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I. HYRJE 

1.1 Informacion i përgjithshëm mbi komunën 

 

Komuna e Podujevës shtrihet në pjesën verilindore të Kosovës dhe përbëhet nga fushë-

gropa e Llapit, pjesët kodrinore-malore të bjeshkëve të “Albanikut” në perëndim dhe 

maleve kosovare në lindje. Kjo Komunë ka një sipërfaqe prej 633km2, dhe është komuna me 

territorin më të madh në Republikën e Kosovës. Ajo kufizohet me komunën e Prishtinës në 

jug, me Obiliqin, Vushtrrinë, Mitrovicën dhe Leposaviqin në perëndim. E tërë pjesa veriore 

dhe lindore kufizohet me Republikën e Serbisë. Gjatësia totale e vijës kufitare është 175.2 

km. Kufiri i komunës kalon nëpër terrene malore, afër vijave ujëndarëse apo nëpër to, dhe 

në pjesë të ulëta nëpër disa qafa malore, ose në lugina duke i prerë tërthorazi. Me 

Prishtinën gjatësia e kufirit është 37.39 km, i cili kalon nëpër terrene kodrinore-malore dhe 

nga perëndimi shtrihet në luginën e lumit Llap tek Lupçi i Poshtëm. Nga kjo pikë kufiri merr 

drejtim verior dhe kufizohet në distancë 2.8 km me komunën e Obiliqit. Nga veriu vazhdon 

kufizimi me komunën e Vushtrrisë, duke u ngritur maleve të Kopaonikut me gjatësi 18.9 km. 

Me Mitrovicën gjatësia e kufirit është 17.52 km, derisa me Leposaviqin është 7.7 km, duke u 

rritur lartësia mbidetare. Me Republikën e Serbisë gjatësia e kufirit është 90.9 km.  

 

Lartësia mbidetare e kufirit në pjesën perëndimore është mjaft e lartë ngase shtrihen në 

pjesën jugore të maleve të Kopaonikut. Në kufi me komunën e Leposaviqit në majën 

Shatorica lartësia mbidetare është 1,770 m. Pika më e ulët e kufirit është në pjesën jugore 

në fshatin Lupç i Poshtëm në luginën e lumit Llap me rreth 550 m. 

 

Komuna ka mikropozitë relativisht të mirë gjeografike. Qendra komunale e Podujevës 

ndodhet pothuajse në qendër të territorit të komunës. Kjo është përparësi pasi 

vendbanimet përreth kanë qasje më të mirë për shërbime komunale dhe nevoja të tjera që i 

ofron qendra urbane. Vendbanimet periferike janë në pozitë të pafavorshme dhe kjo ka 

ndikuar që numri i banorëve të jetë simbolik. Pjesa jugperëndimore e komunës ka 

mikropozitë shumë të mirë pasi lidhet me kryeqendrën e Kosovës - Prishtinën. Komuna e 

Podujevës paraqet gjithashtu një traversë të rëndësishme komunikimi, pasi është pjesë e 

korridorit që lidh Kosovën me bregdetin dhe pjesë të tjera të Gadishullit të Ballkanit.1 

 

 

                                                           
1 Informacion i mundësuar nga Komuna Podujevë 
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Figura 1 Pozita gjeografike e Komunës 

Podujevë 

[Burimi: Komuna Podujevë] 

 

1.1.1 Të dhëna demografike  

Komuna e Podujevës ka shënuar një rritje të konsiderueshme të popullsisë nga viti 1948, ku 

kishte vetëm 43,783 banorë, në 88,499 banorë sipas regjistrimit të vitit 20112. Nga këto 

shifra kuptojmë që Komuna e Podujevës në 55 vite ka dyfishuar numrin e popullsisë, me një 

rritje 709 banorë/vit. Popullsia e komunës së Podujevës jeton në gjithsej 78 vendbanime, 

prej tyre 77 janë fshatra dhe vetë qyteti i Podujevës. Këto vendbanime kanë dallime të 

theksuara sa i përket numrit të popullsisë. Numri më i madh i popullsisë (23,453 banorë) 

jeton në qytetin e Podujevës që përbën 27% të popullsisë së komunës. 

 

Në lidhje me dendësinë e popullsisë, po sipas regjistrimeve të vitit 2011, kjo komunë e ka 

dendësinë 141 banorë/km2, e cila është pak nën mesataren e vendit 160 banorë/km2. 

Megjithatë në komunë ka zona, të cilat janë më të populluara se të tjerat, si rasti i qytetit të 

Podujevës, ku dendësia e popullsisë është më e madhe dhe arrin në 2,635 banorë/km2, por 

                                                           
2 Agjensia e Satistikave të Kosovës 2011, Regjistrimi i Popullsisë Ekonomive Familjare në Kosovë 2011 
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ka edhe nga ato, të cilat janë më pak të populluara dhe dendësia e popullsisë arrin në 3 

banorë/km2 në Rakinicë etj. 

 

1.1.2 Kushtet klimaterike  

Në Komunën e Podujevës temperatura mesatare është 9.6 gradë C. Muaji më i ftoftë është 

Janari me temperaturë mesatare -2.1 gradë C, dhe muaji më i ngrohtë është Korriku dhe 

Gushti me temperaturë mesatare 20.1 gradë C. Ndërkohë temperatura ekstreme më e 

ftohtë është regjistruar në Janar rreth -27.2 gradë C, ndërsa temperatura më e nxehtë është 

regjistruar në Gusht rreth 37 gradë C. 

Në periudhën vegjetative paraqiten temperatura negative që nganjëherë sjellin dëme në 

bujqësi. Sasia vjetore e reshjeve është 697 mm, nën mesataren e Kosovës për ketë periudhë 

(784mm). Muaji më i lagësht është Maji me 77.5 mm shi, ndërsa muaji më i thatë është 

Marsi me 42.3mm shi. Nëse kalkulojmë sasinë e reshjeve me madhësinë e territorit të 

Komunës së Podujevës del se mesatarisht bien 432 mil m3 ujë. Kjo është vlerë mesatare dhe 

duhet pasur parasysh se pika monitoruese është në pjesën e ulët. Mesatarisht gjatë vitit ka 

26 ditë ku bie borë, ndërsa me mbulesë bore janë 48.4 ditë ose një muaj e gjysmë. Pjesa më 

e madhe vitit është pa mbulesë bore. Muaji që ka ditë me mbulesë bore më së shumti është 

Shkurti me 11.7 ditë. Shtresa maksimale e borës është mjaft e lartë edhe pse e rrallë, 

megjithatë ndodh që shkakton një varg problemesh në jetën e përditshme. Në muajin Janar 

trashësia maksimale e borës mund të jetë edhe 96 cm, e cila vështirëson së tepërmi 

terrenin.3 

 

1.1.3 Karakteristikat social ekonomike  

Në Komunën e Podujevës janë të zhvilluara shumë degë të ekonomisë, duke filluar nga 

industria, bujqësia, blegtoria, bletaria, pemëtaria, shpezëtaria etj. Në komunë ekzistojnë 311 

ndërmarrje prodhuese të ndryshme të cilat janë private, ose ndërmarrje shtetërore të 

privatizuara, të fokusuar kryesisht në industrinë e lehtë. Ndër më të rëndësishmet 

përmendim fabrika të tullave, fabrika për përpunimin e ushqimeve, si kërpudha, apo 

ndërmarrje riciklimi. 

Në komunë rreth 55% (34,191.38 ha) e tokës është tokë bujqësore, të cilën e përbëjnë arat, 

kopshtet, kullosat, livadhet dhe tokat djerrë. Kryesisht dominojnë arat, më pas livadhet dhe 

kullosat, ndërsa sipërfaqet si pemishte, vreshta apo kopshte janë më të vogla. Në tokat 

bujqësore të komunës, kultivohen kultura të ndryshme bujqësore si, drithërat, perimet dhe 

më pas llojet e ndryshme të pemëve.  

                                                           
3 R. Pllana: Hidrologjia e lumit “Llap”, Buletini i FSHMN, Prishtinë. 
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Pemët gjithsejtë 661.49 ha 

Mollë  71.26 ha 

Dardhë 8.87 ha 

Ftua 0.48 ha 

Mushmollë 2.06 ha 

Kumbull 56.76 ha  

Qershi 7.25 ha 

Vishnje 9.68 ha 

Pjeshkë 0.48 ha 

Kajsi 0.35 ha 

Arrë 2.4 ha 

Lajthi 1.9 ha 

Mjedër 500 ha 

 

Perimet gjithsejtë  737.72 ha 

Speca 122.8 ha 

Domate 42.15 ha 

Tranguj 7.05 ha  

Qepë 69.14 ha 

Hudhëra 13.15 ha  

Lakër 78.5 ha  

Spinaq 11.11 ha  

Presh 6.65 ha  

Karrotë 32.43 ha  

Kungull misiri (vidim)  7.43 ha  

Shalqin 1.4 ha  

Pjepër 1.53 ha  

Dredhëza 24.67 ha  

Patatet 309.91 ha  

Perime të tjera (Kungulleshka, 
patllagjan, majdanoz etj.)  

9.8 ha  
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Blegtoria është një ndër degët e industrisë, ashtu si edhe bujqësia mjaft e zhvilluar në 

komunë, falë edhe terrenit të përshtatshëm për rritjen e gjedhëve. Bletaria është një tjetër 

degë e industrisë që gjen zhvillim të madh në zonë. Në të gjithë territorin e Komunë 

kultivohen rreth 3,782 shoqëri bletësh në lokalitete të ndryshme. Shpezëtaria është një 

tjetër veprimtari, ku aktualisht në Komunë janë rreth 8 ferma të cilat posedojnë 75,000 

krerë pula vojse. Edhe pemëtaria ka një rritje të vazhdueshme të sipërfaqeve të mbjella në 

fushë të hapur dhe në sera, ku nga një industri familjare është kthyer në një veprimtari 

shumë përfituese. 

Komuna e Podujevës është në mesin e komunave të mëdha të Kosovës dhe kjo si për nga 

sipërfaqja, po ashtu edhe për nga numri i banorëve. Megjithatë, u takon komunave jo mjaft 

të zhvilluara, prandaj edhe gjendja sociale-ekonomike është e rënduar. Me qëllim që të 

ndikohet në zbutjen e problemeve socio-ekonomike, Komuna ka përgatitur plane dhe 

strategjitë afatshkurtra (2011-2014) dhe afatgjata (2010-2020), kështu që ky planifikim po i 

jep rezultatet e veta.  

 

Gjithsesi ballafaqimet e Komunës me kategoritë sociale janë si nga aspekti shëndetësor, 

ushqimor dhe të banimit. Brenda mundësive buxhetore ndërhyhet me miell, herë-herë me 

lëndë djegëse, me pako ushqimore, higjenike etj. Prej vitit 2009 e deri më tani për çdo vit 

Komuna për familjet, të cilat nuk e kanë të zgjidhur problemin e strehim-banimit nga mjetet 

vetanake, ndërton nga 10 shtëpi individuale. Vlen të përmendet se për çdo vit është arritur 

që me donatorë të ndërtohen nga 4-5 shtëpi. Numri i kategorive sociale në evidencën e 

DSHMS-së sillet rreth 1,300 familje, ndërsa me asistencës sociale në QPS janë: kategoria e I- 

rë 747, ndërsa kategoria e II-të 433, gjithsej 1,180 familje.4 

 

 

 

 

  

                                                           
4 Plani Zhvillimor Komunal, Komuna Podujevë, 2015 



                                                                                                 
 
 

10 
 

II. ASPEKTET LIGJORE DHE INSTITUCIONALE NЁ MENAXHIMIN E 

MBETURINAVE 

2.1 Informacion përmbledhës mbi legjislacionin 

2.1.1 Instrumentat dhe mjetet në nivel vendor  

 

Kuadri ligjor për Republikën e Kosovës në lidhje me menaxhimin e mbeturinave përbëhet 

nga kjo kornizë ligjore me specifikimet përkatëse: 

Ligji nr. 03/l-040 “Për vetëqeverisjen lokale“, 2008  - Në nenin 17 të këtij ligjit përcaktohet 

që aktorët lokalë (Komunat) kanë kompetencë të plotë dhe ekskluzive për ofrimin dhe 

mirëmbajtjen e shërbimeve publike, siç është ai i menaxhimit të mbeturinave. 

Ligji nr. 04/l-060 “Për menaxhimin e mbeturinave“, 2012 – ky ligj, i cili është i ndryshuar  

rishtazi, paraqet bazën ligjore për përcaktimin e kompetencave komunale në Republikën e 

Kosovës për menaxhimin e mbeturinave. Sipas këtij ligji komunat duhet të: i) hartojnë planin 

komunal për menaxhimin e mbeturinave, i cili duhet të jetë në harmoni me planin nacional; 

ii) të zbatojnë planin komunal për menaxhimin e mbeturinave; iii) përcaktimin e tarifave dhe 

mënyrën e inkasimit të mjeteve financiare për shërbimet komunale; iv) sipas ligjit dy ose më 

shumë komuna mund të bashkëpunojnë për menaxhimin e mbeturinave.  

Sipas ligjit këto plane komunale duhet të fokusohen kryesisht tek: i) skemat/programi për 

mbledhjen e mbeturinave; ii) propozimet për teknikat e duhura në lidhje me ripërdorimin 

dhe riciklimin e mbeturinave; iii) programin për ngritjen e vetëdijes publike dhe edukimin në 

lidhje me menaxhimin e mbeturinave; iv) vlerësimin dhe llogaritjen e kostove për 

menaxhimin e mbeturinave. 

Ligji përcakton që plani komunal do të hartohet për një periudhë 5 vjeçare dhe do të 

adresojë kapacitetet ekzistuese dhe ato në të ardhmen për mbledhjen e mbeturinave, 

trajtimin dhe deponimin e tyre, ku do të përcaktohet edhe nevoja për veprim për shërbimin 

cilësor ndaj qytetarëve, si dhe draftimin e një rregullore komunale të menaxhimit të 

mbeturinave  

Gjithashtu sipas ligjit të ndryshuar, menaxhimi i mbeturinave komunale nga komunat duhet 

të bëhet përmes kontratave të veçanta me një ose më shumë operator publik ose privat të 

licencuar5 për administrimin e mbeturinave. 

Ligji nr. 04/l-111 “Për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit të ndërmarrjeve publike“, 2012 – 

Sipas këtij ligji Komunat kanë të drejtë të krijojnë ndërmarrje publike komunale për 

menaxhimin e mbeturinave.  

                                                           
5 Licencën për menaxhimin e mbeturinave e lëshon Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, respektivisht Komisioni 
i Licensimit 
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Ligji nr. 04/l-045 “Për partneritetin publiko-privat – dispozitat e këtij ligji rregullojnë 

ofrimin e shërbimeve publike dhe /ose infrastrukturën publike për menaxhimin e 

mbeturinave, ku përfshihet mbledhja, deponimi, dhe riciklimi i tyre. 

Rregullore nr.02/2013 mbi kriteret për krijimin e ndërmarrjeve publike lokale - Kuvendi i 

Komunës të Podujevës ka miratuar një “Rregullore për menaxhimin e mbeturinave në 

territorin e saj“ në 4 Shkurt 2015. Sipas kësaj rregullore përcaktohen si më poshtë: 

a. Qëllimi i rregullores: përcaktimin e orarit, sistemit dhe kushteve për mënyrën e 

ndryshme të mbledhjes, ndarjes, përpunimit dhe riciklimit të mbeturinave, llojin, 

numrin dhe mënyrën e shpërndarjes dhe vendosjes së kontejnerëve, mirëmbajtjen e 

vendeve ku grumbullohen dhe mënyrën e transportimit; 

b. Klasifikimi i mbeturinave komunale: i) mbeturinat inerte që nuk treten; ii) mbeturina 

të parrezikshme për shëndetin dhe ambientin; iii) mbeturina të vëllimshme me 

përmasa të mëdha fizike; iv) mbeturinat nga konstruktim-demolimet; 

c. Kontejnerët 1.1m3-3.2m3 (440kg-1320kg) janë kontejnerë nëntokësorë dhe 

mbitokësorë të cilët përdoren për mbeturinat e amvisërive; 

d. Kontejnerët 5m3 (4000 kg) përdoren për mbeturinat inerte 

e. Kontejnerët 7m3 (6000 kg) përdoren për mbeturina të vëllimshme  

f. Shportat kanë madhësi të ndryshme (60 litra, 80 litra, 120 litra), ku të gjitha 

amvisëritë duhet të kenë patjetër një të tillë ose dy në rastin e krijimit të kushteve të 

riciklimit. Edhe lokalet afariste duhet të pajisen me shporta përkatëse; 

g. Bizneset e mëdha duhet të kenë kontejnerët e tyre të mëdhenj 

h. Komuna përcakton dhe frekuencën e grumbullimit të mbeturinave, ku në pjesën 

urbane duhet të jetë nga ora 22:00 – 08:00 të mëngjesit, ndërsa në zonat periferike 

dhe rurale gjatë mëngjesit dhe paradites. 

 

2.1.2 Struktura organizative në komunë për shërbimin e menaxhimit të mbeturinave  

Aktualisht në Komunën Podujevë janë nën varësi të Kryetarit të Komunës 11 Drejtori, ku në 

varësi të Drejtorisë së Shërbimeve Publike, Mbrojtje dhe Shpëtim është Zyrtari për 

Menaxhimin e Mbeturinave, i cili merret, ndër të tjera, edhe me çështjet e shërbimit të 

menaxhimit të mbeturinave. Komuna e shikon si shumë të nevojshme, nisur edhe nga 

detyrimet dhe përgjegjësitë ligjore që ia ngarkon kuadri ligjor, të ngrihet një sektor i veçantë 

për shërbimin e menaxhimit të mbeturinave në varësi të kësaj drejtorie. Si në rastin e 

sektorit ashtu edhe në rastin e zyrtarit për mbeturinat do të jenë të dedikuar plotësisht 

sistemit të menaxhimit të mbeturinave, duke ndjekur hapa pas hapi zbatimin e planit dhe 

monitorimin e vazhdueshëm të kompanive publike dhe private për shërbimin e menaxhimit 

të mbeturinave.  
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Figura 2 Struktura organizative e Komunës së Podujevës   

[Burimi: Komuna e Podujevës] 

Ndonëse kuadri ligjor i delegon të drejta komunës në lidhje me shërbimin e menaxhimin e 

mbeturinave, mungesa e burimeve njerëzore dhe burimeve financiare në komunë për 

menaxhimin e këtij shërbimi, ka çuar në një situatë, ku cilësia e shërbimit të ofruar nga të dy 

kompanitë nuk është në standardin e kërkuar, si pasojë e mos kontrollit dhe monitorimit 

rigoroz nga komuna. 

 

2.2 Aktorët kryesor në menaxhimin e mbeturinave 

Në Strategjinë e Republikës së Kosovës për Menaxhimin e Mbeturinave6 përcaktohet kjo 

strukturë e aktorëve kryesorë, të cilët janë përgjegjës për menaxhimin e tyre duke filluar 

nga pushteti qendror tek ai lokal dhe sektori privat: 

 

2.2.1 Qeveria qendrore 

Kuvendi i Republikës së Kosovës, si organi legjislativ i vendit, është përgjegjës për pjesën e 

miratimit të ligjeve, në këtë rast në fushën e menaxhimit të mbeturinave dhe në 

monitorimin  e zbatimit të tyre nga komisionet ligjore. Më konkretisht ai është përgjegjës 

për: i) miratimin e ligjit për mjedisin, ligjit për mbeturinat dhe kuadrin ligjor relevant për 

fushën përkatëse; ii) nxjerrjen e strategjive për mbrojtjen e mjedisit; iii) dhënien e 

rekomandimeve dhe monitorimin e zbatimit të ligjeve nga komisionet e kuvendit. 

 
                                                           
6 Strategjia e Republikës së Kosovës për menaxhimin e Mbeturinave 2013-2020 
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Qeveria e Republikës së Kosovës, është organi përgjegjës për miratimin e Strategjisë për 

Menaxhimin e Mbeturinave si dhe për nxjerrjen e udhëzimeve administrative qeveritare. 

 

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor është organi, i cili propozon, harton dhe 

mbikëqyr zbatimin e kuadrit ligjor në fushën e menaxhimit të mbetjeve. Konkretisht ky 

organ ekzekutiv është përgjegjës për: 

 Hartimin e Strategjisë për Menaxhimin e Mbeturinave dhe Plan Veprimin për 

Menaxhimin e Mbeturinave; 

 Përgatitjen e programeve për monitorim dhe raportet për gjendjen ekzistuese të 

mbetjeve; 

 Dhënien e licencave për menaxhimin e mbeturinave dhe dhënien e lejeve për 

eksport, import dhe transit të mbeturinave; 

 Mbikëqyrjen e zbatimit të kuadrit ligjor dhe menaxhimin e mbeturinave të 

rrezikshme. 

 

2.2.2 Pushteti lokal  

Pushteti lokal, ose organi ekzekutiv në nivel lokal (Komuna), është përgjegjës për hartimin 

dhe zbatimin e politikës lokale për menaxhimin e mbeturinave, e cila duhet të jetë në 

harmoni me Strategjinë Kombëtare dhe Planin Kombëtar të Menaxhimit të mbeturinave. 

Konkretisht ato janë përgjegjëse për: 

 Hartimin dhe miratimin e planeve lokale për menaxhimin e mbeturinave;  

 Përcaktimet e lokacioneve, bazuar tek plani hapësinor, sipas nevojave përkatëse për 

menaxhimin e mbeturinave komunale; 

 Përcaktimin e tarifave për shërbimet e grumbullimit dhe deponimit të mbeturinave 

komunale; 

 Mbikëqyrjen e zbatimit të Kartës së Konsumatorëve; 

 Caktimin dhe mbikëqyrjen e zbatimit të standardeve të shërbimit për ndërmarrjet e 

kontraktuara për grumbullimin e mbetjeve. 

 

2.2.3 Kompanitë rajonale të menaxhimit të mbeturinave 

 

Këto kompani janë kompani publike përgjegjëse për kryerjen e shërbimeve të grumbullimit, 

bartjen nga vendbanimet dhe deri tek deponitë e mbeturinave. Kompanitë rajonale publike 

e ofrojnë shërbimin për disa komuna në një rajon të caktuar dhe komunat që mundësohen 

me shërbim nga këto kompani kanë përfaqësuesin e tyre në bordin e kompanisë. 
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2.2.4 Kompanitë e tjera 

Kompania për Menaxhimin e Deponive të Kosovës – KMDK –Kjo kompani është kompani 

shtetërore dhe është përgjegjëse për menaxhimin e deponive regjionale të mbeturinave të 

komunave. 

Kompanitë e licencuara, apo sektori privat, janë kompani të cilat licencohen nga Ministria e 

Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor dhe ofrojnë shërbimet për grumbullimin, trajtimin, 

riciklimin, transportimin dhe deponimin e llojeve të ndryshme të mbeturinave. 

III. ASPEKTEVE TEKNIKE NE MENAXHIMIN E MBETJEVE 
 

3.1 Të dhëna të përgjithshme mbi mbeturinat 
 

3.1.1 Sasia e prodhuar e mbeturinave të grumbulluara 

Sipas të dhënave të mundësuara nga kompania KRM “Pastrimi“, e cila ofron shërbimin në 

Komunë, mesatarisht në të gjithë territorin ku ushtron aktivitetin, grumbullohen rreth 

22ton/ditë mbeturina, 400-440 ton mbeturina/muaj. Në grafikët më poshtë tregohet trendi 

i sasisë të mbeturinave të grumbulluara7 nga amvisëritë dhe mbeturinave inerte gjatë katër 

viteve të fundit. 

 

Figura 3 Sasia e mbeturinave nga amvisëritë (shprehur në ton) përgjatë viteve 2013-2016 

[Burimi: zhvilluar nga autori] 

                                                           
7 Kjo është sasia e mbeturinave që grumbullohet nga amviseritë të cilat janë në sistem dhe deponohen në 

deponinë e Dumnicës, por jo sasia e mbeturinave të gjeneruara nga të gjithë banorët e komunës 
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Siç mund ta shohim edhe nga grafiku, sasia e mbeturinave të gjeneruara nga amvisëritë ka 

ardhur duke u rritur nga viti në vit, ku në 2016 sasia e gjeneruar u rrit me 32% më shumë se 

në viti 2013.  

 

 

Figura 4 Sasia e mbeturinave inerte të gjeneruara (shprehur m3 mbeturina inerte) 

[Burimi: zhvilluar nga autori] 

Në grafikun më lart tregohet trendi i mbeturinave inerte të gjeneruara gjatë këtyre tre 

viteve në komunë. Viti 2015 shënoi një ulje të sasisë së mbeturinave inerte të gjeneruara në 

Komunë, dhe kjo shpjegohet nga ekspertët e komunës me uljen e aktivitetit ndërtues në 

vend.  

3.1.2 Përbërja e fraksioneve të mbeturinave 

Deri tani nuk është kryer ndonjë hulumtim në Komunën Podujevë në lidhje me përbërjen 

mercollogjike të mbeturinave. Në vitin 2011 GIZ8 në Kosovë ka kryer studim për përbërjen e 

fraksioneve të mbeturinave dhe në nivel kombëtar mbeturinat organike përbëjnë 43% të 

rrymës së mbeturinave. Ndërsa fraksione të tjera të mbeturinave si lënda drusore, letra, 

plastika, qelqi, metalet, materialet e përbëra, tekstilet, mbeturinat EEE, si dhe kategori të 

tjera të papërcaktuara përbëjnë rreth 37% të rrymës së mbeturinave. Pjesa tjetër e 

fraksioneve të rrymës së mbeturinave janë fraksione të parikuperueshme 

 

 si mbeturina të higjienës, apo mbeturina ambulatore, të cilat mund të bashkohen me 

rrymën e mbeturinave komunale, si dhe kategori të tjera mbeturinash.  

                                                           
8 GIS, Analysis of Municipal Waste Prishtina – Kosovo, 2011 
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3.1.3 Trendi i prodhimit të mbeturinave në komune   

Bazuar në dokumentet zyrtar të Republikës së Kosovës, në rang kombëtar, koeficienti i 

rritjes së popullsisë parashikohet të jetë 1.2%9. Në tabelën më poshtë parashikohet një 

trend i rritjes së popullsisë dhe sasisë së mbeturinave komunale në Komunën Podujevë gjatë 

10 viteve të ardhshme:  

88499 

 

 

Figura 5 Trendi i rritjes së popullsisë dhe sasisë së mbeturinave gjatë 10 viteve të ardhshme  

[Burimi: zhvilluar nga autori] 

 

3.2 Shërbimi i grumbullimit të mbetjeve 

3.2.1 Skemat e grumbullimit të mbeturinave 

 

Menaxhimi i mbeturinave në Komunën Podujevë kryhet nga dy Kompani:  

a. ,,Kompania Regjionale e Mbeturinave,,Pastrimi’’,sh.a. është krijuar nga ndërmarrjet 

komunale të komunave në regjionin e Prishtinës, në vitin 2006. Në kuadër të 

komunës vepron  Njësia operative KRM ,,Pastrimi’’.  

                                                           
9 Agjesia e Statistikave të Kosovës 2011, Vlerërsim Popullsia e Kosovës 2011  

Viti 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Projeksioni i rritjes së 

popullsisë (1.2%) nr. 88,499 89,561        90,636                91,723         92,824         93,938        95,065         96,206         97,360         98,529         

Projeksioni i rritjes së sasisë 

së mbetjeve (ton) (1.2%)

% sipas 

rrymave 19,381 19,614        19,849                20,087         20,328         20,572        20,819         21,069         21,322         21,578         
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b. Kompania Private “Natyra“ sh.p.k. e cila ka filluar punën nga marsi i viti 2015, dhe ka 

lidhur kontratë me amvisëritë dhe bizneset. 

 

Në tabelën më poshtë jepet më qartë numri i amvisërive dhe institucioneve të cilat 

shërbehen nga dy kompanitë në Komunë Podujevë: 

Nr. Pastrimi sh.a Natyra sh.p.k Gjithsej 

Amvisëritë                         4,553  
                     

2301 
       

6,854  

Institucionet private komerciale dhe 
industritë e shërbyera 

721 52 773 

Institucionet qeveritare dhe ato 
publike 

42 13 55 

 

Tabela 1 Konsumatorët që mbulohen me shërbim nga dy kompanitë në komunë 

[Burimi: zhvilluar nga autori] 

 

Aktualisht nga 78 njësi (fshatra/qytet) që ka Komuna e Podujevës, shërbimi i grumbullimit, 

transportit dhe deponimit të mbeturinave kryhet vetëm në 51 njësitë e komunës, ndërkohë 

që 27 prej tyre janë pa shërbim. Pra 65% e njësive mbulohen me shërbim në këtë komunë. 

Në grafikun më poshtë tregohet më qartë kjo situatë: 

 

 

Figura 6 Përqindja e mbulimit të Komunës me shërbim 

[Burimi: zhvilluar nga autori] 

Në territorin e komunës ofrojnë shërbimin dy kompani, ku secila prej tyre shërben në njësi 

të caktuara të cilat janë në sistemin e inkasimit. Në total 66% e amvisërive mbulohen me 

shërbim nga kompania „Pastrimi“ dhe 30% e amvisërive mbulohen nga kompania „Natyra“. 

Në total 49% e amvisërive në territorin e Komunës së Podujevës mbulohen me shërbimin e 

mbeturinave. Në grafikun më poshtë jepet më qartë kjo situatë: 
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Figura 7 Përqindja e amvisërive që mbulohen me shërbim nga kompanitë e pastrimit 

[Burimi: zhvilluar nga autori] 

Në hartën më poshtë tregohet më qartë se sa për qind e njësive (fshatrave) të komunës së 

Podujevës mbulohet me shërbim nga të dy kompanitë që operojnë. Shkalla e shtrirjes së 

shërbimit për Komunën e Podujevës është ndarë sipas 6 kategorive në varësi të përqindjes 

të amvisërive të shërbyera kundrejt numrit të total të tyre. Më poshtë sqarohet më qartë 

kjo ndarje në kategori dhe fshatrat përkatës: 

 

Kategoritë  Njësitë  

Nuk ofrohet shërbim Brainë, Brecë, Dvorishtë, Hërticë, Kalaticë, Kushevicë, Lupç i Epërm, 
Metergoc, Miroc, Muhazob, Murgull,  Përpellac, Popovë, Potok, 
Radujevë, Rakinicë, Reçicë, Sllatinë, Surdull, Sylevicë, Tërnavicë, 
Turuçicë 

<10% e amvisërive me shërbim Batllavë, Dyz, Pakashticë e Epërme, Revuç 

11% - 30% e amvisërive me shërbim,  Dobratin, Dumnicë e Poshtme, Livadicë, Metehi, Obrançë, 
Pakashticë e Poshtme, Pollatë, Siboc i Epërm, Orllan 

31% - 50% e amvisërive me shërbim Bajçinë, Ballofcë, Bellopojë, Bradash, Dobërdol, Dumosh, Gërdoc, 
Gllamnik, Halabak, Kaçybeg, Kërpimeh, Llapashticë e Epërme, 
Llapashticë e Poshtme, Llaushë, Llugë, Lluzhan, Majac, Merdar, 
Peran, Sfeçël, Surkish, Shajkoc, Shtedim, Tërrnavë, Letanc  

51% -80% e amvisërive me shërbim Buricë, Dumnicë e Epërme, Kunushec, Lupç i Poshtëm, Lladoc, 
Penuh, Rep, Sallabajë, Katunishtë, Zakut 

81% - 100% e amvisërive me shërbim Godishnjak, Podujevë, Siboc i Poshtëm, Shakovicë 

Tabela 2 Përqindja e mbulimit të njësive në Komunë me shërbim 

[Burimi: zhvilluar nga autori] 

Siç mund ta shohim edhe nga harta, skajet veriore, lindore dhe perëndimore të Komunës 

nuk mundësohen me shërbim, ndërsa disa fshatra në pjesën qendrore dhe qyteti i 

Podujevës, pothuajse 100% e amvisërive mbulohen me shërbim.  
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Figura 8 Harta e përqindjes të mbulimit të shërbimit 

[Burimi: zhvilluar nga autori]  
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Në ndërmarrjen regjionale janë të punësuar 40 punëtorë, të cilët merren me grumbullimin, 

bartjen dhe deponimin e mbeturinave të ngurta nga amvisëritë dhe industria. Kompanitë e 

kryejnë shërbimin në qytetin e Podujevës dhe në disa fshatra, si në Letanc,  Peran, Bradash, 

Llapashticë e Epërme, Llapashticë e Poshtme, Lupç i Poshtëm, Shtedim, Kunushec, Siboc i 

Poshtëm, Llaushë, Dumnicë e Poshtme, Surkish, Sallabaj, Shakovicë, Lluzhan, Llugë, Shajkoc, 

Penuhë, Kaqybeg, Sfeçël, Bellopojë, Tërrnavë, Halabak, Obrançë, Gllamnik, Batllavë, Balloc, 

Buricë, Dobërdol, Dobratin, Dumosh, Dyz, Gërdoc, Godishnjak, Katunishtë, Kërpimeh, 

Livadicë, Lladoc, Majac, Metehi, Pakashticë, Pollatë, Repë, Revuç, Zakut. Në territorin ku 

vepron ndërmarrja “Pastrimi”  mbeturinat mblidhen në sistemin derë më derë. Gjithashtu, 

janë të shpërndarë 40 kontejnerë 1.1m3 dhe 4 kontejnerë të mëdhenj 7m3 të vendosur në 

lokacionin e tregut dhe institucioneve dhe prodhimtarit, ku kanë të nënshkruar një kontratë 

të veçantë. Kompania regjionale përveç shërbimit të organizimit të mbeturinave, kryen edhe 

shërbimin e pastrimit të rrugëve. Gjatë sezonit të verës rrugët pastrohen çdo ditë gjatë 

orëve të natës. Ndërkohë me një kontratë të veçantë ajo bën edhe mirëmbajtjen e 

gjelbërimit (ujitjet, kositjen, plehërimin e barit si dhe prashitjen e luleve) dhe mirëmbajtjen 

e rrjetit të kanalizimeve të ujërave atmosferikë. 

 

Kompani private “Natyra“ ka filluar të operojë në vitin 2015 dhe mbulon me shërbim, deri 

në fund të vitit 2016, 2301 amvisëri me shërbim derë më derë. Ndërkohë në territorin e 

komunës kjo kompani ka shpërndarë edhe disa kontejnerë 7m3 dhe 1.1m3 për grumbullimin 

e mbeturinave. Kjo kompani operon aktualisht vetëm në 50 njësi të Komunës nga 78 që ka 

Komuna gjithsej. Në pjesën më të madhe të njësive veprojnë të dy kompanitë, ku secila prej 

tyre i shërben amvisërive përkatëse, të cilat janë të regjistruara në sistem.  

 

3.2.2 Skemat e grumbullimit të mbeturinave 

Kompania KRM ”Pastrimi” sh.a dhe “Natyra” sh.p.k që ofrojnë shërbimin në komunën 

Podujevë aplikojnë këto lloje të skemave të grumbullimit: të skemave: 

 Grumbullimi derë më derë – ky shërbim 

ofrohet kryesisht në zonat rurale të 

komunës, ku dy kompanitë ofrojnë 

shërbimin e grumbullimit derë më derë nga 

amvisëritë. Këto kompani nuk kanë 

shpërndarë shporta të veçanta për 

amvisëritë, por thjeshtë grumbullojnë 

mbeturinat që nxjerrin amvisëritë. 

Kompanitë nuk kanë shpërndarë shporta 

tek komuniteti, por në disa raste këto blerje 
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janë bërë në baza vullnetare, si rasti i disa bizneseve komerciale.  

 

Figura 9 Kontejnerë  invidual në biznese 

[Burimi: zhvilluar nga autori] 

 Grumbullimi me kontejnerë kolektivë: Kjo skemë e grumbullimit të mbeturinave nga 

amvisëritë dhe bizneset lokale dhe institucionet publike aplikohet në të gjitha zonat e 

qytetit, ku ka objekte të banimit kolektiv, si dhe në akset kryesore të qytetit ku 

frekuentimi i qytetarëve dhe bizneseve është më i madh, si dhe në rrugët kryesore të 

fshatrave ku ofrohet shërbimi. Për këtë skemë përdoren kontejnerë 1.1m3. Aktualisht në 

të gjithë komunën janë të shpërndarë 40 kontejnerë 1.1m3 (Kompania regjionale 

“Pastrimi”), ku 30 prej tyre janë blerë në 2001, dhe 10 prej tyre në 2014. Nga kompania 

private “Natyra” aktualisht janë shpërndarë 15 kontejnerë 1.1m3 në territorin e 

komunës.  

  

Figura 10 Kontejnerët kolektivë për grumbullimin e mbeturinave 1.1m3  

[Burimi: zhvilluar nga autori] 

 Grumbullimi në vendet e caktuara: ky lloj grumbullimi bëhet vetëm me kërkesë të 

operatorëve të ndryshëm si publik ashtu edhe privat, dhe në këtë rast shërbejnë 

kontejnerët 7m3. Këto kontejnerë janë të parashikuar për hedhjen e mbeturinave të 

ndryshme si inerte, elektrike, elektronike dhe të vëllimshme në varësi të biznesit. Një 

pjesë e tyre janë të shpërndarë edhe nëpër shkolla, dhe përdoren për grumbullimin e 

hirit gjatë stinës së dimrit. Frekuenca e zbrazjeve të tyre bëhet në sajë të kërkesës të 

klientit. Aktualisht në të gjithë komunën janë të shpërndarë 11 kontejnerë 7m3 (6 

kontejnerë nga kompania regjionale 

“Pastrimi”, të blerë në 2001 dhe 5 

kontejnerë nga kompania private 

“Natyra”). Në disa raste si në zonën e 

parqeve kombëtare të komunës, me 

kërkesë të tyre, janë vendosur 

kontejnerë 5m3, ku kompanitë ofrojnë 
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shërbimin e grumbullimit të mbeturinave.  

Figura 11 Kontejnerët kolektivë për grumbullimin e mbeturinave – 7m3 

[Burimi: zhvilluar nga autori] 

Gjendja fizike e kontejnerëve 

Pjesa më e madhe kontejnerëve që operojnë në Komunën Podujevë të gjitha madhësive 

janë në gjendje shumë të keqe, për arsye se kanë mbi 15 vjet që përdoren dhe kanë nevojë 

të ndërrohen. Në territorin e Komunës përdoren 3 lloje kontejnerësh për grumbullimin 

kolektiv të mbeturinave, dhe vendosja e tyre në pikat e grumbullimit nuk është bazuar në 

llogaritje të sakta në lidhje me sasinë e mbeturinave që prodhohen në zonë.  

Në hartën më poshtë tregohet si janë të shpërndarë në territorin e komunës sistemet e 

grumbullimit të mbeturinave. Shërbimi kolektiv është i përqendruar kryesisht në zonën 

urbane të qytetit të Podujevës, ndërsa shërbimi derë më derë kryesisht ofrohet në zonat 

qendrore të komunës (skajet veriore, lindore dhe perëndimore pothuajse nuk kanë 

shërbim). Ndërkohë në disa zona të veçanta në komunë, shohim që ka edhe shërbim të 

veçantë, në sajë të kontratave që nënshkruajnë bizneset me kompaninë regjionale ose atë 

private. 
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Figura 12 Shpërndarja e sistemeve të grumbullimit të mbeturinave në territorin e Komunës 

[Burimi: zhvilluar nga autori] 
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3.3 Transporti i mbeturinave 
 

3.3.1 Tipat e mjeteve të përdorura për transportin e mbeturinave 

Në pronësi të kompanisë “Pastrimi“ që ofron shërbimin e grumbullimit dhe transportit të 

mbeturinave për në deponi janë 11 mjete, prej të cilave 2 janë në gjendje jo të mirë. Mjetet 

të cilat janë në punë: i) 5 kamionë transportues për bartje më tonazh të ndryshëm nga 3.5-7 

ton për bartjen e kontejnerëve 1.1m3, 5m3 dhe 7m3; ii) 1 bager; iii) 1 traktor me rimorkio; iv) 

2 cisterna me kapacitet 8,000litra-15,000litra. Kamionët e projektuar për grumbullimin e 

kontejnerëve 1.1m3 nuk mund të përshtaten për kontejnerë të tjerë.  

  

Figura 13 Disa nga mjetet që operojnë në Komunë 

[Burimi: zhvilluar nga autori] 

Në pronësi të kompanisë private “Natyra“ që ofron shërbimin e grumbullimit dhe transportit 

të mbeturinave për në deponi ka në pronësi 5 mjete: i) 2 kamiona transportues për bartjen 

e kontejnerëve 1.1m3 me kapacitet 7.5 ton; ii) 1 kamion transportues për bartjen e 

kontejnerëve 7m3 me kapacitet 7.5ton; iii) 1 kamion transportues për bartjen e e 

mbeturinave të riciklueshme (letrën); iv) 1 traktor. 

Nr Lloji i automjeteve Kapaciteti Nr i 

automjeteve 

Viti i prodhimit Kushtet e tyre të 

përgjithshme 

1 Komion Transportues për bartjen e 1.1 

“Iveko” - Pastrimi 

7 ton  1 2000 E mirë 

2 Komion Transportues për bartjen e 1.1 

“Mitsubishi” - Pastrimi 

3.5 ton  3 2009 E mirë 

3 Komion Transportues për bartjen e 7.0 - 

Pastrimi 

7 ton  1 1992 Jo e mirë 

4 Komion transportues kipper “Shtajer” - 

Pastrimi 

         10 ton  1 1981 Jo e mirë 

5 Bager – Pastrimi  1 2000 E mirë 

6 Traktor me rimorkio -Pastrimi  1 2000 E mirë 

7 Cisterna “Mercedes” - Pastrimi 15,000 litra 1 1992 E mirë 

8 Cisterna “Mercedes” - Pastrimi 8,000 litra 1 1990 E mirë 

9 Komion Transportues për bartjen e 1.1 

“Isusi” - Pastrimi 

  

1 

2014 E mirë 

10 
Komion Transportues për bartjen e 1.1 

7.5 ton 2 1997 E mirë 
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“Mercedess 15/17” - Natyra 1996 

11 Komion Transportues për bartjen e 7.0 

“Saurer” - Natyra 

7.5 ton 1 1991 E mirë 

12 Komion transportues “Mercedess 709” 

per bartjen e letres (paketa) - Natyra 

3.5 ton 1 1991 E mirë 

13 
Traktor me luge - Natyra 

 1 1984 E mirë 

 

Tabela 3 Mjetet e KRM” Pastrimi” dhe Kompanisë private “Natyra” në Komunën Podujevë për 

grumbullimin dhe transportin e mbetjeve në deponi. 

[Burimi: zhvilluar nga autori] 

 

3.4 Trajtimi dhe asgjësimi i mbeturinave 

3.4.1 Riciklimi dhe kompostimi 

Ka disa aktivitete që bëjnë kompanitë private, ku mund të përmendim riciklimin e plastikës, 

e cila përdoret për prodhimin e foljes së najlonit, i lokalizuar në fshatin Peran nga kompania 

“Plastika” sh.p.k. si dhe grumbullimin e kartonit (letrës) nga  kompani “Natyra”  
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Figura 14 Grumbullimi i plastikës dhe kartonit nga Kompania private “Natyra” 

[Burimi: zhvilluar nga autori] 

Sot tregu i mbeturinave të riciklueshme në Kosovë është në hapat e para të zhvillimit të tij. 

Megjithatë, në shumë komuna si dhe në Podujevë, kanë filluar aktivitetin kompani të 

ndryshme, të cilat grumbullojnë, paketojnë ose përpunojnë fraksione të ndryshme të 

mbeturinave të riciklueshme, si letrën, plastikë, alumin, hekur etj. Furnizuesi kryesor të 

këtyre kompanive është sektori informal. Ky sektor vepron mbi baza individuale dhe në 

kushte aspak higjieno – sanitare, duke grumbulluar mbeturinat e riciklueshme, kryesisht në 

kontejnerët publik apo në deponitë ilegale. Kompanitë private grumbullojnë lëndën e parë 

nga sektori informal, kundrejt një çmimi të caktuar për cilin fraksion: i) 17-23 cent/kg 

plastika; ii) 3-6.5 cent/kg letra dhe kartoni; iii) 80 cent/kg alumini, iv) 15 cent/kg hekuri.  

Zakonisht sasia mesatare e fraksioneve të grumbulluara nga këto kompani sillet nga 8-10 

ton mbeturina për secilin fraksion.  

 

Kryesisht këto kompani kryejnë disa procese në stabilimentet e tyre: i) në rastin e plastikes 

ata mund ta kompresojnë dhe më pas e shesin, ose mund ta përpunojnë në formën e 

petezave dhe e shesin si lëndë të parë tek sektori i ambalazheve; ii) në rastin e letrës apo të 

kartonit, kryesisht grumbullohet dhe presohet për t‘u shitur në treg. Pjesa më e madhe e 

produkteve të këtyre kompanive furnizon tregun e brendshëm.  

 

Për sa i takon kompostimit në Komunën Podujevë nuk evidentohen iniciativa në nivel 

komune. Mund të ketë raste sporadike në banesat private, ku vetë banorët kompostojnë 

kryesisht mbeturinat nga kopshtet  
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3.4.2 Deponia Qendrore 

Sasia e mbeturinave të grumbulluara bartet në lokacionin e deponisë në Dumnicë, e 

ndërtuar nga AER në vitin 2005. Ajo menaxhohet nga Kompania e Deponive në Kosovë 

(KMDK), i cili është një organ shtetëror. Sipërfaqja e deponisë është 18ha. Në këtë deponi 

depozitohen mbetjet e Komunës së Podujevës (rreth 850 ton mbetje në muaj) që 

gjenerohen nga amvisëritë dhe industritë komerciale. Kjo deponi nuk i plotëson standardet, 

pasi uji rrjedh vazhdimisht në 

sipërfaqen e tokës (nuk mblidhet 

dhe as nuk trajtohet), duke 

paraqitur një rrezik të vërtetë 

për lokalitetin. Ndërkohë aty nuk 

bëhet asnjë klasifikim apo ndarje 

të mbeturinave, dhe gazrat 

lëshohen në mënyrë të 

pakontrolluar. Pagesa për këtë 

deponi është 6€/ton, faturë e 

cila paguhet nga kompania. 

 

Figura 15 Foto ilustruese - Deponitë rajonale në Kosovë 

 

 

3.4.3 Deponitë ilegale  

Në vendbanimet rurale të Komunës ekzistojnë shumë deponi të egra, shpesh herë nga 2-3 

në çdo vendbanim. Nga këto deponi ilegale, edhe pse nuk janë në mbikëqyrje të kompanisë, 

shpesh herë me iniciativë të Komunës bëhet grumbullimi i tyre dhe bartja në deponinë 

qendrore ku çmimi për një ton është 6 €/ton. Kjo kosto e pranimit të mbeturinave në deponi 

paguhet nga kompania. 

Në rastin e deponive ilegale ato largohen vazhdimisht nga Komuna në bashkëpunim me 

kompanitë, në aksione të ndryshme, por përsëri ato krijohen nga qytetarë të ndryshëm. Në 

këtë Komunë ka shumë deponi ilegale të mbeturinave të hekurit dhe baterive, të cilët janë 

në numër të madh dhe në vende të ndryshme pranë rrugëve magjistrale, afër vend 

banimeve. Të gjithë këto operatorë nuk kanë leje nga Komuna dhe as licencë nga Ministria e 

Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor. Këto lloj deponish (të hekurit dhe baterive) duhet të 

regjistrohen dhe t’ju nënshtrohen kritereve të punës, në të kundërt duhet të mbyllen. 

Nga një studim i kryer nga Komuna Podujevë, janë evidentuar 43 deponi të egra në të gjithë 

territorin saj. Pjesa më e madhe e këtyre deponive është e përqendruar në pjesën qendrore 

të komunës. 
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Figura 16 Deponi ilegale në Komunën Podujevë  

[Burimi: Komuna Podujevë] 

Gjatë analizës evidentuese që është kryer, ato janë ndarë në tre kategori: i) sipas llojit të 

mbeturinave që kanë; ii) sipas sipërfaqes që zënë; dhe iii) sipas numrit të qeseve të 

mbeturinave që kanë. Bazuar në këtë klasifikim në grafikët më poshtë paraqitet një 

përmbledhje për të gjithë deponitë sipas kategorive: 

 

Figura 17 Lloji i mbeturinave në deponitë e egra në territorin e Komunës 

[Burimi: zhvilluar nga autori] 

49.4%

44.4%

4%

2.2%
Lloji i mbeturinave ne deponi

Mbeturina nga ndertimi/ inerte

Mbeturina nga amviserite

Mbeturina te rrezikshme/ industriale

Mbeturina te medha



                                                                                                 
 
 

29 
 

 

Figura 18 Sipërfaqja e deponive të egra në territorin e Komunës 

[Burimi: zhvilluar nga autori] 

 

 

Figura 19 Sasia e qeseve në deponitë e egra 

[Burimi: zhvilluar nga autori] 

 

Në hartën më poshtë paraqiten vendndodhjet e 43 deponive të egra në territorin e 

Komunës Podujevë gjatë analizës të kryer nga komuna gjatë vitit 2016: 

46.3%

43.9%

9.8%

Siperfaqja e deponive

1-49 m2

50-400 m2

401+ m2

51.2%43.9%

4.9%

Sasia e qeseve ne deponite ilegale

Sasi e vogel e qeseve (1-5 200l)

Sasi e mesme e qeseve (6-20 200l)

Sasi e madhe e qeseve (21+ 200l)
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Figura 20 Deponitë e egra në territorin e Komunës Podujevë 

[Burimi: zhvilluar nga autori] 
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IV. ASPEKTET FINANCIARE NЁ MENAXHIMIN E MBETURINAVE 
 

4.1 Kosto e plotë e sistemit të menaxhimit të mbeturinave 

Në llogaritjen e plotë të kostos të shërbimit të menaxhimit të mbeturinave Komuna duhet të 

sigurojë të gjithë zërat e nevojshëm për tre shërbimet kryesore të sistemit të menaxhimit të 

mbeturinave: i) grumbullimi dhe transporti i mbeturinave; ii) deponia; iii) autoparku, ashtu 

siç janë paraqitur në diagramin më poshtë: 

 

 

Figura 21 Kosto e plotë e shërbimit të menaxhimit të mbeturinave  

[Burimi: metodologjia e GIZ, përshtatur nga autori] 

Në rastin e Komunës Podujevë Komuna nuk disponon të dhëna në lidhje me autoparkun, 

duke argumentuar që janë të dhëna që vijnë nga qendra në Prishtinë dhe është e vështirë të 

përcaktosh koston që i takon komunës Podujevë. Ndërkohë në lidhje me koston për 

deponinë e mbeturinave, është mundësuar vetëm kosto që kompania paguan për 

depozitimin e mbeturinave në deponinë regjionale të Dumnicës.  

Siç mund ta shohim edhe nga grafiku, nga të dhënat e siguruar nga Komuna, shohim se 

kosto totale e shërbimit të mbeturinave është e njëjtë me koston totale të shërbimit të 

grumbullimit të mbeturinave dhe koston e depozitimit të mbeturinave në deponi. Në këto 

KOSTO E PLOTË E SHËRBIMIT TË MBETURINAVE

I. KOSTO PËR 
GRUMBULLIMIN E 

MBETURINAVE
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pajisjeve/stafit/ 
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kushte vlerat e kostos totale të shërbimit nuk është pothuajse reale, pasi përfaqëson vetëm 

disa prej zërave të kostos. Komuna duhet të sigurojë të dhëna në lidhje me koston 

operacionale të deponisë dhe autoparkun, në mënyrë të tillë që të bëhet llogaritja e plotë e 

kostos dhe planifikimi i saktë i tarifës së mbeturinave për kategoritë e konsumatorëve. Nëse 

mungojnë zëra të kostos, kjo do të reflektohet në koston përfundimtare të shërbimit dhe në 

koston njësi, e cila do të influencojë shumë në llogaritjet e mëtejshme, duke mos na dhënë 

rezultate shumë “të sakta” ose rezultate që reflektojnë realitetin dhe nuk mund të merret 

për bazë për llogaritje të mëtejshme.  

Në tabelën më poshtë përmblidhet kosto e plotë e shërbimit të mbeturinave, bazuar në të 

dhënat që na ka mundësuar komuna, për 6,611 amvisëri që marrin shërbim aktualisht, 742 

biznese komerciale dhe 55 institucione, e cila kap një vlerë vjetore prej 464,565 euro/ vit: 

 

Tabela 4 Totali i kostos për Komunën Podujevë 

[Burimi: zhvilluar nga GIZ, përshtatur nga autori] 

Në tabelën më poshtë është llogaritur kosto njësi për amvisëritë bazuar vetëm në koston e 

llogaritur pak më lart. Këto kosto njësi do të ishin më të plota nëse komuna do të mund të 

siguronte të gjitha zërat e kostove direkte dhe indirekte: 

 

Kosto operacionale e pajisjeve (Amortizimi)

Kosto operacionale e stafit

Kosto operacionale e konsumit

116,288 €

Nen Kosto totale operacionale 32.06% 246,392 € 67.94% 116,288 € 0 € 100% 362,680 €

Garazhdi (Depreciation)

Ndërtesa ose vendi i deponisë /landfill 

(Depreciation)

Oficina, Magazina (Depreciation)

Ndërtesa e zyrës (Depreciation)

Pajisjet e oficinës (Depreciation)

Konsumi( ëorkshop)

Kosto indirekte e stafit

Kosto të tjera indirekte

Nën kosto të tjera indirekte 0.24 77,506 € 0.89 11,040 € 0.87 13,340 € 100% 101,886 €

0.303 323,898 € 0.73 127,328 € 0.97 13,340 € 100% 464,565 €Totali I kostos për MMNU
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10,000 €

Lloji i Kostos
Kosto vjetore 2015

Grumbullimi i mbeturinave

2,000 €

10,000 €

64,500 €

5,386 € 5,386 €

0 €

0 €

0 € 0 €

In
d

ir
e

k
te

20,000 € 20,000 €
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116,288 €Kosto e pranimit te mbeturinave ne deponi

Oficina e rregullimit të mjeteve

Kosto Totale MMNU
48.99 19.26
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37.27 17.59002965

70.27

Kosto Indirekte
11.72 1.67 15.412.02

2.02

54.86

Popullsia e shërbyer
Kosto njësi për numër popullsie

6,611                                                                               
Grumbullimi i mbetjeve Deponia/ landfill Kosto Totale e MMNU

0
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Tabela 5 Kosto njësi për Komunë e Podujevës  

[Burimi: zhvilluar nga GIZ, përshtatur nga autori] 

Nga llogaritjet e kryera në sajë të kostos të llogaritur, kosto njësi për amvisëritë, të cilat 

aktualisht mundësohen me shërbim do të jetë 70,3 euro/amvisëri në vit, e cila e përkthyer 

në muaj është afërsisht 5.8 euro/amvisëri në muaj. 

 

4.2 Sistemi i tarifave të menaxhimit të mbeturinave 
 

Komuna e Podujevës vazhdon të zbatojë sistemin e  tarifave të mbeturinave  për kategoritë e 

konsumatorëve, sipas sistemit të ZRRUM, të përcaktuar  më 2013 (duke marrë parasysh vetëm 

ndryshimet e TVSH-së) 

 Amvisëritë – 4.70 €/ muaj 

 Bizneset komerciale – 5.05 €/ muaj 

 Bizneset industrial – 6.51 €/ muaj 

 Institucionet – 12.42 €/ muaj 

Grumbullimi i tarifës kryhet në tre mënyra të ndryshme: 

 Grumbullimi derë më derë nga ofruesi i shërbimit 

 Pagesa nga qytetarët në zyrën e ofruesit 

 Zyrtari i inkasimit vjen derë më derë për grumbullimin e tarifës 

Në lidhje me faturimin dhe inkasimin e tarifës së mbeturinave sipas kategorive të 

konsumatorëve, Komuna Podujevë ka mundësuar të dhënat për tre vitet e fundit 2013, 

2014, 2015. Ky proces udhëhiqet nga KRM “Pastrimi” sh.a, i cili është përgjegjës për 

faturimin, inkasimin e tarifës së mbeturinave. Në grafikun më poshtë jepet një pikturë më e 

qartë në lidhje me nivelin e inkasimit të tarifës së mbeturinave kundrejt planifikimit 

(faturimit) gjatë tre viteve të fundit: 
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Figura 22 Përqindja e inkasimit të tarifës së mbeturinave kundrejt nivelit të faturimit 

[Burimi: zhvilluar nga autori] 

Nga grafiku shikojmë që niveli i inkasimit të tarifave të mbetjeve për kategorinë e amvisërisë 

ka pësuar një rritje gjatë tre viteve të fundit, nga 56% në vitin 2013 deri në 65% në vitin 

2015. Për sa i takon bizneseve komerciale niveli i inkasimit mbetet ende në vlera të ulëta, 

edhe pse ka pësuar rritje nga 36%-46%. Bizneset industriale janë ato të cilat kanë 

performancën më të mirë të grumbullimit të tarifës ndonëse nga 100% që kanë qenë kanë 

pësuar një ulje në 92-99% në 2015. Institucionet janë të dytat në radhë me një performancë 

më se të mirë, ku në vitin 2015 arriti në vlerën 91% të inkasimit të tarifës. Në total niveli i 

inkasimit të tarifës së mbeturinave në Komunën Podujevë në total ka pësuar një rritje të 

lehtë nga 65% - 75% në vitin 2015.  

Sipas të dhënave të deklaruara nga Komuna, niveli i ulët i inkasimit për disa kategori të 

konsumatorëve, kryesisht ato familjare, vjen si pasojë e shumë arsyeve: i) mosrespektimi i 

kontratës  dhe detyrimeve që dalin nga ajo, ii)procedurat e gjata gjyqësore ndaj padive të 

kompanive” 
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V. PLANIFIKIMI I MENAXHIMIT  TË MBETURINAVE 

 

5.1 Objektivat dhe targetet e Strategjisë dhe Planit Nacional për Menaxhimin e 

Mbeturinave 

 

Sipas Strategjisë dhe Planit Nacional të Republikës së Kosovës për Menaxhimin e 

Mbeturinave qëllimi i kryesor është krijimi i një kornize masash, të cilat do të synojnë 

zvogëlimin e sasisë së mbeturinave që krijohen në burim, zvogëlimin e sasisë së tyre që 

shkojnë në deponi dhe zhvillimin e një infrastrukture për ngritjen e një sistemi të integruar 

për menaxhimin e mbeturinave. Gjatë periudhës kohore 10 vjeçare 2013-2022 të zbatimit të 

saj, strategjia ka vendosur tre periudha kohore të rëndësishme (2015 – 2019 – 2022) dhe 

targetet përkatëse: 

  

i. Grumbullimi i mbeturinave komunale  

 

ii. Ndarja në fraksione e mbeturinave komunale  

 

iii. Trajtimi i mbeturinave  

 

iv. Sasia e mbeturinave të hedhura në deponi  

Në masën 
70%

Viti 
2017 Në masën 

80%

Viti 
2019 Në masën 

90%

Viti 
2022

Në masën 
20%

Viti 
2015 Në masën 

30%

Viti 
2019 Në masën 

50%

Viti 
2022

Në masën 
20%

Viti 
2015 Në masën 

35%

Viti 
2019 Në masën 

40%

Viti 
2022
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v. Sasia e mbeturinave të biodegradedueshme të hedhura me mbeturinat 

komunale  

 

 

Siç mund ta shohim, strategjia synon rritjen e shkallës të mbulimit me shërbim, rritjen e 

përqindjes të ndarjes dhe grumbullimit të diferencuar të mbeturinave, rritjen e përqindjes 

të trajtimit të mbeturinave, si dhe zvogëlimin e sasisë të mbeturinave që shkojnë në deponi 

dhe zvogëlimin e sasisë të mbeturinave të biodegradueshme që grumbullohen me ato 

komunale. Trajtimi i mbeturinave në deponitë mbetet një nga mënyrat përfundimtare të 

trajtimit të mbeturinave në Republikën e Kosovës deri në fund të dhjetëvjeçarit të 

strategjisë (2022).  

5.2 Objektivat e Ligjit për Menaxhimin e Mbeturinave  

Në Ligjin nr. 04/l-060 “Për menaxhimin e mbeturinave “, 2012 përcaktohet detyrimi për 

hartimin dhe zbatimin e planit lokal të menaxhimit të mbeturinave si dhe rregulloreve 

përkatëse për të gjithë komponentët e shërbimit të menaxhimit të mbeturinave nga 

Komuna. Konkretisht komuna ka si detyrim ligjor: 

i) Hartimin e planin komunal për menaxhimin e mbeturinave, i cili duhet të jetë në 

harmoni me planin nacional; 

ii) Zbatimin e planit komunal për menaxhimin e mbeturinave; 

iii) Hartimin e rregulloreve me përgjegjësitë dhe detyrimet për organizimin dhe ofrimin 

e shërbimit të menaxhimit të mbeturinave në territorin e tyre;  

iv) Krijimin dhe mirëmbajtjen e një sistemi për informimin e publikut dhe raportimin 

mbi punën e bërë dhe përgatitjen e një raporti vjetor për menaxhimin e 

mbeturinave; 

v) Identifikimin e deponive të egra në territorin e tyre dhe zhvillimin e projekteve për 

rehabilitimin e tyre; 

Në masën 
80%

Viti 
2015 Në masën 

65%

Viti 
2019 Në masën 

60%

Viti 
2022

Në masën 
85%

Viti 
2015 Në masën 

70%

Viti 
2019 Në masën 

40%

Viti 
2022
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vi) Përcaktimin e tarifave dhe mënyrën e inkasimit të mjeteve financiare për shërbimet 

komunale;  

vii) Aplikimin e procedurave të prokurimit për përzgjedhjen e personave të licencuar për 

grumbullimin dhe transportin e mbeturinave në territorin e tyre;  

viii) Supervizimin dhe kontrollin e aktiviteteve të menaxhimit të mbeturinave në 

territorin e tyre përmes inspektorëve të mjedisit në bashki; 

ix) Bashkëpunimin ndër komunal midis dy ose më shumë komunave për menaxhimin e 

mbeturinave; 

x) Përcaktimin e sasisë dhe tipit të mbeturinave që pritet të krijohen duke identifikuar 

tipin dhe origjinën e tyre; 

xi) Hartimin e skemave dhe programeve për mbledhjen e mbeturinave (nga amvisëritë, 

bizneset dhe industria);  

xii) Hartimin e programeve për grumbullimin e diferencuar, sidomos grumbullimin e 

rrymave të rrezikshme; 

xiii) Hartimin e propozimeve teknike të duhura në lidhje me ripërdorimin dhe riciklimin e 

mbeturinave;  

xiv) Hartimin e programeve për ngritjen e vetëdijes publike dhe edukimin në lidhje me 

menaxhimin e mbeturinave;  

xv) Vlerësimin dhe llogaritjen e kostove për aktivitetet/projektet e planifikuara për 

menaxhimin e mbeturinave dhe identifikimin e fondeve për zbatimin e tyre. 

 

5.3 Vizioni i planit komunal 

Gjatë procesit të hartimit të planit lokal për menaxhimin e mbeturinave, grupi i punës nga 

Komuna e Podujevës, zv. Kryetari i Komunës, përfaqësues të KRM “Pastrimi” dhe Kompanisë 

private “Natyra”, grupi i punës i EcoDES Studio dhe GIZ Kosovo zhvilloi një proces analizimi 

dhe diskutimesh për të formësuar vizionin e planit. 
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Figura 23 Procesi i diskutimeve me grupin e punës për hartimin e planit 

[Burimi: zhvillimi nga autori] 

Duke iu referuar statusit aktual të menaxhimit të mbeturinave, prioriteteve të përgjithshme 

dhe konkrete si dhe pritshmërive lokale për zhvillimin e këtij sektori, vlerave dhe normave 

qytetare, realiteteve dhe sfidave, dhe dëshirës e bindjes për ndryshim, u ra dakord që vizioni 

i komunës të formësohet si më poshtë: 

“Komuna e Podujevës, një komunë e pastër, me një zhvillim të qëndrueshëm mjedisor, ku 

ofrohen shërbimet e menaxhimit të mbeturinave sipas standardeve më të larta në çdo 

njësi familjare dhe njësi tregtare në territorin e saj”.  

 

Në vijim të përmbushjes të vizionit të planit si dhe bazuar në objektivat kombëtare, u 

përcaktuan këto 6 objektiva lokale për një periudhë afatshkurtër dhe afatmesme dhe 

afatgjatë, si më poshtë: 
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Figura 24 Objektivat e planit të menaxhimit të mbeturinave  

[Burimi: zhvillimi nga autori] 

 

5.4 Objekti i Planit  

Në bazë të legjislacionit ekzistues10, ky plan do të fokusohet në rrymën e mbeturinave 

komunale për të cilën Komuna e Podujevës është drejtpërdrejt apo pjesërisht përgjegjëse. 

Në varësi nga ekspozimi i rrezikshmërisë mbeturinat, sipas këtij ligji kategorizohen si: i) 

mbeturina inerte; ii) mbeturina të parrezikshme; iii) mbeturina të rrezikshme; dhe në varësi 

të llojit mbeturinat klasifikohen në: i) Mbeturina komunale; ii) mbeturina komerciale; iii) 

mbeturina industriale; iv) mbeturina medicinale. 

 

Në lidhje me burimet e gjenerimit të mbeturinave, mbeturinat komunale ndahen në dy 

rryma mbeturinash, sipas burimit të origjinës: (MA) mbeturinat e prodhuara nga amvisëritë; 

                                                           
10 Ligjin nr. 04/l-060 “Për menaxhimin e mbeturinave “, 2012, Kreu III “Llojet – Klasifikimi dhe karakterizimi i mbeturinave”, 
neni 6 “llojet e mbeturinave” 

Hartimi i kuadrit ligjor dhe rregullator lokal për manaxhimin e 
mbeturinave – Konsolidimi i strukturës brenda komunës për sistemin 
e manaxhimit të mbeturinave (deri në vitin 2017)

Konsolidimi i shërbimit në zonat ku ofrohet dhe zgjerimi i 
shërbimit në zonat ku aktualisht nuk ofrohet shërbim (në 
masën 70%) gjatë periudhës 2017 – 2019

Nxitja e iniciativave për minimizimin e mbeturinave 
përmes stimulimit të grumbullimit të diferencuar dhe 
kompostimit. Minimizimi i mbeturinave urbane që 
shkojnë në deponi me 5% gjatë periudhës 2017 – 2022.

Rritja e nivelit të inkasimeve nga tarifat në zonat ku 
ofrohet shërbimi me 20% gjatë periudhës 2017 – 2020.

Grumbullimi i diferencuar i fraksioneve të ndryshme të 
mbeturinave, duke evituar hedhjen e tyre në kontenierët e 
mbeturinave komunale

Eleminimi i deponive të egra të evidentuara në territorin e Komunës 
së Podujevës gjatë periudhës 2017 – 2020.

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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(MB) mbeturinat e prodhuara nga bizneset dhe industritë, ku përbërja e mbeturinave nuk 

ndryshon nga karakteristikat e mbeturinave urbane.  

 

Plani do të fokusohet drejtpërdrejtë në dhënien e zgjidhjes për mbeturinat e parrezikshme 

nga amvisëritë dhe bizneset e vogla komerciale, të cilat prodhojnë mbeturina komunale. Në 

lidhje me kategoritë e tjera të mbeturinave, plani do të japë disa konsiderata të 

përgjithshme, të cilat duhet t’i ketë parasysh për të siguruar që ato të mos hidhen nga 

gjeneruesit e tyre në kontejnerët kolektivë.  

 

 

Në diagramën më poshtë jepet skema e rrymës së mbeturinave komunale, përgjegjësi e 

komunës për t’u menaxhuar: 

 

 

Figura 25 Skema e rrymës të mbeturinave komunale  

[Burimi: zhvilluar nga autori] 

 

Ky ligj gjithashtu, në Kreun VI të tij “Përgjegjësitë dhe Detyrimet për Menaxhimin e 

mbeturinave” përcakton përgjegjësitë dhe detyrimet për aktorët e mëposhtëm të cilët janë 

pjesë e ciklit të menaxhimit të mbeturinave: 

 

 Përgjegjësitë dhe detyrimet e zotëruesit të mbeturinave – zotëruesi i mbeturinave 

është personi i licencuar përgjegjës për mbledhjen, grumbullimin, transportimin, 

trajtimin, përpunimin, magazinimin, riciklimin dhe deponimin e mbeturinave; 

Gjeneruesit e 

mbeturinave 

komunale 

Amviseritë 

Bisneset 

komerciale 

Pikat e 

grumbullimit të 

mbeturinave mix 

Derë më dërë 

240 litra 

Kolektiv 1.1m3 

Kolektiv 7m3 

Grumbullimi i 

mbeturinave  

KRM 

“Pastrimi” 

KOMPANIA 

“Natyra” 

Deponimi i 

mbeturinave  

Deponia e 

Dumnicës 
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 Përgjegjësitë dhe detyrimet e prodhuesit dhe importuesit e produkteve - Prodhuesi 

i mbeturinave dhe importuesi i mallrave me potencial për krijimin e mbeturinave 

janë përgjegjës për menaxhimin e mbeturinave të krijuara nga produktet e tij; 

 Përgjegjësitë dhe detyrimet e prodhuesit të mbeturinave – përgjegjës për 

menaxhimin e plotë të mbeturinave që prodhon ose dorëzimin e tyre për trajtimin 

dhe deponim tek personat e licencuar; 

 Përgjegjësitë dhe detyrimet e transportuesit të mbeturinave – ata duhet të jenë të 

licencuar për transportin e mbeturinave, dhe duhet të kryejnë këtë proces bazuar në 

kushtet e licencës për transport; 

 Përgjegjësitë dhe detyrimet e operatorit për trajtimin dhe përpunimin e 

mbeturinave – këta operatorë duhet të jenë të licencuar për trajtimin dhe 

përpunimin e mbeturinave në impiantin e tyre bazuar në kushtet e licencës;  

 Përgjegjësitë dhe detyrimet e operatorit në deponi të mbeturinave - këta operatorë 

duhet të jenë të licencuar për deponimin e mbeturinave në impiantin e tyre bazuar 

në kushtet e licencës. 

 

VI. HARTIMI DHE PERSHKRIMI I MASAVE PËR TË ARRITUR OBJEKTIVAT  

 

Plani lokal për menaxhimin e mbeturinave bazohet në 6 objektiva kryesorë, të cilët do të 

detajohen në aktivitete konkrete sipas afateve kohore dhe përgjegjësive përkatëse. Bazuar 

në analizën e kryer të gjendjes ekzistuese dhe planeve që ka komuna në të ardhmen, në 

plan propozohet ndarja e komunës në tre zona funksionale të ofrimit të shërbimit.  

 

Nisur nga situata në të cilën gjenden komuna dhe mënyrës së ofrimit të shërbimit (shërbimi 

kolektiv vetëm në qytetin e Podujevës dhe shërbimi derë më derë në fshatra) në këtë plan 

propozohet që kriteri ndarës i zonave do të bazohet në prioritet që ka vendosur komuna në 

shtrirjen e shërbimit në të ardhmen në njësitë e saj:  

 

i) Zona A (Prioriteti 1) – njësitë ku shërbimi ka prioritet më lartë për t’u shtrirë 

në të ardhmen;  

ii) Zona B (Prioriteti 2) – njësitë ku shërbimi ka prioritet mesatar për t’u shtrirë 

në të ardhmen;  

iii) Zona C (Prioriteti 3) – njësitë ku shërbimi ka prioritet më të ulët për t’u shtrirë 

në të ardhmen . 

 

Kjo ndarje prioritetesh ka të bëjë me kohën kur komuna parashikon shtrirjen e shërbimit në 

njësitë e reja. Në tabelën më poshtë përcaktohen njësitë të ndara sipas 3 zonave të 

prioriteteve të shtrirjes së shërbimit, ku janë specifikuar njësitë përkatëse në secilën zonë, 

popullsia e këtyre njësive, numri i amvisërive që mundësohen me shërbim dhe ato në të 
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ardhmen dhe sasia e mbeturinave që gjëndërohet, bazuar në normën e gjenerimit (0.6 

kg/banorë/ditë): 

 

 
Tabela 6 Zonat funksionale për menaxhimin e mbeturinave në Komunën e  Podujevës 
[Burimi: zhvilluar nga autori dhe Komuna] 

 

Ndërkohë në hartën më poshtë tregohet më qartë ndarja e Komunës në këto tre zona: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zona A – Prioriteti 1

Bajçinë, Bellopojë, Bradash, Dobërdol, Dumosh, Gllamnik,

Halabak, Kërpimeh, Kunushec, Letanc, Lupq i Poshtëm,

Llapashticë e Epërme, Llapashticë e Poshtme, Obrançë, Peran,

Podujevë, Sfeçël, Surkish, Shajkoc, Shtedim, Katunisht, Zakut

57,638 5,290 3,674

Zona B – Prioriteti 2

Ballofcë, Batllavë, Buricë, Dobratin, Dumnicë e Epërme, Gërdoc,

Godishnjak, Kaçybeg, Livadicë, Lladoc, Llaushë, Llugë, Lluzhan,

Majac, Merdar, Metehi, Orllan, Penuhë, Pollatë, Radujevc, Repë,

Revuq, Sallabajë, Siboc i Epërm, Shakovicë, Tërnavë

22,182 1,125 2,188

Zona C – Prioriteti 3

Barainë, Bërvenik, Bllatë, Brainë, Brecë, Dumnicë e Poshtme,

Dvorishtë, Dyz, Hërticë, Kalaticë, Kushevicë, Lupq i Epërm,

Metergoc, Miroc, Murgull, Pakashticë e Epërme, Pakashticë e

Poshtme, Popovë, Potok, Rakinicë, Siboc i Poshtëm, Sllatinë,

Surdull, Sylevicë, Tërnavicë, Turuçicë, Zhiti

8,769 196 982

Totali 88,589 6,611 6,844

Nr. Amviserive 

në të ardhmen
ZONA NJËSIA Nr. Popullsië

Nr. Amviserive me 

shërbim                              

(pa shporta)
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Figura 26 Zonat funksionale për menaxhimin e mbeturinave në Komunën Podujevë 

[Burimi: zhvilluar nga autori] 
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6.1 Aktivitetet kryesore për të përmbushur OBJEKTIVIN I të planit  

 

Si objektiv të parë, Komuna Podujevë ka hartimin e një kuadri ligjor dhe rregullator për 

menaxhimin e mbeturinave. Ky kuadër do të konsistojë në konsolidimin e strukturës brenda 

komunës për sistemin e menaxhimit të mbeturinave që në vitin e parë të zbatimit të planit 

(viti 2017), bazuar në 5 aktivitetet kryesore si në diagramin më poshtë: 

 

Figura 27 Aktivitetet e Objektivit I  (te kolona e 3 ka mbet një pjese anglisht) 

[Burimi: zhvilluar nga autori] 

 

Ky objektiv për komunën, konkretisht do të thotë që ajo duhet të zbatojë një sërë 

aktivitetesh dhe nën aktivitetesh deri në fund të vitit 2017 të listuara si më poshtë: 

 

6.1.1 Miratimi i planit lokal të menaxhimit  të mbeturinave 

 

Aktualisht Komuna Podujevë, në kuadër të asistencës teknike nga EcoDES Studion, si një 

financim i GIZ Kosovë, ka filluar procesin e hartimit të planit, ku është ngritur grupi i punës 

me përfaqësues nga të gjitha palët dhe kanë përfunduar analizat teknike dhe financiare të 

gjendjes ekzistuese. Gjithashtu janë hartuar objektivat dhe plani i veprimit, dhe plani 

aktualisht është në fazën e miratimit në asamble. Duke qenë që plani ka një afat 5 vjeçar, 

dhe duhet të rishikohet çdo 5 vjet, është e rëndësishme ngritja e një strukture 

institucionale, e cila do të sigurojë hartimin, zbatimin dhe rishikim e tij.  

MIRATIMI I PLANIT LOKAL TË MENAXHIMIT TË MBETURINAVE 

Hartimi i versionit draft dhe
konsultimi

Miratimi i planit në këshillin
komunal

HARTIMI I NJË STRUKTURE TË RE BRENDA KOMUNËS

-Krijimi i një database – i
për shërbimin / hartimi i
indikatorëve

-Hartimin e fushatave 
vetëdijësuese

-Hartimin e projekteve për 
minimizimin e mbetjeve

-Hartimin e rregulloreve të 
brendshme / rryma të 
vecanta

-Përditësimin e planit

-Monitorimin e shërbimit
…. etj

FORCIMI I KAPACITETEVE NË KOMUNË

-Përshkrimi i punës për cdo
specialist

Ngritje kapacitetesh dhe on 
the job training 

NGRITJA E SISTEMIT TË MONITORIMIT

-Hartimi i indikatorëve të
cilësisë së shërbimit

Krijimi i formateve të 
raportimit 

Krijimi i një sistemi për
mbajtjen dhe përpunimin e 
të dhënave në GIS

STRATEGJI PËR 
VETËDIJËSIMIN

Strategji për informim

Strategji për promovim

Strategji rregullatore
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6.1.2 Konsolidimi i strukturës brenda komunës 

Kjo strukturë që do të krijohet në komunë do të jetë përgjegjëse për hartimin e një sërë 

instrumentesh, të cilët do të drejtojnë organizimin e shërbimit të menaxhimit të 

mbeturinave. Këto instrumente do të fokusohen në krijimin e një inventari të plotë të 

klientëve (gjeneruesit e mbeturinave) në territorin e Komunës, duke u pasuar më pas në 

hartimin e programeve rregullatore, planifikuese dhe vetëdijësuese. Konkretisht 

instrumentat që duhet të zhvillojë komuna janë si më poshtë: 

 

 Krijimi i një data bazë për shërbimin/hartimi i indikatorëve; 

 Hartimin e fushatave vetëdijësuese; 

 Hartimin e projekteve për minimizimin e mbeturinave; 

 Hartimin e rregulloreve të brendshme/rryma të veçanta; 

 Përditësimin e planit lokal të menaxhimit  të mbeturinave në varësi të zhvillimeve 

të ndryshme; 

 Monitorimin e shërbimit nga zyrtari i mjedisit apo zyrtari për mbeturinat. 

 

6.1.3 Ngritja e kapaciteteve brenda komunës 

 Përshkrimi i punës për çdo specialist, konkretisht për zyrtarin/ zyrtarët e 

mbeturinave  në komunë 

 Ngritje kapacitetesh me anë të trajnimeve në vendin e punës në lidhje me aspekte 

të ndryshme në fushën e menaxhimit të mbeturinave: 

a. Moduli 1: Planifikimi i grumbullimit, magazinimit dhe transportit të mbetjeve 

të ngurta urbane 

b. Moduli 2: Minimizimi i mbeturinave: i) Minimizimi/reduktimi i mbeturinave; ii) 

Reduktimi i mbeturinave në burim; iii) Kompostimi i mbeturinave; iv) Ndarja 

dhe riciklimi i mbeturinave  

c. Moduli 3: Aspektet ekonomike të shërbimit të menaxhimit  të mbeturinave: i) 

Financimi i menaxhimit  të mbeturinave komunale; ii) Planifikimi i sistemit të 

financimit të qëndrueshëm të menaxhimit  të mbeturinave; iii) Hartimi i 

buxhetit vjetor të menaxhimit  të mbeturinave; iv) strategjia për përcaktimin e 

tarifave dhe mbulimin (strategjia për optimizimin e kostos) 

d. Moduli 4: Organizimi i shërbimeve, aspektet institucionale, rregullatore, 

informuese dhe monitoruese të menaxhimit  të mbeturinave: i) Organizimi 

lokal i menaxhimit  të mbeturinave; ii) Kontrolli i cilësisë së shërbimit; iii) 

Rregullat dhe rregullore; iv) Informimi dhe komunikimi.  

 

Për secilin nga këto Module, mund të zhvillohen dy seanca trajnimi 2 ditore, të ndarë në 

pjesën teorike dhe në pjesën praktike për secilin modul. Zhvillimi i këtyre moduleve do të 
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kërkojë angazhimin e ekspertizës së jashtme për hartimin e tyre (dy ditë përgatitore për 

secilin modul) si dhe zhvillimin e këtyre trajnimeve, mesatarisht 2 ditë për trajnim në varësi 

të kërkesës dhe nevojës. Një kosto e përafërt që komuna duhet të parashikojë për hartimin 

dhe organizimin e këtyre moduleve, duke llogaritur edhe kostot logjistike, llogaritet të jetë 

7,200 euro. 
 

6.1.4 Hartimi i një sistemi monitorimi për matjen e performamcës të shërbimit 

 Hartimi i indikatorëve të cilësisë së shërbimit 

 Krijimi i formateve të raportimit 

 Krijimi i një sistemi për mbajtjen dhe përpunimin e të dhënave në GIS, ku do të 

regjistrohen:  

i. Të gjithë konsumatorët që janë pjesë e sistemit të inkasimit dhe 

mundësohen me shërbim;  

ii. Të gjitha pikat e grumbullimit kolektiv të mbetjeve, deponitë e 

depozitimin e mbetjeve;  

iii. Modelimi i itinerareve që mjetet teknologjike do të kryejnë në 

komunë 

 

6.1.5 Hartimi i një programi vetëdijesimi për minimizimin e mbetjeve 

Komunitetet dhe nevoja për të ndryshuar sjelljen janë çështjet kyçe të një programi për 

parandalimin e gjenerimit të mbeturinave, megjithatë depërtimi në sjelljen e konsumatorit 

dhe biznesit do të rrisin efikasitetin e masave të zgjedhura. Një përqasje e integruar e këtyre 

masave është e domosdoshme, që në mënyrë substanciale të adresohet problemi i 

menaxhimit  të mbeturinave dhe të ndryshohet mentaliteti dhe mënyra e menaxhimit  të 

burimeve deri tani. 

Një program për parandalimin e gjenerimit të mbeturinave në nivelin komune duhet të jetë 

një plan i detajuar, i cili integron interesat dhe shqetësimet e palëve të interesuara dhe të 

prekura (aktorëve), bazuar në një angazhim të tyre për të marrë pjesë në këtë program. 

Detyra kryesore e një programi për parandalimin e gjenerimit të mbeturinave është të 

ofrojë një vizion të përgjithshëm dhe një përqasje që mbështetet mbi iniciativat ekzistuese, 

duke harmonizuar dhe integruar masat plotësuese efikase dhe efektive. Për të hartuar një 

program të tillë është e këshillueshme që komuna të ndjekë një përqasje me hapat e 

mëposhtëm: 

i. Vizioni se si sistemi i përgjithshëm ekonomik i komunës, i cili gjeneron mbeturina 

mund dhe duhet të punojë në një periudhe - për shembull 10 vjeçare; 

ii. Objektivat të cilat do të drejtojnë programin; 

iii. Zonat prioritare se ku do të fokusohet programi; 

iv. Zgjedhja dhe kombinimi i masave që do të sjellin me efikasitet ndikime më të ulëta 

në sistemet mjedisore. 
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Në secilin prej hapave fokusi fillimisht duhet të jetë i hapur për të përfshirë të gjitha 

opsionet efikase dhe pastaj duhet të ngushtohet drejt filtrimit të opsioneve më të 

efektshme. Ndërkohë që objektivat dhe masat e përzgjedhura duhet të lejojë programin për 

parandalimin e gjenerimit të mbeturinave të përmbushin detyrën e tij, siç përmblidhet në 

figurën e mëposhtme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28 Detyrat e programit të parandalimit të mbeturinave  

[Burimi: adoptuar nga Jackon 200511] 

Nisur nga sa më lart komuna duhet të hartojë dhe promovojë një strategji për parandalimin 

e gjenerimit të mbeturinave bazuar në tre shtylla kryesore: i) Programet e informimit; ii) 

                                                           
11 Jackon, T. (2005): Motivating sustainable consumption. Sustainable Development Commission, Stirling, UK. 
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Programet e promovimit; iii) Programet rregullatore. Në figurën më poshtë mundësohet një 

informacion më i zgjeruar në lidhje me tre shtyllat e kësaj strategjie: 

 

Figura 29 Kategoritë e Strategjisë për parandalimin e mbeturinave  

[Burimi: zhvilluar nga autori] 

Disa prej masave kryesore që komuna mund të zhvillojë janë:  

 Ndërtimi i kapaciteteve brenda komunës për të asistuar aktivitetet e parandalimit të 

gjenerimit të mbeturinave për komunitetin dhe aktivitetet tregtare 

 Analiza e gjenerimit të mbeturinave në territorin e komunës  

 Përgatitja e fushatave për parandalimin e mbeturinave bazuar në kushtet lokale 

 Hartimi dhe prezantimi i iniciativave drejtuar amvisërive, bizneseve dhe autoriteteve 

lokale për reduktimin e gjenerimit të mbeturinave  

 Programi për parandalimin e mbeturinave nga amballazhi – ndihmon bizneset për të 

minimizuar përdorimin e materialeve të amballazhit   

 Programi për minimizimin e mbeturinave në ambientet e punës dhe për të rritur 

përdorimin e materialeve të ndërtimit dhe riciklimin e tyre 

 Prezantimi i skemave të menaxhimit mjedisor për bizneset lokale për të mbështetur 

reduktimin e mbeturinave 

 Ndërtimi dhe mirëmbajtja e një platforme në faqen e internetit të komunës për 

parandalimin e gjenerimit të mbeturinave, duke dhënë informacionin e mëposhtëm: 

 Shpjegime për principin e parandalimit të gjenerimit të mbeturinave: (përkufizimi, 

mjetet, instrumentat dhe mekanizmat për arritjen e tij) 

 Guida për parandalimin e gjenerimit të mbeturinave në shtëpi dhe në zyra 

 Guida për realizimin e kompostimit individual 
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it Këto kanë për qëllim 
ndryshimin e sjelljes dhe 
të lehtësojë marrjen e 
vendimeve të bazuara 
mbi informacionin. Në 
këtë grup përfshihen:

1. Fushata vetëdijësuese

2. Informacionet mbi 
teknikat e parandalimit të 
prodhimit të mbeturinave 

3. Programet e trajnimit 
për autoritet vendore 

4. Etiketimi ekologjik
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logjistike për nismat e 
dobishme, ato përfshijnë:

1. Mbështetje për 
marrëveshjet vullnetare

2. Promovimin e ripërdorimit 
dhe riparimit
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menaxhimit mjedisor

4. Incentivat e konsumit të 
produkteve të pastra
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P
ro

gr
am

et
 r

re
gu

lla
to

re Këto aplikohen në kufizimin e 
gjenerimit të mbeturinave, 
duke zgjeruar detyrimet 
mjedisore dhe duke futur 
kriteret dhe normat mjedisore 
në kontratat publike. Në këtë 
grup bëjnë pjesë:

1. Masat për planifikim

2. Taksat dhe incentivat, si për 
shembull skema paguaj aq sa 
mbeturina deponon

3. Politikat e përgjegjësive të 
zgjeruara të prodhuesit 

4. Kërkesat për eko-
projketimin e produkteve 
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 Promovimi i përmirësimit të infrastrukturës për ripërdorimin e produkteve të ndryshme 

(ndërtimi i një rrjeti dyqanesh të dorës së dytë) shoqëruar me publikimin e udhëzueseve 

për riparimin, riciklimin dhe rishitjen e produkteve. 

 

Në lidhje me fushatën e ndërgjegjësimit, një kosto e përafërt e llogaritet të jetë 24,000 euro 

në vit, ku komuna duhet të: i) parashikojë angazhimin e asistencës së jashtme për hartimin e 

tre programeve (informim, promovim dhe rregullator) për një periudhë kohore 30 ditë 

pune; ii) realizimin e këtyre programeve gjatë gjithë vitit kalendarik, duke angazhuar 2 

persona staf, të cilët duhet të dedikojnë 5 ditë pune në muaj për realizimin e secilit 

program.  

 

 

 

6.2 Aktivitetet kryesore për të përmbushur objektivin II të planit  

 

Objektivi i dytë i planit lidhet me konsolidimin e shërbimit në zonat ku ofrohet dhe zgjerimi 

i shërbimit në zonat ku aktualisht nuk ofrohet shërbim (në masën 70%-100%) gjatë 

periudhës 5 vjeçare të planit (2017 – 2019). Aktualisht 65% e njësive në territorin e Komunës 

së Podujevës mbulohen me shërbim, ashtu siç është prezantuar edhe në pjesën më lart për 

gjendjen ekzistuese të ofrimit të shërbimit. Dy mënyrat për të matur realizimin e këtij 

objektivi janë: 

 

A. Përqindja e sasisë së mbeturinave të grumbulluara kundrejt sasisë totale të 

mbeturinave të prodhuara. 

 

 

 

 

B. Përqindja e nr. të klientëve të shërbyer kundrejt nr. të përgjithshëm të 

klientëve. 

 

 

 

 

Aktualisht në komunën e Podujevës mbulohen 49% të amvisërive me shërbim, 100% të 

institucioneve dhe 70% të bizneseve komerciale. Aktivitetet konkrete që propozohen për 

këtë skenar kanë të bëjnë me një sërë masash për të zgjeruar shërbimin aty ku nuk ofrohet, 

dhe konsolidimin e tij në zonat ku ofrohet shërbimi.   

 

6.2.1 Zgjerimi i shërbimit të ofruar në amvisëritë të cilat nuk mundësoheshin me shërbim.  

𝑶𝐛𝐣. 𝟐 =
𝐒𝐚𝐬𝐢𝐚 𝐞 𝐦𝐛𝐞𝐭. 𝐭𝐞 𝐠𝐫𝐮𝐦𝐛𝐮𝐥𝐥𝐮𝐚𝐫𝐚  (

𝒕𝒐𝒏
𝐯𝐢𝐭

)

𝐒𝐚𝐬𝐢𝐚 𝐞 𝐦𝐛𝐞𝐭. 𝐭𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐝𝐡𝐮𝐚𝐫𝐚 (
𝒕𝒐𝒏
𝐯𝐢𝐭

)
 × 𝟏𝟎𝟎 

𝑶𝐛𝐣. 𝟐 =
𝐍𝐫 𝐢 𝐤𝐥𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞𝐯𝐞 𝐭𝐞 𝐬𝐡𝐞𝐫𝐛𝐲𝐞𝐫 

𝑵𝒓 𝒆 𝒕𝒆 𝒈𝒋𝒊𝒕𝒉𝒆 𝒌𝒍𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆𝒗𝒆
 × 𝟏𝟎𝟎 
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Veprimet konkrete që do të kryejë komuna në këtë rast janë: 

a. Analizimi i mundësive dhe mjeteve financiare të nevojshme që i nevojiten kompanisë 

(të dyja kompanive) për të zgjeruar shërbimin kundrejt të ardhurave që do të 

gjeneronin. 

b. Analizimi i klientëve dhe efektivitetit (probabilitetit) në mbledhjen e të ardhurave në 

zonat ku do të zgjerohet shërbimi. 

c. Bazuar mbi rezultatet e dy studimeve të mësipërme, komuna orienton kompanitë 

dhe bashkëpunon me to se ku do të zgjerohet shërbimi sipas një kalendari të 

planifikuar (harton kalendarët dhe strategjitë e ndërhyrjes). Ky mund të jetë rasti ku 

komuna mund të krijojë terren edhe për të futur në treg edhe një kompani të re, 

nëse shihet si e nevojshme. 

d. Përcaktimi i numrit të kontejnerëve, koshave, shportave, tipi dhe kapaciteti i tyre, 

numri i makinave, kapaciteti, tipi i tyre dhe punëtorëve shtesë që nevojiten. 

 

Bazuar në të dhënat e komunës 27 fshatra në territorin e komunës aktualisht janë pa 

shërbim. Komuna parashikon që gjatë 5 vjeçarit në vazhdim të shtrijë shërbimin në këto 

fshatra (në 24 prej tyre pasi 3 janë të pabanuara).  

 

Konkretisht fshatrat, të cilët nuk mundësohen me shërbim dhe parashikojnë të hyjnë në 

sistem janë: Barainë, Bërvenik, Bllatë, Brainë, Brecë, Dvorishtë, Hërticë, Kalaticë, 

Kushevicë, Lupq i Epërm, Metergoc, Miroc,  Murgullë, Orllan, Popovë, Potok, Radujevë, 

Rakinicë, Reçicë, Sllatinë, Surdull, Sylevicë, Tërnavicë, Turuçicë, Zhiti.  

 

 

6.2.2 Konsolidimi i shërbimit të ofruar, në zonat ku aktualisht ai afrohet. Veprimet 

konkrete në këtë rast do të jenë: 

a. Analizimi i kohës së nevojshme për grumbullim dhe transportin e mbeturinave. 

b. Analizimi i distancave të përshkruara dhe ri-modelimi i internerarëve dhe optimizimi 

i rrugës së transportit (kontejner – stacion transferimi – deponi). 

c. Standardizimi i shërbimit (grumbullim derë më derë me kontejnerë 240 litra; dhe 

grumbullimi kolektiv me kontejnerë 1.1m3). Përmirësime në infrastrukturën e pikave 

të grumbullimit (kontejnerë të rinj/riparuar, shporta individuale, bazamente për 

mbajtjen e kontejnerëve, makina të reja… etj). 

 

Komuna Podujevë në sajë të asistencës të GIZ ka hartuar një plan për shtrirjen e shërbimit 

në të gjithë territorin e saj, si në zonat ku ofrohet (mbulimi i tyre plotësisht me shërbim) 

ashtu edhe në zonat ku nuk ofrohet (pra mbulimin e territorit në masën 100%). Bazuar në 

këtë plan për shtrirjen e shërbimit, komuna e Podujevës është ndarë në 3 zona (të 

përmendura pak më lart). Siç mund ta shohim edhe në tabelën më poshtë, Zona A, e cila ka 
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prioritetin më lartë për shtrirjen e shërbimit, ka numrin më të madh të popullsisë dhe 

amvisërive dhe sasinë më të madhe të mbeturinave që gjeneron. 

 

 
 

 

Tabela 7 Popullsia dhe sasia e mbeturinave që gjenerohen nga tri zonat funksionale të ndarjes  
[Burimi: zhvilluar nga autori] 

 

Në hartën më poshtë paraqitet gjendja ekzistuese e ofrimit të shërbimit dhe parashikimi që 

ka bërë komuna në lidhje me zgjerimin e shërbimit në njësitë e saj sipas prioriteteve, ku 

njësitë më prioritare janë ato afër qendrës të komunës dhe më pas skajet e saj janë më pak 

prioritare. Siç mund ta shohim edhe nga harta, qëllimi primar i komunës ka qenë në shtrirja 

e shërbimit në të gjithë territorin e njësive të cilat kanë shërbim të pjesshëm dhe më pas 

shtrirja e tij në zonat e reja që nuk kanë aktualisht shërbim. Pra zonat të cilat kanë një nivel 

të ofrimit të shërbimit mbi 80% janë prioritarizuar për ta shtrirë atë deri në 100% në vitin e 

parë të zbatimit të planit (2017) – Zona A. Më pas dy zonat e tjera, jo se janë më pak të 

rëndësishme, por shtrirja e shërbimit në to është parashikuar pas vitit të dytë e në vazhdim 

të zbatimit të planit, duke marrë në konsideratë edhe investimet që komuna duhet të 

parashikojë në blerjen e shportave12 për të gjitha amvisëritë ekzistuese dhe ato të reja. 

 

                                                           
12 Aktualisht komuna nuk ka shpërndarë shporta në zonat ku ofron shërbim 

Zona A – Prioriteti 1

Bajçinë, Bellopojë, Bradash, Dobërdol, Dumosh, Gllamnik,

Halabak, Kërpimeh, Kunushec, Letanc, Lupq i Poshtëm,

Llapashticë e Epërme, Llapashticë e Poshtme, Obrançë, Peran,

Podujevë, Sfeçël, Surkish, Shajkoc, Shtedim, Katunisht, Zakut

57,638 5,290 3,674                                 12,623 

Zona B – Prioriteti 2

Ballofcë, Batllavë, Buricë, Dobratin, Dumnicë e Epërme, Gërdoc,

Godishnjak, Kaçybeg, Livadicë, Lladoc, Llaushë, Llugë, Lluzhan,

Majac, Merdar, Metehi, Orllan, Penuhë, Pollatë, Radujevc, Repë,

Revuq, Sallabajë, Siboc i Epërm, Shakovicë, Tërnavë

22,182 1,125 2,188 4858

Zona C – Prioriteti 3

Barainë, Bërvenik, Bllatë, Brainë, Brecë, Dumnicë e Poshtme,

Dvorishtë, Dyz, Hërticë, Kalaticë, Kushevicë, Lupq i Epërm,

Metergoc, Miroc, Murgull, Pakashticë e Epërme, Pakashticë e

Poshtme, Popovë, Potok, Rakinicë, Siboc i Poshtëm, Sllatinë,

Surdull, Sylevicë, Tërnavicë, Turuçicë, Zhiti

8,769 196 982 1920

Totali 88,589 6,611 6,844 19,401

Nr. Amviserive 

në të ardhmen

Sasia e mbeturinave që 

gjenerohet                              

(ton/vit)

ZONA NJËSIA Nr. Popullsië

Nr. Amviserive me 

shërbim                              

(pa shporta)
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Figura 30 Prioritetet e shtrirjes së shërbimit  

[Burimi: zhvilluar nga autori] 
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Komuna parashikon që territori të mbulohet me shërbimin derë më derë, duke bërë edhe 

shpërndarjen e shportave për amvisëritë. Aktualisht komuna nuk ka shpërndarë shporta 240 

litra në amvisëritë, ku e ofron shërbimin dhe nuk ka një mjet të posaçëm, i cili mund të 

përshtatet për grumbullimin e mbeturinave nga këto shporta.  

 

Komuna deklaron se nëse do të shpërndahen këto 

shporta në territorin e saj, në kushtet që mjetet që 

kanë nuk përshtaten për grumbullimin automatik të 

shportave ato do të behën manualisht, duke rritur 

kohën grumbullimit dhe për pasojë duke ulur 

efektivitetin e shërbimit. Në diagramin më poshtë 

paraqitet një parashikim në lidhje me shpërndarjen e 

shportave dhe një kosto e përafërt e investimit që 

duhet të bëjë komuna për standardizimin e shërbimit 

derë më derë sipas zonave: 

 

Figura 31 Shporta 240 litra 

[Burimi: zhvilluar nga autori] 

 

ZONA A 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Kosto totale e investimit Zona A:

40euro/copa x 8,964 = 358,560 euro

Kosto mesatare e një shporte 240litra

Amviseri me shërbim: 
5,290 amviseri

Amviseri me shërbin në të 
ardhmen: 3,674 amviseri

40euro/copa

Nevoja totale për shporta 
240litra: 8,964 shporta
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ZONA B 

 
 

ZONA C 

 
 

Në tabelën më poshtë përmblidhen këto kosto sipas afateve kohore të prioriteteve: 

 

Kosto 6.2 Konsolidimi dhe shtrirja e shërbimit 

Aktiviteti Kosto (euro) Koha e zbatimit 

Investime për Zonën A (shporta 240 litra) 358,560 € 2016-2017 

Investime për zonën B (shporta 240 litra) 132,520 € 2017 

Investime për Zonën C (shporta 240 litra) 47,120 € 2018-2019 

Kosto totale  538,200 €   

 

Tabela 8 Përmbledhja e kostove për investimet për konsolidimin dhe zgjerimin e shërbimit 

[Burimi: zhvilluar nga autori] 

 

 

Kosto totale e investimit:

40euro/copa x 3,313 =132,520 euro

Kosto mesatare e një shporte 240litra

Amviseri me shërbim: 
1,125 amviseri

Amviseri me shërbin në të 
ardhmen: 2,188 amviseri

40euro/copa

Nevoja totale për shporta 
240litra: 3,313 shporta

Kosto totale e investimit:

40euro/copa x 1,178 = 47,120 euro

Kosto mesatare e një shporte 240litra

Amviseri me shërbim: 196 
amviseri

Amviseri me shërbin në të 
ardhmen: 982 amviseri

40euro/copa

Nevoja totale për shporta 
240litra: 1,178 shporta
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6.3 Aktivitetet kryesore për të përmbushur objektivin III të planit  

 

Ky objektiv ka si qëllim nxitjen e iniciativave për minimizimin e mbeturinave përmes 

stimulimit të grumbullimit të diferencuar dhe kompostimin individual në familjet rurale. 

Komuna parashikon që të ulë sasinë e mbeturinave që shkojnë në deponi me 5% gjatë në 

fund të vitit 2022. Bazuar në numrin e popullsisë, shtimit natyror të popullsisë 1.2%, normës 

së gjenerimit të mbeturinave (0.6 kg/banorë/ditë), dhe përqindjet e fraksioneve të rrymës 

së mbeturinave, në tabelën më poshtë është bërë një llogaritje e sasisë së mbeturinave që 

komuna mund të largojë nga rryma e përgjithshme gjatë periudhës 2017-2022: 

 

 
 

Tabela 9 Projeksioni i gjenerimit të mbeturinave dhe riciklimit të tyre gjatë 5 viteve të ardhshme 
[Burimi: zhvilluar nga autori] 

 

 

Viti 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Projeksioni i rritjes së 

popullsisë (1.2%) nr. 88,499 89,561        89,865                90,171         90,478         90,785        91,094         

Projeksioni i rritjes së sasisë 

së mbetjeve (ton) pa riciklim

% sipas 

rrymave 19,381 19,614        19,849                20,087         20,328         20,572        20,819         

%e riciklimit në  vit 2% 2% 3% 3% 4% 5%

Organike 42.66% 8,268          8,367           8,468                   8,569            8,672            8,776          8,882            

Organi për kompostim (ton/vit) 167              169                      257               260               351              444               

8,200           8,298                   8,312            8,412            8,425          8,437            

Të riciklueshme (ton/vit) 37.3% 7,221          7,308           7,396                   7,485            7,574            7,665          7,757            

Të riciklueshme për riciklim (ton/vit) 146              148                      225               227               307              388               

7,162           7,248                   7,260            7,347            7,359          7,369            

Mbeturina të tjera (ton/vit) 15.16% 2,938          2,973           3,009                   3,045            3,082            3,119          3,156            

Të riciklueshme për depozitim (ton/vit)

Organike për depozitim (ton në vit)
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Figura 32 Sasia e mbeturinave te riciklueshme që parashikohet të largohet nga rryma e mbeturinave  
[Burimi: zhvilluar nga autori] 

 

Konkretisht Komuna duhet të fokusohet në dy drejtime në lidhje me zbatimin e këtij 

objektivi: i) Hartimi i projekteve pilote për minimizimin e mbeturinave; ii) Hartimi i 

programit të minimizimit të mbeturinave. 

 

6.3.1 Hartimi i projekteve pilote për minimizimin e mbeturinave.  

 

Plani parashikon 4 hapa kryesorë të një projekti pilot për minimizimin e mbeturinave, si në 

pikat më poshtë: 

 

a. Riciklimi – grumbullimi me dy shporta (të riciklueshme të thata dhe të njoma) në zonat 

pilot që do të përzgjedhë komuna. Në këto zona komuna duhet të parashikojë 

shpërndarjen e dy koshave/shportave për grumbullimin e ndarë të mbeturinave dhe 

konkretisht në hapat në vijim: i) Caktimi i zonave pilot; ii) Analizimi i klientëve ku do të 

aplikohet (amvisëritë/bizneset/institucionet); iii) Analizimi i përbërjeve dhe sasive të 

mbeturinave sipas klientëve; iv) Analizimi i tregut të riciklimit – kush do të marrë 

materialet e riciklueshme; v) Përcaktimi i subjektit që do të bëjë grumbullimin dhe 

magazinimin e materialeve të riciklueshme; vi) Hartimi i kontratave me të gjithë aktorët 

që marrin pjesë në skemën e riciklimit (bizneset/amvisëritë, subjekti që i grumbullon, 

subjekti që i blen për riciklim); vii) Hartimi i termave të referencës dhe përgatitja e 

tenderit për investimet në infrastrukturë. 

 

Komuna ka përcaktuar që në vitin e parë ajo do të largojë nga rryma kryesore e mbeturinave 

2% të sasisë së mbeturinave të riciklueshme (konkretisht 146ton në vit mbeturina të 

riciklueshme). Bazuar në normën mesatare të numrit të banorëve për amvisëri (6 

banorë/amvisëri), normës së gjenerimit të mbeturinave (0.6 banorë/kg/ditë) dhe 

përqindjes që zënë mbeturinat e riciklueshme në rrymën kryesore të mbeturinave (37.3%), 

është llogaritur që mesatarisht 1 amvisëri prodhon 1.3 ton mbeturina/vit, dhe në këtë rast 

duhet të përzgjidhen 886 amvisëri për realizimin e objektivit (2% e mbeturinave të 

riciklueshme largohen nga rryma kryesore e mbeturinave në vit– 146 ton). 

 

Komuna duhet të përzgjedhë 886 amvisëri, kryesisht në Zonën A dhe në Zonën B për fillimin 

e ofrimit të shërbimit të ndarjes në burim me dy rryma. Këto amvisëri që do të përzgjidhen 

do të mundësohen nga komuna me një shportë të dytë 240 litra, dhe do të instruktohen nga 

komuna për mënyrën e ndarjes së mbeturinave, ku në shportën ekzistuese ata do të hedhin 

mbeturinat e tjera, ndërsa në shportën e dytë ata do të hedhin vetëm mbeturinat e 

riciklueshme (letër, karton, plastikë, qelq, alumin). Ndërkohë komuna së bashku me 

kompanitë që ofrojnë shërbimi, apo kompani të tjera të cilat do të paraqesin ofertë më të 



                                                                                                 
 
 

57 
 

mirë, duhet të investojë në blerje e një mjeti të posaçëm për grumbullimin e mbeturinave të 

riciklueshme, pasi ato nuk duhet të grumbullohen të përziera me mbeturinat e tjera. Në 

përfundim të këtij cikli komuna duhet të mendojë të hartojë kontrata apo marrëveshje me 

bizneset e riciklimit, për t’i siguruar ata me lëndën të parë  

 

 

 

 

 

 

 

b. Riciklimi – hartimi i një programi Drop off system në zonën A ose B. Këto pika do të 

shërbejnë si pika grumbullimi, ku pasi konsumatorët e zonës pilot të kenë bërë 

grumbullimin e ndarë të mbeturinave, ato të mund të grumbullohen në këto 

pika/qendra. Më konkretisht propozohet: i) Caktimi i pikave ku do të grumbullohen 

materialet e riciklueshme të thata/hartimi i projektit për ndërtimin e tyre dhe mënyrën 

e funksionimit; ii) Caktimi i rrymave që do të grumbullohen (letër, karton, plastikë, 

alumin); iii) Analizimi i sasisë dhe çmimit për çdo rrymë; iv) Hartimi i një fushate 

informuese për mënyrën e funksionimit; v) Përcaktimi i subjektit që do të bëjë 

grumbullimin dhe magazinimin e materialeve të riciklueshme.  

Në lidhje me këtë sistem, komuna mund të zgjedhë për ndërtimin e një pike grumbullimi, 

ku duhet të parashikojë kosto në lidhje më platformën/ ndërtesën e pikës së 

grumbullimit, 3-4 kontejnerë për grumbullimin e mbeturinave që vijnë në sistem, 

peshoren, si dhe kosto administrative që lidhen me punonjësit që do të angazhohen dhe 

kosto të konsumit të energjisë etj. Gjithsej ky investim nuk duhet të kalojë një vlerë më 

shumë se 15,000 euro. 

 

c. Riciklimi – Hartimi i një programi riciklimi për bizneset si supermarketet/qendra 

tregtare/kafenetë etj. Komuna duhet të ketë një program konkret në lidhje me 

subjektet tregtare, të cilët janë të disponueshme të behën pjesë e projektit pilot për 

riciklimin e mbeturinave. Më konkretisht propozohet: i) Caktimi i subjekteve të cilat do 

të grumbullojnë në mënyrë të diferencuar mbeturinat; ii) Caktimi i rrymave që do të 

grumbullohen (letër, karton, plastikë, alumin); iii) Analizimi i sasisë dhe ndërtimi i 

skemës së grumbullimit; iv) Përcaktimi i subjektit që do të bëjë grumbullimin dhe 

magazinimin e materialeve të riciklueshme; v) Hartimi i një fushate informuese për 

mënyrën e funksionimit. Këto programe janë pjesë e programit të komunës për 

vetëdijësimin, ku kostot janë parashikuar në pikën 6.1.5. 

 

d. Kompostimi individual tek amvisëritë në zonën ku shërbimi jepet derë më derë. Pjesë e 

projektit pilot për minimizimin e mbeturinave është edhe promovimi i kompostimit të 

mbeturinave organike në amvisëritë, të cilat kanë një shërbim derë më derë. Më 

Kosto totale e investimit për grumbullimin me dy shporta plus mjetin 

teknologjik për transportin e mbeturinave të riciklueshme: 

(40euro/copa x 886) + 40,000 euro mjeti teknologjik = 75,440 euro 
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konkretisht propozohet: i) Përcaktimi i zonave 

(të paktën 3 - 5 fshatra/zona periferike - cilët) 

ku do të aplikohet komposti individual; ii) 

Hartimi i fushatës së komunikimit dhe 

konsultimi me banesat ku do të aplikohet 

kompostimi – vlerësimi i gatishmërisë dhe 

njohurive të tyre; ii) Hartimi i termave të 

referencës dhe përgatitja e tenderit për 

investimet në infrastrukturë (komposterët 

individual); iii) Identifikimi i klientëve të 

interesuar për t’u përfshirë në skemën e 

kompostimit dhe ndërtimi i një data bazë -I; iv) 

Hartimi i politikave lehtësuese dhe stimuluese 

për shtimin e klientëve në skemë.  

Figura 33 Komposter për mbeturinat organike  

 

Këto iniciativa duhet të promovohen nga komuna, si pjesë e programit të vetëdijësimit, ku 

amvisëritë do të zgjedhin nëse do të përqafojnë apo jo këtë iniciativë. Komuna mund të 

përzgjedhë, si fillim, 20 amvisëri për secilën nga tre zonat e saja dhe t’i furnizojë ata me nga 

një komposter të gatshëm (60 komposter gjithsej). Komuna duhet të monitorojë 

kompostimin mbeturinave organike nga këto amvisëri të përzgjedhura, për të parë 

mundësinë e përhapjes edhe në zona të tjera të komunës. 

 

 

6.3.2 Hartimi i programit të minimizimit të mbeturinave.  

 

Komuna duhet të përcaktojë grupin e saj të punës, i cili do të jetë përgjegjës për:  

iv) Hartimin dhe zhvillimin e planit të veprimit për skenarët e minimizimit të 

mbeturinave, si riciklimi dhe kompostimi;  

v) Hartimin e fushatave vetëdijësuese/programe edukimi/informimi;  

vi) Hartimin e rregulloreve teknike për riciklimin dhe kompostimin mbeturinave. 

Ky grup pune do të jetë përgjegjës për identifikimin e subjekteve komerciale 

që do të përfshihen në sistemin e grumbullimit të diferencuar të mbeturinave 

dhe ndërtimi i një data bazë për kompanitë që kryejnë aktivitete riciklimi, si 

dhe hartimin e marrëveshjeve efektive me konsumatorët e mëdhenj (p.sh. 

hotelet, bizneset), për të specifikuar qartë përgjegjësitë dhe detyrimet e 

palëve në një shërbim të diferencuar. 

 

 

Kosto totale e investimit për kompostimin e mbeturinave organike 

30euro/copa x 60 = 1,800 euro 
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Në tabelën më poshtë përmblidhet kosto e plotë për Objektivin III: 

 

Kosto 6.3 Minimizimi i mbeturinave 

Aktiviteti Kosto (euro) Koha e zbatimit 

Kosto totale e investimit për grumbullimin me dy shporta  75,440 € 2017 

Kosto për sistemin dropp off system 15,000 € 2018 

Kosto totale e investimit për kompostimin e mbeturinave 
organike 

1,800 € 2017-2018 

Kosto totale  92,240 €   

 

Tabela 10 Kosto e investimit për minimizimin e mbeturinave  
[Burimi: zhvilluar nga autori] 

 

6.4 Aktivitetet kryesore për të përmbushur objektivin IV të planit  

 

  

 

Nisur nga sa u tha me lart dhe evidentimit të situatës ekzistuese në Komunë Podujevë, niveli 

i inkasimeve gjatë vitit 2015 ishte në nivelin 75% nga të gjithë konsumatorët që janë në 

sistemin e inkasimit. Rritja e nivelit të inkasimeve nga tarifat në zonat ku ofrohet shërbimi 

me 20% gjatë periudhës 2017 – 2020 është një ndër objektivat, të cilin komuna përpiqet që 

çdo vit ta zbatojë, duke u fokusuar në forcimin e kapaciteteve për grumbullimin e tarifës dhe 

në rritjen e numrit të klientëve që paguajnë tarifën. Në lidhje më këtë objektiv propozohen 

që të zhvillohen veprimet konkrete si më poshtë: 

 

6.4.1 Forcimi i kapaciteteve për grumbullimin e tarifës 

 

a. Për çdo zonë kompanitë/komuna do të krijojnë/konsolidojnë regjistrat e 

përfitueseve të shërbimit, me kontratat ekzistuese, duke i kategorizuar dhe 

përditësuar ato çdo vit; 

b. Firmat/komuna identifikon dëshirën për të paguar (cilët janë faktorët që i motivojnë 

ose dekurajojnë për të paguar) nga konsumatorët, duke realizuar fushata me 

pyetësorë, ose takime individuale me konsumatorët komercialë; 

c. Krijimin e grupeve të këshillimit, të cilët veprojnë në çdo fshat përmes takimeve me 

komunitetin; 

d. Analizimin e skenarëve për mbulimin e kostos nga të ardhurat e tarifave të 

mbeturinave, duke marrë në konsideratë grupet e margjinalizuara; 

e. Komuna përcakton tarifën për mbeturinat bazuar në koston e plotë të llogaritur të 

shërbimit në territorin e saj. 
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6.4.2 Rritja e numrit të klientëve që paguajnë tarifat 

a. Krijimin e një sistemi të qartë procedurash për mbledhjen e tarifave si dhe bërja 

transparente e tarifave për çdo grup që përfiton shërbimin në mënyrë të 

personalizuar; 

b. Ndërmarrja e fushatave vetëdijësuese për rritjen e inkasimeve; 

c. Ndërrimi dhe funksionalizimi i mekanizmit që mundëson faturimin e të gjithë 

klientëve që marrin shërbimin e grumbullimit dhe largimit të mbeturinave; 

d. Përgatitja e një studimi mbi sistemet e grumbullimit të tarifave për amvisëritë, 

bizneset dhe institucionet (p.sh. komuna mbledh taksat vetë ose përmes agjentëve); 

e. Stimulimi i paguesve të rregullta përmes politikës fiskale lehtësuese; 

f. Dizajnimi dhe prezantimi i logos së gjelbër për bizneset që 

riciklojnë/kompostojnë/që paguajnë rregullisht. 

 

 

Objektivat e përmendur më lart janë objektiva afatshkurtër dhe afatmesëm, të cilat komuna 

angazhohet që t’i zbatojë gjatë 5 vjeçarit të zbatimit të planit. Ndërkohë gjatë këtyre 5 

viteve që komuna do të konsolidojë kapacitetet për llogaritjen e plotë të kostos, 

grumbullimin e tarifës dhe rritjen numrit e klientëve në sistem, ajo ka krijuar bazën për të 

kaluar në fazën e hartimit të një politikës për mbulimin e kostos dhe strategjinë për vjeljen e 

tarifës. Konkretisht ajo çfarë duhet të bëjë komuna si pjesë e angazhimit të saj afatgjatë në 

këto dy drejtime sqarohet më poshtë: 

 

Politika e mbulimit të kostos: ‘Mbulimi i kostos’ përfshin një sistem tarifash dhe taksash, të 

cilat kanë si qëllim specifikisht të mbulojnë disa ose të gjitha kostot e ofrimit të shërbimit të 

menaxhimit të mbeturinave nga përdoruesit e këtij shërbimi, në përputhje me principin 

“ndotësi – paguan”. Avantazhet e sistemit të mbulimit të kostos qëndrojnë në faktin se të 

gjitha kategoritë e klientëve të shërbimit njihen me koston e plotë të tij, janë të përfshirë në 

mënyrë më të drejtpërdrejtë me problemet e cilësisë së shërbimit, vlerësojnë peshën që 

merr pagesa e tarifës së tyre në inkasimin e të ardhurave si dhe mundësitë reale të 

komunave për t’u ofruar klientëve këtë shërbim. Hartimi i politikave të mbulimit të kostos 

është përgjegjësi e komunave dhe synon të përcaktojë nivelin e rikuperimit të kostos që 

duhet të arrihet për një periudhë të caktuar kohore, duke përcaktuar më parë: 

 Llogaritjen e kostos së plotë të shërbimit të menaxhimit të mbeturinave komunale; 

 Planifikimin e buxhetit e të komunës mbi këtë kosto; 

 Përcaktimin e tarifave për kategoritë e ndryshme që përfitojnë shërbimin bazuar mbi 

nivelin e rikuperimit të kostos të përcaktuar; 

 Procedurat e zbatimit dhe monitorimit. 
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Ndërkohë që literatura dhe eksperienca tregojnë shtatë opsionet për objektiva të ndryshme 

të mbulimit të kostos, komuna duhet të hartojë objektivat e saj të rikuperimit të kostos duke 

vlerësuar më parë kushtet në të cilat ndodhen (analiza e plotë financiare) si dhe më pas 

duke u konsultuar në mënyrë të vazhdueshme me ofruesin e shërbimit për të përcaktuar në 

mënyrë të qartë çfarë do të thotë kosto e plotë e shërbimit.  

Në figurën e mëposhtme është paraqitur në një rend progresiv i opsioneve të mbulimit të 

kostos: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34 Opsionet e mbulimit të kostos së shërbimit të menaxhimit të integruar të mbeturinave 

[Burimi13: përshtatur nga autori] 

Konkretisht komuna duke analizuar gjendjen e saj mund të kuptojë se në cilat nga këto 

opsione ajo është aktualisht dhe ku ajo kërkon të shkojë, në sajë të objektivave që ajo do të 

vendosë:  

                                                           
13 Wilson D. Whiteman A. Tormin A. 2001 Strategic Planning Guide for Municipal Solid Waste management. DFID and World Bank Version 

2 March 2001 
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Figura 35 Përshkrimi i opsioneve të mbulimit të kostos 

[Burimi: zhvilluar nga autori] 

Megjithatë për të ndërtuar një politikë të qëndrueshme dhe mbi të gjitha të zbatueshme të 

rikuperimit apo mbulimit të plotë të kostos, komuna ka nevojë për një bashkëpunim me 

nivelin qendror të politikë bërjes. Kështu në nivelin qendror duhet të zhvillohen standardet 

e ofrimit të shërbimit për të pasur një kuptim të përbashkët për të gjitha komunat për 

nivelin e ofrimit të shërbimit. Vetëm në këtë mënyrë mund të kemi procedura të 

standardizuara për monitorimin e shërbimit si dhe nivele të standardizuara (klasa) të 

krahasueshme në ofrimin e tij. Gjithashtu duhet të hartohen guidat e reja të përgatitjes së 

buxhetit sipas “qendrave të buxhetimit apo të kostos” për elemente të veçantë të shërbimit 

të mbetjeve (grumbullim, transport, riciklim, programe ndërgjegjësimi etj). Vetëm në këtë 

mënyrë komuna do të ketë mundësi të njohë koston e plotë të shërbimit që ajo ofron.  

 

Kosto të pambuluara, kur të ardhurat janë më të ulta se shpenzimet direkte operative

Parashikon vetëm mbulimin e kostove operative direkte dhe të mirëmbajtjes (KODM)

Parashikon vetëm mbulimin e KODM si dhe të interesit të kredisë së marrë për të 
përmirësuar shërbimin

Parashikon të mbuloje KODM si dhe pagesën e kredisë dhe të intesave të marrë

Parashikon mbulimin e KODM, interesin e kredisë, shpenzimet për amortizimin si dhe 
parashikimet për investime në periudhën afatgjatë

Parashikon mbulimin e KODM të amortizimit (kosto kapitale dhe kthimin e investimeve) si dhe 
parashikimin e investimeve në periudhën afatgjatë (ose kosto marxhinale në terma afatgjatë)

Parashikon mbulimin e kostos marxhinale në terma afatgjatë plus kostot mjedisore 
(eksternalitetet) të shprehura mundësisht përmes taksës së asgjësimit në landfill.
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Figura 36 Hapat që duhen ndjekur për të zbatuar politikën e rikuperimit të kostos 

[Burimi: zhvilluar nga autori] 

Strategjia për vjeljen e tarifave: Bazat për qëndrueshmërinë financiare të shërbimeve të 

mbeturinave mund të arrihen nëpërmjet sigurimit të shërbimeve efektive dhe me kosto 

efiçiente, si dhe me sigurimin e një sistemi të qëndrueshëm financiar të bazuar në një 

politikë të drejtë dhe efektive të rikuperimit të kostos. Aspektet financiare janë thelbësore 

për shërbimet dhe për qëndrueshmërinë. Performanca financiare është e lidhur me 

përmbushjen e objektivave mbi çështjet financiare dhe matet nëpërmjet disa treguesve 

financiarë që shqyrtohen përmes pyetjeve të mëposhtme: 

 Sa i mbulon buxheti vjetor shpenzimet që rezultojnë nga nevojat (përkatësisht kostot 

kapitale, kostot operative, apo kostot e amortizimit)? 

 Sa të ndryshme janë tarifat e miratuara në krahasim me ato që janë parashikuar në 

procesin e planifikimit? 

 Sa inkasohet dhe sa është pjesa e të hyrave nga shuma e faturuar? 

 Sa nga buxheti në përqindje mbulohet prej të hyrave? 

 Cili është raporti i mbulimit të shpenzimeve nga tarifat e mbetjeve dhe të hyrave 

specifike komunale? 

 Sa të gatshëm janë konsumatorët (amvisëritë, bizneset etj.) për të paguar për një 

shërbim më të mirë? 

 

Në figurën e mëposhtme paraqitet në mënyrë të detajuar strategjia për mënyrën e vjeljes së 

tarifave që Komuna Podujevë mund të zbatojë: 
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Figura 37 Strategjia për vjeljen e tarifave 

[Burimi: zhvilluar nga autori] 

 Regjistrimi i konsumatorëve, që është edhe hapi i parë, përfshin identifikimin e të 

gjitha subjekteve që përfitojnë shërbimin e menaxhimit të mbeturinave, 

kategorizimin e tyre sipas karakteristikave (tipi, madhësia, natyra e mbetjeve që 

gjenerojnë, sasia, etj.) duke synuar ngritjen dhe mirëmbajtjen e një sistemi të 

përditësuar të dhënash brenda kufijve të komunës. Ky sistem duhet të kontrollohet 

rregullisht të paktën një herë në vit për të reflektuar të gjitha lëvizjet e popullsisë si 

dhe regjistrimin e të gjitha bizneseve të reja.  

 Komunikimi me konsumatorët që përfitojnë shërbimin është një moment tjetër 

shumë i rëndësishëm në ndërtimin e një sistemi efikas në vjeljen e tarifave. Ky hap 

synon diferencimin e tarifave për konsumatorët e ndryshëm të shërbimit të 

menaxhimit të mbeturinave si dhe lidhja e tarifës me nivelin e cilësisë të shërbimit. 

Marrja e opinionit qytetar përmes pyetësorëve në lidhje me cilësinë e shërbimit të 

ofruar synon jo vetëm evidentimin e problemeve, por ka për qëllim edhe matjen e 
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dëshirës dhe mundësive për të paguar duke kontribuar në krijimin e një sistemi të 

qartë procedurash për hartimin dhe vjeljen e tarifave. Një pikë tjetër e rëndësishme 

për sa i përket komunikimit me konsumatorët është bërja transparente e tarifave 

përmes kanaleve të ndryshme të komunikimit (media e shkruar dhe vizive, web site 

etj).  

 Pjesa më e madhe e autoriteteve vendore e kryejnë vetë procesin e vjeljes së 

tarifave nëpërmjet zyrave të tyre vendore të taksave apo drejtorisë vendore të 

taksave dhe tarifave. Ndonjëherë tarifat e mbeturinave vendosen së bashku me 

tarifat e tjera vendore (të tilla si fatura e furnizimit me ujë) apo taksa të tjera 

vendore (tatimi mbi pronën) brenda së njëjtës faturë. Megjithatë komuna mund të 

caktojë përgjegjësinë e mbledhjes së tarifave një agjenti të jashtëm publik ose privat. 

Në këtë rast është shumë e rëndësishme hartimi i marrëveshjeve dhe monitorimi i 

tyre. Si shërbime publike bazë, për të aplikuar një faturim të kombinuar mund të 

jenë: për shembull: energjia elektrike, telefonia, ose ujësjellësi. Faturat e dërguara 

tek konsumatori përfshijnë dy zëra detyrimi për të paguar, një për shërbimin e 

infrastrukturës të ofruar nga shoqëria e shërbimeve “bazë” dhe zëri tjetër për tarifën 

e mbeturinave. Për të siguruar qëndrueshmërinë e sistemit është e rëndësishme që 

të hartohen edhe disa mekanizma të rëndësishëm, duke filluar me mjetet e njoftimit 

për t’i bërë konsumatorët më të vetëdijshëm për përgjegjësinë ose detyrimin për të 

paguar, deri në aplikimin e mjeteve të zbatimit të tilla si sanksionet, gjobat, etj. 

 Hapi i fundit, por jo më pak i rëndësishëm është edhe detyrimi i cili përfshin ngritjen 

e një sistemi me struktura adekuate kontrolli, të cilat do të hartojnë masat dhe 

sanksionet në rastet e mospagimit. Krijimi i strukturave të tilla me detyra dhe 

përgjegjësi të qarta duhet të jetë subjekt i çdo plani vendor për menaxhimin e 

mbeturinave. Të gjitha masat dhe sanksionet duhet të hartohen në përputhje me 

legjislacionin nacional dhe politikat lokale të menaxhimit të mbeturinave. Gjithsesi 

shumë e rëndësishme për ekzekutimin efikas është që këto masa dhe sanksione të 

miratohen me Vendim Asamblesë Komunale dhe t’i komunikohen të gjithë 

konsumatorëve të shërbimit përmes kanaleve të ndryshme të komunikimit. Komuna 

duhet të ndërmarrë një fushatë të fuqishme sensibilizimi për të gjithë konsumatorët, 

veçanërisht për banorët, duke reklamuar shërbimin e grumbullimit të mbeturinave, 

rregullat dhe përgjegjësitë.   

 

6.5 Aktivitetet kryesore për të përmbushur objektivin V të planit  

Objektivi 5 ka të bëjë me “Grumbullimi i diferencuar i fraksioneve të ndryshme të 

mbeturinave, duke evituar hedhjen e tyre në kontejnerët e mbeturinave komunale”. Në 

kontejnerët e mbeturinave komunale nuk lejohet që të hidhen fraksione të mbeturinave të 

tjera, si ato spitalore, inerte, mbeturina shtazore, voluminoze, mbeturina nga vajrat e 

përdorur, mbeturina nga pajisjet elektrike dhe elektronike. Nisur nga ky fakt, komuna 
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ndonëse nuk është përgjegjëse e drejtpërdrejtë për menaxhimin e këtyre fraksioneve të 

mbeturinave, duhet të mundësojë instrumente për grumbullimin e diferencuar të këtyre 

fraksioneve për të evituar hedhjen e tyre në kontejnerët e mbeturinave komunale/deponi. 

Përgjatë 5 vjeçarit të hartimit të planit për caktohen objektivat e mëposhtëm për 

grumbullimin e diferencuar të mbeturinave spitalore të rrezikshme: 

  

Veprimet konkrete që duhet të kryejë komuna janë: 

6.5.1 Menaxhimi i mbeturinave spitalore  

a. Përcaktimi i sasive të prodhuara të mbeturinave të rrezikshme spitalore; 

b. Caktimi i protokolleve për grumbullimin, magazinimin dhe transportin e sigurt të 

tyre; 

c. Furnizimi me infrastrukturën e nevojshme për grumbullimin e diferencuar të kësaj 

rryme i qendrave spitalore; 

d. Identifikimi i mundësisë për asgjësimin në nivel rajonal ose brenda spitalit. 

 

6.5.2 Menaxhimi i mbeturinave inerte (Prioritet) 

a. Formulimi dhe publikimi i një fushate vetëdijesimi për mbeturinat inerte; 

b. Zbatimi i legjislacionit dhe përgjegjësisë së zgjeruar të prodhuesit; 

c. Vendosja e protokolleve të veçanta për grumbullimin dhe transportin për gjeneruesit 

e mbeturinave inerte; 

Reduktimi i 

mbeturinat spitalore 
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në 2019 
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në 2019 
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2020 
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d. Hartimi i një rregulloreje të veçantë për këtë rrymë (roli detyrat përgjegjësitë, 

protokollet e grumbullimit, transportit dhe asgjësimit) 

e. Caktimi i një pike në rajon për depozitimin dhe asgjësimin e kësaj rryme; 

f. Kushtëzimet në lejen e ndërtimit. 

 

6.5.3 Menaxhimi i mbeturinave voluminoze, elektrike/elektronike, vajrave të përdorura 

a. Caktimi i pikave për grumbullimin e këtyre rrymave (ku çdo prodhues i sjell vetë 

mbetjet që prodhon); 

b. Hapja pranë këtyre pikave të dyqaneve të dorës së dytë (riparim dhe ripërdorim i 

 mbeturinave voluminoze dhe elektronike); 

c. Simulimi i bizneseve dhe lidhja e marrëveshjeve me to për grumbullimin e rrymave të 

veçanta siç mund të jenë (bateritë, vajrat e përdorura, makinat në fund të jetës së 

tyre); 

d. Mundësia e asgjësimit të mbetjeve shtazore në nivel rajonal/furnizimi i prodhueseve 

me kontejnerë të veçantë dhe përcaktimi i masave për transportin dhe asgjësimin e 

kësaj rryme; 

e. Hartimi i rregulloreve të veçanta për menaxhimin e çdo rryme (roli detyrat 

përgjegjësitë,  protokollet e grumbullimit, transportit dhe asgjësimit). 

 

6.6 Aktivitetet kryesore për të përmbushur objektivin VI të planit  

 

Sipas programit të hartuar nga komuna në bashkëpunim me GIZ, të 43 deponitë ilegale të 

evidentuara në territorin e komunës do të pastrohen deri në muajin shkurt të vitit 2017. 

Veprimet konkrete që komuna ka parashikuar në lidhje me mbylljen e deponive ilegale janë 

si më poshtë: 

a. Largimi i deponive ilegale me anë të një tenderi të hapur për kompanitë e 

interesuara. Ky tender mbyllet në fund të muajit nëntor 2016; 

b. Në sajë të një kontratë dy vjeçare me KRM “Pastrimi” do të bëhet largimi i 

vazhdueshëm i deponive, duke edukuar komunitetin për të mos hedhur mbeturinat 

në këto zona; 

c. Fillimi i një fushate vetëdijësimi, duke vendosur mbishkrime si “Ndalohet hudhja e 

mbeturinave”, si dhe takime me banorët që jetojnë afër deponive ilegale. 

Ndonëse komuna në bashkëpunim me kompaninë regjionale do të zbatojë planin për 

mbylljen e deponive aktuale, është shumë e rëndësishme që ajo të hartojë protokolle për të 

siguruar mos përsëritjen e këtyre pikave ilegale në të ardhmen. Këto protokolle do të 

konsistojnë në masat e mëposhtme: 



                                                                                                 
 
 

68 
 

1. Sigurimi i deponive duke i rrethuar me gardh pas pastrimit të tyre, për të eviduar 

rikrijimin e tyre; 

2. Pas pastrimit të tyre dhe rrethimit me gardh, komuna mund të vendosë që këto zona 

t’i kthejë në zona rekreative, si gjelbërimi i tyre duke i mbjellë me barë; 

3. Vendosja e disa tabelave informuese pranë zonave të deponive të egra “Mos hudhni 

mbeturina” apo “Ndalohet hedhja e mbeturinave”; 

4. Monitorimi i vazhdueshëm i pikave të nxehta, duke shtuar aktivitetin e inspektorëve 

në këto zona. Raportime të rregullta mujore në lidhje me gjendjen e deponive të 

egra, duke angazhuar edhe komunitetin për të evidentuar dhe raportuar raste të 

depozitimeve ilegale; 

5. Njoftimi I komunitetit që në rast se ata identifikohen që kanë deponuar mbeturina 

në atë zonë, do të merren masa ndëshkuese.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII. HARTIMI I PLANIT OPERACIONAL, OBJEKTIVAT, INDIKATORET DHE AKTIVITETET  

 

Objektivi  Aktivitete konkrete Përshkrimi i aktiviteteve  Indikatori Përgjegjësia Afati kohor  Kosto 

Objektivi I: 
Hartimi i 
kuadrit ligjor 
dhe 
rregullator 
lokal për 
menaxhimin 
e 
mbeturinave 
– Konsolidimi 
i strukturës 
brenda 
komunës për 
sistemin e 
menaxhimit  
të 
mbeturinave  

1.1 Miratimi i planit lokal të menaxhimit të mbeturinave         

1.2 Konsolidimi i 
strukturës brenda 
komunës 

• Krijimi i një data bazë për shërbimin/hartimi i 
indikatorëve; 
• Hartimin e fushatave vetëdijësuese; 
• Hartimin e projekteve për minimizimin e 
mbeturinave; 
• Hartimin e rregulloreve të brendshme/rryma të 
veçanta; 
• Përditësimin e planit lokal të menaxhimit të 
mbeturinave në varësi të zhvillimeve të ndryshme; 
• Monitorimin e shërbimit nga zyrtari i mjedisit  apo 
zyrtari për mbeturinat. 

  Komuna 
Podujevë 

2017   

1.3 Ngritja e 
kapaciteteve 
brenda komunës 

• Përshkrimi i punës për çdo specialist, konkretisht 
për zyrtarin/ zyrtarët e ambientit në komunë 
• Ngritje kapacitetesh me anë të trajnimeve në 
vendin e punës në lidhje me aspekte të ndryshme 
në fushën e menaxhimit të mbeturinave: Moduli 1: 
Planifikimi i grumbullimit, magazinimit dhe 
transportit të mbetjeve të ngurta urbane; Moduli 2: 
Minimizimi i mbeturinave; Moduli 3: Aspektet 
ekonomike të shërbimit të menaxhimit të 
mbeturinave; Moduli 4: Organizimi i shërbimeve, 
aspektet institucionale, rregullatore, informuese 
dhe monitoruese të menaxhimit të mbeturinave 

  Komuna 
Podujevë 

2017-2018 7,200 € 
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1.4 Hartimi i një 
sistemi monitorimi 
për matjen e 
performamcës të 
shërbimit 

• Hartimi i indikatorëve të cilësisë së shërbimit 
• Krijimi i formateve të raportimit 
• Krijimi i një sistemi për mbajtjen dhe përpunimin 
e të dhënave në GIS, ku do të regjistrohen:  
i. Të gjithë konsumatorët që janë pjesë e sistemit të 
inkasimit dhe mundësohen me shërbim;  
ii. Të gjitha pikat e grumbullimit kolektiv të 
mbetjeve, deponitë e depozitimin e mbetjeve;  
iii. Modelimi i itenerarëve që mjetet teknologjike do 
të kryejnë në komunë 

  Komuna 
Podujevë 

2017   

1.5 Hartimi i një 
programi 
vetëdijësimi për 
minimizimin e 
mbetjeve 

• Programe për informimin  
i. Fushata vetëdijesimi për informim mbi teknikat e 
parandalimit të prodhimit të mbeturinave 
ii. Prezantimi i etiketimeve ekologjike të produkteve 
• Programe për promovimin 
i. Mbështetje për hartimin e marrëveshjeve me 
bizneset 
ii. Promovimi i ripërdorimit dhe riparimit 
iii. Promovimi i grumbullimit të diferencuar 
iv. Promovimi i incentivave për konsumimin e 
produkteve të pastra…etj 
• Programe rregullatore 
i. Vendosja e diferencuar e taksave për të stimuluar 
riciklimin/kompostimin 
ii. Informimi dhe zbatimi i politikave për 
përgjegjësinë e zgjeruar të prodhuesit 
iii. Hartimi dhe zbatimi i protokolleve për rrymat e 
ndryshme të mbetjeve (inerte, voluminoze etj). 

% e 
mbeturinave 
të 
riciklueshme 
që largohet 
nga rryma 
kryesore e 
mbeturinave  

Komuna 
Podujevë 

2017-2020 24,000 € 
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Objektivi II: 
Konsolidimi i 
shërbimit në 
zonat ku 
ofrohet dhe 
zgjerimi i 
shërbimit në 
zonat ku 
aktualisht 
nuk ofrohet 
shërbim (në 
masën 70%) 
gjatë 
periudhës  

2.1 Zgjerimi i 
shërbimit të ofruar 
në amvisëritë të 
cilat nuk 
mundësoheshin me 
shërbim 

a. Analizimi i mundësive dhe mjeteve financiare të 
nevojshme që i nevojiten kompanisë (të dyja 
kompanive) për të zgjeruar shërbimin  
b. Analizimi i klientëve dhe efektivitetit në 
mbledhjen e të ardhurave në zonat ku do të 
zgjerohet shërbimi. 
c. Përcaktimi i numrit të kontejnerëve, koshave, 
shportave, tipi dhe kapaciteti i tyre, numri i 
makinave, kapaciteti, tipi i tyre dhe punëtoreve 
shtesë që nevojiten. 

% e sasisë së 
mbeturinave 
të 
grumbulluar
a kundrejt 
sasisë totale 
të 
mbeturinave 
të 
prodhuara                     
% e nr. të 
klientëve të 
shërbyer 
kundrejt nr. 
të 
përgjithshë
m të 
klientëve 

Komuna 
Podujevë dhe dy 
kompanitë  

2016-2019 538,200 € 

2.2 Konsolidimi i 
shërbimit të ofruar, 
në zonat ku 
aktualisht ai 
afrohet 

a. Analizimi i kohës së nevojshme për grumbullim 
dhe transportin e mbeturinave. 
b. Analizimi i distancave të përshkruara dhe ri-
modelimi i internerarëve dhe optimizimi i rrugës së 
transportit 
c. Standardizimi i shërbimit (grumbullim derë më 
derë me kontejnerë 240 litra; dhe grumbullimi 
kolektiv me kontejnerë 1.1m3).  

Komuna e 
Podujevës dhe 
dy kompanitë  
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Objektivi III: 
Nxitja e 
iniciativave 
për 
minimizimin 
e 
mbeturinave 
përmes 
stimulimit të 
grumbullimit 
të 
diferencuar 
dhe 
kompostimit. 
Minimizimi i 
mbeturinave 
urbane që 
shkojnë në 
deponi me 
5% gjatë 
periudhës  

3.1 Hartimi i 
projekteve pilote 
për minimizimin e 
mbeturinave 

a. Riciklimi – grumbullimi me dy shporta (të 
riciklueshme të thata dhe të njoma) në zonat pilot 
që do të përzgjedhë komuna                                                                                                  
b. Riciklimi – hartimi i një programi Drop off system 
në zonën A ose B. Këto pika do të shërbejnë si pika 
grumbullimi, ku pasi konsumatorët e zonës pilot të 
kenë bërë grumbullimin e ndarë të mbeturinave, 
ato të mund të grumbullohen në këto pika/qendra.                                                    
c. Riciklimi – Hartimi i një programi riciklimi për 
bizneset si supermarketet /qendra 
tregtare/kafenetë etj. Komuna duhet të ketë një 
program konkret në lidhje me subjektet tregtare, të 
cilët janë të disponueshme të behën pjesë e 
projektit pilot për riciklimin e mbeturinave.                                                                                                       
d. Kompostimi individual tek amvisëritë në zonën 
ku shërbimi jepet derë më derë. Pjesë e projektit 
pilot për minimizimin e mbeturinave është edhe 
promovimi i kompostimit të mbeturinave organike 
në amvisëritë, të cilat kanë një shërbim derë më 
derë 

% e sasisë së 
mbeturinave 
të 
riciklueshme 
që largohen 
nga rryma 
kryesore e 
mbeturinave        
5% e 
mbeturinave 
të 
ricklueshme 
largohen 
nga rryma 
kryesore e 
mbeturinave  

Komuna 
Podujevë në 
bashkëpunim 
me kompanitë  

2022 92,240 € 
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Objektivi IV: 
Rritja e 
nivelit të 
inkasimeve 
nga tarifat në 
zonat ku 
ofrohet 
shërbimi me 
20% gjatë 
periudhës  

4.1 Forcimi i 
kapaciteteve për 
grumbullimin e 
tarifës 

a. Për çdo zonë kompanitë/komuna do të 
krijojnë/konsolidojnë regjistrat e përfitueseve të 
shërbimit, me kontratat ekzistuese, duke i 
kategorizuar dhe përditësuar ato çdo vit; 
b. Firmat/komuna identifikon dëshirën për të 
paguar nga konsumatorët, duke realizuar fushata 
me pyetësorë, ose takime individuale me 
konsumatorët komercialë; 
c. Krijimin e grupeve të këshillimit, të cilët veprojnë 
në çdo fshat përmes takimeve me komunitetin; 
d. Analizimin e skenarëve për mbulimin e kostos 
nga të ardhurat e tarifave të mbeturinave, duke 
marrë në konsideratë grupet e margjinalizuara; 
e. Komuna përcakton tarifën për mbeturinat bazuar 
në koston e plotë të llogaritur të shërbimit në 
territorin e saj. 

% e 
klientëve që 
hyjnë në 
sistemin e 
inaksimit            
niveli i 
inkasimit 
rritet me 
20% 

Komuna 
Podujevë 

2017-2018   

  6.4.2 Rritja e 
numrit të klientëve 
që paguajnë tarifat 

a. Krijimin e një sistemi të qartë procedurash për 
mbledhjen e tarifave, bërjen transparente për çdo 
grup që përfiton shërbimin; 
b. Ndërmarrja e fushatave vetëdijësuese për rritjen 
e inkasimeve; 
c. Ndërrimi dhe funksionalizimi i mekanizmit që 
mundëson faturimin e të gjithë klientëve që marrin 
shërbimin ; 
d. Përgatitja e një studimi mbi sistemet e 
grumbullimit të tarifave për amvisëritë, bizneset 
dhe institucionet; 
e. Stimulimi i paguesve të rregullta përmes politikës 
fiskale lehtësuese; 
f. Dizanjimi dhe prezantimi i logos së gjelbër për 
bizneset që riciklojnë/kompostojnë/që paguajnë 
rregullisht 

Komuna 
Podujevë 

2017-2020   
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Objektivi V: 
Grumbullimi i 
diferencuar i 
fraksioneve 
të ndryshme 
të 
mbeturinave, 
duke evituar 
hedhjen e 
tyre në 
kontejnerët e 
mbeturinave 
komunale 

5.1 Menaxhimi i 
mbeturinave 
spitalore 

a. Përcaktimi i sasive të prodhuara të mbeturinave 
të rrezikshme spitalore; 
b. Caktimi i protokolleve për grumbullimin, 
magazinimin dhe transportin e sigurt të tyre; 
c. Furnizimi me infrastrukturën e nevojshme për 
grumbullimin e diferencuar të kësaj rryme i 
qendrave spitalore; 
d. Identifikimi i mundësisë për asgjësimin në nivel 
rajonal ose brenda spitalit 

80% e tyre 
reduktohen  

Komuna 
Podujevë në 
bashkëpunim 
me institucionet 
e ordinancës 

2019   

5.2 Menaxhimi i 
mbeturinave inerte 
(Prioritet) 

a. Formulimi dhe publikimi i një fushate 
vetëdijësimi për mbeturinat inerte; 
b. Zbatimi i legjislacionit dhe përgjegjësisë së 
zgjeruar të prodhuesit; 
c. Vendosja e protokolleve të veçanta për 
grumbullimin dhe transportin për gjeneruesit e 
mbeturinave inerte; 
d. Hartimi i një rregulloreje të veçantë për këtë 
rrymë (roli detyrat përgjegjësitë, protokollet e 
grumbullimit, transportit dhe asgjësimit) 
e. Caktimi i një pike në rajon për depozitimin dhe 
asgjësimin e kësaj rryme; 
f. Kushtëzimet në lejen e ndërtimit. 

50% e tyre 
reduktohen  

Komuna 
Podujevë 

2019   
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5.3 Menaxhimi i 
mbeturinave 
voluminoze, 
elektrike/elektronik
e, vajrave të 
përdorura 

a. Caktimi i pikave për grumbullimin e këtyre 
rrymave; 
b. Hapja pranë këtyre pikave të dyqaneve të dorës 
së dytë ; 
c. Simulimi i bizneseve dhe lidhja e marrëveshjeve 
me to për grumbullimin e rrymave të veçanta siç 
mund të jenë (bateritë, vajrat e përdorura, makinat 
në fund të jetës së tyre); 
d. Mundësia e asgjësimit të mbetjeve shtazore në 
nivel rajonal/furnizimi i prodhueseve me kontejnerë 
të veçantë dhe përcaktimi i masave për transportin 
dhe asgjësimin e kësaj rryme; 
e. Hartimi i rregulloreve të veçanta për menaxhimin 
e çdo rryme (roli detyrat përgjegjësitë,  protokollet 
e grumbullimit, transportit dhe asgjësimit). 

20% e tyre 
reduktohen 

Komuna  e 
Podujevës 

2019   

  

Objektivi VI: 
Eliminimi i 43 
deponive të 
egra të 
evidentuara 
në territorin 
e Komunës 
Podujevë 
gjatë 
periudhës  

6.1 Pastrimi i 
deponive aktuale  

a. Largimi i deponive ilegale me anë të një tenderi 
të hapur për kompanitë e interesuara.  
b. Në sajë të një kontratë dy vjeçare me KRM 
“Pastrimi” do të bëhet largimi i vazhdueshëm i 
deponive, duke edukuar komunitetin për të mos 
hedhur mbeturinat në këto zona; 
c. Fillimi i një fushate vetëdijesimi, duke vendosur 
mbishkrime si “Ndalohet hudhja e mbeturinave”, si 
dhe takime me banorët që jetojnë afër deponive 
ilegale. 

% e 
deponive të 
pastruara 
kundrejt 
atyre të pa 
pastruara 

Komuna e 
Podujevës 

2017   
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  6.2 Parandalimi i 
krijimit të deponive  

1. Sigurimi i deponive duke i rrethuar me gardh pas 
pastrimit të tyre, për të evituar rikrijimin e tyre; 
2. Pas pastrimit të tyre dhe rrethimit me gardh, 
komuna mund të vendosë që këto zona t’i kthejë në 
zona rekreative, si gjelbërimi i tyre duke i mbjellë 
me barë; 
3. Vendosja e disa tabelave informuese pranë 
zonave të deponive të egra “Mos hudhni 
mbeturina” apo “Ndalohet hudhja e mbeturinave”; 
4. Monitorimi i vazhdueshëm i pikave të nxehta, 
duke shtuar aktivitetin e inspektorëve në këto zona. 
Raportime të rregullta mujore në lidhje me 
gjendjen e deponive të egra, duke angazhuar edhe 
komunitetin për të evidentuar dhe raportuar raste 
të depozitimeve ilegale; 
5. Njoftimi i komunitetit që në rast se ata 
identifikohen që kanë deponuar mbeturina në atë 
zonë, do të merren masa ndëshkuese. 

% e 
deponive të 
rikrijuara në 
vendet 
ekzistuese  

Komuna 
Podujevë 

2017-2019   

 

 

 

 

 

 

 



VIII. RISHIKIMI I PLANIT  

 

Rishikimi i këtij plani do të jetë një proces i vazhdueshëm që përsëritet çdo 5 vjet, ose më 

shpesh nëse zhvillimet në legjislacion ose në zonë i ndikojnë nevojën për rishikimin e 

objektivave dhe masave, apo nëse politika nacionale e mbeturinave rekomandon apo 

detyron ndryshime thelbësore në lidhje me menaxhimin e mbeturinave. Gjatë zbatimit të 

planit është e rëndësishme që të analizohen në mënyrë të vazhdueshme të gjithë faktorët 

që ndikojnë në masat e planifikuara dhe objektivat e vëna, siç mund të jenë ndryshimet në 

standardin e jetesës të komunës, në konsumin, vëllimin e mbeturinave, zhvillimet 

demografike, etj. Gjithashtu analizimi i këtyre faktorëve shërben për të vlerësuar programet 

dhe projektet në proces apo që priten të fillojnë. 

 

8.1 Monitorimi i Zbatimit të Planit 

Monitorimi i planit do të bëhet sipas indikatorëve të performancës të përcaktuar në tabelën 

e mëposhtme që do të shërbejë: i) Për të dhënë informacion të vazhdueshëm tek 

bashkëpunëtorët dhe grupet e interesit mbi statusin e zbatimit të planit; ii) Për të analizuar 

statusin dhe për të vlerësuar efektivitetin e skemave të zbatuara; iii) Për të përshtatur, 

modifikuar ose forcuar skemat apo programet në proces, ose për të krijuar të reja më të 

përshtatshme apo më të efektshme. 
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Figura 38 Indikatorët e performancës 

[Burimi: zhvilluar nga autori] 

8.2 Raportimi 

Çdo komunë ka si detyrim të raportojë në Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor 

një raport vjetor për realizimin e planit lokal të menaxhimit të mbeturinave për territorin e 

saj deri në 31 Mars të vitit vijues. Ndërkohë zotëruesit dhe prodhuesit e mbeturinave jo 

komunale duhet të paraqesin një raport vjetor pranë Ministrisë brenda datës 31 Mars të 

vitit vijues. Personat e licencuar që merren me menaxhimin e mbeturinave paraqesin 

raportin vjetor ne të njëjta afate kohore pranë Komunave përkatëse. Ministria pasi mbledh 

raportimet nga Komunat dhe nga zotëruesit dhe prodhuesit e mbeturinave komunale 

përgatit një raport vjetor dhe ja paraqet Qeverisë në 3 mujorin e dytë të vitit vijues.  

 

Këto raportime duhet të përmbajnë:  

 Llojin, përbërjen, karakteristikat, sasinë, origjinën, ruajtjen, transportin, trajtimin, 

përpunimin, riciklimin, magazinimin dhe deponimin e mbeturinave si dhe 
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mbeturinave të cilat pranohen në objektet dhe pajisjet për menaxhimin e 

mbeturinave; 

 Llojin, përbërjen, karakteristikat, sasinë, origjinën, ruajtjen, transportin dhe 

destinimin e lëndës së parë sekondare të përfituar në objektet për menaxhimin e 

mbeturinave; 

 Çështje tjera të rëndësishme. 

 

 

Figura 39 Struktura e rishikimit të planit 

[Burimi: Ligji për mbeturinat neni 58, përshtatur nga autori] 

 

 

 

 

Raportojnë tek 
komuna brenda 31 
Marsit të vitit vijues

•Kompanitë e 
licensuara

Raporton tek 
Ministria e Mjedisit 
dhe Planifikikimit 

hapsinor  brenda 31 
Marsit të vitit vijues

• Komuna

Harton një raport 
vjetor dhe ja paraqet 

Qeverisë ne 3 
mujorin e dytë te 

vitit vijues

• Ministria e 
Mjedisit dhe 
Planifikimit 
Hapësinor


