpiakëve i kalkuluar në bazë të 3.7 
personave për konsumatorët shtëpiak dhe një popullsi prej 2,069,270. 

Burimi: 

1. INSTAT (2011) Albania – Rezultatet Preliminare të Popullsisë dhe Banesave 2011, 

http://unstats.un.org/unsd/demographic/sources/census/2010_phc/Albania/Albania.pdf 

2. Agjencia e Statistikave të Bosnje Hercegovinës (2013) Rezultatet Preliminare të vitit 2013 të 
Popullsisë, Ekonomive Familjare dhe Banesave në Bosnje Hercegovinë, 5 Nëntor 2013, 
http://www.bhas.ba/obavjestenja/Preliminarni_rezultati_bos.pdf 

3. Eurostat (2016 Numri mesatar i personave për ekonomi familjare nga kompozimi i ekonomive 
familjare, numri i fëmijëve dhe mosha e fëmijës të vogël [lfst_hhantych], Qasur më 21 Janar 2016, 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lfst_hhantych&lang=en 

4. Agjencia e Statistikav të Kosovës (2011) Regjistrimi 2011, https://ask.rks-gov.net/ENG/home 

5. MONSTAT (2013) Ekonomitë Familjare Familjet në Malin e Zi: Regjistrimi i Popullsisë, Ekonomitë 
Familjare dhe Banesat në Malin e Zi 2011, 27 Shtator 2013, 

6. http://www.monstat.org/userfiles/file/popis2011/saopstenje/domac%20i%20porodice%20,%20e
n-za%20sajt.pdf 

7. Zyra e Statistikave e Republikës së Serbisë (2015) Viti i Librit Demografik në Republikpn e Serbisë, 
2014, http://pod2.stat.gov.rs/ObjavljenePublikacije/G2015/pdfE/G20154010.pdf 

 

http://unstats.un.org/unsd/demographic/sources/census/2010_phc/Albania/Albania.pdf
http://www.bhas.ba/obavjestenja/Preliminarni_rezultati_bos.pdf
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lfst_hhantych&lang=en
https://ask.rks-gov.net/ENG/home
http://www.monstat.org/userfiles/file/popis2011/saopstenje/domac%20i%20porodice%20,%20en-za%20sajt.pdf
http://www.monstat.org/userfiles/file/popis2011/saopstenje/domac%20i%20porodice%20,%20en-za%20sajt.pdf
http://pod2.stat.gov.rs/ObjavljenePublikacije/G2015/pdfE/G20154010.pdf
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Gjenerimi i Mbeturinave 

Të dhënat historike të gjenerimit të mbeturinave të përdorur në model janë nga Veglat e 
Vlerësimit të Menaxhimi të Mbeturinave. Të dhënat e përdorura janë paraqitur në 
tabelën A - 11. Projeksionet e ardhshme të gjenerimit të mbeturinave janë bërë në 
përputhje me një normë vjetore të rritjes prej 1.5% për skenarin e ulët dhe 2.5% për 
skenarin lartë. 

Tabela A - 11: Mbeturinat e Gjeneruara në Vitin Bazë 

Shteti 
Viti i të 

dhënave 

MNK të 
Gjeneruara, 
Mijëra Ton 

Vetëm Mbeturinat 
shtëpiake, % e MNK 

të Gjeneruara 

Ardhjet për 
Shtëpiak, kg për 
Shtëpiak për Vit 

Shqipëria 2013 1,0001 80% (vlerës.)2 1,081 

Federata e Bosnjës dhe 
Hercegovinës 

2013 8023 80%4 890 

Republika Serbe 2013 389 80%4 750 

Kosova 2013 8935 80% (vlerës.)2 2,3816 

Ish Republika Jugosllave 
e Maqedonisë 

2015 7867 81%7 1,140 

Mali i Zi 2013 3268 80% (vlerës.)2 1,360 

Serbia 2014 2,1569 85%10 740 

Notes:  

1. NEA (2014), Raporti i Gjendjes së Mjedisit, riprodhuar nga EEA www.eea.europa.eu/soer-
2015/countries/albania 

2. Raporti (proporcioni) vlerësimit të mbeturinave shtëpiake bazuar në të dhënat e shteteve tjera. 
3. Agjencia e Statistikave të B&H, Publikimi i Parë – Trasporti Publik dhe Deponimi i Mbeturinave 

Komunale 2009, 2010, 2011, 2012 dhe 2013 dhe Instituti Federal i Statistikave, Publikimi i Parë – 
Mbeturinat e Grumbulluara dhe të Deponuara 2010, 2011, 2012 dhe 2013. 

4. Agjencia e Statistikave të B&H, Publikimi i Parë – Trasporti Publik dhe Deponimi i Mbeturinave 
Komunale 2009, 2010, 2011, 2012 dhe 2013 – Burimi i Grumbullimt të Mbeturinave Komunale. 

5. Kalkulet duke përdorur 607kt grumbullim (Agjencia e Statistikave të Kosovës (2013) Hulumtimi i 
Mbeturinave Komunale 2012, Dhjetor 2013, https://ask.rks-
gov.net/ENG/enviroment/publications/doc_download/1141-municipal-waste-survey-2012) dhe 
shkalla e grumbullimit prej 60% (Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor të Kosovës dhe 
Agjencia për Mbrojtjen e Mjedisit të Kosovës (2014) Raport për Mbeturina dhe Kemikate, 
http://www.ammk-rks.net/repository/docs/Raport_Waste_and_Chemicals_2014.pdf) 

6. Kjo shifër është konsideruar të jetë e lartë, për shkak të raportit të lartë të mbeturinave komerciale 
në MNK krahasuar me atë që sugjerojnë të dhënat. Megjithatë, të dhënat zyrtare janë përdorur. 

7. Zyra e Statistikave Shtetërore (2016) Mbeturinat Komunale, 
www.stat.gov.mk/PrikaziSoopstenie_en.aspx?rbrtxt=80 

8. MOSTAT, Departamenti i Statistikave të Pylltarisë dhe Mjedisit 
9. Raporti mbi Gjendjen e Mjedisit në R. e Serbisë viti  2013, Seksioni 6 – Menaxhimi i Mbeturinave  
10. Të kalkuluara nga totali dhe të dhënat vetëm për shtëpiakët nga Tabela 1: Sasia e projektuar e 

mbeturinave, shprehur në mijëra ton në nivelin vjetor (Burimi: Strategjia e Menaxhimit të 
Mbeturinave për periudhën 2010-2019) 

https://ask.rks-gov.net/ENG/enviroment/publications/doc_download/1141-municipal-waste-survey-2012
https://ask.rks-gov.net/ENG/enviroment/publications/doc_download/1141-municipal-waste-survey-2012
http://www.ammk-rks.net/repository/docs/Raport_Waste_and_Chemicals_2014.pdf
http://www.stat.gov.mk/PrikaziSoopstenie_en.aspx?rbrtxt=80


  184 

Numri i Deponive Sanitare Ekzistuese / Planifikuar dhe të Nevojshme 

Ndërtimi i deponive sanitare është një komponent i rëndësishëm në menaxhimin e 
mbeturinave në periudhën afatshkurte, që mundëson largimin gradual të deponive 
sanitare dhe deponimin ilegal.   

Tabela A-12 paraqet të dhënat e deponive ekzistuese sanitare dhe një vlerësim të numrit 
të deponive shtesë të nevojshme. 

Tabela A - 12: Tonaliteti aktuale e Mbeturinave që Dërgohet në Deponi 
Sanitare 

Shteti 

Informata në 
Deponitë 
aktuale 

operuese 

Numri i Vlerësuar i Deponive Sanitare Shtesë (DS) 

Shqipëria 

2 deponi 
sanitare, 63 
vende të hedhjes 
të pa rregulluara 

Janë 12 rajone dhe vlerësohet që secili rajon i nevojitet DS, janë 2 
ekzistuese, pra si shtesë u nevojiten edhe 10 SLF 

Federata e 
Bosnjës dhe 
Hercegovinës 

4 deponi 
sanitare, 45 jo-
sanitare 

Janë 4 DS dhe 3 të tjera janë në zhvillim e sipër. Vlerësohet se përveç 
7 deponive sanitare, 40% e popullsisë nuk do të mbulohet. Prandaj, 
vlerësohet se një shtesë prej 5 DS është e nevojshme. 

Republika 
Serbe 

2 deponi 
sanitare, 41 jo-
sanitare 

Në momentin e vlerësimit kanë qenë 2 DPS në operim dhe 3 në 
zhvillim, megjithatë edhe pasi ndërtohen këto, vlerësohet se vetëm 
20% e popullsisë do të mbulohet me DS. Vlerësohet se ka nevojë për 
5 DS shtesë. 

Kosova 

8 deponi 
'sanitare', por që 
nuk janë në 
përputhshmëri 
me standardet e 
BE-së 

Të gjitha mbeturinat dërgohen në të ashtuquajturën deponitë 
sanitare në Kosovë. Megjithatë, edhe pse është supozuar që 
deponitë të ndërtohen në pajtueshmëri me standardet e BE-së, të 
gjitha prej tyre vuajnë nga probleme të ndryshme të shkaktuara nga 
dizajni i dobët, niveli i ulët i ndërtimit dhe/ose dobësi operacionale. 
Vlerësohet se që të gjitha 8 deponitë nevojiten të përmirësohen në 
masën e 50% të një DS të re. 

Ish Republika  
Jugosllave e 
Maqedonsë 

Të gjitha 
deponitë nuk 
janë në 
përputhje me 
standaret 

Deponia Drisla i shërben rreth 60k banorëve, megjithatë, popullsia 
mesatare popullsia mesatare për DS në rajon është rreth 200k.  
Popullsia totale është 2.1 milion, prandaj vlerësohet se ka nevojë për 
10 DS. 

Mali i Zi 
2 deponi 
sanitare, 19 jo-
sanitare 

Janë 2 DS në operim dhe 4 në faza të ndryshme të dizajnimit dhe 
financimit. Megjithatë, ka një mungesë të DS në veri të vendit. 
Vlerësohet se ka nevojë edhe për 3 deponi shtesë. 

Serbia 

5 deponi 
sanitare me 
kapacitet total 
për 1.1 milion 
banorë 

Nëse 5 deponi sanitare u shërbejnë 1.1 milion personave dhe 
popullsia totale është 7.1 milion banorë, vlerësohet se ka nevojë për 
27 deponi shtesë. 

Burimi: Vlerësimi Kombëtar i Mbeturinave 

Kostot e deponive sanitare janë marrë nga dokumentet e publikuara që specifikojnë 
investimet aktuale në infrastrukturën e mbeturinave në rajon. 6 milion € janë përdorur 
për skenarion e ulët dhe 8 milion € për skenarion e lartë. 
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A.2.2 Shërbimet e Grumbullimit të Mbeturinave (Kostot për 

Shtëpiakë) 

Duke përdorur metodologjinë konsistente me atë të përdorur për zhvillimin e Agjencisë 
Europiane të Mjedisit Modeli Referues në Menaxhimin e Mbeturinave Komunale, është 
kalkuluar vlerësimi total i kostos vjetore për grumbullimin e MNK për shtëpiakë. 69 

Supozimet në vijim për kostot që janë përdorur për të kalkuluar kostot e trajtimit dhe 
deponimit: 

 Shkalla aktuale e riciklimit është rreth 10%; 

 Në shkallën e riciklimit 50%, 15% është kompostim i biombeturinave; 

 50% i mbetur është deponuar në deponitë sanitare; 

 Rritja e mbeturinave është vlerësuar të jetë 2% për vit në 10 vitet e ardhshme; 

 Kostoja mesatare e deponive ekzistuese është 15 €/ton; 

 Kosotoja e deponimit në të ardhmen është 45 €/ton; dhe  

 Kosotja e impianteve të trajtimit të biombeturinave, siq është kompostimi në 
rezervuare, është 35 €/ton.  

 
Ardhja e mbeturinave për konsumatorët shtëpiak është vlerësuar në Tabelën A - 11. 

A.2.3 Kostot Vlerësuese të Rekomandimeve të 

Udhërrëfyesit 

Objektivi i modelimit të kostos të përshkruar në këtë shtojcë është që të sigurojë një 
vlerësim të arsyeshëm të shpenzimeve që lidhen me veprimet në rekomandime të 
përfshira në kuadër të dokumenteve të Udhërrëfyesit të prodhuara sipas kësaj kontrate. 

Kostot paraqesin domosdoshmërisht përafrime të nivelit të lartë dhe nuk do të 
reflektojnë koston e plotë për të gjitha veprimet sipas Udhërrëfyesit. Megjithatë, masat 
e theksuara këtu paraqesin një tregues të mirë të nivelit të fondeve të kërkuara për të 
marrë një distancë të konsiderueshme përgjatë Udhërrëfyesit. Ato mbulojnë zërat 
kryesorë të shpenzimeve të kërkuara, dhe ofrojnë një tregues të nivelit të kostos për 
secilën  masë. Në shumë raste, veprimet mund të dorëzohen në mënyra alternative sesa 
ato të paraqitura këtu. 

Përveç kësaj, disa nga këto kosto mundet që pjesërisht tashmë të jenë të financuara ose 
pjesë e paketave mbështetëse ekzistuese ose të propozuara.  

                                                      

 

69Agjencia Evropiane e Mjedisit, Qendra Kryesore për Mbeturina dhe Materiale në Ekonominë e Gjelbër 
(2016) Modeli i Referues Europian për Mbeturinat Komunale, Data e qasjes: 3 Qershor 2016, e mundshme 
tek: https://etc-wmge.vito.be/node/11 

https://etc-wmge.vito.be/node/11
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Kjo shtojcë përshkruan metodologjinë kryesore të aplikuar në vlerësimin e kostove të 
këtyre masave, duke treguar burimet e të dhënave dhe literaturën e përdorur. Ajo 
gjithashtu përshkruan, për çdo masë, supozimet shkurtra se si mund të përmbushen 
masat, me metodën e aplikuar për llogaritjen e kostos së kësaj mase, si dhe çdo supozim 
kyç shoqërues i bazuar në llogaritje.  

A.2.3.1 Metodologjia  

Grumbullimi i të dhënave 

Të dhënat janë mbledhur nga literatura ekzistuese në vend, të shqyrtuara gjatë këtij 
projekti për të marrë informacione specifike të vendit, dhe lidhur me kostot e projekteve 
të krahasueshme dhe detyrave, për shembull: 

 Numri dhe tipi i objekteve të llojeve të ndryshme; 

 Prodhimi i strategjive dhe planeve; 

 Mbyllja dhe rehabilitimi i deponive komunale që nuk janë në përputhshmëri me 
standardet dhe deponitë ilegale; 

Burimet e mëtutjeshme të informatave të përdorura përfshijnë: 

 Kostoja e projekteve të krahasueshme apo iniciativat gjetiu në Evropën 
Juglindore (për shembull, Greqia, Rumania dhe Bullgaria), nëpërmjet rishikimit të 
planeve të menaxhimit të mbeturinave, programet e mbështetjes, dhe webfaqet 
e qeverisë; 

 Kostot e masave të marra nga puna e kompletuar e mëparshme gjithëpërfshirëse 
për mbikqyrjen e sistemeve të menaxhimit të mbeturinave dhe masat në Evropë, 
të publikuar në raporte ose duke përdorur gjykimin e përvojës së ekspertit. 

Disa të dhëna gjithashtu janë mbledhur në kërkesat e resurseve të krahasueshme në 
vendet e Mbretërisë së Bashkuar, në veçanti:  

 Harxhimet për kokë banori në luftimin e krimit ndaj mbeturinave dhe 
mbështetjen e komunave; 

 Kërkesat e resurseve për lejen e objekteve dhe inspeksionet; 

 Kostot që kanë të bëjnë me prezantimin dhe fuqizimin e taksës së prodhuesit në 
artikujt e deponueshëm. 

Modelimi i Kostos 

Kostot janë paraqitur në euro me çmimet reale të vitit 2016. Qasjet për të shprehur 
vlerat e kostove dallojnë sipas llojit të burimit që kërkohet dhe të dhënave të 
mundshme. 

Disa kosto janë vlerësuar fillimisht për një kërkesë të burimeve Ekuivalenti me Orar të 
Plotë për një lloj të caktuar dhe klasën e punonjësit publikut ose të sektorit privat. 
Kostoja e këtij burimi Ekuivalenti me Orar të Plotë pastaj është kalkuluar duke: 

 përdorur pagën mesatare sipas industrisë (sektori publik, profesional); 

 e përshtatur nga ndryshimi i pagave ndërmjet sektorit publik dhe privat. 
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Kostot e tjera janë llogaritur bazuar në të dhënat e kostove në dispozicion në vende të 
tjera Evropiane. Ku një pjesë e madhe e kostove vlerësohen të jenë kostot e punës, një 
proporcion i përshtatshëm i këtyre kostove më pas janë përshtatur për diferencën e 
pagave mes shteteve që të dhënat u referohen, dhe Udhërrëfyesit të vendit. 

A.2.3.2 Konsiderimet kyçe dhe Vlerësimet 

Popullsia 

Të dhënat e popullsisë dhe të ekonomive familjare për secilin shtet janë detajizuar në 
seksionin A.2.1.2. 

Pagat 

Pagat mesatare sipas llojit të industrisë janë marrë ku ka qenë e mundur nga statistikat 
zyrtare të fundit. Këto pastaj janë konvertuar ku ka qenë relevante nga valuta kombëtare 
në euro duke përdorur të dhënat e Eurostat-it për vitin 2015, ose të dhënat nga Google 
Finance në 26/04/2016. 

Të dhënat e pagave vjetore janë paraqitur në Tabelën A-13, më poshtë. 

Tabela A - 13: Pagat Vjetore Mesatare Bruto, € 

Shteti 
Paga 

Mesatare 
Pagat e Sektorit 

Publik 

Profesional,  
Shkencor dhe 

Aktivitete Teknike 

Shqipëria1 3,248 4,740 3,533 

Federata e Bosnjës dhe Hercegovinës2  8,630 12,199 9,387 

Republika Sërbe3 8,630 12,199 9,387 

Kosova4 5,709 7,421 6,209 

Ish Republika Jugosllavisë e Maqedonisë 5 6,362 7,582 9,296 

Mali i Zi6 8,917 9,336 7,819 

Serbia7 6,265 8,033 6,814 

Burimi: 

1. Paga mesatare mujore sipas profesioneve në sektorin publik, 200-2014; Mesatarja e e pagave 
mujore dhe pagat për punëtor sipas aktiviteteve ekonomike, 200-2013' vlerësuara 26/04/2016, 

26/04/2016, http://www.instat.gov.al/en/themes/wages-and-labour-cost.aspx 

2. Agjencia e Statistikave të Bosnje & Hercegovinës 2015), Publikimi i Parë, Pagesa Mesatare Mujore 
e të Ardhurave Neto të Personave në Punësim Mars 2015, 
http://www.bhas.ba/saopstenja/2015/NPL_2015M03_001_01-bos.pdf 

3. Si më lartë 

4. Zyra e Statistikave të Malit të Zi (2015), paga mesatare bruto sipas sektorëve, Qasur më 
26/04/2016, http://monstat.org/eng/page.php?id=1270&pageid=24 

http://www.instat.gov.al/en/themes/wages-and-labour-cost.aspx
http://www.bhas.ba/saopstenja/2015/NPL_2015M03_001_01-bos.pdf
http://monstat.org/eng/page.php?id=1270&pageid=24
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5. Republika e Maqedonisë Zyra e Statistikave të Shtetit (2016), paga mesatare mujore e pagur për 
punëtorë, Shkurt 2016, Qasur më 26/04/2016, 
http://www.stat.gov.mk/PrikaziSoopstenie_en.aspx?rbrtxt=41 

6. Agjencia e Statistikave të Kosovës (2015), Rezultatet e Anketës së Punës (2014), Qasur më 
26/04/2016, https://ask.rks-gov.net/ENG/labour-market/publications 

7. Republika e Serbisë (2016) Zyra e Statistikave të Republikës Njoftimi për Shtyp, Qasur më 
26/04/2016, 
http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/public/PublicationView.aspx?pKey=41&pLevel=1&pubType=2&
pubKey=3549 

Vlerësimi i kostove Ekuivalenti me Orar të Plotë të punëtorëve të sektorit publik me 
grada të ndryshme, janë aplikuar raportet e paraqitura në tabelën A-14 . 

Tabela A - 14: Shkalla e Pagës së Sektorit Publik sipas Gradave, Paga Sipas 
Gradës me Pagën Mesatare të Sektorit Publik 

Shkalla e Punëtorit të Sektorit Publik Shkalla e Pagës së  Gradave: Paga Mesatare e Sektorit Publik1 

Menaxherët e Lartë 2.142 

Menaxherët 1.55 

Profesionistët 1.15 

Teknikët 0.89 

Nëpunësit 0.78 

Punëtorët 0.70 

Burimi:  

1. Instituti I Statistikave, Shqipëri (2015) Paga mesatare mujore sipas profesionit në sektorin publik, 
200-2014, Qasur më 26/04/2016,http://www.instat.gov.al/en/themes/wages-and-labour-
cost.aspx; 

2. Qeveria e Malit të Zi (2015), Plani i Kombëtar i Menaxhimit të Mbeturinave në Malin e Zi për 
periudhën 2015-2020 

Kjo llogaritje e pagave në grada të ndryshme përputhet ngushtë me të dhënat e vitit 
2015 të Malit të Zi rasti i studimit të pagave për menaxhimin e mbeturinave në nivel 
rajonal cituar në PKMM 2015-20. 70 Grada e Punonjësit me gradë profesionale fitojnë 
1.17 herë të pagës mesatare në sektorin publik, si dhe menaxherët  të secilit divizion 
(ligjor, financiar, teknik dhe operacionale) fitojnë 1.56 herë të pagës mesatare në 
sektorin publik, duke sugjeruar se këto supozime janë të vlefshme në të gjithë rajonin. 

                                                      

 

70 Qeveria e Malit të Zi (2015),Plani Kombëtar i Menaxhimit të Mbeturinave në Malin e Zi për Periudhën 
2015-2020 

http://www.stat.gov.mk/PrikaziSoopstenie_en.aspx?rbrtxt=41
https://ask.rks-gov.net/ENG/labour-market/publications
http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/public/PublicationView.aspx?pKey=41&pLevel=1&pubType=2&pubKey=3549
http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/public/PublicationView.aspx?pKey=41&pLevel=1&pubType=2&pubKey=3549
http://www.instat.gov.al/en/themes/wages-and-labour-cost.aspx
http://www.instat.gov.al/en/themes/wages-and-labour-cost.aspx
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Udhëzime mbi standardet minimale dhe konsultimi i praktikave të mira 

Kostoja e krijimit të dokumenteve udhëzuese në standardet minimale të praktikave të 
mira bazuar në dokumentet e udhëzuesit kombëtar vlerësohet të jetë 40 mijë €. 

Mbyllja e mbeturinave dhe Rehabilitimi i Tyre 

Është i nevojshëm një rishikim i deponive ekzistuese, para se të bëhet ndonjë vlerësim i 
tyre, për të përcaktuar veprimet e mundshme të rehabilitimit në secilën deponi. 

Në mungesë të vlerësimeve gjithëpërfshirëse, janë bërë supozimet në lidhje me numrin 
e deponive ekzistuese për t'i sjellë në përputhje me standardet dhe në numrin e 
deponive që kërkojnë mbylljen dhe rehabilitimin. Numri më i madh i deponive komunale 
që nuk përmbushin standardet do të zëvendësohen nga një numër më i vogël i deponive 
sanitare rajonale, në mënyrë që të përfitojnë nga ekonomia e shkallës. Prandaj, është 
supozuar se nëse planet ekzistuese nuk specifikojnë ndryshe, 10% e deponive komunale 
ekzistuese nuk i përmbushin standardet do të restaurohen dhe të modernizohen, dhe 
90% do të mbyllen. Kostot e ndërtimit të deponive sanitare (duke përfshirë koston e 
përmirësimit) janë vlerësuar si pjesë e modelimit të kostos të përshkruar në seksionin 
"Trajtimi i Mbeturinave" në A.2.1.2 më sipër. 

Numri i deponive ekzistuese që nuk përmbushin standardet është paraqitur në Tabelën 
A-12 më sipër, dhe vlerëson numrin e deponive që duhet të mbyllen dhe të 
rehabilitohen, së bashku me deponitë ilegale, janë paraqitur në Tabelën A-1 më poshtë. 

Tabela A - 15: Numri i Deponive Komunale dhe Deponitë e Vogla Ilegale që 
duhet të Mbyllen dhe të Rehabilitohen 

Shteti Deponitë Ilegale për Rehabilitim Deponitë Ilegale 

Shqipëria 56 700-1500* 

Federata e Bosnjës dhe Hercegovinës 40 340 

Republika Sërbe 36 270 

Kosova 0 350-900* 

Ish Republika Jugosllavisë e Maqedonisë 54 1,000 

Mali i Zi 17 155 

Serbia 147 3,500 

1. Duke supozuar numër të njëjtë të deponive edhe në rajon 

Burimi: Vlerësimi Kombëtar i Mbeturinave; Instituti Federal i Statistikave, Federata e Bosnjës dhe 
hercegovinës (2011) Publikimi i Parë: Grumbullimi dhe deponimi i mbeturinave të ngurta komunale në 
2010”, Nr. 20.5.1, 20 Korrik 2011; Instituti i Statistikave të Republikës Serbe (2013) Mbeturinat e 
gjeneruara, grumbulluara dhe të deponuara në vitin 2013”, Nr. 218/14, 1 Shtator  2014 
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Edhe pse ka dallime të konsiderueshme në madhësinë e deponive komunale, popullsia 
mesatare e shërbyer nga deponitë komunale ekzistuese në çdo vend (të fituar duke 
pjesëtuar numrin e popullsisë me numrin e deponive komunale) është relativisht e 
qëndrueshme, në mes 32,000 dhe 52,000 për deponi. Prandaj, kosto e njëjtë mesatare 
për deponi është gjerësisht e zbatueshme për secilin shtet në këtë studim. 

Kostoja e mbylljes dhe rehabilitimit të deponive që nuk përmbushin standardet  janë 
vlerësuar bazuar në të dhënat e kostove të krahasueshme me burim nga rishikimi i 
literaturës, që në mënyrë të veçantë përfshin: 

 Strategjia e vitit 2012 për mbylljen dhe rehabilitimin e deponive komunale të Ish 
Republikës Jugosllave të Maqedonisë; 71 

 projektet e financuara ekzistuese për rehabilitimin e dy deponive në Mal të Zi 
(deponitë Café dhe Vrtjeljka) ;72 dhe 

 Programet për rehabilitimin dhe mbylljen e deponive në Greqi dhe Bullgari. 

Për krijimin e deponive të mbeturinave të përziera  komunale, kostot e rehabilitimit 
mund të shkojnë në varësi të madhësisë së deponisë dhe llojin e rehabilitimit - në Ish 
Republikën Jugosllave të Maqedonisë, shpenzimet për mbylljen dhe rehabilitimin e 54 
deponive komunale janë parashikuar të shkojnë prej 3,600 € për të pastruar një deponi 
të vogël (180 m3) në  2.7 milionë €, me një kosto mesatare prej  0.5 milion €. Deponia 
Vrtjelka në Mal të Zi, me një kapacitet të pranimit të mbeturinave prej 21,500 ton në vit 
(ekuivalent me shërbimin e një popullsie prej 45,000€), mund të merret si një 
përfaqësues e një deponie 'mesatare' komunale, dhe kostoja për rehabilitimin të saj 
ishte 1.6 milionë €, gjersa kostoja e rehabilitimit të deponisë së madhe Café është mbi 5 
milionë €. 

Për shkak të këtij dallimi në kosto, një shkallë e kostove për deponi është vlerësuar. 
Kostoja e nivelit të ulët ka supozuar shpërndarjen e njëjtë të deponive dhe kostot si në 
ish-Republikën Jugosllave të Maqedonisë, me një mesatare prej 0.5 milion €  për deponi 
komunale. Megjithatë, studimet e bazuara në raste të vërteta sugjerojnë se kostoja 
mesatare mund të jetë më e lartë, në afër 1.6 milionë € për deponi si dhe për mbylljen e 
deponisë së Vrtjeljka në Mal të Zi, dhe programi i mbylljes së deponive që nuk 
përmbushin standardet në Bullgari. 73 Prandaj një vlerësim i lartë është llogaritur duke 
përdorur një kosto mesatare prej 1.6 milion €. 

Gjithashtu ka një numër të konsiderueshëm të deponive tjera ilegale në çdo vend. 
Kostoja e pastrimit të tyre do të ndryshojë në masë të madhe në varësi të llojit të 
rehabilitimit - në varësi të madhësisë së deponisë, llojet e mbeturinave të përfshira në 

                                                      

 

71 Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Fizik, Republika e Maqedonisë (2012), Ngritja e kapaciteteve për 
zbatimin e Direktivës së BE-së për deponi - mbyllja e deponive që  nuk përmbushin standardet dhe 
inspektimet. 
72Ministria e Zhvillimit të Qëndrueshëm dhe Turizmit të Malit të Zi (2015), Pasqyra e Statusit të Projekteve 
në Fushën e Infraastrukturës Komunale dhe Mjedisore. 
73EC (2012), Country Factsheet Bulgaria - Fleta e Fakteve të Shtetit të Bullgarisë 
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të, dhe potencialin e saj për të ndotur ujërat nëntokësore. Kostot e rikultivimit të 
deponisë mund të shkojnë nga 16.5-30 mijë € për hektar. 74 

Rreth 3,600 deponi ilegale të Serbisë të studiuara janë vlerësuar të kenë një sipërfaqe 
totale prej 1,342 hektarë. 75  Në shtatë vendet e këtij studimi, vlerësimet e numrit të 
deponive ilegale paraqesin një deponi për çdo 2,000 banorë në Serbi dhe në ish-
Republikën Jugosllave të Maqedonisë, kurse në FB&H një deponi për çdo 7,000 banorë. 

Duke reflektuar këto dy pasiguri kryesore - se si të krahasueshme natyra e deponive të 
identifikuara në secilin shtet me ato të identifikuara në Serbi, dhe kostoja e pastrimit  për 
hektar, janë kalkuluar kostot e nivelit të lartë dhe të ulët. 

Niveli ulët i kostove është llogaritur duke supozuar se deponitë e identifikuara janë të 
ngjashme në shkallë dhe në shpërndarjen me madhësi për ato të identifikuara në 
studimin e Serbisë. Zona e raportuar e deponive të Serbisë u zvogëlua në raport me 
numrin e vlerësuar të deponive ilegale në çdo shtet, dhe është supozuar një kosto prej 
16.5 mijë € për hektar. 

Për shkak se vlerësimet tjera kanë nënvlerësuar numrin e deponive, nuk i kanë futur 
deponitë e vogla, apo shtetet tjera mund të kenë më pak, deponi të mëdha, është 
kalkuluar niveli i lartë i kostove duke shkallëzuar hektarët e deponive serbe me 
madhësinë e popullsisë. Ka të ngjarë se nivelet historike të deponimit ilegal të 
mbeturinave kanë qenë të ngjashme në të gjithë rajonin, dhe Serbia krahasuar me 
rajonin ka shkallën më të lartë të raportuar në grumbullimin legal të mbeturinave. 
Përveç kësaj, kostoja e nivelit të lartë ishte supozuar prej 150 mijë €  në hektar. 

Vargu rezultues është shumë i madh, duke pasqyruar nivelin e panjohur të rehabilitimit 
të kërkuara. Ka të ngjarë që shumica e deponive janë të vogla dhe mund të trajtohen në 
një mënyrë me nivelin e kostos së ulët, për shembull duke transportuar mbeturinat në 
një vend alternativ. 

Prej se janë bërë këto vlerësime, ka pasur financime së fundmi për të shikuar dhe 
kontrolluar dhe deponimin ilegal. 

Fuqizimi i Aktiviteteve në Targetimin e sipërmarrëseve rrugor të mbeturinave dhe 
Operatorët 

Burime shtesë në nivel rajonal dhe kombëtar do të jenë të nevojshme për të shkallëzuar 
dhe për të bërë financime të duhura hulumtuese, sanksionet dhe ndjekjet penale për 
shkelësit e vazhdueshëm të mëdhenj. 

Kjo kosto është modeluar në rekomandimet e fundit të raportit të Eunomia për Qeverinë 
e Mbretërisë së Bashkuar në një nivel të përshtatshëm të shpenzimeve. 76 Zbatimi i 

                                                      

 

74K. Veidemane, M. Lindert and I. Bremere (2010) Rekomandimet e organizimit dhe menaxhimit  për 
menaxhimin e mbeturinave në të ardhmen në Maqedoni, Shtator 2010 
75 ISWA (2012), Raporti i Gjendjes Kombëtare: Serbi, Dhjetor 2012 
76 Eunomia (2014), 'Hlumtimi/Adresimi i Sekreteve të Ndyta të Britanisë' 
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nivelit të ulët të kostove në nivel komunal është mbuluar në seksionin për rolin e punës 
së komunës, si  më poshtë. 

Tabela A - 16: Rekomandimi i Fuqizimit të Burimeve Shtesë  

Lloji i Burimit të Modeluar Kosto 

Hulumtimi/Burimi i Prokurorisë Rritje  €0.7 për banor 

Furnizimi i Stafit të Komunës (FSK) E mbuluar në Rolin e Komunës 

Shënim: shpenzimet për kokë banori që kanë dalë nga rekomandimet e vitit 2014 në qeverinë e MB në 
raportin e Eunomia 'Hulumtimi/Adresimi i Sekreteve të Ndyta të Britanisë'. 

 

Bashkimi i Funksioneve të Dhënies së Lejeve dhe Inspektimit 

Një shërbim i vetëm kombëtar për të mbuluar inspektim dhe lejet mund të kursejë mjete 
financiare përgjatë marrëveshjeve aktuale. Kursimet mund të vijnë përmes: 

 Mundësisë për të prioritizuar dhe të bëjë inspektime të bazuara në vlerësimin e 
bërë gjatë dhënies së lejeve, pra rritja e efeiqiencës së inspektimit; 

 Kursime administrative duke centralizuar menaxhimin e databazës dhe të 
dhënave; 

 Sigurimi se inspektimi operon pa ndonjë konflikt të interesit (ndërmjet 
inspektimit dhe pronarit/operatorit/përcaktuesit të tarifave); 

 Mundësia potenciale për të zvogëluar numrin e inspektorëve përmes kombinimit 
të përgjegjësive dhe zbatimin e praktikave të punës efektive dhe procesve në një 
grup të vetëm; 

 Të jetë në gjendje të koordinohen në mënyrë më efektive dhe të trajnohet stafi 
në një nivel të përshtatshëm të njohurive. 

Mund të ketë nevojë për pajisje shtesë dhe kosto të udhëtimit nëse shërbimi 
centralizohet në plotni (sesa të ketë zyre rajonale). 

Ri-zhvillimi i Planit të Menaxhimit të Mbeturinave 

Ri-zhvillimi i planit të menaxhimit të mbeturinave është vlerësuar të kushtojë rreth 500 
mijë €, nëse prokurohen nga jashtë, veçanërisht në qoftë se duke përfshirë VSM. Një 
qasje e preferueshme do të ishte që planet të zhvillohen nga zyrtarët me mbikëqyrje dhe 
trajnime të jashtme. Kjo do të ndihmojë në zhvillimin e kapaciteteve në nivel lokal. 

Kostoja e strategjisë për parandalimin e mbeturinave është buxhetuar tashmë për 
Kosovën nga EuropeAid në Master Planin e Menaxhimit të Mbeturinave të Kosovës 
(MPMMK), në të cilën autorët theksojnë se duhet të përfshijë një plan të veprimeve për 
parandaliimin e mbeturinave që janë të fokusuara rreth qyteteve të mëdha. Për të 
mundësuar hetimin e duhur të metodave që do të adresonte me prioritet mbeturinat 
nga konsumatorët jo-shtëpiak dhe zhvillimin pasues të programit, ne kemi supozuar një 
kosto prej 150 mijë €. 
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Rritja e Stafit të Inspektimit 

Niveli i resurseve të inspektimit (për të menaxhuar lëshimin e lejeve të menaxhimit të 
mbeturinave dhe ato mjedisore, si dhe të kryejë inspektime pasuese) mund të kenë 
nevojë që të rritet nga niveli aktual që është. Futja e legjislacionit të përgjegjësisë së 
prodhuesit do të krijonte një ngarkesë shtesë mbi agjencitë e inspektimit. 

Niveli i resurseve të inspektimit i rekomanduar për ish-Republikën Jugosllave të 
Maqedonisë në vitin 2015 ishte 20 për nivel shtetëror dhe 60 për nivel komunal, për të 
cilën autorët e raportit kanë pritur se në shërbimin kombëtar mund të bëhen inspektorë. 
Këta inspektorët do të kenë përgjegjësi për të gjithë lejet mjedisore dhe  inspektimin  - 
në Mal të Zi, 75 prej 380 inspektorëve vendorë bëjnë inspektime të menaxhimit të 
mbeturinave. 

Mbi këtë bazë, ku ka një perceptim se shërbimi aktual i inspektimit ka mungesë të stafit, 
ne sugjerojmë një nivel minimal të stafit bazuar në kërkesat për kokë banori ekuivalent 
me nivelet e rekomanduara për ish-Republikën Jugosllave të Maqedonisë. Kur niveli 
aktual i stafit është i njohur, ne kemi qenë në gjendje të sugjerojmë koston totale me një 
rritje minimale të rekomanduar. 

Ishte supozuar se çdo inspektor merr pagën e një punëtori të sektorit publik të gradës 
'teknik', dhe përveç kësaj shkakton kosto shtesë për shkak të pajisjeve dhe udhëtimit 
(një shtesë prej 1 mijë € në vit). 

Ne do presim që stafi i inspektimit të rritet çdo vit për të përfshirë dhënien e lejeve 
shtesë dhe funksionet e inspektimit, për shkak të zhvillimit të vazhdueshëm të objekteve 
të menaxhimit të mbeturinave dhe fuqizimin e legjislacionit në kontekstin e përgjegjësisë 
së prodhuesit. 

Tabela A - 17: Rekomandimi Minimal i Resurseve të Inspektimit 

Ekuivalenti me Orar të Plotë Menaxhimi 
i Mbeturinave 

Rekomandimi Minimal  
i Resursit Ekuivalenti me Orar të 

Plotë 

Ekuivalenti me Orar të 
Plotë Menaxhimi i 

Mbeturinave 

Shqipëria 89 19 

Federata e Bosnje dhe Hercegovinës 73 16 

Republika Serbe 41 9 

Kosova 56 12 

Ish Republika Jugosllave e Maqedonisë 64 14 

Mali i Zi 75 16 

Serbia 220 47 
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Stafi i Ministrisë 

Rekomandohet që ministritë duhet të punësojnë një ekip prej të paktën 4 deri në 10 
persona në mënyrë që të përkushtohen mjaftueshëm për zhvillimin e legjislacionit të 
menaxhimit të mbeturinave, dhe për të siguruar koordinimin dhe shpërndarjen e 
programeve kombëtare dhe planeve, duke përfshirë zbatimin e këtij Udhërrëfyesit. Ky 
resurs është modeluar deri në 2 menaxher të lartë, 3 menaxher, dhe 5 persona me gradë 
profesionale. 

Stafi Komunal i Menaxhimit të Mbeturinave 

Komunat duhet të rrisin personelin e tyre për të koordinuar në mënyrë efektive 
menaxhimin e mbeturinave në nivel komunal. Si një udhëzues, nivelet e personelit për 
një sistem që funksionon mirë mund të kenë nevojë të jetë 3-4 persona për secilën 
komunë, duke përjashtuar çdo staf operativ dhe çdo staf të përfshirë në monitorim dhe 
inspektim. 

Numri mesatar i shtëpiakëve për rajonin administrativ dhe komunal është paraqitur në 
Tabelën A-18. 

Tabele A - 18: Shtëpiakët për Rajonin Administrativ dhe Komunal 

Shteti Mesatarja e Shtëpiakëve për Komunë 

Shqipëria 12,135 

Federata e Bosnje dhe Hercegovinës 9,129 

Republika Sërbe 6,482 

Kosova 7,818 

Ish Republika Jugosllave e Maqedonisë 6,991 

Mali i Zi 8,358 

Serbia 15,263 

 

Si një udhëzues, shembulli si më poshtë i modelit të stafit rajonal dhe komunal është 
përdorur për të vlerësuar një nivel të synuar të resurseve me grada të ndryshme. 

Ky model merr parasysh komunat relativisht të vogla krahasuar me shtet e Evropës me 
sisteme më të zhvilluara të menaxhimit të mbeturinave. 

Në nivelin komunal, kërkesat për stafin janë modeluar të jenë: 

 1 Udhëheqës i Shërbimit në pozitën e menaxherit të lartë; 

 1 menaxher monitorues (me gradë profesionale); 

 Një zyrtar i të dhënave dhe performancës (me gradë profesionale); dhe 

 0.5 Ekuivalenti me Orar të Plotë zyrtar financiar. 



  195 

Aktualisht, nuk ka më shumë se një zyrtar të vetëm për komunën me përgjegjësi për 
menaxhimin e mbeturinave. Rritja e stafit për këtë arsye është vlerësuar në 2.5 
Ekuivalenti me Orar të Plotë për komunë: 1 Ekuivalenti me Orar të Plotë me gradë të 
menaxherit, dhe 1.5 Ekuivalenti me Orar të Plotë me gradë profesionale. 

Rekomandohet gjithashtu që komunat të punësojnë personel për të ndihmuar punëtorët 
me arsim të nivelit të ulët arsimimi dhe të përforcohen gjatë kalimit në menaxhimin e 
mbeturinave më formale dhe pastrimin e deponive ilegale, në një nivel prej të paktën 1 
Ekuivalenti me Orar të Plotë për komunë të gradës teknike. 

Trajnimi i Stafit të Ministrisë 

Stafi i ministrisë do të përfitojnë nga kompetenca të zgjeruara në lidhje me zbatimin e 
masave kyçe, dhe në lidhje me prokurimin në masën që ajo ndikon në aktivitetet e tyre 
(për shembull, në lidhje me mbeturinat e rrezikshme, dhe në aspektin e përkrahjes së 
komunave në paketimin dhe prokurimin e shërbimeve dhe objekteve të tyre). Duhet të 
zhvillohet një program i aktiviteteve trajnuese të orientuara në këto fusha. 

Kostot për këtë trajnim janë vlerësuar bazuar në ofrimin e njohurive dhe trajnimeve dhe 
rolin e koordinimit të trajnimit brenda në ministri, të përkrahur nga një program i 
trajnimit të jashtëm me një kosto të përafruar prej 20 mijë € fillimisht dhe 10 mijë € në 
vit gjatë viteve pasuese. 

Trajnimi dhe Përkrahja e Komunave 

Një program i trajnimit dhe mbështetjes për komunat duhet të zhvillohet me qëllim të 
përforcimit të kompetencave të personelit në komuna. Kjo duhet të përbëjë një program 
shumëvjeçar të përkrahjes, me trajnime adekuate rreth shërbimeve të grumbullimit, të 
prokurimit, si dhe të planifikimit strategjik. 

Kjo do të përfshinte: 

 trajnimin e stafit komunal dhe rajonal për grumbullimin e mbeturinave, 
prokurimin dhe tregjeve të riciklimit, përmes trajnimeve, punëtorive, seminareve 
dhe burimeve trajnuese online; 

 një program i mbështetjes për financimin e komunave për t'i ndihmuar atyre me 
komunikimin dhe iniciativat e parandalimit të mbeturinave, dhe përmirësimin e 
shërbimit të grumbullimi të mbeturinave; dhe 

 aktivitete të shtuara për të krijuar dhe angazhuar komunitetin në mesin e stafit 
komunal. 

MB shpenzon 0.35 € për kokë banori në WRAP, trup i themeluar për të menaxhuar këto 
aktivitete në Angli. Duke marrë parasysh popullsinë e vogël një buxhet i vogël do të 
mundësonte menaxhimin e këtij programi, dhe potencialin për të dhënë iniciativa ndaj 
bizneseve dhe industrisë. Shpenzimet fillestare do të fokusohen në zhvillimin e 
trajnimeve. 

Programi i Angazhimit me Komuna 

Programi i angazhimit me Komunave duhet të kryhet në mënyrë ideale me anë të 
proceseve të zhvillimit të planeve dhe strategjive, në mënyrë që planet të mbështesin 
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interesat dhe shqetësimet në nivel komunal, prej nga mbeturinat gjenerohen dhe 
grumbullohen. Këto plane dhe strategji do të përfshijnë: 

 rishikimin e deponive ekzistuese dhe kapacitetin e menaxhimit të mbeturinave; 

 mbledhjen e të dhënave të deponive liegale dhe të egra; 

 rishikimi i planit të menaxhimit kombëtar të mbeturinave; dhe  

 zhvillimi dhe implementimi i programit të parandalimit të mbeturinave. 

Një gradë e lartë Ekuivalenti me Orar të Plotë shtesë dhe një rol mbështetje 
administrative rekomandohet për të ndihmuar në zhvillimin dhe për të siguruar se është 
bërë një program i angazhimit, të mbajë linjat e forta të dialogut në mes të qeverive 
kombëtare, rajonale dhe komunale, dhe potencialisht të luajë një rol në lehtësimin e 
bashkëpunimit ndër-komunal. Një kosto shtesë për shpenzimet e udhëtimit bazuar në 
takimet me secilën komunë dy herë në vit, është vlerësuar në 400 € për komunë në vit. 

Mbledhja e të Dhënave dhe Skema e Monitorimit 

Zhvillimi dhe mirëmbajtja e vazhdueshme e të dhënave gjithëpërfshirëse dhe skema 
monitoruese e bazuar në kontrollin elektronik dhe raportimi i të dhënave (nga gjenerimi, 
përmes grumbullimit, dhe pastaj, tek zotuesit pasues të mbeturinave), është modeluar 
në baza të kostove raportuese të ndërtimit dhe mirëmbajtjes së sistemeve të 
krahasueshme.  

Zhvillimi i kostos së një regjistri online të kësaj natyre është vlerësuar të jetë 4 milion € 
(shkalla e ulët e shqyrtuar nga rishikimi i Eunomisë për regjistrin online).77 Kostoja e 
vazhdueshme e menaxhimit dhe mirëmbajtjes është supozuar të jetë 30% më e madhe 
se kostoja e mirëmbajtjes së sistemit të e-doc të Mbretërisë së Bashkuar (pasi që ajo 
përfshin kompleksitet më të madh). Megjithatë, dy të tretat e kësaj kostoje është 
supozuar që të furnizohen nga profesionistët IT në vend, dhe kështu është rregulluar për 
të llogaritur ndryshimet në paga. Kjo rezulton në një kosto vjetore të mirëmbajtjes për 
çdo shtet në mes 160k € dhe 205k €. 

Gjithashtu është vlerësuar se kostot e zhvillimit mund të zvogëlohen nëse një platformë 
e përbashkët shpërndahet ndërmjet shteteve (dhe potencialisht me Shtetet Anëtare të 
BE-së). Kjo është vlerësuar të zvogëlojë kostot e zhvillimit nën 1.5 milion € për shtet. 

Stafi në vijim është modeluar për të menaxhuar dhe promovuar sistemin: 

 një ekip prej tre personash për të menaxhuar databazën të përbërë nga një 
pozitë e menaxherit dhe dy teknikëve; dhe 

 dy punëtorë shtesë me gradë profesionale për të: 
o siguruar se të dhënat janë mbledhur sipas asaj që kërkohet; dhe  
o siguruar se komunat dhe operatorët e mbeturinave janë trajnuar në 

përdorimin e tij dhe i raportojnë të dhënat në mënyrë të duhur. 

                                                      

 

77Eunomia (2014), Vlerësimi i Ndikimit në mjedis në Opsionet e Rishikimit të Caqeve në Direktivën Kornizë 
të Mbeturinave, Direktiva e Deponive dhe Paketimi dhe Direktiva e Paketimit të Mbeturinave, Shtojca 8 - 
Vlerësimi i Kostove të Regjistrit Online. 
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Si shtesë, një buxhet i  vlerësuar i trajnimit prej 500 € në vit për komunë do të 
mbështeste trajnimin e komunave dhe operatorët në përdorimin e sistemit. 

Materialet për Kampanjë për Ofrimin e Informatave dhe Ngritjen e Vetëdijesimit 

Një kosto vjetore prej 1.5 € për shtëpiak është supozuar për zhvillimin dhe shpërndarjen 
e materialeve komunikuese, bazuar në përvojën e Eunomia për shpenzimet e kërkuara të 
nivelit të komunikimit. Kjo është e krahasueshme me kostot vjetore prej 1.2 € për 
shtëpiakët për vitin 2015-2017 të rekomanduara në MPMM të prodhuar nga Europe Aid. 

Këto materiale të kampanjave supozohen të udhëhiqen nga niveli kombëtar dhe të 
shpërndahen përmes komunave. 

Taksat e Produktit në Qese dhe Artikuj të Deponueshëm 

Precedentët evropiane për zbatimin e taksave dhe tarifave për qese plastike ofrojnë një 
bazë për vlerësimin e kostos të qeverisë shtetërore, por edhe ndikimin mbi konsumin 
dhe të ardhurat pasuese nga të hyrat e taksës. Ky modelim i kostos nuk është një analizë 
kosto-benefit dhe përjashton ndryshimet në kostot për konsumatorët dhe shitësit ose 
ndikimet ekonomike, por merr për bazë vetëm shpenzimet e qeverisë për prezentimin e 
skemës dhe zbatimin e saj, si dhe të hyrat e mbledhura nga qeveria me anë të taksave. 

Kostot bazohen në vlerësimin e ndikimit të futjes së taksës për qeset e plastikës, 
fillimisht: 

 Qeveria Skoceze (2013) Biznesi i Pjesshëm dhe Vlerësimi i Ndikimit Rregullator në 
Taksën për Qese të Plastikës, www.gov.scot/Resource/0042/00429421.pdf; dhe 

 Qeveria Uelsiane (2011) Memorandumi Shpjegues Rregulloret për Taksën ndaj 
Qeseve Një Përdorimshme (Uels) (Amandament) 2011. 

Lartësia e taksës është kalkuluar si: 

Taksa për artikull x (Artikujt aktual për banor x (1- Zvogëlimi në Përdorim)) x Popullsia 

Vlerësimet janë bërë nga konsumi aktual në artikuj për banorë bazuar në të dhënat në 
dispozicion për Bullgarinë, Rumaninë dhe Kroacinë. 78  Për qese plastike, taksa për 
artikull dhe reduktimi i përdorimit ishte supozuar të jenë të krahasueshme me skemat 
ekzistuese. Supozimet e përdorura për llogaritjet e kostove dhe të ardhurave janë të 
përshkruara në tabelën A - 19, kurse shpenzimet dhe të ardhurat e përgjithshme janë të 
përshkruara në tabelën A - 20. 

                                                      

 

78BioIS (2011), Vlerësimi i Ndikimeve të Opsioneve për të Reduktuar Përdorimin e Qeseve të Plastikës Një 
Përdorimshme, Raporti për Komisionin Europian. 

http://www.gov.scot/Resource/0042/00429421.pdf
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Tabela A - 19: Elementet Kryesore dhe Ndikimet e Taksave të Produktit 

 
Qeset Plastike një-përdorimshe 

Komunikimi dhe Kosto e Fuqizimit Fillestar 
€ për kokë banori 

€0.13 

Kostoja e Futjes së Legjislacionit 180k € puna e përshtatur për ndryshimet në rroga. 

Kosto Vjetore Administrative dhe Fuqizimi,  
€ për kokë banori 

€0.11 

Taksa për Artikull, € €0.03 

Konsumi Bazë, Qese për kokë banori 250 

Reduktimi në Konsum si Pasojë e Taksës, % 
e reduktimit 

76% 

Burimi:  BioIS (2011), Vlerësimi i ndikimeve të opsioneve për të zvogëluar përdorimin e çeseve një 
përdorimshe, Raport për Komisionin Evropian; Qeveria Skoceze (2013), Biznesi i Pjesshëm dhe Vlerësimi i 
Ndikimit Rrregullator në Taksën për Qese të Plastikës; Qeveria Uelsiane (2011) Memorandumi Shpjegues 
Rregulloret për Taksën ndaj Qeseve Një Përdorimshme (Uels) (Amandament) 2011 

Tabela A - 20: Kostot dhe të Hyrat nga Taksat për Produktet me Taksa sipas 
Shtetit 

Shteti 
Kostot 

fillestare 
(milion €) 

Kostot 
Vjetore 

(milion €) 

Të Hyrat 
Vjetore 

(milion €) 

Kosto Vjetore 
Neto (milion €) 

Shqipëria 0.71 0.34 5.21 -4.87 

Federata e Bosnje dhe Hercegovinës 0.60 0.28 4.27 -3.99 

Republika Serbe 0.35 0.15 2.39 -2.23 

Kosova 0.47 0.21 3.28 -3.07 

Ish Republika Jugosllave e 
Maqedonisë 

0.54 0.24 3.74 -3.49 

Mali i Zi 0.21 0.07 1.12 -1.05 

Serbia 1.75 0.83 12.83 -12.00 

 

Futja e taksave në materiale të tjera të deponueshme, për shembull gota dhe takëm, 
mund të pritet që të mos ketë ndikim aq të madh në konsum, pasi ka alternativa të qarta 
për qese plastike një përdorimshe të cilat nuk e bezdisin konsumatorin. Në mungesë të 
studimeve, është përtej fushëveprimit të këtij hulumtimi për të vlerësuar ndikimin dhe 
të ardhurat për taksat në këto materiale të tjera. 
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Përgjegjësia e Prodhuesit 

Nëse përgjegjësia e prodhuesit zbatohet në përputhje me propozimet e bëra për Nenin 
8, atëherë del se shpenzimet do t'i përkasin prodhueseve dhe importueseve. Shpenzimet 
totale për prodhuesit dhe importuesit është e vështirë të vlerësohen në plotni, por mund 
të pritet të jenë nga 10 deri në 15 € për shtëpiakët në periudhën afatmesme dhe 
afatgjate. 
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A.3.0 Shembuj të Financimeve të Projekteve 

Ndërkombëtare në Ballkanin 

Perëndimor 

Tabelat e mëposhtme paraqesin së bashku, për secilën nga gjashtë shtetet e mbuluara 
nga ky studim, një numër shembujsh të projekteve që kanë marrë fonde nga 
institucionet financiare ndërkombëtare në vitet e fundit. Kjo nuk ka për qëllim të jetë një 
listë e plotë, por ka për qëllim thjesht të ofrojë një pasqyrë të llojeve të projekteve që 
janë financuar në Ballkanin Perëndimor. 
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A.3.1 Shqipëria 

Emri i Projektit Përshkrimi i Projektit 
Lloji i Financimit 

Buxheti Total 
Viti Startues dhe 
Faza e Projektit 

Grant  Kredi 

KfW 

 

Studimi i Fizibilitetit për 
Ndërtimin e Deponisë 
Sanitare Rajonale  - Rajoni 
i Vlorës 

KIBP dhe KfW kanë ofruar fonde për të ekzekutuar 
planifikimin dhe ndërtimin e një deponie të re sanitare 
rajonale në Rajonin e Vlorës. 

http://www.plan-
consult.com/index.php?option=com_content&view=article
&id=56&Itemid=47 

  
 K 
  

€16,700,000 

KfW Grant:€4,000,000 

KfW Kredi:€10,200,000 

WBIF Grant:€1,000,000 

Kontriburi 
kombëtar:€1,500,000 

2014 

Në përgatitje 

Gropi i Bankës Botërore 

Projekti i Shërbimeve 
Konsulente (Projekti i 
Mbeturinave të Ngurta 
Tiranë) 

Projekti ka synuar përmirësimin e menaxhimit të 
mbeturinave të ngurta për qytetin e Tiranës në Shqipëri 
përmes transaksioneve të partneritetit publiko privat. 
Objektivat janë 

 Mobilizimin e investimeve nga sektori privat; 

 Përmirësimin e qasjes së familjarëve në 
mbeturinat e ngurta; Shërbimet e menaxhmentit 

 Përmirësimi i praktikave të menaxhimit të 
mbeturinave,dhe 

 Rritja e përmirësimi i objekteve të deponisë 

http://ifcext.ifc.org/ifcext/spiwebsite1.nsf/0/12BAAE72B95
2CF9985257B47004B4FEE?OpenDocument 

 
 

$755,129 

(£1 = 1.46 USD) 

2013  

Pezullim 

http://www.plan-consult.com/index.php?option=com_content&view=article&id=56&Itemid=47
http://www.plan-consult.com/index.php?option=com_content&view=article&id=56&Itemid=47
http://www.plan-consult.com/index.php?option=com_content&view=article&id=56&Itemid=47
http://ifcext.ifc.org/ifcext/spiwebsite1.nsf/0/12BAAE72B952CF9985257B47004B4FEE?OpenDocument
http://ifcext.ifc.org/ifcext/spiwebsite1.nsf/0/12BAAE72B952CF9985257B47004B4FEE?OpenDocument
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Emri i Projektit Përshkrimi i Projektit 
Lloji i Financimit 

Buxheti Total 
Viti Startues dhe 
Faza e Projektit 

Grant  Kredi 

Menaxhimi i Integruar i 
Zonës Bregdetare & 
Projekti i Pastrimit (APL # 
1) 

Projekti synon të ndihmojë Qeverinë në zhvillimin e turizmit 
të qëndrueshëm duke përmirësuar infrastrukturën publike 
dhe të komunitetit dhe të shërbimeve mjedisore. Elementi 
mbeturinave në këtë projekt përfshin deponinë sanitare 
Bajkaj-Palavi, e cila është ende në ndërtim e sipër për shkak 
të vonesave në identifikimin dhe marrjen lokacionit, 
marrjen e miratimit dhe ngritjen e strukturave të 
menaxhimit dhe përcaktimin e tarifave të deponimit. 
Projekte të tjera të mbeturinave përfshijnë një stacion 
transferimi dhe rehabilitimin nga rreziqet e ndotjes nga 
impiantet e kaluara kimike. 

http://www.worldbank.org/projects/P086807/integrated-
coastal-zone-management-clean-up-project-apl-1?lang=en 

   

US$ $38.56 milion 

30% targetimi i mbeturinave 
të ngurta 

Banka Botërore (Asociacioni 
Zhvillimor Ndërkombëtar) 

kredi $17.0 milion 

Qeveria e Shqipërisë $5.71 
milion 

Donatorë të tjerë duke 
përfshirë Komisionin 

Evropian, Austrinë, Holandën 
dhe Japoninë. 

2005 

Banka Evropiane për Rikonstruim dhe Zhvillim (BERZH) 

http://www.worldbank.org/projects/P086807/integrated-coastal-zone-management-clean-up-project-apl-1?lang=en
http://www.worldbank.org/projects/P086807/integrated-coastal-zone-management-clean-up-project-apl-1?lang=en
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Emri i Projektit Përshkrimi i Projektit 
Lloji i Financimit 

Buxheti Total 
Viti Startues dhe 
Faza e Projektit 

Grant  Kredi 

Investimi në Edipak Sh.a 
për të mbështetur planet 
e kompanisë në instalimin 
e linjës për prodhimin e 
letrës së riciklueshme dhe 
krijimin e rrjetit të 
riciklimit të letrave 
mbeturinë në tërë 
Shqipërinë. 

BERZH ka investuar € 2 milion në prodhuesin më të madh 
në Shqipëri të kartonit të valëzuar dhe paketimin. Fondet 
janë caktuar për të mbështetur linjën e re për prodhimin e 
letrës së riciklueshme dhe krijimin e rrjetit të riciklimit të 
letrave mbeturinë në tërë Shqipërinë.  
Kompania ka në plan të instalojë kontejner letrash në zonat 
e përdorimit të madh, të tilla si qendrat tregtare, magazinat 
importuese (veçanërisht të frutave dhe perimeve), 
ministritë, komunat, universitetet dhe shtëpitë botuese. 

Fondet duhet të lejojnë kompaninë të ulë shpenzimet duke 
ulur varësinë e kompanisë në importimin e letrës për 
procesin e saj prodhues.  

http://www.ebrd.com/news/2009/edipack-paper-recycling-
comes-to-albania.html 

 
  €2 milion investim kapital 

2009 

E kompletuar 

Asistenca Teknike dhe Instrumenti i Shkëmbimit të Informacionit (TAIEX) 

Vizita Studimore në 
Mbrojtjen e Mjedisit në 
Afërsi të Portit Detar 

Lista e projekteve të ofruara nga DG e Komisionit Evropian 
për Fqinjësi të Mirë dhe Negociatat e Zgjerimit (komunikim 
personal më 19 maj 2016). Nuk ka pasur në dispozicion 
asnjë përshkrim të projektit 

 
 I pa njohur 2016 

Vizita Studimore në 
Deponinë e Mbeturinave  

 I pa njohur 
2014 

E kompletuar 

Punëtori në Politikat e 
Integruara Mjedisore dhe 
Shëndetësore 

 
 I pa njohur 

2011 

E kompletuar 

http://www.ebrd.com/news/2009/edipack-paper-recycling-comes-to-albania.html
http://www.ebrd.com/news/2009/edipack-paper-recycling-comes-to-albania.html
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A.3.2 Bosnja dhe Hercegovina 

Emri i Projektit Përshkrimi i Projektit 
Lloji i Financimit 

Buxheti Total 
Viti Startues dhe 
Faza e Projektit 

Grant  Kredi 

Grupi i Bankës Botërore 

Projekti i Dytë i 
Menaxhimit të 
Mbeturinave të Ngurta 

Projekti i Dytë i 
Menaxhimit të 
Mbeturinave Financimi 
Shtesë - KE IPA 

Objektiva e projektit është të përmirësojë 
disponueshmërinë, kualitetin, përmirësimin e mjedisit, dhe 
qëndrueshmërinë e financiare të shërbimeve të 
menaxhimit të mbeturinave të ngurta në participimin e 
ndërmarrjeve dhe rajonit. 

Fonde shtesë janë siguruar në vitin 2012 për infrastrukturën 
e tërë qytetit dhe ofrimin e shërbimeve.  

http://www.worldbank.org/projects/P107998/second-
solid-waste-management?lang=en&tab=financial 

http://www.worldbank.org/projects/P144111?lang=en 

  
 D 
  

US$43.5 milion 

90% e fondeve targetojnë 
menaxhimin e mbeturinave 

IBDR Kredi: US$ 25 milion 

IDA Kredi: US$ 15 milion 

Kontributi Kombëtar: US$3.5 
milion 

Fonde Shtesë nga Granti 
(2012): US$ 6 milion 

100% e fondeve targetojnë 
menaxhimin e mbeturinave 

2008 

Aktiv 

http://www.worldbank.org/projects/P107998/second-solid-waste-management?lang=en&tab=financial
http://www.worldbank.org/projects/P107998/second-solid-waste-management?lang=en&tab=financial
http://www.worldbank.org/projects/P144111?lang=en
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Emri i Projektit Përshkrimi i Projektit 
Lloji i Financimit 

Buxheti Total 
Viti Startues dhe 
Faza e Projektit 

Grant  Kredi 

Projekti i Menaxhimit të 
Mbeturinave të Ngurta 

Objektivat kyresore të projektit janë: 

 Kosto efektive për përmirësimin e shërbimeve të 
mbeturinave të ngurta në participimin e zonave me 
prioritet; 

 Ngritja e kapaciteteve teknike dhe administrative për 
menaxhimin e mbeturinave të ngurta në nivelin e 
Entitetet lokale; 

 Përmirësimi i mbulimit të kostos në sektor dhe 
inkurajimi i involvimit të sektorit privat; dhe 

 Përmirësimi i problemeve mjedisore dhe reduktimi i 
rreziqeve shëndetësore të shkaktuara grumbullimi jo 
adekuat i mbeturinave dhe sistemit deponues. 

http://www.worldbank.org/projects/P057950/solid-waste-
management-project?lang=en 

 
  

US$ 21 milion 

97% e fondeve targetojnë 
menaxhimin e mbeturinave 

IDA Kredi: US$ 18 milion 

I pa njohur: US$ 3 milion 

2002 

Rrjeti i Aderimit Rajonal Mjedisor dhe Klimatik (RARMK) / KE Asistenca Teknike dhe Instrumenti i Shkëmbimit të Informacionit (TAIEX) 

Tavolina e Rrumbullakët 
në Mbulimin e Kostos dhe 
Analiza Kost/Benefit në 
Sektorin e Mbeturinave 

Objektivi i projektit është për të ofruar njohuri praktike në 
përvojën e Shteteve Anëtare të BE dhe përkrahja në krijimin 
e mekanizmave të mbulimit të kostos në vend. 
http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/dyn/taiex-
events/detail_en.jsp?EventID=61802 

  I pa njohur 
2016 

E kompletuar 

KE Asistenca Teknike dhe Instrumenti i Shkëmbimit të Informacionit (TAIEX) 

Punëtori për Menaxhimin 
e Mbeturinave 

Lista e projekteve të  siguruara nga Komisioni Evropian DG 
për Fqinjësi të Mirë dhe Negociatat e Zgjerimit. 

  I pa njohur 2013 

http://www.worldbank.org/projects/P057950/solid-waste-management-project?lang=en
http://www.worldbank.org/projects/P057950/solid-waste-management-project?lang=en
http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/dyn/taiex-events/detail_en.jsp?EventID=61802
http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/dyn/taiex-events/detail_en.jsp?EventID=61802
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Emri i Projektit Përshkrimi i Projektit 
Lloji i Financimit 

Buxheti Total 
Viti Startues dhe 
Faza e Projektit 

Grant  Kredi 

Punëtori për 
Grumbullimin e 
Mbeturinave të Selektuara 
dhe Riciklimi 

Komunikimi personal më 19 Maj 2016). Nuk ka pasur në 
dispozicion përshkrim të projektit. 

  I pa njohur 2012 
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A.3.3 Kosova 

Emri i Projektit Përshkrimi i Projektit 
Lloji i Financimit 

Buxheti Total 
Viti Startues dhe 
Faza e Projektit 

Grant  Kredi 

Grupi i Bankës Botërore 

Përforcimi i Menaxhimit 
të Mbeturinave 

Qëllimi i projektit është të asistojë Qeverinë në 
identifikimin e fushave për reforma dhe investime në 
sektorin e menaxhimit të mbeturinave në mënyrë që të 
përmirësohet qasja, kualiteti, financimi i qëndrueshëm dhe 
praktikat mjedisore të shërbimeve të menaxhimit të 
mbeturinave. 

http://documents.worldbank.org/curated/en/2013/08/181
02337/official-documents--implementation-agreement-ref-
tf072016-waste-management 

  
 L 
  

EUR 1.2 milion 

BERZH Grant (via WBIF): 
€400,000 

BB Kredi: €700,000 

Kontribut Vetanak: €100,000 

2012 

Zbatim 

EuropeAid 

Mbështetje në 
Menaxhimin e 
Mbeturinave në Kosovë 

MMK Projekti synon të mbështes autoritet kompetente, 
dhe veçanërisht Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit 
Hapësinor në zhvillimin dhe zbatimin e suksesshëm të 
sistemit të menaxhimit të mbeturinave. 

http://www.epem.gr/en/typography/66-kosovo/144-
support-waste-management-in-kosovo-europeaid-133800-
c-ser-xk.html 

 
  I pa njohur 

2014 

Në vijim 

Agjencia Japoneze pë Bashkpunim Ndërkombëtar (JICA) 

http://documents.worldbank.org/curated/en/2013/08/18102337/official-documents--implementation-agreement-ref-tf072016-waste-management
http://documents.worldbank.org/curated/en/2013/08/18102337/official-documents--implementation-agreement-ref-tf072016-waste-management
http://documents.worldbank.org/curated/en/2013/08/18102337/official-documents--implementation-agreement-ref-tf072016-waste-management
http://www.epem.gr/en/typography/66-kosovo/144-support-waste-management-in-kosovo-europeaid-133800-c-ser-xk.html
http://www.epem.gr/en/typography/66-kosovo/144-support-waste-management-in-kosovo-europeaid-133800-c-ser-xk.html
http://www.epem.gr/en/typography/66-kosovo/144-support-waste-management-in-kosovo-europeaid-133800-c-ser-xk.html
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Emri i Projektit Përshkrimi i Projektit 
Lloji i Financimit 

Buxheti Total 
Viti Startues dhe 
Faza e Projektit 

Grant  Kredi 

Projekti për Përmirësimin 
e Menaxhimit të 
Mbeturinave të Ngurta 

Projekti synon të përmirësojë sistemin e deponimit të 
mbeturinave në Prishtinë, Prizren dhe në komunat përreth 
duke ju dhënë 40 automjete të llojit kompaktor për 
kompanitë relevante të mbeturinave. 

http://www.jica.go.jp/kosovo/english/activities/activity05.h
tml 

  
  €4.83 milion 

2011 

E kompletuar 

Projekti për Rritjen e 
Kapaciteteve të 
Menaxhimit të 
Mbeturinave Drejt një 
Shoqërie të Riciklimit të 
Mirë të Materialeve 

Një projekt bashkëpunimi teknik që ka si qëllim të fuqizojë 
kapacitetin e menaxhimit të mbeturinave të ngurta në 
komunën e Prizrenit. 

http://www.jica.go.jp/kosovo/english/activities/activity04.h
tml 

 
  I pa njohur 

2011 

E kompletuar 

Rrjeti i Aderimit Rajonal Mjedisor dhe Klimatik (RARMK) / KE Asistenca Teknike dhe Instrumenti i Shkëmbimit të Informacionit (TAIEX) 

Tavolina e Rrumbullakët 
në Mbulimin e Kostos dhe 
Analiza Kost/Benefit në 
Sektorin e Mbeturinave 

Ka qëllim të  ofrojë njohuri praktike në përvojën e Shteteve 
Anëtare të BE dhe të përkrah krijimin e mekanizmave të 
mbulimit të kostos në vend. 

http://www.ecranetwork.org/Events/156 

  I pa njohur 
2016 

E kompletuar 

http://www.jica.go.jp/kosovo/english/activities/activity05.html
http://www.jica.go.jp/kosovo/english/activities/activity05.html
http://www.jica.go.jp/kosovo/english/activities/activity04.html
http://www.jica.go.jp/kosovo/english/activities/activity04.html
http://www.ecranetwork.org/Events/156
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Emri i Projektit Përshkrimi i Projektit 
Lloji i Financimit 

Buxheti Total 
Viti Startues dhe 
Faza e Projektit 

Grant  Kredi 

KE Asistenca Teknike dhe Instrumenti i Shkëmbimit të Informacionit (TAIEX) 

Vizitë në Zbatimin e 
Rregulloreve dhe në 
krijimin e Lëshimit të 
Ndotësve Evropian dhe 
Regjistrit Transferues (E-
PRTR) 

Lista e projekteve të ofruara nga DG e Komisioni Evropian 
për Fqinjësi të Mirë dhe Negociatat e Zgjerimit (komunikimi 
personal më 19 Maj 2016). Asnjë përshkrim i projektit nuk 
ishte në dispozicion. 

  I pa njohur 2015 

TAIEX Vizitë Studimore 
për Standardet Evropiane 
të Mbeturinave 

  I pa njohur 2016 

TAIEX Punëtori në 
Zhvillimin e Planeve të 
Menaxhimit të 
Mbeturinave 

  I pa njohur 2015 

Vizitë studimore në 
zbatimin e Legjislacionit 
Mjedisor në Fushën e 
Menaxhimit të 
Mbeturinave 

  I pa njohur 2013 
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A.3.4 Ish Republika Jugosllave e Maqedonisë 

Emri i Projektit Përshkrimi i Projektit 
Lloji i Financimit 

Buxheti Total 
Viti Startues dhe 
Faza e Projektit 

Grant  Loan 

Grupi i Bankës Botërore 

Projekti i dytë për 
Përmirësimin e 
Shërbimeve Komunale 
(MSIP2) 

 

Projekti synon të përmirësojë transparencën, 
qëndrueshmërinë financiare, dhe shtrirjen inkluzive të 
shërbimeve komunale në tërë vendin. 

Projekti do të ofrojë nën-kredi për komunat në investime 
infrastrukturore. Projekti gjithashtu do të bëj futjen 
komponentës së grantit për të zgjeruar ofrimin e 
shërbimeve dhe infrastrukturës për komunitetet e varfra 
dhe të margjinalizuara brenda komunave në tërë Ish 
Republikën Jugosllave të Maqedonisë. 

http://www.worldbank.org/projects/P154464/?lang=en&ta
b=newsmedia 

 
  

€25 milion 

15% e fondeve targetojnë 
mbeturinat e ngurta 

2016 

 Aktiv 

Përmirësimi i Shërbimeve 
Komunale 

Zhvillimi i qëllimit për Projektin në Përmirësimin e 
Shërbimeve Komunale për Ish Republikën Jugosllave të 
Maqedonisë është të përmirësojë transparencën, 
qëndrueshmërinë financiare, dhe ofrimin e shërbimeve të 
synuara komunale në komunat pjesëmarrëse. 

Qëllimi i Projektit për Përmirësimin e Shërbimeve Komunale 
në Ish Republikën Jugosllave të Maqedonisë. 

Financime shtesë për Projektin e Përmirësimi të 
Shërbimeve Komunale (PPShK). 

 
  

US$ 25 milion 

15% e fondeve targetojnë 
mbeturinat e ngurta 

 

Financime Shtesë (2014) - 
MSIP (EU-IPA) 

US$ 26.54  milion 

20% e fondeve targetojnë 
mbeturinat e ngurta 

2009 

Aktiv 

http://www.worldbank.org/projects/P154464/?lang=en&tab=newsmedia
http://www.worldbank.org/projects/P154464/?lang=en&tab=newsmedia


  211 

Emri i Projektit Përshkrimi i Projektit 
Lloji i Financimit 

Buxheti Total 
Viti Startues dhe 
Faza e Projektit 

Grant  Loan 

Rrjeti i Aderimit Rajonal Mjedisor dhe Klimatik (RARMK) / KE Asistenca Teknike dhe Instrumenti i Shkëmbimit të Informacionit (TAIEX) 

Tavolina e Rrumbullakët 
në Mbulimin e Kostos dhe 
Analiza Kost/Benefit në 
Sektorin e Mbeturinave 

Qëllimi të ofrojë njohuri praktike në përvojën e Shteteve 
Anëtare të BE-së dhe mbështetjen e krijimit të 
mekanizmave për mbulimin e kostos në vend. 

https://www.eumonitor.eu/9353000/1/j9vvik7m1c3gyxp/vj
y64kfrdvw7?ctx=vg9pktppo1xz&start_tab1=35 

  I pa njohur 
2015 

E kompletuar 

KE Asistenca Teknike dhe Instrumenti i Shkëmbimit të Informacionit (TAIEX) 

Vizitë Studimore për 
Sistemin e Informacionit 
të Menaxhimit të 
Mbeturinave 

Lista e projekteve të ofruara nga DP e Komisionit Evropian 
për Fqinjësi të Mirë dhe Zgjerimin e Negociatave 
(komunikim personal më 19 maj 2016). Asnjë përshkrim i 
projektit nuk ishte në dispozicion. 

  I pa njohur 2014 

Punëtori për mbeturinat 
nga pajisjet elektronike 
dhe elektrike (MPEE) 

  I pa njohur 2013 

Vizitë Studimore për 
Trajtimin e Ujërave të 
Zeza Urbane dhe 
Menaxhimin e Llumit 

  I pa njohur 2013 

Punëtori për Menaxhimin 
e Mbeturinave 

  I pa njohur 2012 

https://www.eumonitor.eu/9353000/1/j9vvik7m1c3gyxp/vjy64kfrdvw7?ctx=vg9pktppo1xz&start_tab1=35
https://www.eumonitor.eu/9353000/1/j9vvik7m1c3gyxp/vjy64kfrdvw7?ctx=vg9pktppo1xz&start_tab1=35
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Emri i Projektit Përshkrimi i Projektit 
Lloji i Financimit 

Buxheti Total 
Viti Startues dhe 
Faza e Projektit 

Grant  Loan 

Vizitë Studimore për MPEE 
dhe Direktivën e KSRr 
(Kufizimi i Substancave të 
Rrezikshme) 

  I pa njohur 2012 

Vizitë Studimore për 
Bateritë dhe 
Akumulatorët 

  I pa njohur 2012 

Vizitë Studimore në 
Zbatimin e Integruar dhe  
financiarisht të 
Qëndrueshëm të Sistemit 
Rajonal të Menaxhimit të  
Mbeturinave 

  I pa njohur 2012 

Punëtori për Menaxhimin 
e Mbeturinave të 
Paketuara  

  I pa njohur 2012 

Vizitë Studimore për 
Menaxhimin e 
Mbeturinave Medicinale 

  I pa njohur 2011 

Punëtori për Menaxhimin 
e Mbeturinave nga Pajisjet 
Elektrike dhe Elektronike 

  I pa njohur 2011 
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Emri i Projektit Përshkrimi i Projektit 
Lloji i Financimit 

Buxheti Total 
Viti Startues dhe 
Faza e Projektit 

Grant  Loan 

Punëtori për Trajtimin e 
Mbeturinave Medicinale 
dhe, Paketimin dhe 
Klasifikimin 

   I pa njohur 2010 

Punëtori për Mbeturinat 
nga Bateritë dhe 
Akumulatorët 

   I pa njohur 2010 

A.3.5 Mali i Zi 

Emri i Projektit Përshkrimi i Projektit 
Lloji i Financimit 

Buxheti Total 
Viti Startues dhe 
Faza e Projektit 

Grant  Kredi 

Korniza e Investimeve të Ballkanit Përendimor (KIBP) 

Ndërtimi i Deponive 
Rajonale në Pljevlja dhe 
Zabljak 

 

I pa njohur 

https://www.wbif.eu/Projects?by=country 

  
 H 
  

€54, 978,000 

WBIF Grant €978,000 

KE Grant €4,000,000 

EIB Sovereign loan 
€27,000,000 

Kontribut vetanak 
€23,000,000  

I pa njohur 

Në vijim 

Grupi i Bankës Botërore 

https://www.wbif.eu/Projects?by=country
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Emri i Projektit Përshkrimi i Projektit 
Lloji i Financimit 

Buxheti Total 
Viti Startues dhe 
Faza e Projektit 

Grant  Kredi 

Projekti i menaxhimi i 
Mbeturinave Industriale 
dhe Pastrimi 

Qëllimi i projektit është të zvogëlojë ndotjen e burimeve 
natyrore në Malin e Zi dhe zvogëlimin e ekspozimit e 
rrezikut  të shëndetit publik ndaj këtij kontaminimi nga 
deponitë e zgjedhura të mbeturinave industriale. 

http://www.worldbank.org/projects/P122139/montenegro
-industrial-waste-management-cleanup-project?lang=en 

 
  

US$ 80.44 milion 

IBDR dhe IDA: US$ 68.9 milion 

98% e fondeve targetojnë 
mbeturinat e ngurta 

2014 

Në vijim 

Projekti i Zonave të 
Ndjeshme Mjedisore 
Turistike 

Qëllimi i projektit është të krijojë grumbullim ekologjik dhe 
të qëndrueshëm dhe shërbime të deponimit në komunat 
bregdetare, për t'i mbajtur ato të pastra, dhe zonë 
bregdetare ambientalisht atraktive. 

http://www.worldbank.org/projects/P079116/environment
ally-sensitive-tourist-areas-project-
montenegro?lang=en&tab=financial 

   

US$ 9.50 milion 

Financime shtesë in 2010: US$ 
7.10 million 

95% e fondeve targetojnë 
mbeturinat e ngurta 

2003 

E mbyllur 

Infrastruktura Mjedisore e 
Malit të Zi 

Qëllimi i projektit është përmirësimi i kushteve mjedisore 
në rajonin bregdetar dhe përmirësimi i kualitetit të 
furnizimit me ujë në Luginën e Zeta përmes: 

 Rehabilitimit të infrastrukturës kryesore të 
mbeturinave të ngurta në disa komuna bregdetare; 

 Kompletimi i gypit të ujësjellësit për të 
zëvendësuar burimet e ujit të kontaminuar në 
Luginën e Zeta; dhe 

 Asistencë teknike për shërbime inxhinierike dhe 
auditim. 

http://www.worldbank.org/projects/P074618/montenegro
-environmental-infrastructure?lang=en&tab=overview 

  
 K 
  

US$ 2.80  milion 

Vlera e Grantit: US$ 2 milion 

68% e fondeve targetojnë 
mbeturinat e ngurta 

  

2001 

E mbyllur 

http://www.worldbank.org/projects/P122139/montenegro-industrial-waste-management-cleanup-project?lang=en
http://www.worldbank.org/projects/P122139/montenegro-industrial-waste-management-cleanup-project?lang=en
http://www.worldbank.org/projects/P079116/environmentally-sensitive-tourist-areas-project-montenegro?lang=en&tab=financial
http://www.worldbank.org/projects/P079116/environmentally-sensitive-tourist-areas-project-montenegro?lang=en&tab=financial
http://www.worldbank.org/projects/P079116/environmentally-sensitive-tourist-areas-project-montenegro?lang=en&tab=financial
http://www.worldbank.org/projects/P074618/montenegro-environmental-infrastructure?lang=en&tab=overview
http://www.worldbank.org/projects/P074618/montenegro-environmental-infrastructure?lang=en&tab=overview


  215 

Emri i Projektit Përshkrimi i Projektit 
Lloji i Financimit 

Buxheti Total 
Viti Startues dhe 
Faza e Projektit 

Grant  Kredi 

Banka Evropiane për Investim (BIE) 

Infrastruktura e 
Mbeturinave dhe e Ujit 

10 milion € kredi do të mbështesin rehabilitimin dhe 
ndërtimin e infrastrukturës së ujit dhe ujërave të zeza në 
tërë komunat e vendit.  

http://www.eib.org/projects/regions/enlargement/th
e-western-balkans/montenegro/ 

 
  €10 milion 

2015 

Në vijim 

KE Asistenca Teknike dhe Instrumenti i Shkëmbimit të Informacionit (TAIEX) 

Misioni i Ekspertëve në 
Mbeturinat nga Minierat 

Lista e projekteve të ofruara nga DP e Komisionit Evropian 
për Fqinjësi të Mirë dhe Zgjerimin e Negociatave 
(komunikim personal më 19 maj 2016). Asnjë përshkrim i 
projektit nuk ishte në dispozicion. 

  
I pa njohur 2016 

Misioni i Ekspertëve për 
Vlerësimin e Kritereve për  
Statusit e Mbeturinave 
për lloje të Caktuara të 
Mbeturinave 

 

 
 I pa njohur 2016 

Vizitë Studimore për 
Menaxhimin e 
Mbeturinave 

 
 I pa njohur 2015 

Vizitë Studimore për 
Menaxhimin e 
Mbeturinave 

 
 I pa njohur 2015 

http://www.eib.org/projects/regions/enlargement/the-western-balkans/montenegro/
http://www.eib.org/projects/regions/enlargement/the-western-balkans/montenegro/
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Emri i Projektit Përshkrimi i Projektit 
Lloji i Financimit 

Buxheti Total 
Viti Startues dhe 
Faza e Projektit 

Grant  Kredi 

Misioni i Ekspertit për 
Grumbullimin e të 
Dhënave të Mbeturinave 
Duke përfshirë Analizën e 
Përmbajtjes së 
Mbeturinave 

 
 I pa njohur 2015 

Vizitë Studimore për 
Menaxhimin e 
Mbeturinave 

 
 I pa njohur 2014 

Punëtori për Menaxhimin 
e Mbeturinave Medicinale  

 I pa njohur 2013 

Vizitë Studimore për 
Mbeturinat Medicinale  

 I pa njohur 2013 

Misioni i Ekspertit për 
Ujëra të Zeza  

 I pa njohur 2010 
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A.3.6 Serbia 

 

Emri i Projektit Përshkrimi i Projektit 
Lloji i Financimit 

Buxheti Total 
Viti Startues dhe 
Faza e Projektit 

Grant  Kredi 

Banka Evropiane për Rikonstruim dhe Zhvillim (BERZH) 

Projekti i Rritjes së 
Infrastrukturës në 
Kragujevc 

BERZH është duke siguruar një kredi të lartë deri në 15 
milionë € për ndërtimin e rrugëve dhe prokurimin e 
automjeteve për grumbullimin e mbeturinave, shportat dhe 
kontenierë në qytetin e Kragujevcit, 2.5 milionë € prej të 
cilave do të shkojnë për blerjen e kamionëve për 
grumbullimin e mbeturinave. 

http://www.ebrd.com/work-with-
us/projects/psd/kragujevac-infrastructure-upgrade-
project.html 

 
  €15 milion 

2015 

E nënshkruar 

Mbeturinat e Ngurta 
Duboko 

Kredia nga BERZH deri në 5 milion €. Projekti përfshin 
ndërtimin e deponisë rajonale që do t'i shërbejë nëntë 
komunave Serve, dy linja klasifikuese riciklimi, tre stacion të 
transferimit dhe mbylljen e deponive ekzistuese. 

http://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/duboko-
solid-waste.html 

   
€11.9 milion 

BERZH Kredi: deri në €5 milion 

2007 

E nënshkruar 

http://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/kragujevac-infrastructure-upgrade-project.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/kragujevac-infrastructure-upgrade-project.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/kragujevac-infrastructure-upgrade-project.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/duboko-solid-waste.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/duboko-solid-waste.html
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Emri i Projektit Përshkrimi i Projektit 
Lloji i Financimit 

Buxheti Total 
Viti Startues dhe 
Faza e Projektit 

Grant  Kredi 

KE Asistenca Teknike dhe Instrumenti i Shkëmbimit të Informacionit (TAIEX) 

Rrjeti i Aderimit Rajonal 
Mjedisor dhe Klimat 
(RrARMK), 

Tavolina e Rrumbullakët 
në Mbulimin e Kostos dhe 
Analiza Kost/Benefit në 
Sektorin e Mbeturinave 

 

Ka qëllim të ofrojë njohuri praktike nga Përvoja e Shteteve 
Anëtare të BE dhe të përkrah krijimin e mekanizmave të 
mbulimit të kostos në vend. 

http://euparl.net/9353000/1/j9vvhskmycle0vf/vjy64kfrdvw
7?ctx=vg9pktppo1xz&v=1&tab=1&start_tab0=5 

  I pa njohur 
2015 

E kompletuar 

Vizitë Studimore për 
Menaxhimin e 
Mbeturinave 

Lista e projekteve të ofruara nga DP e Komisionit Evropian 
për Fqinjësi të Mirë dhe Zgjerimin e Negociatave 
(komunikim personal më 19 maj 2016). Asnjë përshkrim i 
projektit nuk ishte në dispozicion. 

  I pa njohur 2015 

Punëtori për Menaxhimin 
e Mbeturinave 

  I pa njohur 2013 

Punëtori për Mbeturinat 
nga Pajisjet Elektrike dhe 
Elektronike (MPEE) 

  I pa njohur 2011 

Misioni i Ekspertit për 
Rehabilitimin e Vendeve 
të Kontaminuara 

  I pa njohur 2010 

http://euparl.net/9353000/1/j9vvhskmycle0vf/vjy64kfrdvw7?ctx=vg9pktppo1xz&v=1&tab=1&start_tab0=5
http://euparl.net/9353000/1/j9vvhskmycle0vf/vjy64kfrdvw7?ctx=vg9pktppo1xz&v=1&tab=1&start_tab0=5
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Emri i Projektit Përshkrimi i Projektit 
Lloji i Financimit 

Buxheti Total 
Viti Startues dhe 
Faza e Projektit 

Grant  Kredi 

Vizitë studimore për 
Teknikat më të Mira të 
Mundshme në Objektet 
që Merren me 
Mbeturinave të 
Rrezikshme 

  I pa njohur 2010 

Punëtori për Menaxhimin 
e Kujdesit Shëndetësor 
nga Mbeturinat 

  I pa njohur 2010 

Misioni i Ekspertit për 
Qështjet Praktike lidhur 
me Djegien e 
Mbeturinave. 

  I pa njohur 2010 
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A.3.7 Projektet Rajonale/Shumë-Shtetërore 

Emri i Projektit Përshkrimi i Projektit 
Lloji i Financimit 

Buxheti Total 
Viti Startues dhe 
Faza e Projektit 

Grant  Kredi 

Fondi i Përbashkët Evropian për Ballkanin Perëndimor (FPEBP) 

Fuqizimi Institucional i 
PPP në Ballkanin 
Perëndimor  

Projekti u realizua në kuadër të KIBP dhe ishte një nismë e 
përbashkët e BE-së, Institucionet Financiare 
Ndërkombëtare (duke përfshirë BEI), donatorët bilateralë 
dhe qeveritë të Ballkanit Perëndimor. 
Projekti përfshinte sjelljen e ekspertizës PPP të EPEC-së për 
Ballkanin Perëndimor dhe për të ndihmuar shtetet për të 
harmonizuar strukturat institucionale dhe për të shkuar 
përpara me programet e tyre PPP dhe vlerësimin 
gatishmërinë e projektit PPP për të prokuruar dhe për të 
ofruar projekte. 

http://www.eib.org/epec/wbif/index.htm 

  €1 milion 
2013 

Mbyllur 

Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH) 

Zhvillimi i Objekteve 
Infrastrukturore 
Komunale 

Zhvillimi i Objekteve Infrastrukturore Komunale ka për 
qëllim sigurimin e financimit të kredisë së lartë për 
kompanitë që ofrojnë shërbime dhe projektet komunale në 
Ballkanin Perëndimor. Fondet janë siguruar nga BERZH dhe 
KfW. Kreditë do të financojë investimet në infrastrukturë në 
ujë dhe ujërave të zeza, ngrohje qendrore, menaxhimin e 
mbeturinave të ngurta, efikasitetin e energjisë, transportit 
publik dhe infrastruktura të tjera komunale. 

http://www.ebrd.com/work-with-
us/projects/psd/municipal-infrastructure-development-
fund.html 

   
€100,000 - €5 milion për 

projekt 
2013 

http://www.eib.org/epec/wbif/index.htm
http://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/municipal-infrastructure-development-fund.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/municipal-infrastructure-development-fund.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/municipal-infrastructure-development-fund.html


  221 

Emri i Projektit Përshkrimi i Projektit Lloji i Financimit Buxheti Total Viti Startues dhe 
Faza e Projektit 

KE Asistenca Teknike dhe Instrumenti i Shkëmbimit të Informacionit (TAIEX) 

Një liste e projekteve individuale është paraqitur më poshtë.79 

Rrjeti i Aderimit Rajonal 
Mjedisor dhe Klimatik 
(RrARMK) 

Punëtori mbi 
Përmbushjen e 
Legjislacionit për  
Dërgimin e Mbeturinave 
Trans-Fontier 

Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Kosova, Mali i Zi, Serbia, 
Turqia, Ish Republika Jugosllave e Maqedonisë. 

  I pa njohur 2016 

FPEBP Shumë-shtetëror 
Punëtori mbi 
Përputhshmërinë e 
Legjislacionit për  
Dërgimin e Mbeturinave 
Trans-Fontier 

Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Kosova, Mali i Zi, Serbia, 
Turqia, Ish Republika Jugosllave e Maqedonisë. 

  I pa njohur 2016 

                                                      

 

79 Kjo Listë e projekteve është marrë përmes komunikimit personal me DG e Komisionit Evropian për Fqinjësi të Mirë dhe Zgjerimin e Negociatave, 19 maj 2016. 
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Emri i Projektit Përshkrimi i Projektit Lloji i Financimit Buxheti Total Viti Startues dhe 
Faza e Projektit 

FPEBP Shumë-shtetëror 
Punëtori / trajnim Për 
Vlerësimin e Inventarit të 
Gazit Serë në Mbeturina 

Punëtoria ka për qëllim të përmirësojë njohuritë teknike 
dhe institucionale dhe kapacitetet procedurale të shteteve 
të RrARMK për të përgatitur dorëzimin e Raporteve 
Kombëtare të Inventarit. 

www.europa-
nu.nl/id/vjyzaij0n2zi/agenda/taiex_multicountry_workshop
_on_ecran?ctx=vg9pjk198axu&tab=1&start_tab1=20 

 

  I pa njohur 2015 

FPEBP Punëtori Rajonale 
për rehabilitimin e 
deponive në kontekstin e 
menaxhimit rajonal të 
mbeturinave 

 

 

Objektivi Punëtorisë për t'u ofruar pjesëmarrëseve me 
përvojën e Shteteve Anëtare në zbatimin e Direktivës të  
Deponime së Mbeturinave për të përmirësuar të kuptuarit 
e Direktivës dhe zbatimin dhe aftësitë planifikuese në 
sektorin e mbeturinave. 

  I pa njohur 2015 

FPEBP Shumë-shtetëror 
Punëtori mbi 
Përputhshmërinë e 
Legjislacionit për  
Dërgimin e Mbeturinave 
Trans-Fontier  

Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Kosova, Mali i Zi, Serbia, 
Turqia, Ish Republika Jugosllave e Maqedonisë. 

  I pa njohur 2015 

Punëtori Rajonale për 
Mbulimin e Kostos në 
Sektor të Mbeturinave 

Punëtoria synon të ofrojë njohuri praktike dhe përvoja të 
shteteve tjera dhe përkrahje në krijimin e mekanizmave të 
mbulimit të kostos në rajon. 

http://www.ecranetwork.org/Events/60 

  I pa njohur 
2015 

E kompletuar 

http://www.europa-nu.nl/id/vjyzaij0n2zi/agenda/taiex_multicountry_workshop_on_ecran?ctx=vg9pjk198axu&tab=1&start_tab1=20
http://www.europa-nu.nl/id/vjyzaij0n2zi/agenda/taiex_multicountry_workshop_on_ecran?ctx=vg9pjk198axu&tab=1&start_tab1=20
http://www.europa-nu.nl/id/vjyzaij0n2zi/agenda/taiex_multicountry_workshop_on_ecran?ctx=vg9pjk198axu&tab=1&start_tab1=20
http://www.ecranetwork.org/Events/60
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Emri i Projektit Përshkrimi i Projektit Lloji i Financimit Buxheti Total Viti Startues dhe 
Faza e Projektit 

Punëtori Shumë-
Shtetërore për  Dërgimin 
e Mbeturinave Trans-
Fontier, Menaxhimi i 
Mbeturinave dhe 
Deponitë e Mbeturinave 

Objektivi  i punëtorisë ishte të rrisë efektivitetin e 
autoriteteve dhe trupave inspektues dhe promovimin e 
përputhshmërisë me kërkesat mjedisore. Objektivat 
Specifike: 

 rritja e kapaciteteve në SEE në terren zbatimi i 
legjislacionit të mbeturinave të BE; dhe 

 Rritja e njohurive në lëmi të caktuara dhe 
mekanizmat zbatues si dhe njohuri për përforcimin 
e inspeksionit. 

http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/dyn/taiex-
events/detail_en.jsp?EventID=60746 

  I pa njohur 
2015 

E kompletuar 

Punëtori mbi 
Përshtatshmërinë e me 
Legjislacionin e 
Kemikateve 

Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Kroacia, Kosova, Mali i 
Zi, Serbia, Turqia, Ish Republika Jugosllave e Maqedonisë. 

  I pa njohur 2014 

FPEBP Shumë-shtetëror  
Punëtori në Koordinimin e 
Strategjisë dhe Planifikimi 
i Investimeve në Sektorin 
e Mbeturinave 

Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Kosova, Mali i Zi, Serbia, 
Turqia, Ish Republika Jugosllave e Maqedonisë. 

  I pa njohur 2014 

FPEBP Shumë-shtetëror 
Punëtori mbi 
Përputhshmërinë e 
Legjislacionit për  
Dërgimin e Mbeturinave 
Trans-Fontier 

Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Kosova, Mali i Zi, Serbia, 
Turqia, Ish Republika Jugosllave e Maqedonisë. 

  I pa njohur 2014 

http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/dyn/taiex-events/detail_en.jsp?EventID=60746
http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/dyn/taiex-events/detail_en.jsp?EventID=60746
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Emri i Projektit Përshkrimi i Projektit Lloji i Financimit Buxheti Total Viti Startues dhe 
Faza e Projektit 

Punëtori Multi-Shtetërore 
në Bartjen dhe Zbatimin e 
Direktivës Kornizë të 
Mbeturinave 

Qëllimi i punëtorisë ishte të mësohej për zbatimin e 
Direktivës Kornizë të Mbeturinave me fokus në: 

 parandalimin e krijimit të mbeturinave; 

 ripërdorimi dhe riciklimi 

 Dispozitat e KDM për Përgjegjësinë e Prodhuesit; 

 statusi i fundit të mbeturinave dhe sipas produktit; 
dhe 

 procesi i planifikimit në Menaxhimin e 
Mbeturinave. 

http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/dyn/taiex-
events/detail_en.jsp?EventID=57735 

  I pa njohur 
2014 

E kompletuar 

Punëtori Shumë-
Përfituese  për Lëvizjen e 
Ndërkufitare të 
Mbeturinave të 
Rrezikshme 

Shqipëria, Armenia, Azerbegjani, Bjellorusia, Bosnja dhe 
Hercegovina, Gjeorgjia, Kosova, Moldovia, Mali i Zi, Serbia, 
Turqia, Ukraina, Ish Republika Jugosllave e Maqedonisë. 

  I pa njohur 2015 

Punëtori për Menaxhimin 
e Mirë të Mjedisit nga 
Mbeturinat e Rrezikshme 

Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Kroacia, Kosova, Mali i 
Zi, Serbia, Turqia, Ish Republika Jugosllave e Maqedonisë. 

  I pa njohur 2014 

TAIEX Local 
Administration Facility 
Workshop on Waste 
Management 

TAIEX Punëtoria e 
Objekteve Administrative 
Lokale për Menaxhimin e 
Mbeturinave 

Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Kosova, Mali i Zi, Serbia, 
Turqia, Ish Republika Jugosllave e Maqedonisë. 

  I pa njohur 2014 

http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/dyn/taiex-events/detail_en.jsp?EventID=57735
http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/dyn/taiex-events/detail_en.jsp?EventID=57735
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Emri i Projektit Përshkrimi i Projektit Lloji i Financimit Buxheti Total Viti Startues dhe 
Faza e Projektit 

Vizitë Studimore për 
Menaxhimin e 
Mbeturinave 

Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Kroacia, Kosova, Mali i 
Zi, Serbia, Turqia, Ish Republika Jugosllave e Maqedonisë. 

  I pa njohur 2013 

Punëtori Shumë-
shtetërore për Raportimin 
Kombëtar dhe 
Përgjegjësinë e Zgjeruar 
të Prodhuesit 

Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Kroacia, Kosova, Mali i 
Zi, Serbia, Turqia, Ish Republika Jugosllave e Maqedonisë. 

  I pa njohur 2013 

Punëtori Shumë-
Shtetërore mbi Zbatimin 
në Legjislacionin 
Kombëtar Direktivën 
Kornizë të Mbeturinave 

Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Kroacia, Kosova, Mali i 
Zi, Serbia, Turqia, Ish Republika Jugosllave e Maqedonisë. 

  I pa njohur 2012 

Vizitë Studimore për 
Menaxhimin e 
Mbeturinave 

Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Kroacia, Kosova, Mali i 
Zi, Serbia, Turqia, Ish Republika Jugosllave e Maqedonisë. 

  I pa njohur 2012 

Punëtor Shumë-
shtetërore për 
Menaxhimin e 
Mbeturinave nga Pajisjet 
Eletkronike dhe Elektrike 
(MPEE) 

Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Kroacia, Kosova, Mali i 
Zi, Serbia, Turqia, Ish Republika Jugosllave e Maqedonisë. 

  I pa njohur 2012 

Misioni i Ekspertit Milti-
Shtetëror në Prioritizimin 
e Sektorit Mjedisor në 
Shtetet e Ballkanit 
Përendimor dhe Turkisë 

Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Kosova, Mali i Zi, Serbia, 
Turqia, Ish Republika Jugosllave e Maqedonisë. 

  I pa njohur 2012 
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Faza e Projektit 

Punëtori Shumë-
Shtetërore në Klasifikimin 
e Mbeturinave, 
Inventarizimin dhe 
Raportimin Kombëtar 

Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Kroacia, Kosova, Mali i 
Zi, Serbia, Turqia, Ish Republika Jugosllave e Maqedonisë. 

  I pa njohur 2011 
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