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Muhamet Bajrami: Përshëndetje, atëherë po fillojmë me konsultimin publik për 

rregulloren për menaxhimin e mbeturinave në Komunën e Prizrenit.  

Para se të fillojmë me prezantim do te kisha shfrytezu mundësinë edhe rastin me i 

përshëndet te gjithë te pranishmit, duke përfshi KFOR-in Zviceran, përfaqësuesit e 

Agresionit Japonez JAICA, përfaqësuesit e kompanisë, qytetaret, personat juridik, 

OJQ-te dhe te gjithë te pranishmit.  

 

Sot kemi këtë konsultim publik me qytetaret per Menaxhimin e Mbeturinave,  një 

rregullore e cila është e plotësuar nga komisioni i formuar nga ana e Kryetarit te 

Komunes së Prizrenit. Para se te filloj do te kisha pas dëshirë te ia jap një fjale rasti 

Drejtorit të Shërbimeve Publike z.Osman Krasniqi 

 

 

Osman Krasniqi (Drejtor DSHP) : Faleminderit Muhamet,  

Përshëndetje për te gjithë juve te nderuar dhe për te gjithë ata qe na përcjellin 

nëpërmes formave te ndryshme te mediave qe ne fillim dëshiroj me e përshëndet 

respektivisht me e respekto iniciativën për plotësimin edhe ndryshimin e 

rregullores për Menaxhimin e Mbeturinave,  qe ne njërën mënyre ose tjetrën është 

obligim i joni i Sektorit te Mjedisit te Drejtorisë për Shërbimeve Publike e cila ka 

qene si rrjedhoje e nevojave dhe ndryshimeve te cilat kanë ndodh ne procesin e 

Menaxhimit te Mbeturinave.  

Marr ne parim Komuna e Prizrenit është komuna pilot e para e cila ka nis me 

projektin e trajnuar qe me pare me JAICA japoneze për menaxhim te mbeturinave 

edhe si komune pilot projekt gjithmonë edhe normal I ka edhe vështirësitë edhe me 

te mëdha ja per aplikim apo shfrytëzimin e përvojave te dikujt tjetër i cili ka qene 

edhe me i suksesshëm, ne këtë rast Prizreni i prin këtij organizimi te Menaxhimit te 

Mbeturinave dhe normal te gjitha ato përvoja, vështirësi ne te cilat ka has ky sektor 

gjate monitorimit te Menaxhimit te Mbeturinave shpresoj dhe besoj se ka me arrit 

me u fut me u permbajtesu ne kete plotësim dhe ndryshim te Menaxhimit te 

Mbeturinave.  

Pavarësisht kësaj tu i konsidero parimet e përgjithshme qe rrjedhin prej ligjeve 

dëshiroj qe nga ky konsultim publik te gjitha verejtjet propozimet apo sugjerimet e 

juaja qe i jepni ne kete plotesim ndryshim per kete dolument kisha pas deshire me 

u rregjistru ne nje procesverbal perpos asaj qe inqizohen si process ketu me u 

rregjistru ne nje procesverbal dhe ne procesin e metejm si publik prezent ketu 

publik aktiv I konsultimit me e pas nje perfaqesues I cili me te drejten e plote te 

monitorimit te proceseve te plotsimeve dhe ndryshimeve e aprovimeve te 

dokumenteve te ndryshem te pushtetit lokal gjegjesishte te Drejtorise se 



  

Sherbimeve Publike me marr pjese deri ne finalen e aprovimit dhe plotesimit te 

ndryshimit te kësaj 

 rregullore. Prandaj ju kisha lut qe ne fillim nese me lejon procedura e kesaj ose 

nese ju keni propozim konkret dikush prej juve me qene ne nje procesverbal I cili 

do te mbahet pas degjimit sqarimit hyres plotesimit, ndryshimit, respektivisht 

teresise se plote te kesaj rregullore per menaxhimin e mbeturinave. Mendoj qe 

eshte rregullore shume me peshe dhe shume me rendesi sepse I referohet 

sherbimeve te cilave KKPZ permes operatoreve I ofron te qytetaret per trajtimin 

respektivisht per Menaxhimin e Mbeturinave dhe jo vetem transportin e thjeshte po 

duke fillu nga mjetet themelore te cilat duhet me qene te vendosura apo te cilat 

jane mjete levizese e deri tek deponite tranzite apo deponite qendrore qe faktikisht 

nenkupton nje menaxhim te mbeturinave I cili I referohet nje ndryshimi te 

vazhdueshem ne tere situaten ne teren. Qe nenkupton cvendosje, levizje dyndje te 

banoreve kalim nga nje vendbanim ne nje vendbanim tjeter etj, dmth eshte nje 

rregullore e cila duhet me e lexu pershtatshmerine e ndryshimeve te cilat ndodhin 

dhe me pas mundesi komode brenda vetes me e fute ne statistike dhe ne rregjister 

ndryshimin adekuat qe ndodh ne teren. Per detaje te tjera nuk kisha me hy sigurisht 

qe Muhameti dhe stafi I Sektorit te Mejdisit do te referojne por sigurisht qe pesha e 

plotesimin dhe ndryshimit te kesaj rregullore eshte e konsiderueshme dhe I takon 

çdo dere, çdo rruge, çdo fshati, çdo lagje dhe çdo familje keshtu qe kisha kerku 

angazhim te plote bashkepunues dhe jo vetem konsultues deri ne finalen e 

aprovimit te ketij plotesimi dhe ketyre ndryshimeve te kesaj rregullore. 

Faleminderit qe keni ardhe ju deshiroje bashkarishte me ne pune te mbare edhe 

sukses ne vazhden e problemeve te natyrave te tilla. 

 

 

 

Muhamet Bajrami :  Rregullorja per menaxhimin e mbeturinave  ne KKPZ eshte 

e postuar ne web faqen e Komunes me kohe ka qene mundesi per çdo person fizik 

apo juridik me dhene komente kritika lidhur me kete rregullore. Kjo rregullore 

fillimisht eshte hartuar ne vitin 2013 edhe ka qene njera nder rregullorja e pare ne 

Republiken e Kosoves dhe sigurisht si rregullore e pare ka pase edhe mangesi, 

dmth nevoja per nje ndryshim ka qene shume ma heret por rethana edhe puna qe e 

kemi zhvillu ne Sektorin e Menaxhimin te Mbeturinave nuk na ka dhene forte 

mundesi per me e be kete ndryshim keshtu qe tash kjo rregullore eshte plotesu 

eshte ndryshu nga komisioni i fushes nga komisioni me anetaret te cilet kan punu 

direkt  ne sistemin e Menaxhimit te Mbeturinave dhe gjate periudhes punes sone qe 

prej vitit 2015 e deri me tani gjitha zbrazetirat qe kan qen ne rregulloren e pare 

jemi mundu me i plotesu edhe pse nuk do te thote qe eshte nje rregullore perfekte 

ka hapesire edhe per ma mire edhe per kete pune kemi organizu kete konsultim 



  

publik ne menyre qe te degjojme direkt prej juve per kritikat per propozimet te 

cilat mund ta plotesojme edhe me tutje kete rregullore. Perveq rregullores Komuna 

e Prizrenit eshte nje nder komunat e para qe ka ba nje reforme te thelle te 

menaxhimit te mbeturinave qe me aprovimin e ligjit te mbeturinave ku me nenin 

15- Kompetencat per menaxhimin e Mbeturinave duhet te kalojne ne komune. 

Prezentimi i rregullores nga ana e Muhamet Bajramit.  

Ne nenin 8 do te isha ndalur pak ma shume, e qe eshte Kategorizimi I Gjenerusve 

te Mbeturinave. Jane pikat gjeneruese te mbeturinave kategorizohen si me poshte: 

Konsumatoret e Amviserive- ku jane sherbyer sipas sherbimit dere me dere keto 

jane shtepite individuale dmth ne qytet dhe ne komune ne pergjithesi me rrethinen 

e Prizrenit dhe te sherbyer perms kontejnereve te perbashket publik kjo nenkupton 

qytetaret te cilet banojne ne komplekset banesore kolektive ku ata sherbehen 

permes kontejnereve publik kryesishte me kontejner 1.1 meter kub per momentin. 

Dhe konsumatoret komerciale industrial dyqanet e vogla zejtare sherbyese, 

subjektet e mesme komerciale. 

Neni 11- Rregjistrimi I gjeneruesve. Pika 4 kemi kur gjenereusi posedon dy apo 

ma shume fatura per taksen per mbeturina, ketu kemi objekte percjellese te cilat 

nuk klasifiku ndryshe por jane klasifiku ndryshe por si objekte banimi e cila 

realishte nuk duhet te faturohet dy here nje familje e njejte.  Rastet jane te shumta 

per keta arsye mendoj me I perfshi te gjitha ne pergjithesi per me I zgjidh te gjitha 

problemet qe na paraqiten ne menaxhimin e mbeturinave tu e pas parasysh qe 7 

vjet punen qe jam tu e ba dhe problemet te cilat I kemi has gjate ketyre viteve. Pika 

5 kemi- Kategorizimi me Ngarkese te fatures. Kategoria e amviserise joresidente 

ne e kemi pa te arsyeshme qe mundemi me e deshmu me kartelen vjetore te 

hargjimeve te energjise elektrike aty jane hargjimet per cdo muaj ne rastet kur nuk 

ka pas hargjime kjo ka nenkuptu qe kjo familje nuk ka qene agjate asaj kohe aty 

kur kemi hargjime e kuptojme aty qart shihen muajt s aka qendru aty ne shtepi dhe 

sa ka shpenzu. Pika 6 eshte njerezit qe banojne me qira- edhe ata duhet te paguajne 

tu u nis prej parimit Ndotesi Paguan, nuk duhet te paguaj pronari I baneses por 

duhet te paguaj gjeneruesi. Sepse nese jeton me familje dikund me qera ka per 

obligim qe te beje pagesen per mbeturina. Ketu pika 7 gjenereusi qe ka me shume 

se 1 fakture – Permes nje komisioni ne do te bejme anulimin e ketyre fakturave 

sepse po rritet borxhi I Komunes pa arsye dmth me nje gjendje jo reale.  

 

 

Nehat Bojaxhiu( Konsulent-): Sa I perket rregullores komunale dihet qe kjo 

rregullore ka qene e para kur eshte bere para disa vitesh qe e permendi edhe 

Shefi I Sektorit, edhe per atehere ka qene ndoshta me e mira por trendi me 

Menaxhim te Mbeturinave gjithmone leviz çdo vjet tu e marr parasysh edhe 

ndryshimet edhe ato te cila neve duhet te ecim perpara pasi mendoj qe jemi 



  

vone si Komune duke marre parasysh qe keto procese kan filluar heren ne 

Prizren tash eshte dashtur   te jemi me nje faze tjeter te mos flasim me per 

ndarjen qe ndodhe se shumica kan deshire me e thire ate si term reciklim qe 

faktikisht nuk eshte reciklim por eshte nje ndarje  ku ato burime humben dmth 

shkojne jashte shtetit. Shume pak reciklohen ne Kosove dmth bile gati rreth 1% 

ketu ne regjion se paku por marr ne nivel Kosove nuk shkon me shume se 8%. Sa I 

perket rregullores, rregullorja I parasheh te gjitha keto por jane dhe disa gjera te 

cilat duhet te shtohen ne kete rregullore duke marr parasysh presim me siguri qe 

operatori kryen punen komuna e kontrakton por duhet te kete parasysh se eshte 

shume me rendesi edhe te monitorohet ky sherbim te shohim se sa kualitativ eshte 

edhe sherbimi qe ofrohet nga kompania pore dhe ate qe komuna bene per te 

promovuar reciklimin dhe vetedijesimin publik. Deri me tani nuk kemi nje 

komision vleresues te kualitetit te punes qe behet qe do te ishte mire dhe eshte 

porpozuar ne Komunen e Prizrenit per nje periudhe 6 mujore ne vitin 2015 ku 

perfaqesuesit e komunitetit por jo zyrtar komunal ose zyrtar politik por perfaqesues 

te komunitetit ne kete rast atehere jane marr disa qytetare qe merren me aktivitetet 

me mjedis me natyre e dojne mjedisin dhe ata munden me be nje shetijte ne qytet 

edhe me e pa perms fotografive me e perpilu nje raport edhe me ia dergu sektorit 

per Menaxhimin e Mbeturinave I cili ne te ardhmen do te organizonte debate 

publike aty ku vlersohet se ka telashe. Por ky komision qe do te perbehej prej disa 

nejrzve qytetareve te komunitetit  me siguri qe do te ndikonte shume pos 

monitorimit te kualitetit te punes po ashtu do ti merrte edhe sugjerimet e qytetareve 

per sherbimet qe ata besojne qe mund te permiresohen ne te njejten kohe munde te 

promovojne edhe rregulloren komunale, rregullat sa I perket shkarkimit se kemi 

pika neper qytet qe I shohim eshte per te ardhur keq se zgjohesh ne mengjes e sheh 

nje krevet apo nje television ne rruge derisa dihet qe Komuna e Prizrenit e ka dy 

here ne vite e organizon falas me e be ato. Keshtu qe do te ishte mire qe ne kete 

rregullore te parashihet edhe krijimi I nje komisioni monitorues qytetar qe vet 

qytetaret ta vlersojne edhe sherbimin edhe sherbimet e ofruara pore dhe kualitietin 

e punes se operatoreve pasi qe ata me siguri do te raportojne me objektivisht tek 

organet kompetetne.  

 

 

 

 

 

Muhamet Bajrami : Faleminderit Nehat, u permend komisioni keshillues edhe ky 

komision keshillues eshte propozu qe te ndihmoje Komunen e cila ka burime 

njerezore te kufizuara jo qe kemi rrite na kapacitetin ato te njejta jane por per 

momentin na jemi tu u mundu me e mbajte kete gjendje çfar e kem sepse nuk kemi 



  

kapacitete njerezore per me ba diqka me shume ne mbkedhjen e informative qe I 

permende. Ndersa sa I perket ketij komisioni vet procedurat deri te formimi I ketij 

komisioni jane shume shume ta gjata edhe mundesia per me operu keta ma shume 

se 6 muaj sipas lighgjit nuk po lejon e din edhe ti qe nje kohe e kena pas kete 

komision ka qene fillimi dhe sigurisht qe na kan ndihmu shume sepse si fillim 

eshte dasht dikush me I monitoru edhe pse tash kontratat kan mbikqyres dmth 

mbiqkyret puna e tyre perms komisionit te formuar nga ana e Drejtorise se 

Sherbimeve Publike edhe gjithmone kur pyetna une per mbikqyrje pergjigjija ime 

eshte qe mbikqyresi me I mire eshte vet qytatari sepse nje sherbim jo I mire nje 

mungese sherbimi menjhere qytetaret kan me reagu dhe kan me thirr tek sektori. 

Pra per kete arsye eshte anashkalu ky komision pore dhe tash eshte  viti 7 une po 

mendoj se eshte permiresu sherbimi ne kete drejtim sa I perket edhe kompanise 

pore dhe sektorit por nuk do te thote se ne nuk kemi nevoje per kapacitete 

njerezore shume sepse nuk perfundohet projekti ketu sepse eshe shume ma e gjere. 

Ndersa per keto kompanite tjera qe bejne sherbime ne komunen tone keta 

kryesishte bejn me biznese jo me fushat tjera sigurishte do te ishte mire me e pas 

nje evidenc ne ate pergjithesi te gjitha mbeturinave qe gjenerohen apo deponohen 

ne Komunen e Prizrenit por thashe kapacitetet njerezore jane te mangeta mundesite 

keto jane tonat. Po ndonje projekt I ri me na ndihmu do te na kishte sherby shume 

mire ne kete drejtim. 

 

 

 

 

 

Arber Gashi : Pershendetje per te gjithe jam Arber Gashi, Menaxher I Kompanise 

Eko Regjioni njesia ne Prizren, deshta me e be nje pyetje ne lidhje me mbeturinat e 

vellimshem dmth ne si kompani kemi shume raste kur shumicen e puneve I 

kryejme edhe qe nuk jane te specifikuar ne kontrate me Kuvendin Komunal siq 

jane mbeturinat e vellimshme, hudhja e shtreterve, kauqave kur ka renovime psh te 

banesave e ketyre gjerave tjera.? 

Cfar ka parapare Komuna ne kete raste te mbeturinat e vellmishme kur gjate kohes 

se pandemise ka qene shume ma e theksuar mbeturinat e vellimshme na si kompani 

kemi bere nje kerkese ne Kuvendin Komunal per te gjitha keto humbje qe I kemi 

kry sherbimin por nuk jane te parapara na si ne kontrate e kemi te pararapare vetem 

si pika te grumbullimit te zeza por ne kete drejtim a ka parapare nje rregullore ose 

diqka tjeter qe me u marr ose me e rregullu kete problematic sepse kompanise ne 

kete rast I shkakton shume humbje. Ju faleminderit. 

 



  

Muhamet Bajram: Po ne kontrate Arber ti e din qe 2 her ne vite eshte 

grumbullimi I ketyre mbetjeve falas dmth prej kompanise, ndersa jashte ketyre 

aktiviteteve qe hudhen normalisht qe ato do te pastrohen, ne nuk po kemi mundesi 

me I kontrollu mirepo kur behen me thirrje sigurishte ju I keni tarifat e juaja per 

sherbimin qe e beni sigurisht qe duhet te tarifohen qytetaret qe dojne me I largu 

mbeturinat por keto qe hudhen ne pikat publike nuk po kemi mundesi ne me I 

kontrollu ata, po mendoj se eshte brenda asaj kontrate edhe kjo pune. 

 

 

 

Muhamet Bajrami : Po Linda 

 

 

 

Linda Ceku ( Perfaqesuese EKO-think):  Per rregulloren qe e keni be e shoh qe 

ka ndryshime, ka ndryshime te vogla por te mira qe po tregon se tash e tutje keni 

me be pune edhe te mira, une ketu e shoh ne nenin 16 Veprimet e Ndaluara jane 

shume te qellune me mujt me kalu edhe ne ndeshkime keto me ligje ish be edhe ma 

mire se njerezit I bejne kete veprimet e ndaluara dhe nuk ndeshkohen edhe eshte 

problem keto mundemi me arrite duke I fut ne zbatim keto ligje. Tjetra eshte pak 

ma teper me I dhene hapesire OJQ-ve sidomos per vetedijesim se sa do kompanite 

me pastru jane tu u mundu po e japin makismumin pop rape se prape egziston nje 

lloj kulture per faj te keq qe I hudhin mbeturinat dhe nuk na vjen keq se jemi ne 

Kosove fundi fundit edhe ata te jashtit qe vijne ketu qe folin, por ma merr mendja 

kadal kadal permiresohet, kaq e kisha. 

 

 

 

Muhamet Bajrami: Faleminderit Linda, jemi mundu me I perfshi te gjitha pikat 

qe do te kishin shku ne dobi te Menaxhimit te Mbeturinave i kemi cek edhe disa 

pika ndoshta qe nuk jemi duke I apliku por sigurisht qe aty eshte permend qe nese 

kerkohet per mu kerku prej qytetareve nje aktivitet po duhet edhe disa kushte me I 

plotesu ne kemi fillu diçka me reciklim po eshte nje numer shume I vogel e ne te 

ardhmen ne po mundohemi me e rrite kete kapacitet kjo ka qene vetem faza e pare 

krijimi I nje sistemi te qendrushem por faza e dyte eshte ma e avancune qe do te 

shkon ne reciklim ne ndarje, ne ndarje te mbetjeve te cilat reciklohen reciklohen 

por edhe per kete duhet nje plan e nje ekip qe duhet me be nje planifikim, ekip 

ekspertesh. 

 



  

Muhamet Bajrami : A ka dikush dika ndonje propozim apo diqka, atehere nese 

nuk kemi diqka Drejtor? 

 

Osman Krasniqi: Mendoj qe rregullorja ne parim duhet te perfshije edhe ne 

qeshtej tjeter e cila quhet pronesia e mjeteve per Menaxhim te Mbeturinave me qka 

disponon Komuna cilat jane mjetet themelore apo si quhet ato operative edhe me e 

eprcaktu pronesine e tyre kemi shume levizje neper qytet dhe neper vendbanime te 

ndryshme jo merre qoje atje seshte e jona eshte e atyre eshte e ketyre etj etj, keshtu 

qe ne disa ose me pak nene brenda rregullores ish dasht me u percaktu pronesia ne 

menyre qe ne te ardhmen ne cfaredo solucioni apo rritje nderrimi pronesia me qene 

paraprakisht e percaktuar sa I perket mjeteve te cilat shfrytezohen gjate 

Menaxhimit te Mbeturinave. Faleminderit! 

 

 

 

Nehat Bojaxhiu : Edhe nje fakt tjeter eshte na pe dijme qe kemi problemin e 

eshtrave edhe kjo eshte pak e ndieshme mandej e kemi pas edhe per Kurban 

Bajram, lekurat I kan shky qent endacak jane shtru rruges nashta nuk eshte ne 

rregullore mirepo eshte dasht me marr parasysh dyqysh me e be njefar marreveshje 

a me kompanine a me nje kompani te caktura qe mirret me to ndoshta bizneset qe 

jane se kompania tash eshte e percaktuar edhe fokusin duhet me e pas ne kualitetin 

e sherbimit te amviserive dhe mbeturinave te ngurta keshtu qe nuk eshte ndoshta 

mire me e ngarku edhe ma tutje me lekura po me siguri qe duhet me u fut edhe kjo 

diku qe edhe kjo me u trajtu edhe mos me mbet, me dite qka ka me ba e di qe 

bashkesia Islame e ka pas njefar aktiviteti por nuk e di se sa mjafton ajo pasi qe 

prape se prape qytetari nuk shkon mu anku tek Bashkesia Islame por vjen prape tek 

dyert e Komunes edhe kerkon zgjidhje pej Komunes, keshtu qe ndoshta eshte nje 

pike qe ndodhet njehere ne vjete por sidoqofte sidomos kur jemi ne keto kohet e 

nxehte verore me siguri qe krijon problem se veq jemi tu u marr me viruse te 

ndyrshme edhe me siguri qe do te ishte ma e udhes te mendojme edhe per 

shendetin publik ne te njejten kohe. 

 

 

Muhamet Bajrami: Nuk e di nuk e kemi mendu qe duhet me fut kete pike, une  

gjate prezentimit disa here e permenda ndotesi paguan, tash neqoftese eshte nje 

ndotes I madhe Bashkesia Islame atehere duhet te paguaj Bashkesia Islame per 

keto lekura. 

 

 



  

Osman Krasniqi : Sa per informate keshtu, elementi joshes I trajtimit, klasifikimit 

te mbeturinave, po e tham joshes ne thonjeza eshte element shume me rendesi ketu 

do te thote per me e bind me e josh publikun qytetarin gjeneruesin e mbeturinave 

fillimisht me e be klasifikimin e mbeturinave qe ne menyre te klasfikune me u 

trajtu ato eshte nje prej çelesve kryesor ketu, ne kete drejtim na kemi pas oferte 

prej operatoreve potencial te cilat kan shprehe gadishmerine me I ngrite kapacitetet  

te perpunimit deri ne finale reciklimit te perpunimit te mbetjeve organike behet 

fjale per eshtra, lekura etj etj, keshtu qe nje porpozim dhe nje kerkes e tille qendron 

te na dhe paralel kesaj kemi edhe kerkes, oferte, propozim  per trajtimin, reciklimin 

e mbetjeve inerte prej te cileve ata prodhojne material baze per punimet ne rruge, 

shtrimin e rrugve etj etj, keshtu qe jemi ne biseda ofertat I kemi per fat te mire prej 

operatoreve qe jan nga Kosova, Kosovar dhe besoj qe se shpejti na si Komune do 

te parapergatitemi qe me kriju kushte te reciklimit te mbetjeve ne menyre qe 

deponite ose operatoret mos mu ngarku ne menyre te panevojshme dhe 

njekohesisht me e kriju joshjen te gjeneruesit e atyre mbeturinave qe me I drejtu 

deri tek shkalla e reciklimit. Faleminderit shume! 

 

 

Muhamet Bajrami: Nese nuk kemi diqka me shume, atehere une e kisha mbyll 

kete takim dhe faleminderit per pjesemarrje. 

 
 


