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1 HYRJE  
Master Plani i pranishëm për përcaktimin e projekteve prioritare të infrastrukturës për 
Menaxhimin e Mbeturinave është përgatitur nën Task/Detyrën 2 të projektit të 
Asistencës Teknike për "Mbështetje të Menaxhimit të Mbeturinave në Kosovë" 
EUROPEAID/133800/C/SER/XK. 

Bashkimi Evropian ka qenë pjesë integrale e përpjekjeve ndërkombëtare për të ndërtuar 
një të ardhme të re për Kosovën që nga viti 1999. Bashkimi Evropian – duke përfshirë 
këtu si shtetet anëtare ashtu edhe institucionet e tij, sidomos Komisioni Evropian - luajnë 
rol të rëndësishëm në rindërtimin dhe zhvillimin e Kosovës. 

Kosova ka mungesë të menaxhimit të duhur të mbeturinave për pothuajse të gjitha llojet 
e mbeturinave të ngurta (mbeturinat shtëpiake, industriale, kujdesi shëndetësor dhe 
materiet e rrezikshme). Gjithashtu mungon dhe mbledhja, klasifikimi, riciklimi, dhe 
sistemi i trajtimit, si dhe infrastruktura e duhur për mbeturinat komunale. Ekziston një 
numër i madh i deponive ilegale dhe deponive industriale të ndërtuara dhe të 
menaxhuara në mënyrë jo të duhur. Mungojnë objektet e përshtatshme dhe të 
operueshme për mbeturinat e rrezikshme. Këto mungesa shkaktojnë ndikime të rënda 
shëndetësore dhe mjedisore, qoftë nga deponitë e pakontrolluara apo të kontrolluara 
dobët ose (sidomos në zonat rurale) nga sasia e mëdha e mbeturinave të pambledhura, të 
hedhura në deponitë ilegale (shpeshherë afër lumenjëve, duke shkaktuar rreziqe të tjera 
mjedisore), apo ndizen. Sasi të mëdha të hirit të thëngjillit (nga termocentralet e linjitit) 
dhe mbeturinat nga minierat gjithashtu hudhen 
çdo vit pa kurrfarë mase të riciklimit. 

Përcaktimi i gjendjes ekzistuese, se çfarë mungon, 
dhe sa mirë është duke u menaxhuar situata, është 
thelbësore në mënyrë që të hartohet një Master 
Plan i plotë për projektet prioritare pa tejkaluar të 
mëparshmët apo pa lënë jashtë elementë të 
rëndësishëm. 

Qëillimi i këtij Master Plani është për të 
përmirësuar statusin e tanishëm të menaxhimit të 
mbeturinave, i cili është në gjendje të ç’organizuar, 
totalisht i paplanifikuar dhe ka mungesë të 
burimeve. Ky dokument ka për qëllim 
përmirësimin e problemit me krijimin e një  
racionaleje të qartë për të kthyer menaxhimin e 
mbeturinave në një prioritet kombëtar dhe  
sigurimin e hapave të organizuar, logjik për trajtim 
të prioriteteve lidhur me menaxhimin e 
mbeturinave në të ardhmen në vend.  
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Miratimi i Hierarkisë së Menaxhimit të Mbeturinave nga Strategjia Kombëtare për 
Menaxhim të Mbeturinave në Kosovë shënon urdhrin për veprim mbi reduktimin dhe 
menaxhimin e mbeturinave. 

 

2 MENAXHIMI AKTUAL I MBETURINAVE NË KOSOVË 
 

Edhe pse vitet e fundit është shënuar një progres i dukshëm, Kosova ka ende mangësi në 
menaxhimin e duhur të mbeturinave për të gjitha llojet e mbeturinave të ngurta: 
shtëpiake, industriale, mjekësore dhe mbeturinat e rrezikshme. Grumbullimi i 
mbeturinave komunale në nivel kombëtar është rreth 60%. Rreth 40% e mbeturinave të 
mbetura hedhen në mënyrë të paligjshme ose digjen. Një sasi shumë e vogël e 
mbeturinave riciklohen, dhe atë kryesisht nga sektori informal. 

Kosova ka një rrjet (rajonal) të deponive për mbeturinat e ngurta, që nëse do të ishin 
menaxhuar siç duhet, mund të mbulonin nevojat e shtetit. Por sistemi funksionon dobët 
përderisa objektet dhe operimet e tyre kanë nevojë për investime për shkak të inkasimit 
të dobët dhe pasi që një pjesë e konsiderueshme e popullsisë nuk marrin shërbimin 
adekuat të grumbullimit të mbeturinave. Nga përqindja e popullsisë që pranojnë 
shërbime për grumbullim të mbeturinave, prej tyre 90% jetojnë në zona urbane dhe 
vetëm 10% në zona rurale. Ekzistojnë pak të dhëna të besueshme mbi sasitë e 
mbeturinave të ngurta, por është vlerësuar që gjenerimi vjetor i mbeturinave të ngurta 
komunale të jetë rreth 400,000 ton. 

Tarifat e tashme për grumbullimin dhe largimin e mbeturinave të ekonomive familjare 
janë prej 5 € në muaj për ekonomi familjare. Niveli i ulët i normave të mbledhjes së 
tarifave, prej rreth 50%, është arsyeja kryesore e performancës dhe mirëmbajtjes së 
dobët të sistemit aktual. 

Legjislacioni i Kosovës lidhur me menaxhimin e mbeturinave është aktualisht në, ose në 
proces të, pajtueshmërisë me rregulloret dhe Direktivat e BE-së, pas përkushtimit të 
Kosovës për t'u bërë anëtare e plotë e BE-së, megjithatë pa qenë e mundur deri më tani 
për të arritur objektivat e vendosura. Ligji për Mbeturina (2012) dhe "Strategjia e 
Republikës së Kosovës për Menaxhimin e Mbeturinave 2013-2022" janë dokumentet 
kryesore legjislative për menaxhimin e mbeturinave, ndërsa "Plani i Republikës së 
Kosovës për Menaxhimin e Mbeturinave 2013-2017" përfshin aktivitetet që do të 
zbatohen. 

Problemet e menaxhimit të mbeturinave në Kosovë janë përmbledhur si më poshtë: 

 rritja e lartë e popullsisë, urbanizimi i shpejtë, zgjerimi i vendbanimeve, 
 arsimimi i pamjaftueshëm publik dhe pjesëmarrja e pamjaftueshme e komunitetit, 
 rritja e shpejtë e vëllimit të mbeturinave të ngurta komunale dhe industriale, 

mungesa e përpjekjeve për zvogëlimin e mbeturinave, 
 sistem i pazhvilluar i autonomisë vendore, 
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 mungesa e koordinimit midis sektorëve, organizatave dhe komunave, 
 mungesa e politikave të qarta mbi mbledhësit e mbeturinave, 
 mungesa e kapaciteteve në shërbimet e pastrimit publik dhe programet e 

pamjaftueshme zhvillimore për burimet njerëzore, 
 nuk i kushtohet rëndësi e mjaftueshme minimizimit të mbeturinave dhe mundësive 

reale të riciklimit, 
 praktikë johigjienike e deponimit, mos mbulimi i mbeturinave të deponnuara, 
 zbatimi i pamjaftueshëm i ligjit, 
 financimi i dobët, 
 mungesa e kapaciteteve organizative në menaxhimin e mbeturinave komunale, 
 struktura të pamjaftueshme per operimin dhe mirëmbajtjen e makinerive dhe 

pajisjeve, shkalla e ulët e shfrytëzimit, 
 përdorimi i teknologjisë së papërshtatshme në aspektin teknik dhe ekonomik. 

Çështjet kryesore që duhet të trajtohen në mënyrë për të përmirësuar menaxhimin e 
mbeturinave të ngurta përfshin: 

 përmirësimin e shëndetit publik dhe mbrojtjen e mjedisit, 
 zgjerimi i mbledhjes së mbeturinave në zonat ku aktualisht nuk mbulohen me 

shërbime dhe përfshirja e sektorit privat, 
 përmirësimin e organizimit, mjeteve/burimeve, dhe aftësive teknike për të arritur 

efikasitetin dhe kursimet e kostos, 
 përmirësimin e mbulimit të kostos nga prodhuesit e mbeturinave, 
 përmirësimin e standardeve për deponimimin e mbeturinave për të rritur 

jetëgjatësinnë e deponive, operimin e tyre në mënyrë të sigurtë, dhe reduktimin 
problemeve në lokacionin ekzistues, 

 rishikimin e objektivave të përcaktuara në "Strategjia e Republikës së Kosovës për 
Menaxhimin e Mbeturinave 2013-2022", 

 prezantimin/futjen e koncepteve dhe praktikave për parandalimin, riciklimin dhe 
trajtimin e mbeturinave. 

Në kuadër të vlerësimit të situatës aktuale të menaxhimit të mbeturinave në Kosovë, janë 
nxjerrë konkluzionet kryesore të mëposhtme. 

2.1 Legjislacioni i Kosovës 

Legjislacioni i Kosovës mund të konsiderohet të jetë në përputhje me Direktivat e BE-së 
(Direktiva Kornizë mbi Mbeturinat 2008/98/EC), edhe pse objektivat kryesorë për 
grumbullimin e ndarë të mbeturinave nuk janë përcaktuar as në legjislacionin primar 
(Ligji i Mbeturinave, Nr.04-L060, 2012) as në rregulloret e veçanta / Udhëzimet 
Administrative (p.sh: objektivat kryesore në lidhje me paketimin dhe mbledhjen e DKM). 

Teknikat më të Mira të Disponueshme (BAT) janë cekur në Udhëzimet Administrative, por 
nuk është dhënë asnjë informacion i detajuar mbi kriteret për miratimin dhe 
përmirësimin e impianteve të trajtimit. 

Në përgjithësi, çështjet e mëposhtme që kanë të bëjnë me menaxhimin e mbeturinave nuk 
janë adresuar siç duhet ose mungojnë në legjislacionin përkatës (sektori i mbeturinave): 
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o Mungojnë legjislacioni dytësor për zbatimin e drejtë të parimit "ndotësi paguan" 

dhe "përgjegjësia e prodhuesit". Transpozimi i duhur i këtyre dy parimeve është i 
domosdoshëm për të filluar grumbullimin e ndarë të llojeve kryesore të 
mbeturinave (p.sh.: letër, qelq, paketim alumini etj) 

o Gjithashtu mungon dhe përkufizimi i nënprodukteve, fundi i statusit mbeturinë 
(end-of-waste) dhe akteve plotësuese për të dhënë informacion në lidhje me ri-
përdorimin e tyre në proceset industriale.  

Direktiva Kornizë e BE-së për mbeturinat është transpozuar/zhvendosur në kornizën 
legjislative të Kosovës, por për transpozimin e plotë janë të nevojshme disa integrime dhe 
rregullime. Transpozimi i acquis communautaire (terësisë ligjore) në sektorin e 
menaxhimit të mbeturinave nuk ka përfunduar, dhe në veçanti disa Direktiva specifike që 
rregullojnë trajtimin e zinxhirit të furnizimit të veçantë të mbeturinave dhe ndotësve nuk 
janë transpozuar ende. 1 

2.2 Mbledhja dhe transferimi i mbeturinave  

Mbledhja, transportimi dhe deponimi i mbeturinave deri në deponi administrohet nga 7 
kompanitë rajonale për grumbullimin e mbeturinave (KRGM-të). KRGM-të sigurojnë 
mbledhjen e Mbeturinave të Ngurta Komunale (MNK) nga ekonomitë familjare, 
institutet/shoqatat dhe dyqanet tregtare, ndërsa shumë industri kanë kontrata direkte 
me kompanitë private për grumbullimin e mbeturinave. Ndërsa mënyrat e mbledhjes së 
mbeturinave të cilat zbatohen, janë këto: a) Mbledhja e mbeturinave nga pikat qendrore, 
b) Mbledhja sipas shërbimit “derë me derë” dhe c) Mbledhja e mbeturinave sipas 
kërkesës. 

 Sistemi ekzistues nuk i plotëson kërkesat minimale për mbrojtjen e shëndetit dhe 
të mjedisit dhe karakterizohet me nivel shumë të ulët të mbulimit të territorit dhe 
popullsisë me shërbime për grumbullimin e mbeturinave.  

 Sasitë e mbeturinave janë vazhdimisht në rritje dhe kompanitë nuk kanë 
kapacitete teknike për të trajtuar këto shërbime: shumica e kamionëve janë të 
amortizuar dhe nuk funksionojnë. Mirëmbajtja nuk është në nivel dhe garazhat 
dhe dyqanet për riparim nuk janë në gjendje të rregullt. 

 Shumë kontejnerë janë të dëmtuar nga djegia e mbeturinave, ndërsa ndonjëherë 
mungojnë edhe rrotat dhe kapakët pasi që mirren për tu përdorur si hekurishte.  

 Ekziston një nevojë urgjente për mirëmbajtjen e duhur dhe sidomos për 
dezinfektimin dhe larjen e shportave të mbeturinave. 

 Infrastruktura rrugore në zonat rurale është në një gjendje të keqe dhe kompanitë 
vështirë se mund të kenë qasje për të mbledhur mbeturinat nga klientët 
(ekonomitë familjare). 

 Nuk është krijuar akoma sistemi i ndarjes.  

1 IPA e BE-së 2010 Instrumenti për Kosovë, Numri për Kontratën e Binjakëzimit KS 10 IB EN 01, 
Komponenti 3: “Fuqizimi i Kornizës Ligjore dhe Institucionale për Menaxhim të Mbeturinave” 
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 Janë të domosdoshme investimet për kontenjerët/shoprtat e mbeturinave (në 

qoftë se nuk do të prezentohet ndonjë sistem zyrtar për grumbullimin e 
mbeturinave me qese). 

 Janë të domosdoshme investimet për kamionët e grumbullimit të mbeturinave. 
 Ekziston nevoja për trajnimin e personelit që punon në Kompanitë Rajonale për 

Grumbullimin e Mbeturinave (KRGM-të), për të rritur efikasitetin e tyre dhe për 
të përmirësuar strukturën organizative. 

 Ndërgjegjësimi i popullatës për pagesën e shërbimeve është i ulët. 
 Ka mungesë të njohurive mbi gjenerimin e mbeturinave, komunitetin, punonjësit 

e kompanive dhe të publikut për menaxhimin e duhur të mbeturinave dhe për 
praktikat dhe trendet e mira në vendet e tjera të zhvilluara. 

2.3 Hudhja e paligjshme  

Hudhja e paligjshme e mbeturinave paraqet një nga problemet më të zakonshme në 
Kosovë, duke ndikuar njësoj si në komunat e mëdha ashtu edhe në ato më të vogla. Gjatë 
vitit 2013, AMMK-ja ka identifikuar deponitë ilegale në 34 komuna të Kosovës. Gjithësejt, 
janë identifikuar 400 deponi të paligjshme të mbeturinave me një sipërfaqe të 
përgjithshme prej 301.18 ha. 

 Identifikimi dhe regjistrimi i deponive ilegale në Kosovë është një fillim për të 
trajtuar problemin, por kjo nuk është një zgjidhje e mjaftueshme në vetvete. 

 Ekziston një nevojë urgjente për identifikimin dhe vlerësimin e deponive ilegale 
sipas RREZIKUT të tyre që paraqesin në mjedis. 

 Duhet të futen/paraqiten një numër i kritereve në mënyrë që të karakterizohen 
deponitë e paligjshme, sipas rrezikut të tyre. 

 Duhet të futen/paraqiten specifikimet teknike sipas karakterizimit të rrezikut. 

 

 

2.4 Deponitë  

Sektori i menaxhimit të mbeturinave karakterizohet me nivel të ulët të efikasitetit, 
investime private të kufizuara dhe përvoja joadekuate në përdorimin e teknologjisë 
moderne. Infrastruktura për hudhjen e mbeturinave, edhe pse e ndërtuar kohët e fundit, 
nuk është në gjendje shumë të mirë. Hudhja e mbeturinave administrohet nga "Kompania 
për Menaxhimin e Deponive në Kosovë " (KMDK) dhe nga Komunat. 

Gjashtë deponitë, katër prej të cilave aktualisht menaxhohen nga KMDK, janë ndërtuar në 
mes viteve 2003 dhe 2007, nga Agjencia Evropiane për Rindërtim. Mungesa e njohurive 
profesionale të menaxhimit të mbeturinave dhe praktikave joadekuate operative (p.sh. 
mungesa e manualeve/udhëzuesve të operimit), kanë çuar deri te përkeqësimi i kushteve 
teknike të deponive në një periudhë shumë të shkurtër kohore. 
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 Kompaktësimi/ngjeshja e mbeturinave konsiderohet të jetë joadekuat në të gjitha 
lokacionet e deponive, duke rezultuar kështu në humbje të kapacitetit të 
magazinimit; 

 Mbulimi i sipërfaqeve me shtresë të dheut nuk aplikohet fare ose aplikohet në 
masë shumë të vogël duke shkaktuar kështu kundërmimin, përhapjen dhe 
infiltrimin/kullimin e lartë të ujit gjatë reshjeve; 

 Nuk ka shërbime mbështetëse (objekte, njësi për larjen e gomave etj). Në 
përgjithësi, mungesa e shërbimeve mbështetëse është një problem serioz për 
shëndetin dhe sigurinë e punëtorëve të deponisë dhe nuk janë plotësuar 
standardet minimale operative; 

 Mos-kompaktësimi dhe mos-mbulimi i sipërfaqeve me shtresa të dheut shkakton 
krijimin e kullimeve në masë të madhe. Kullimet e krijuara nga mbeturinat nuk 
trajtohen, ndërsa ri-qarkullimi përdoret si një mjet/mënyrë për të ulur volumin 
dhe përmbajtjen e mikroorganizmave në kullime; 

 Nuk ka menaxhim të biogasit duke rezultuar në rreziqe të larta gjatë emetimeve 
me përqendrim të lartë të metanit; 

 Në disa raste ku sipërfaqet e shtruara mveshëse janë harxhuar, deponimi bëhet 
direkt në sipërfaqet e tokës pa masa mbrojtëse për shtresat nëntokësore; 

 Mjetet lëvizëse (buldozerët, ngarkuesit, kompaktësuesit) janë të vjetëruar dhe 
joefikas; 

 Personeli nuk është i trajnuar dhe në raste të caktuara nuk janë të kualifikuar edhe 
për praktikat aktuale të trajtimit; 

 Nuk ka mekanizma të monitorimit mjedisorë; 
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 Me përjashtim të deponisë në Prishtinë, asnjë nga deponitë e tjera nuk u është 

lëshuar leja mjedisore. MMPH është përgjegjëse për dhënien e lejeve mjedisore 
dhe është autoriteti për të zbatuar ato. Deponitë që nuk operohen/menaxhohen 
nga KLMC, menaxhohen nën patronatin e MMPH; 

 Ka nevojë për përmirësim thelbësor të kushteve operative të deponive dhe nevojë 
për investime, në mënyrë për të transformuar vendet e deponimit nga deponitë e 
sajuara të mbeturinave në deponitë sanitare; 

 Përkundër faktit se duhet të ishin dhënë dënime për mos zbatim të rregullave, nuk 
ka informacione në dispozicion për incidente/raste të tilla, në përpjekje për të 
mos krijuar probleme shtesë operacionale për kompanitë që operojnë deponitë. 

2.5 Stacionet transferuese  

Aktualisht janë 3 Stacione Transferuese në Kosovë: në Gjakovë, Ferizaj dhe, një stacion 
transferues i ri në Drenas. Kushtet operacionale për stacionet transferuese në Gjakovë 
dhe Ferizaj nuk janë më të mira se kushtet e deponive të përshkruara më lart. 

 Nuk është aplikuar asnjë kompaktësim i mbeturinave për transportin e 
ngarkesave në distanca të gjata (përdorimi i kontenjerëve me 
kompaktësim/ngjeshje); 

 Transferimi i mbeturinave bëhet me kontejnerë të zakonshëm me hapje në pjesën 
e sipërme; 

 Ka mungesë të infrastrukturës themelore (kontenjerët, gardhi, porta) ose janë 
jashtë funksionimit (peshorja); 

 Ka mungesë të monitorimit mjedisor; 
 Pajisjet/veglat e lëvizshme për trajtim janë të pamjaftueshme; 
 Përpunimi i mbeturinave të riciklueshme nga personat që jetojnë në shtëpitë afër 

ST në Gjakovë; 
 Ekziston nevoja për të vlerësuar rrjetin ekzistues të stacioneve transferuese; 
 Ka nevojë për përmirësim thelbësor të kushteve operative në Stacionet 

Transferuese dhe nevojë për investime. 

2.6 Riciklimi, përpunimi dhe trajtimi  

Në Kosovë nuk ka sistem të organizuar për ndarjen dhe riciklimin e mbeturinave. 
Industria e riciklimit në Kosovë drejtohet dhe është e shtyrë nga përpjekjet e bëra nga 
bizneset lokale dhe mbledhësit individual të mbeturinave në mënyrë joformale. 

 Ndarje e mbeturinave në burim është një kërkesë e përcaktuar me Ligjin mbi 
Mbeturinat përveç me direktivat e BE-së; 

 Komunat kanë për detyrë të organizojnë një sistem për klasifikimin e 
mbeturinave dhe të krijojnë infrastrukturë të përshtatshme për të mundësuar 
këtë proces; 

 Në asnjë Komunë nuk ka ndonjë sistem për ndarje të mbeturinave; 
 Industria e riciklimit mund të zhvillohet më tej. 
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2.7 Kostoja për menaxhimin e mbeturinave  

Kostoja aktuale për menaxhimin e mbeturinave është e ndarë në koston për 
mbledhjen/grumbullimin - transferimin dhe deponimin e mbeturinave. Mbledhja dhe 
transferimi zbatohet nga KRGM-të, ndërsa deponimi zbatohet nga KMDK në 5 deponitë 
dhe subjektet lokale. Është e rëndësishme të ceket se KRGM-të paguajnë drejtpërdrejt 
KMDK-në, kështu që në kostot e tyre operative tarifat e deponimit janë tashmë të 
përfshira.  

 Kosto aktuale (kosto nuk përfshin amortizimin) e menaxhimit të mbeturinave 
është vlerësuar në: 

o 36-38 Euro për ton për mbledhjen dhe deponimin - nga 5.31 Euro për ton 
është tarifa për deponim dhe pjesa tjetër i referohet 
mbledhjes/grumbullimit të mbeturinave 

o 11-12 Euro për shërbimet e një personi në vit. 
 

 Këto shpenzime korrespondojnë me mbulim të zonave prej afro 60% ku ofrohen 
shërbime për grumbullimin e mbeturinave në nivel kombëtar.  

 Kostos së deponimit i mungojnë komponentët elementare operative që janë të 
domosdoshme për funksionimin e duhur të deponisë sanitare (kosto për trajtimin 
e kullimeve, menaxhimin e biogazit, monitorimin, rehabilitimin në të ardhmen, 
sigurimin). 

 Tarifat aktuale në përdorim janë të vendosura nga ZRRUM dhe ishin të vlefshme 
deri më datën 31/5/2013. 

 Sipas Ligjit mbi Mbeturinat, Komunat duhet të kishin vendosur tarifat e tyre, por 
kjo nuk është bërë ende nga Komunat për dy arsye: a) Komunat janë në një 
periudhë tranzite për shkak të zgjedhjeve të fundit komunale dhe b) u mungojnë 
mjetet dhe burimet e nevojshme për të vendosur mbi tarifat e tyre në një mënyrë 
të strukturuar dhe të dokumentuar. 

 Përkundër përmirësimit në nivelin e grumbullimit të faturave, Zyra e Auditorit të 
Përgjithshëm ka raportuar një nivel mesatar të grumbullimit të faturave prej 54%, 
nëse mirren në konsideratë edhe faturat e viteve të kaluara. 

 KRGM-të nuk janë në gjendje të mirë financiare. 
 Niveli i ulët i mbledhjes së faturave nga KRGM-të është mangësia kryesore e 

sistemit aktual mbi tarifat dhe faturimin.  
 Është e qartë se sistemi aktual nuk është i zbatueshëm. 
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3 GJENERIMI DHE PËRBËRJA E MBETURINAVE / PARASHIKIMET 

3.1 Gjenerimi i tanishëm i mbeturinave  

Duke marrë parasysh të dhënat dhe informacionet nga të gjitha burimet në dispozicion, 
është konsideruar se gjenerimi i mbeturinave në Kosovë për vitin 2012 është: 

• zonat urbane: 0.9kg/për banorë/dite ose 229,069 ton/vit 
• zonat rurale: 0.4kg/ për banorë /ditë ose 163,270 ton/vit 
• Gjithsej: 0.6kg/ për banorë /ditë ose 392,339 ton/vit 

Vlera e lartpërmendur e 0.6kg/për banorë/ditë për Kosovën është e afërt me vlerat e 
vlerësuara në vendet e tjera të rajonit (p.sh. Shqipëria: 0.7 kg/për banorë/ditë sipas Planit 
Kombëtar për Menaxhimin e Mbeturinave). 

3.2 Parashikimet e gjenerimit të mbeturinave  

Vlerësimi i sasisë së mbeturinave komunale që do të gjenerohen në 10 vitet e ardhshme 
është bazuar në: 

• Parashikimi i popullsisë sipas shërbimeve kombëtare statistikore (SHTOJCA I 
KAPITULLI 3). 

• Projekti i konsumit familjar, i cili është zgjedhur si masa më përfaqësuese e rritjes 
së të ardhurave familjare.  

Për 5 vitet e fundit konsumi familjar është rritur për 11.36%. Në mënyrë që të bëhet 
parashikimi i gjenerimit të mbeturinave supozohet se konsumi familjar do të vazhdojë të 
rritet rreth 10% çdo 5 vjet, duke rezultuar në një rritje të përgjithshme prej 20% deri në 
vitin 2024 (rreth 9,200 Euro për familje). 

Grafiku në vijim paraqet zhvillimin e vlerësimit të mbeturinave në Kosovë për periudhën 
kohore 2012-2024. Të dhënat analitike janë dhënë në Aneksin II Kapitulli 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Parashikimi i gjenerimit të mbeturinave komunale në Kosovë 
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Në përgjithësi, në periudhën kohore midis viteve 2013 dhe 2024, sasia e mbeturinave do 
të rritet për gati 19%, por kjo nuk do të jetë e njëtrajtshme. Pritet që rritja në zonat urbane 
të jetë prej rreth 33%, ndërsa në zonat rurale sasia e mbeturinave pritet të mbetet 
konstante (rritje prej më pak se 0.5%). Norma mesatare vjetore e rritjes është ~ 1.5%. 

Sa i përket gjenerimit të mbeturinave për banorë/për frymë, pritet që vlera të rritet nga 
0.6 kg/për banorë/ditë në 0.68 kg/për banorë/ditë. 

3.3 Përbërja aktuale e mbeturinave  
Nuk ka ndonjë mbledhje të organizuar të të dhënave sa i përket përbërjes së mbeturinave 
në Kosovë. Për të vlerësuar përbërjen aktuale të MNK, janë paraqitur/krahasuar të dhënat 
nga studime të ndryshme ekzistuese siç janë paraqitur në Kapitullin 3, si dhe rezultatet e 
testeve nga mostrat e përpunuara kohët e fundit në kuadrin e një projekti i cili po 
zhvillohet paralelisht, financuar nga Banka Botërore. Përbërja e mbeturinave që 
konsiderohet si bazë për vitin 2012 (referuar edhe për periudhën e sotme) është 
paraqitur në Tabelën dhe Figurën e mëposhtme. 

 
Tabela 1: Përbërja e mbeturinave në Kosovë në vitin 2012 

Parameteri Urban Rural Mesatar 
Organik 58.8% 48.40% 54.5% 
Plastikë 12.4% 12.50% 12.4% 

Letër/Karton 
9.0% 6.20% 7.8% 

Metale 1,0% 1.40% 1.2% 
Xham 2.5% 2.10% 2.3% 
Dru  0.8% 2.90% 1.7% 
Të tjera  15.5% 26.50% 20.1% 
Totali 100.0% 100.0% 100.0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Përbërja e mbeturinave në Kosovë në vitin 2012 
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3.4 Përbërja e mbeturinave në të ardhmen  

Parashikimi i përbërjes mbeturinave është i bazuar kryesisht në: 

• Rritjen ekonomike; 
• Ndryshimin e mënyrës së jetesës së qytetarëve (rritjen e konsumit të mallrave të 

paketuara dhe uljen e nivelit të përgatitjes së ushqimeve/ngrënies në shtëpi); 
• Masat, të cilat do të zbatohen në kohë për parandalimin dhe zvogëlimin e sasisë 

së mbeturinave të gjeneruara. 

Parashikimi i përbërjes së mbeturinave komunale është i lidhur me parashikimin e 
krijimit të mbeturinave nga paketimet. Statistikat evropiane (p.sh. Gjenerimi dhe 
riciklimin i mbeturinave të paketimit, CSI 017/ËST 002, Vlerësimi i botuar në Nëntor 
2012) demonstrojnë se me rritjen e të ardhurave, mbeturinat e riciklueshme (kryesisht 
të paketimit) rriten 50% më shpejtë se rritja e përgjithshme e mbeturinave në një bazë 
për banorë/frymë, ndërsa kategoria e mbeturinave organike është në rënie. Gjithashtu 
UNEP/PMKB, në botimet mbi ekonominë e gjelbër, sugjeron se përqindja e mbeturinave 
të paketimit rritet me rritjen e GDP/PBB-së dhe rritjen e të ardhurave, ndërsa si pasojë 
përqindja e kategorisë së mbeturinave organike është në rënie. 2 

Në këtë drejtim, është konsideruar se kategoria e mbeturinave të riciklueshme do të rritet 
50% më shpejt se sa gjenerimi i përgjithshëm i mbeturinave për banorë. Siç paraqitet në 
Shtojcën II të Kapitullit 3, gjenerimi i mbeturinave për banorë/frymë do të rritet nga 0.60 
në 0.68 kg/për banorë/ditë, një rritje pothuajse prej 13% në 10 vjet (2015-2024). Rritja 
në kategorinë e mbeturinave të riciklueshme të gjeneruara për frymë, për të njëjtën 
periudhë kohore (10 vitet e ardhshme), do të jetë rreth 25%. 

Duke supozuar ndryshimet e njëtrajtshme, në Figurën e mëposhtme paraqitet 
evoluimi/zhvillimi i përbërjes së mbeturinave për vitet 2012, 2015, 2020 dhe 2024. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura: 3: Vlerësimi i përbërjes së mbeturinave në të ardhmen në Kosovë 

 

2 UNEP/PMKB: Raporti mbi Ekonominw e Gjelbwr 2011 
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Në Tabelën e mëposhtme janë paraqitur të dhënat kryesore në lidhje me sasitë e 
mbeturinave të cilat duhet të menaxhohen në Kosovë. 

 

Tabela 2: Gjenerimi i mbeturinave dhe karakteristikat 

Viti 
Zonat urbane Zonat rurale  Totali 

ton/v Kg/për banor/d ton/v Kg/për banor/d ton/v Kg/për banorë/d 

GJENERIMI I MBETURINAVE NË TOTAL 

2012 229,069 0,90 163,270 0,40 392,339 0.59 

2015 240,098 0,90 160,065 0,40 400,164 0.60 

2020 277,141 0,95 162,237 0,41 439,377 0.64 

2024 308,520 1,00 162,873 0,42 471,393 0.68 

GJENERIMI I MBETURINAVE BIODEGRADUESE 

2012 157,141 0,62 93,880 0,23 251,021 0.38 

2015 164,707 0,62 91,477 0,23 256,185 0.38 

2020 187,276 0,64 89,953 0,23 277,229 0.40 

2024 205,911 0,67 89,977 0,23 293,888 0.42 

GJENERIMI I MBETURINAVE TË PAKETIMIT 

2012 38,174 0.15 25,723 0.06 63,898 0.10 

2015 40.635 0.15 25,051 0.06 65,686 0.10 

2020 50.362 0.17 27,046 0.07 77,409 0.11 

2024 58.464 0.19 28,189 0.07 86,652 0.12 

PËRBËRJA E MBETURINAVE (%) 

 2015 2020 2024 2015 2020 2024 2015 2020 2024 

Organike 58.8% 57.5% 55.9% 48.40% 45.9% 44.0% 54.5% 53.0% 51.8% 

Plastikë 12.4% 13.0% 13.7% 12.50% 13.3% 13.9% 12.4% 13.2% 13.8% 

Letër/Karton 9.0% 9.4% 10.0% 6.20% 6.3% 6.4% 7.8% 8.4% 8.7% 

Metale 1.0% 1.1% 1.1% 1.40% 1.5% 1.6% 1.2% 1.2% 1.3% 

Xham/Qelq 2.5% 2.6% 2.8% 2.10% 2.2% 2.3% 2.3% 2.5% 2.6% 

Dru 0.8% 0.8% 0.9% 2.90% 3.2% 3.6% 1.7% 1.7% 1.8% 

Të tjera 15.5% 15.6% 15.6% 26.50% 27.6% 28.2% 20.1% 20.0% 20.0% 

GJITHSEJ 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
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4 OBJEKTIVAT & SYNIMET 

Disa nga objektivat/synimet e vendosura në "Strategjinë e Kosovës për Menaxhimin e 
Mbeturinave për 2013-2022", duke pasur parasysh faktin se aktualisht praktika themelore 
për menaxhimin e mbeturinave në Kosovë është deponimi sanitar, konsiderohen të jenë 
mjaft optimiste, ndërsa të tjerat kërkojnë përkufizime apo korrigjime, në mënyrë që të jenë 
në kuadër të Direktivës Kornizë për Mbeturinat dhe Direktivës për Mbeturinat Komunale 
Biodegraduese (Dir. 99/31/EC). Sot vendi është shumë prapa nga objektivat 
ambicioze të caktuara nga Strategjia. 

Si në shumë vende tjera në zhvillim, edhe në Kosovë, shteti zgjodhi për të përmirësuar 
kornizën e saj legjislative duke kopjuar legjislacionin e BE-së dhe duke u përpjekur për të 
adoptuar të njëjtat karakteristika teknologjike si ato që zbatohen në vendet e zhvilluara, 
duke shkaktuar kështu probleme të shumta. Problemi që mund të shkaktohet nga miratimi 
i një kornize legjislative "të matur", siç është ajo Evropiane që për t’u zhvilluar u mori më 
shumë se 40 vite, është se nuk ka hapësirë për zhvillimin nëpër faza dhe zakonisht nuk 
janë ndërmarrë hapa të mëtejshëm. 

Synimet janë mjetet e përdorura në planifikimin e MMN në mënyrë për të materializuar 
objektivat dhe zakonisht kanë të bëjnë me performancën dhe përfshirjen e shërbimeve të 
MMN. Për sa kohë që ato janë realiste, ato mund të jenë një mjet efektiv për përmirësime 
të mëtejshme. 

Duke marrë parasysh DKM, objektivat për Kosovën janë propozuar për t'u vendosur me 
një zgjatje prej katër (4) vitesh, pra për vitin 2024, në mënyrë që të lejojë 
infrastrukturën e nevojshme që të ndërtohet dhe të veprojë. 

Sa i përket Mbeturinave Komunale Biodegraduese, synimi/objektivi në Direktivën 
99/31/EC është vendosur në këtë mënyrë: "mbeturinat komunale biodegraduese të cilat 
përfundojnë në deponi duhet të reduktohen në 35% të sasisë totale (nga pesha) të 
mbeturinave komunale biodegraduese të prodhuara në vitin 1995 ose në vitin e fundit para 
vitit 1995, për të cilat janë në dispozicion të dhënat e standardizuara Eurostat". 

Duke marrë parasysh që nuk ekzistojnë të dhëna të standardizuara Eurostat për Kosovën 
për vitin 1995, ose vitin e fundit para këtij viti, është propozuar që të mos vendoset asnjë 
objektivë specifike. Për Kosovën vit referencë (në Direktivë viti 1995) duhet të jetë një 
çështje e negociatës me KE. Është e qartë se ekzistojnë të dhëna për vitin 1995 ose para, 
kështu që vitet më të fundit duhet të konsiderohen si vitet e referencës për Kosovën, duke 
marrë parasysh disponueshmërinë, por edhe besueshmërinë e të dhënave. 

Në Tabelën e mëposhtme janë dhënë disa synime/objektiva të propozuara në raport me 
ato të përmendura në Strategjinë e Menaxhimit të Mbeturinave. 
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Tabela 3: Objektivat e Propozuara për Menaxhimin e MNK në Kosovë 

 Objektivat e vendosura ne Strategjinë e 
Kosovës  Objektivat e Propozuara  

Qëllimet Përqindja/ viti Përqindja/ 
viti Komentet 

 2010 2013 2016 2020 2021 2022 2020 2024  

Mbledhja e 
mbeturinave 
komunale 

50 70 80 90   90 90 Objektivi konsiderohet realist por ka nevojë për shumë përpjekje në 
mënyrë që të arrihet. 

Sasia e mbeturinave 
të ndara komunale 0 20 30 50   - 20 

Objektivi i propozuar është përcaktuar si sasia e ndarjes së materialeve në 
burim, si përqindje e sasisë totale të MNK të prodhuara, % w.w. dhe 
përfshin të gjitha kategoritë, do të thotë: 

• mbeturinat organike të ndara në burim dhe 
• mbeturinat e riciklueshme të ndara në burim  

Ky objektiv siç është përcaktuar në Strategjinë e Menaxhimit të 
Mbeturinave është konsideruar mjaft optimist. Praktikisht, në mënyrë që të 
arrihet 50%, përqindje shumë e lartë e ndarjes së mbeturinave organike 
në burim do të ishte e nevojshme, pasi që kjo kategori është e barabartë me 
më shumë se 50% të totalit të mbeturinave të prodhuara, ndërsa në të 
njëjtën kohë aktualisht nuk ka ndarje të mbeturinave organike në burim, ky 
objektiv nuk mund të arrihet. 

Sasia e mbeturinave 
të trajtuara 10 20 35 40   40 40 

Kjo objektivë është përcaktuar si sasia e materialeve të mbeturinave, si 
përqindje e sasisë totale të MNK të prodhuar, % w.w. që i nënshtrohet 
impiantit të trajtimit. 
Kjo përfshin ndarjen e materialeve në burim (mbeturinat organike dhe 
mbeturinat e riciklueshme të thata) që hyjnë në impiantin për trajtim 
biologjik apo në objektet për riciklim respektivisht dhe sasitë e 
mbeturinave të përziera që hyjnë në impiantet për trajtim mekaniko-
biologjik. 
Objektivi nuk është vendosur për vitet mbi 2024 për shkak se periudha 4-
vjeçare (nga 2020-2024) nuk është konsideruar mjaft e gjatë, kështu që 
është arritur një rritje në sasinë e mbeturinave të trajtuara. 
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 Objektivat e vendosura ne Strategjinë e 

Kosovës  Objektivat e Propozuara  

Qëllimet Përqindja/ viti Përqindja/ 
viti Komentet 

 2010 2013 2016 2020 2021 2022 2020 2024  

Sasia e mbeturinave 
të deponuara në 
deponi 

90 80 65 60   60 60 

Kjo objektivë është përcaktuar si sasia e materialeve të mbeturinave, si 
përqindje e sasisë totale të MNK të prodhuara, % w.w. që është lënë për 
deponim të drejtpërdrejtë në deponitë sanitare. 
Kjo objektivë është e barabartë me: 
Sasia e mbeturinave të deponuara = (1-sasia e mbeturinave të trajtuara) 
x100% 

Sasia e mbeturinave 
biodegraduese që 
deponohen me 
mbeturinat komunale 

95 85 70 40   - -  

Ripërdorimi i 
Mbeturinave të 
Paketimit 

     65    

Riciklimi i 
Mbeturinave të 
Paketimit 

     55    

Sasia e ndarjes së 
mbeturinave të 
riciklueshme të thata 
në burim 
(letër+xham+metale+
plastikë), si përqindje 
e sasisë totale e 
mbeturinave të 
riciklueshme të thata 
të prodhuara, % w.w 

      - 65 

Objektivat e vendosura në Strategjinë e Menaxhimit të Mbeturinave për 
ndarjen në burim 3 (mbledhjen) të materialeve të riciklueshme në 2021, 
nuk përshtaten me objektivat për riciklimin e mbeturinave të paketimit, 
objektiva këto të vendosura për vitin 2022. Duke marrë parasysh se 
materialet e paketimit si letra, qelqi/xhami, etj, janë përfshirë në më shumë 
terme të përgjithshme "letër", "xham", etj, normat e caktuara të 
grumbullimit janë mjaft të ulëta dhe nuk duket e mundur riciklimi i 55% të 
mbeturinave të paketimit, nga përqindja totale e materialeve të mbledhura. 

3 Siç është përcaktuar nën Nenin 3 të DKM-së 
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 Objektivat e vendosura ne Strategjinë e 

Kosovës  Objektivat e Propozuara  

Qëllimet Përqindja/ viti Përqindja/ 
viti Komentet 

 2010 2013 2016 2020 2021 2022 2020 2024  

-Ndarja e letrës në 
burim, % w.w     30   55 Përveç kësaj, ka mungesë të të dhënave në lidhje me përbërjen analitike të 

MNK. Për shembull, nuk është e njohur se cila pjesë e mbeturinave 
plastike është plastikë e paketimit dhe se cilat, janë lloje tjera të plastikës. 
Për këtë arsye, janë vendosur synimet/objektivat për ndarjen e 
mbeturinave të riciklueshme të thata në burim, pa objektiva të veçanta për 
mbeturinat e paketimit, deri sa të sigurohen më shumë të dhëna mbi 
përbërjen e mbeturinave. Objektivat janë vendosur për vitin 2024, kështu 
që ka kohë të mjaftueshme në dispozicion për organizimin e skemave të 
riciklimit. 

-Ndarja e xhamit në 
burim, % w.w     20   50 

- Ndarja e plastikës në 
burim, % w.w     30   50 

- Ndarja e metaleve në 
burim, % w.w     80   65 

Sasia e riciklimit të  4 
mbeturinave të 
riciklueshme të thata 
(letër + xham + 
metale + plastikë), si 
përqindje e sasisë 
totale e mbeturinave 
të riciklueshme të 
thata të prodhuara, % 
w.w 

      - 45 Këto objektiva janë vendosur në pajtim me Nenin 11 të DKM-së. Për disa 
materiale të "vështira", objektivat janë nën 50% w.w, por duke pasur 
parasysh situatën aktuale objektivat e propozuara janë konsideruar të 
vështira, por më realiste. 
Siç është shpjeguar më lartë, mungesa e të dhënave në lidhje me përbërjen 
e mbeturinave, nuk lejon për caktimin e objektivave të veçanta mbi letrën e 
paketimit, qelqin e paketimit etj, të paktën jo tani për tani. 
 

-Sasia totale e plastikës 
së riciklueshme, si 

përqindje e sasisë totale 
të plastikës së prodhuar, 

% w.w. 

      - 40 

- Sasia totale e metaleve 
të riciklueshme, si 

përqindje e sasisë totale 
      - 65 

4 Siç është përcaktuar nën Nenin 3 të DKM-së 
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 Objektivat e vendosura ne Strategjinë e 

Kosovës  Objektivat e Propozuara  

Qëllimet Përqindja/ viti Përqindja/ 
viti Komentet 

 2010 2013 2016 2020 2021 2022 2020 2024  
të metaleve të 

prodhuara, % w.w. 
- Sasia totale e xhamit 

të riciklueshëm, si 
përqindje e sasisë totale 

të xhamit të prodhuar, 
% w.w. 

      - 45 

- Sasia totale e letrës së 
riciklueshme, si 

përqindje e sasisë totale 
të letrës së prodhuar, % 

w.w. 

      - 45 

Sasia e ndarjes së 
mbeturinave 
organike në burim 
(mbeturina kuzhine, 
mbeturina nga 
kopshti), si përqindje 
e sasisë totale të 
mbeturinave 
organike të 
prodhuara,  
% w.w. 
 

      - 10 

Në Strategjinë e Menaxhimit të Mbeturinave, ka pasur objektiva për 
riciklimin e 5% të mbeturinave të kuzhinës deri në vitin 2021 (aktualisht 
0%) në zonat urbane, riciklimin e 20% të mbeturinave të kuzhinës në zonat 
rurale deri në vitin 2021 (aktualisht 1%) dhe riciklimin e 50% të 
mbeturinave të tregut deri më 2021 (aktualisht 0.05%). Objektivat i 
referohen Prizrenit, por ne supozojmë se të tilla objektiva të aplikohen në 
mbarë vendin. 
Në mënyrë për të caktuar/vendosur objektiva të tilla specifike për zonat 
urbane dhe rurale dhe për kategoritë e ndryshme të mbeturinave 
organike (mbeturina kuzhine, mbeturina të tregut, etj), janë të nevojshme 
më shumë të dhëna për prodhimin e çdo kategorie dhe për secilën zonën 
në fjalë (urbane dhe rurale). 
Prandaj, është caktuar/vendosur një objektivë më e përgjithshme dhe 
realiste. 
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5 PËRZGJEDHJA E LOKACIONIT PËR PROJEKTET E 
INFRASTRUKTURËS MBI MENAXHIMIN E MBETURINAVE  

Menaxhimi i mbeturinave është një proces kompleks që nënkupton kontrollin e të gjithë 
sistemit të menaxhimit të mbeturinave (duke filluar nga prodhimi/gjenerimi i 
mbeturinave, më pas grumbullimi dhe transportimi i mbeturinave, deri në trajtimin dhe 
deponimin e mbeturinave), së bashku me mbështetjen e legjislacionit dhe organizimin e 
duhur institucional. Një hap i rëndësishëm për përzgjedhjen e lokacioneve për 
infrastrukturën e menaxhimit të mbeturinave është përcaktimi i kritereve për 
përzgjedhje. 

Në përgjithësi ekzistojnë dy grupe të kritereve. Grupi i parë përfshin të 
ashtuquajturat kriteret e përjashtimit që janë përdorur në fazën e parë të procesit për 
përzgjedhjen e lokacionit/terrenit. Kriteret e përjashtimit janë të përcaktuara në lidhje 
me situatën e veçantë dhe të cilat paraqesin kriteret kufizuese. 

Grupi i dytë i kritereve janë kriteret për përzgjedhjen e lokacionit, të cilat përdoren në 
fazën e dytë të procesit për përzgjedhjen e lokacionit. Në këtë faze, dhe në bashkëpunim 
me institucionet dhe ekspertët vendorë, propozohet një numër i caktuar i lokacioneve për 
të cilat realizohet një vlerësim me shume kritere. Në këtë kontekst, janë përcaktuar 
kriteret bazë me të cilat secili lokacion i propozuar do të vlerësohet në të njëjtën mënyrë 
(kriteret gjeologjike/hidro-gjeologjike/gjeoteknike, mjedisore, kriteret e planifikimit 
fizik, teknike dhe operative, financiare dhe sociale). 

 

5.1 Kriteret e përjashtimit për përzgjedhjen e lokacionit mbi 
infrastrukturën e menaxhimit të mbeturinave  

Kriteret e përjashtimit pasqyrojnë praktikat e përvetësuara minimale të pranueshme dhe 
synohen për t'u aplikuar si standarde minimale që duhet të plotësohen nga të gjitha 
objektet e menaxhimit të mbeturinave të ngurta. 

Duke marrë parasysh Udhëzimin Administrativ Nr. 01/2009 mbi "KUSHTET PËR 
PËRZGJEDHJEN E LOKACIONIT DHE NDËRTIMIN E DEPONISË SË MBETURINAVE" dhe 
kriteret për përzgjedhjen e lokacionit për ndërtimin e magazinimit të mbeturinave (Neni 
8), kriteret e përjashtimit janë: 

 

Tabele 4: Kriteret e përjashtimit për përzgjedhjen e lokacioneve për infrastrukturën e 
menaxhimit të mbeturinave 

Id Kriteret e Përjashtimit Distanca e Zonave të 
Përjashtimit 

EC1 Jashtë zonave të prira për përmbytje  Jashtë 

EC2 Distanca minimale nga shtretërit e lumenjëve dhe 
argjinaturat/brigjet e liqeneve  

>1000m 

EC3 Jashtë zonave me rrezikshmëri të lartë sizmike Jashtë 
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Id Kriteret e Përjashtimit Distanca e Zonave të 
Përjashtimit 

EC4 Jashtë zonave të rrezikuara nga erozioni dhe zonave me 
tokë jo të qëndrueshme / pa stabilitet dhe jashtë zonave 
ku ka mundësi të ketë ndikime të dëmshme dhe negative 
në raste të aksidenteve 

Jashtë 

EC5 Jashtë zonave të ujësjellësit/furnizimit me ujë  Jashtë 

EC6 Distanca minimale nga rrjeti i ujësjellësit/furnizimi me 
ujë  

>2000m 

EC7 Jashtë zonave të mbrojtura dhe zonave të rëndsishme 
ekologjike  

Jashtë 

EC8 Distanca minimale nga vendbanimi më i afërt me 
zhvillim të koncentruar apo zonave të vendbanimeve 
urbane dhe jashtë vendbanimeve me shtëpitë 
individuale banuese të ligjshme 

>500m 

EC9 Distanca minimale nga zonat e monumenteve historike, 
kulturore e fetare 

>600m 

EC10 Distanca minimale nga spitalet  >2000m 

EC11 Distanca minimale nga të gjitha llojet e aeroporteve >4000m 

EC12 Distanca minimale nga hekurudha  >50m 

EC13 Distanca minimale nga tubacionet e furnizimit me gaz >60m 

 

5.2 Kriteret e përzgjedhjes së lokacionit për infrastrukturën e 
menaxhimit të mbeturinave 

Lokacioni i objekteve për trajtimin / deponimin e mbeturinave ndikon në të gjitha 
aspektet mjedisore (tokë, ujë dhe ajër). Gjithashtu ndikohen dhe zonat në afërsi, për shkak 
të natyrës së aktivitetit të zhvilluar. 

Kriteret e përzgjedhjes për përvetësimin e infrastrukturës së menaxhimit të mbeturinave, 
dhe sidomos kriteret për lokacionet e deponimit të mbeturinave (deponitë) dhe impiantet 
e trajtimit, duhet të përfshijnë të gjitha parametrat relevante (teknike, mjedisore, sociale) 
që kanë të bëjnë me funksionimin e tyre, në mënyrë që të minimizohet mundësia e 
dështimit të sistemit. 

Për të vlerësuar lokacionet alternative për infrastrukturën e menaxhimit të mbeturinave, 
nuk është i mjaftueshëm vlerësimi përmes vetëm një parametri kritik, por është i 
nevojshëm vlerësimi përmes një sërë kriteresh specifike (analiza shumë-kriteresh). 
Këto kritere, si dhe rëndësia e tyre përkatëse janë të njëjta për të gjitha lokacionet e 
propozuara, ndërsa përzgjedhja e kritereve është po aq e rëndësishme sa dhe vetë 
përfundimet të cilat mund të rezultojnë. 

Janë paraqitur gjashtë grupe themelore të kritereve; secili grup përmban një numër të 
nën-kritereve: 
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 KP1: Kriteret Gjeologjike / Hidro-gjeologjike / Gjeoteknike 

 KP2: Kriteret Mjedisore  

 KP3: Kriteret  e Planifikimit Fizik  

 KP4: Kriteret Teknike & Operative 

 KP5: Kriteret Financiare 

 KP6: Kriteret Sociale  

 

Rangimi i propozuar i faktorëve matës/koeficientëve për gjashtë kategoritë kryesore të 
kritereve përzgjedhëse të lokacionit është paraqitur në Tabelën e mëposhtme. 

Tabela 5: Rangimi i propozuar për gjashtë kategoritë kryesore të kritereve përzgjedhëse 
të lokacionit për infrastrukturën e menaxhimit të mbeturinave 

Kategoritë Kryesore për Kriteret e Përzgjedhjes së Lokacionit  Rangimi i 
Propozuar 

KP1: KRITERET GJEOLOGJIKE / HIDRO-GJEOLOGJIKE / GJEOTEKNIKE 20% 

KP2: KRITERET MJEDISORE  20% 

KP3: KRITERET E PLANIFIKIMIT FIZIK  20% 

KP4: KRITERET TEKNIKE & OPERATIVE  15% 

KP5: KRITERET FINANCIARE 15% 

KP6: KRITERET SOCIALE 10% 

 

6 ANALIZA OPSIONALE  

6.1 Parandalimi i mbeturinave  
Një program për parandalimin e prodhimit të mbeturinave nuk duhet të jetë një listë e 
thjeshtë masash nga lartë-poshtë të përshkruara në politikën kombëtare, por një plan i 
detajuar, i cili integron interesat dhe shqetësimet e palëve të interesuara dhe të prekura 
(grupet e interesit) bazuar në një angazhim të tyre për të marrë pjesë në këtë program. 
Pasi që aktualisht në Kosovë nuk ekzistojnë dispozita në lidhje me parandalimin e 
prodhimit të mbeturinave, është e këshillueshme për të filluar veprimet për futjen e 
parandalimit të mbeturinave në qytetet (Komunat) më të mëdha në vend, si në Prishtinë, 
Prizren, Pejë, Ferizaj, Mitrovicë, Gjilan dhe Gjakovë dhe për të përgatitur një program / 
plan të përshtatshëm për të shërbyer këto veprime në një afat kohor prej të paktën 5 
vitesh. Paralelisht, duhet të zhvillohet edhe një Plan Kombëtar për Parandalimin e 
Mbeturinave. 

Duke pasur parasysh situatën aktuale të Menaxhimit të Mbeturinave në vend; duhet 
dhënë një përgjigje praktike pyetjes në vijim: "Çfarë duhet të pret Kosova nga një Program 
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për Parandalimin e Mbeturinave?". Shmangia e deponimit të mbeturinave është një 
përgjigje e arsyeshme dhe një arsye shumë e rëndësishme në përpjekje për zbatimin e një 
programi për parandalimin e mbeturinave, me përfitime të shumëfishta për të gjithë 
ciklin e menaxhimit të mbeturinave (grumbullimi, transportimi, dhe kohëzgjatja e 
shfrytëzimit të deponive etj). Kjo është në përputhje me vizionin që ka qenë i miratuar në 
Strategjinë Kombëtare, përkatësisht "Vizioni për menaxhimin e mbeturinave në Republikën 
e Kosovës bazohet në konceptin - krijimi i më pak mbeturinave për deponim". 

Duke marrë parasysh se prioritet i Komunave të Kosovës është së pari mbledhja e 
mbeturinave të gjeneruara në territorin e tyre (duke përfshirë këtu si zonat urbane ashtu 
edhe ato rurale), si dhe zhvillimi i infrastrukturës themelore të nevojshme për 
menaxhimin e mbeturinave, mund të themi se është e parakohshme dhe e pakuptimtë që 
në këtë kohë të zbatohen masat dhe tarifat e rrepta/strikte për të parandaluar krijimin e 
mbeturinave. Në këtë drejtim dhe në mënyrë që të fillojë ndryshimi i mentalitetit të 
qytetarëve drejt gjenerimit të mbeturinave, Fushata të mirë organizuara dhe me synim 
të qartë duhet së pari të planifikohen dhe mandej te implementohen. 

Në Tabelën e mëposhtme janë paraqitur veprimet e propozuara. 

Tabela 6: Veprimet e Propozuara për parandalimin e mbeturinave  

Veprimet Materiali i 
targetuar Grupi i targetuar Masat promovuese 

(treguese) 

Kompostimi në shtëpi  
Mbeturinat 

ushqimore dhe 
nga kopështi  

Shtëpitë individuale ose 
komplekset e banimit në 

nivel komunal 

Subvencionimi në 
blerjen e shportave  

Kompostimi në 
komunitet  

Mbeturinat 
ushqimore dhe 

nga kopështi  

Shtëpitë, lagjet, 
hapësirat e gjelbra 

publike dhe kopshtet  

Krijimi i web-faqes 
në internet  

Promovimi i kthimit 
dhe ripërdorimit të 
Produkteve të Paketimit 

Mbeturinat nga 
paketimet  

Konsumatorët, 
supermarketet, 

restorantet, hotelet 

Fushatat e 
informimit  

Promovimi i reduktimit 
në përdorimin e qeseve 
plastike për një 
përdorim 

Plastikë dhe 
lëtër  

Konsumatorët, shitësit 
(tregjet, dyqanet, 

supermarketet)  

Shpërndarja falas e 
çantave të ri-
përdorshme   

6.2 Mbledhja e mbeturinave dhe transportimi   

Grumbullimi dhe transportimi i mbeturinave konsiderohet të ketë rëndësi të veçantë pasi 
që opsionet e përzgjedhura për secilën fazë të menaxhimit të mbeturinave janë në 
përputhje me nevojat dhe kufizimet e aktiviteteve të caktuara. Me fjalë të tjera, 
teknologjia e trajtimit të mbeturinave varet nga skema e mbledhjes/grumbullimit 
që do të përzgjidhet. 

Strategjia e detajuar mbi menaxhimin e mbeturinave propozuar për Kosovën parashikon 
arritjen e objektivave të mëposhtme për grumbullimin e mbeturinave: 

 Shkalla e qasjes në shërbimet sanitare prej 90% në 2020 dhe 100% në 2024; 
 Mbledhje të ndarë të mbeturinave duke arritur 50% në vitin 2020; 
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 Mbledhje të ndarë të mbeturinave biodegraduese duke arritur rreth 10% në nivel 

kombëtar; 
 Modernizimi i sistemeve të grumbullimit të mbeturinave dhe sistemeve të 

transportimit të mbeturinave. 

Përveç kësaj, për qëllimet e Master Planit ekzistues, konsiderohet se, më 2024, do të 
grumbullohen 100% të mbeturinave. 

Tabela e mëposhtme tregon sasitë e mbeturinave të ngurta komunale që duhet të 
grumbullohen në Kosovë në dy vitet e synuara (2020 dhe 2024). 

Tabela 7: Sasitë e projektuara mbi gjenerimin e mbeturinave të ngurta komunale (ton/vit) 

Origjina 
2020 2024 

Zonat 
urbane  

Zonat 
rurale Totali Zonat 

urbane 
Zonat 
rurale Totali 

Zona 1 – Prishtinë 91,562 23,839 115,40
1 101,929 36,805 138,73

4 
Zona 2 – Pejë 25,838 18,263 44,101 28,763 23,254 52,018 

Zona 3 – Mitrovicë 40,621 13,367 53,988 45,220 19,441 64,662 

Zona 4 – Prizren 50,935 29,969 80,904 56,702 39,111 95,813 

Zona 5 – Gjilan 26,720 13,343 40,063 29,745 17,864 47,609 

Zona 6 – Ferizaj 24,980 14,039 39,019 27,807 18,447 46,254 

Zona 7 – Gjakovë 16,486 5,479 21,965 18,352 7,951 26,303 

Totali  277,142 118,299 395,44
1 

308,51
8 

162,87
5 

471,39
3 

Analiza e opsioneve teknike për grumbullimin e mbeturinave është kryer nga një 
pikëpamja cilësore, bazuar në situatën aktuale në vend, objektivave dhe synimet që duhet 
të arrihen, duke marrë parasysh dokumentet ekzistuese teknike në nivelin Evropian. 
Analiza kualitative e opsioneve teknike për grumbullimin e mbeturinave (të përziera dhe 
të veçanta/ndara) është kryer duke përcaktuar sasinë/kuantifikuar performancën e 
secilit opsion që ka në funksion kriteret e mëposhtme: 

• financiare; 
• mbrojtjen e mjedisit; 
• pranimin/pëlqimin social; 
• pajtueshmëria me legjislacionin në fuqi. 

6.2.1 Mbledhja e mbeturinave të mbetura  

Duke pasur parasysh situatën aktuale në Kosovë, opsioni i propozuar përbëhet nga: 

 Grumbullimi i bazuar në sistemin “derë më derë” për familjet individuale në zonat 
urbane dhe në zonat rurale, ku ky sistem është implementuar tashmë; 

 Grumbullimi përmes sistemeve duke përdorur pikat e grumbullimit kryesisht me anë 
të kontenjerëve me kapacitet prej 1,1 m3 për zonat e blloqeve të banesave, si në zonat 
urbane ashtu dhe në zonat rurale ku qasja është e vështirë. 
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Kontejnerët duhet të vendosen në atë mënyrë që një kontenjerë të shfrytëzohet nga 
maksimum 125 banorë. 

Në Tabelën në vijim janë paraqitur kërkesat për shportat/kontenjerët e grumbullimit të 
mbeturinave të mbetura për dy vitet e synuara. 

Tabela 8: Kërkesat për shportat për grumbullimin e mbeturinave të mbetura 

Origjina 

2020 2024 

Shtëpitë 
individuale në 
zonat urbane 

(nr. i 
shportave me 

120 litra) 

Blloqet e 
banesave në 
zonat urbane 

(nr. i 
kontenjerëve 
me kapacitet 
prej 1,1m3) 

Zonat 
rurale (nr. 

i 
shportave 
me 120 lt) 

Shtëpitë 
individuale 

në zonat 
urbane (nr. 
i shportave 
me120 lt) 

Blloqet e 
banesave në 
zonat urbane 

(nr. i 
kontenjerëve 
me kapacitet 
prej 1,1m3) 

Zonat 
rurale (nr. 

i 
shportave 
me 120 lt) 

Zona 1 - Prishtinë 14,439 1,507 38,092 15,361 1,604 37,345 

Zona 2 – Pejë 4,075 426 24,068 4,335 453 23,596 

Zona 3 – Mitrovicë 6,406 670 20,122 6,815 712 19,727 

Zona 4 – Prizren 8,032 839 40,479 8,545 892 39,685 

Zona 5 – Gjilan 4,214 440 18,489 4,483 468 18,126 

Zona 6 – Ferizaj 3,939 412 19,092 4,191 438 18,718 

Zona 7 – Gjakovë 2,600 272 8,229 2,766 289 8,068 

I tërë Vendi 43,705 4,566 168,571 46,496 4,856 165,265 

 

6.2.2 Mbledhja e mbeturinave të riciklueshme  

Si përfundim të analizës së kryer, opsioni më i mirë është mbledhja/grumbullimi përmes 
sistemit përmes pikave të grumbullimit në rrugë, kryesisht për shkak të avantazheve 
ekonomike. Lidhur me numrin e kategorive për mbledhjen e ndarë të mbeturinave të 
riciklueshme, janë këto opsione: 

1. Mbledhja për katër apo disa kategori: mbeturinat nga qelqi - per ngjyra të veçanta apo 
të përziera, mbeturinat nga letra dhe kartoni, mbeturinat plastike, mbeturinat nga 
metali; 

2. Mbledhja për tri kategori: mbeturinat nga qelqi, mbeturinat nga letra dhe kartoni dhe 
mbeturinat plastike bashkë me mbeturinat nga metali; 

3. Mbledhja për 2 kategori: mbeturinat nga qelqi, mbeturinat nga letra dhe kartoni së 
bashku me mbeturinat plastike dhe mbeturinat nga metali; 

4. Mbledhja e mbeturinave të riciklueshme në një kontenjer të vetëm (një kategori). 

Është e qartë se nga këndvështrimi ekonomik, opsioni më i mirë është opsioni i fundit, ku 
të gjitha mbeturinat e riciklueshme grumbullohen në një kontenjer të vetëm. Megjithatë, 
ky opsion nuk siguron kërkesat e cilësisë teknike për materialet që do të riciklohen dhe, 
në këtë mënyrë, nuk mund të sigurohet arritja e objektivave të riciklimit. Për më tepër, 
grumbullimi i përzier i mbeturinave nga qelqi me llojet e tjera të mbeturinave shkakton 
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probleme gjatë klasifikimit në impiantet për ndarje të mbeturinave, si nga pikëpamja e 
shëndetit dhe sigurisë, ashtu dhe në qëndrushmërinë e shiritit transportues. 

Opsioni i propozuar për grumbullimin e mbeturinave të riciklueshme në vend, konsiston 
në grumbullimin e mbeturinave përmes sistemeve nëpër pikat e grumbullimit. 
Grumbullimi do të kryhet në dy kategori: mbeturinat nga qelqi, dhe letra/kartoni së 
bashku me mbeturinat plastike dhe ato nga metali. Për shkak të sasive të ulëta të 
mbeturinave nga qelqi që gjenerohen në zonat rurale dhe duke marrë parasysh kostot e 
operimit, është propozuar që së pari të zbatohet grumbullimi i ndarë i qelqit në një sasi 
më të vogël me 3-10 kontejnerë për grumbullimin e qelqit në secilën prej komunave 
rurale. 

Pikat e grumbullimit të mbeturinave të riciklueshme, do të vendosen si vijon: 

• Një pikë grumbullimi për çdo 240 banorë për shtëpitë/familjet individuale në zonat 
urbane; 

• Një pikë grumbullimi për çdo 125 banorë për ndërtesat banesore në zonat urbane; 

• Një pikë grumbullimi për çdo 300 banorë në zonat rurale. 

Tabela 9: Kërkesa e shportave për grumbullimin e mbeturinave të riciklueshme 

Origjina 

2020 2024 
Shtëpitë 

individuale 
në zonat 
urbane 

(numri i 
kontenjer.) 

Blloqet e 
banesave në 
zonat urbane 

(numri i 
kontenjerëve) 

Zonat rurale 
(numri i 

kontenjerëve) 

Shtëpitë 
individuale 

në zonat 
urbane 

(numri i 
kontenjer.) 

Blloqet e 
banesave në 
zonat urbane 

(numri i 
kontenjerëve) 

Zonat rurale 
(numri i 

kontenjerëve) 

Zona 1 – Prishtinë 313 1,507 813 333 1,604 797 
Zona 2 – Pejë 89 426 514 94 453 504 

Zona 3 – Mitrovicë 140 670 430 148 712 421 

Zona 4 – Prizren 175 839 864 186 892 847 

Zona 5 – Gjilan 92 440 395 98 468 387 

Zona 6 – Ferizaj 86 412 408 91 438 400 

Zona 7 – Gjakovë 57 272 176 60 289 173 

I tërë Vendi 952 4,566 3,600 1,010 4,856 3,529 
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Tabela 10: Kërkesa e shportave për grumbullimin e mbeturinave nga qelqi 

Origjina 

2020 2024 
Shtëpitë 

individuale 
në zonat 
urbane 

(numri i 
kontenjer.) 

Blloqet e 
banesave në 
zonat urbane 

(numri i 
kontenjerëve) 

Zonat rurale 
(numri i 

kontenjerëve) 

Shtëpitë 
individuale 

në zonat 
urbane 

(numri i 
kontenjer.) 

Blloqet e 
banesave në 
zonat urbane 

(numri i 
kontenjerëve) 

Zonat rurale 
(numri i 

kontenjerëve) 

Zona 1 – Prishtinë 19 48 28 31 76 28 
Zona 2 – Pejë 6 14 18 9 22 18 

Zona 3 – Mitrovicë 9 22 16 14 34 16 

Zona 4 – Prizren 11 27 30 17 42 30 

Zona 5 – Gjilan 6 14 14 9 23 14 

Zona 6 – Ferizaj 6 13 14 9 21 14 

Zona 7 – Gjakovë 4 9 6 6 14 6 

I tërë Vendi 61 147 126 95 232 126 

6.2.3 Mbledhja e mbeturinave biodegraduese  

Opsioni i propozuar për mbledhjen/grumbullimin e ndarë të mbeturinave biodegraduese 
i referohet sistemeve ku shfrytëzohen kontenjerët me kapacitet prej 1,1m3. Pritet që pjesa 
më e madhe e sasisë së mbeturinave të gjenerohen nga prodhuesit më të mëdhenj të 
mbeturinave biodegraduese siq janë restorantet, tregjet publike, hotelet, etj 

Tabela 11: Kërkesa e shportave për grumbullimin e mbeturinave biodegraduese 

Origjina 
2020 2024 

Zonat urbane 
(numri i 

kontenjerëve) 

Zonat rurale (numri 
i kontenjerëve) 

Zonat urbane (numri i 
kontenjerëve) 

Zonat rurale 
(numri i 

kontenjerëve) 

Zona 1 – Prishtinë 105 79 179 119 
Zona 2 – Pejë 31 50 51 75 

Zona 3 – Mitrovicë 48 42 80 63 

Zona 4 – Prizren 59 83 100 126 

Zona 5 – Gjilan 31 38 53 58 

Zona 6 – Ferizaj 30 40 49 60 

Zona 7 – Gjakovë 20 17 33 26 

I tërë Vendi 324 349 545 527 

6.2.4 Nevoja për shporta/kontenjerë shtesë  

Tabela e mëposhtme paraqet numrin e përgjithshëm të shportave/kontenjerëve që janë 
të domosdoshme në secilën zonë të menaxhimit të mbeturinave, me qëllim të zbatimit të 
sistemit të propozuar për grumbullimin e mbeturinave, si dhe numrin e shportave shtesë 
që duhet siguruar me qëllim të zbatimit të sistemit, me kusht që një numër i 
konsiderueshëm i shportave tashmë ekzistojnë. 
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Tabela 12: Kërkesa e shportave për grumbullimin e mbeturinave 5 

 2020 
 Kapaciteti i nevojshëm Kapaciteti në dispozicion Kapaciteti i nevojshëm shtesë 

 120 L 1100 L 1500 L 120 L 240 L 1100 L Të 
tjera 120 L 1100 L 1500 L 

Zona 1 – Prishtinë 52,531 4,324 30 2,040 30 1,614 600 50,461 2,710 0 
Zona 2 – Pejë 28,143 1,537 13 3,900  210 9 24,243 1,327 4 
Zona 3 – Mitrovicë 26,528 2,000 15   398 68 26,528 1,602 0 
Zona 4 – Prizren 48,511 2,862 20 180  420  48,331 2,442 20 
Zona 5 – Gjilan 22,703 1,438 10  2,700 330  20,003 1,108 10 
Zona 6 – Ferizaj 23,031 1,388 10 3,055 660 215 5 19,316 1,173 5 
Zona 7 – Gjakovë 10,829 814 7   138 28 10,829 676 0 

I tërë Vendi 212,276 14,363 105 9,175 3,390 3,325 170 199,711 11,038 39 
 2024 
 Kapaciteti i nevojshëm Kapaciteti në dispozicion Kapaciteti i nevojshëm shtesë 
 120 L 1100 L 1500 L 120 L 1100 L 1500 L 120 L 1100 L 1500 L 
Zona 1 – Prishtinë 52,706 4,636 66 52,531 4,324 50 175 312 16 
Zona 2 – Pejë 27,931 1,633 25 28,143 1,537 13 0 96 12 
Zona 3 – Mitrovicë 26,542 2,135 31 26,528 2,000 57 14 135 0 
Zona 4 – Prizren 48,230 3,048 45 48,511 2,862 20  186 25 
Zona 5 – Gjilan 22,609 1,534 23 22,703 1,438 10  96 13 
Zona 6 – Ferizaj 22,909 1,479 23 23,031 1,388 10  91 13 
Zona 7 – Gjakovë 10,834 870 13 10,829 814 23 5 56 0 

I tërë Vendi 211,761 15,335 226 212,276 14,363 183 194 972 79 

5 Vini re: konsiderohet se 40% e shportave në dispozicion nuk do të përdoren më për shkak të dëmtimit ose skadimit të kohëzgjatjes së përdorimit  
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6.2.5 Nevojat e transportit  

6.2.5.1 Kërkesat për kamionë  

Duke marrë parasysh situatën ekzistuese në lidhje me disponueshmërinë e kamionëve 
është propozuar që të përdoren këto lloje të kamionëve: 

• kamionë me kapacitet prej 16m3 në qytetin e Prishtinës në zonat urbane me 
ndërtesa shumëkatëshe për grumbullimin e mbeturinave të mbetura dhe 
mbeturinave të riciklueshme  

• kamionë me kapacitet prej 12m3 në zonat e tjera urbane me ndërtesa 
shumëkatëshe për grumbullimin e mbeturinave të mbetura dhe mbeturinave të 
riciklueshme 

• kamionë me kapacitet prej 5m3 në zonat urbane me shtëpi individuale dhe në 
zonat rurale për grumbullimin e mbeturinave të mbetura, organike dhe 
mbeturinave të riciklueshme  

• kamionë të hapur me kapacitet prej 10m3 të pajisur me vinç për kategorinë e 
mbeturinave nga qelqi në rast se përdoren kontejnerët bell për grumbullimin e 
xhamit/qelqit 

Përzgjedhja e automjeve është bërë duke marrë parasysh opsionin më të mirë në 
dispozicion, koston dhe anën funksionale, nevojat e grumbullimit ditorë dhe për të 
ardhmen, qasjen dhe manovrimin në stacionet transferuese / në objektet e menaxhimit 
të mbeturinave. 

Tabela e mëposhtme paraqet numrin e kamionëve që nevojiten për transportimin e 
mbeturinave në çdo zonë të menaxhimit të mbeturinave. Llogaritjet analitike janë 
paraqitur në Shtojcën I KAPITULLI 5. Vihet re se në zonat ku frekuenca e grumbullimit të 
mbeturinave është 3 herë në javë supozohet se i njëjti kamion do të përdoret si për 
grumbullimin e mbeturinave të mbetura ashtu dhe për grumbullimin e mbeturinave të 
riciklueshme/ biodegraduese (në ditë të ndryshme). Edhe në zonat rurale, ku 
grumbullimi i mbeturinave bëhet një herë në javë, konsiderohet se shfrytëzohen të njejtët 
kamionët që shërbejnë zonat urbane. 
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Tabela 13: Kamionët e nevojshëm për grumbullimin e mbeturinave  

Origjina 

2020 2024 
Numri i 

kamionëve 
kompaktor 

me kapacitet 
prej 16 m3  

Numri i 
kamionëve 

kompaktor me 
kapacitet prej 

12 m3  

Numri i 
kamionëve 

kompaktor me 
kapacitet prej  

5 m3  

Numri i 
kamionëve 

me kapacitet 
prej 

10 m3 

Numri i 
kamionëve 
kompaktor 

me kapacitet 
prej 16 m3  

Numri i 
kamionëve 

kompaktor me 
kapacitet prej  

12 m3  

Numri i 
kamionëve 

kompaktor me 
kapacitet prej  

5 m3  

Numri i 
kamionëve 

me 
kapacitet 

prej 10 m3  
Zona 1 – Prishtinë 9 5 67 3 11 5 68 4 
Zona 2 – Pejë  5 42 1  5 42 2 

Zona 3 – Mitrovicë  8 36 2  8 36 2 

Zona 4 – Prizren  10 71 2  11 70 3 

Zona 5 – Gjilan  5 33 1  5 33 1 

Zona 6 – Ferizaj  5 34 1  5 34 1 

Zona 7 – Gjakovë  4 14 1  4 15 1 

I tërë Vendi 9 42 297 11 11 43 298 14 
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6.2.5.2 Nevoja për kamionë shtesë  

Tabela e mëposhtme paraqet numrin e përgjithshëm të kamionëve që janë të 
domosdoshëm në secilën zonë të menaxhimit të mbeturinave, me qëllim të zbatimit të 
sistemit të propozuar për grumbullimin e mbeturinave si dhe numrin e kamionëve shtesë 
që duhet siguruar me qëllim të zbatimit të sistemit, me kusht që një numër i 
konsiderueshëm i kamionëve tashmë ekzistojnë. Konsiderohet se 10% e kamionëve në 
dispozicion nuk do të përdoren më për shkak të dëmtimit/amortizimit ose skadimit të 
kohëzgjatjes së përdorimit. 

Tabela 14: Kërkesa e kamionëve për grumbullimin e mbeturinave  

Origjina 

2020 2024 
Kapaciteti 

i 
nevojshëm 

(m3) 

Kapaciteti 
në 

dispozicion 
(m3) 

Kapaciteti i 
nevojshëm 
shtesë (m3) 

Kapaciteti i 
nevojshëm 

(m3) 

Kapaciteti në 
dispozicion 

(m3) 

Kapaciteti i 
nevojshëm 
shtesë (m3) 

Zona 1 - Prishtinë 559 288 271 606 559 47 
Zona 2 – Peje 285 89 196 285 285 0 

Zona 3 – Mitrovicë 296 36 260 291 296 0 

Zona 4 – Prizren 495 277 218 507 495 12 

Zona 5 – Gjilan 235 0 235 240 235 5 

Zona 6 – Ferizaj 240 36 204 245 240 5 

Zona 7 – Gjakovë 133 0 133 133 133 0 

I tërë Vendi 2,243 726 1,517 2,307 2,233 69 

Tabela në vijim paraqet një propozim tregues mbi llojet e kamionëve që duhet siguruar 
në secilën zonë, bazuar edhe në pajisjet në dispozicion për 2020. 

Tabela 15: Kërkesa e kamionëve për mbledhjen e mbeturinave 

 16 m3 12 m3 5 m3 10 m3 

Zona 1 – Prishtinë 5 3 29 1 
Zona 2 – Pejë  3 30 1 

Zona 3 – Mitrovicë  5 36 2 

Zona 4 – Prizren  4 32 1 

Zona 5 – Gjilan  5 33 1 

Zona 6 – Ferizaj  2 34 1 

Zona 7 – Gjakovë  4 15 1 

I tërë Vendi 5 26 209 8 

Në 2024, nevojat shtesë janë minimale (2 kamionë me kapacitet prej 16m3, 1 kamion me 
kapacitet prej 12m3 dhe 5 kamionë me kapacitet prej 5m3) që korrespondon me 69 m3. 
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6.3 Stacionet transferuese  

Në Kosovë ekzistojnë tri stacione transferuese (në Ferizaj, Gjakovë dhe Drenas). Edhe pse 
stacionet transferuese të mbeturinave ndihmojnë në zvogëlimin e ndikimeve nga 
qarkullimi i kamionëve nëpër deponi, përsëri mund të shkaktojnë rritjen e trafikut në 
zonën e tanishme ku janë të vendosura. Nëse nuk lokohen, projektohen dhe operohen siç 
duhet, mund të shkaktojnë probleme për banorët që jetojnë pranë tyre. Efektiviteti i 
kostos gjithashtu ndryshon: stacionet transferuese në përgjithësi bëhen ekonomikisht të 
qëndrueshme kur distance transportuese deri në deponi është më e madhe se 25-35 km.6  

Në Master Planin e tanishëm, rrjeti i stacioneve transferuese konsiderohet i mjaftueshëm 
në lidhje me vendndodhjen. Dy nga tre stacionet transferuese kanë urgjentisht nevojë për 
përmirësim. Tabela në vijim paraqet rekomandimet për secilin stacion transferues në 
Kosovë. 

Tabela 16: Rekomandimet për stacionet transferuese ekzistuese  

ST Rekomandime  Përshkrimi i shkurtër i punëve  

Ferizaj 
Përmirësim, 
monitorim mjedisor  

• Sistemi i Monitorimit Mjedisor 
• Furnizim me pajisje të reja për ST (kontejnerë / 

buldozer / ngarkues / kontenjerë për ngjeshje - 
kompresim) 

• Riparimi i objekteve ekzistuese (gardhi, porta, 
grumbullimi/dreanzhimi i kullimeve etj.) 

• Ndërtimi i infrastrukturës për menaxhimin e 
kategorive të veçanta të mbeturinave (të rrezikshme, 
në sasi të mëdha etj) 

• Peshore të re dixhitale 

Gjakovë 
Përmirësim, 
monitorim mjedisor 

• Sistemi i Monitorimit Mjedisor 
• Furnizim me pajisje të reja për ST (kontejnerë / 

buldozer / ngarkues / kontenjerë për ngjeshje - 
kompresim) 

• Riparimi i objekteve ekzistuese (gardhi, 
grumbullimi/dreanzhimi i kullimeve, rruga lidhëse 
etj.)  

• Ndërtimi i infrastrukturës për menaxhimin e 
kategorive të veçanta të mbeturinave (të rrezikshme, 
nga thertoret etj) 

• Peshore të re dixhitale 
• Largimi i pastruesve/lypësve nga terreni - 

kompensimi  

Drenas 
Përmirësim, 
monitorim mjedisor 

• Sistemi i Monitorimit Mjedisor 
• Furnizim me pajisje të reja për ST: bunker / 

kontejnerë për ngjeshje - kompresim 

 

6 Stacionet Transferuese të Mbeturinave: Udhëzues për vendimmarrje, US EPA 
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6.4 Riciklimi dhe trajtimi i mbeturinave  
 

Dizajni i një skeme për riciklimin dhe trajtimin e mbeturinave varet shumë nga objektivat 
që duhet të përmbushen nga vendi/shteti në kuadër të kornizës legjislative dhe nga 
situata aktuale që mbizotëron. Në mënyrë që të përmbushen objektivat, shfaqen këto 
detyrime:  

 Nevoja për krijimin e një skeme të veçantë për grumbullimin e materialeve "të 
thata" të riciklueshme siq jane: letra, qelqi, metalet dhe plastika; 

 Nevoja për krijimin e një skeme të veçantë për grumbullimin e mbeturinave 
organike, përkatësisht mbeturinat e kuzhinës, mbeturinat nga kopshti dhe 
mbeturinat nga tregjet; 

 Nevoja për trajtimin e mbeturinave të grumbulluara nga kategoritë e ndryshme, 
para deponimit të tyre. 

Përzgjedhja e skemës së duhur për riciklimin dhe trajtimin e mbeturinave është bërë duke 
përdorur veglën “WASTE-C-CONTROL” / "KONTROLLI-C-MBI MBETURINAT". Vegla 
softëareike/programuese WASTE-C-CONTROL ndihmon vendimmarrësit për të 
dizajnuar dhe vlerësuar sistemet e ndryshme të menaxhimit të integruar të mbeturinave, 
nga niveli i gjenerimit të mbeturinave deri në nivelin e trajtimit dhe deopnimit të 
mbeturinave, në bazë të kostos dhe emetimeve të Gazit Serë (GS i përgjithshëm). 
Përveç kësaj, vlerësimi është zgjeruar edhe në ndikimet mjedisore shtesë, siq është 
gjenerimi i ndotësve të ajrit. Vegla/metoda ka dy funksione objektive: a) Vlerën Neto të 
tanishme të sistemit për periudhën kohore mbi 20 vite (kriteri apo objektiva monetare) 
dhe b) emetimet ekuivalente të CO2 (kriteri apo objektiva mjedisore). 7 

Modeli mbi të cilin është bazuar Vegla, është zhvilluar si një model i programimit 
matematikor multi-objektiv. Siq tregon edhe vetë emërtimi, optimizimi multi-objektiv 
(ose optimizimi multi-kriterësh) përfshin optimizimin në prani të më shumë se një 
(zakonisht kontradiktore) funksioneve objektive (kritereve). Dallimi kryesor në mes të 
optimizimit me një objektivë të vetme dhe atij multi-objektiv është që në rastin e dytë, 
zakonisht nuk ka zgjidhje të vetme optimale, por një grup të alternativave të mira në 
mënyrë të barabartë me kompromise të ndryshme, të njohura gjithashtu si zgjidhje 
Pareto-optimale (ose jo-dominuese ose efikase). 

Janë krijuar dy skenarë për secilën zonë: 

Skenari 1: Sistemi i grumbullimit me tri shporta: Ky sistem përfshin tri shporta: një 
shportë për metale, xham, letër dhe plastikë, një shportë për mbeturinat organike dhe një 
shportë për mbeturinat e tjera. Mundësitë teknologjike per trajtimin e këtyre kategorive 
janë: 

7  Vegla WASTE-C-CONTROL (http://www.epem.gr/waste-c-control) është zhvilluar nën 
programin LIFE të BE-së “Opsionet e Menaxhimit të Mbeturinave për Kontrollin e Emetimeve të 
Gazrave Serë” LIFE09 ENV/GR/000294 
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 Objektet për Riciklimin e Materialeve. Opsionet e ekzaminuara përfshijnë tre 

lloje të MRF/ORM: intensitet të ulët mekanik dhe më shumë aksione të 
grumbullimit me dorë, intensitet mesatar mekanik dhe intensitet të lartë mekanik 

 Objektet për Trajtim Biologjik. Opsionet e ekzaminuara përfshijnë dy grupe të 
proceseve që ndahen më tej në 5 lloje të opsioneve: 

o Grupi 1 – Sistemet e Kompostimit: 
 Sistemi për Kompostim të hapur (Kompostimi me vijë të hapur) 
 Kompostimi me vijë të mbuluar 
 Kompostimi në tunel 
 Kompostimi në kuti 
 Kompostimi në halla të mbyllura (ndarje) 

o Grupi 2 – Sistemet me Tretje Anaerobike  
 Tretje Anaerobike (TA) në të thatë, pasuar me kompostim me vijë 

të hapur  
 Tretje Anaerobike në të thatë, pasuar me kompostim me vijë të 

mbuluar 
 TA e lagësht, pasuar me me kompostim me vijë të hapur 
 TA e lagësht, pasuar me kompostim me vijë të mbuluar 
 TA tërësisht e thatë, ose Fermentim i thatë  

 Objektet për Trajtim Mekaniko-Biologjik: pjesa tjetër e mbeturinave që është 
grumbulluar në shportat e mbeturinave të përziera do të trajtohet në MBT/OTM. 
Ky opsion është shqyrtuar vetëm për zonën e mbeturinave të Prishtinës, ku prodhimi 
i mbeturinave është në sasi më të mëdha. Opsionet e përfshira në analizë përbëhen 
nga 18 lloje të ndryshme të konfigurimit MBT/OTM. 

Skenari 2: Sistemi i grumbullimit me katër shporta: Ky sistem përfshin katër shporta: 
një shportë për metale, qelq, letër dhe plastikë (shportë për mbeturinat e përziera të 
riciklueshme), një shportë për mbeturinat organike dhe një shportë për mbeturinat e 
tjera, ndërsa shporta shtesë është për grumbullimin e ndarë të qelqit/xhamit. Edhe pse 
disa mbeturina nga xhami mund të gjenden në "shportën për mbeturinat e përziera të 
riciklueshme ", pjesa më e madhe e sasisë së qelqit do të gjendet në shportën e përcaktuar 
për qelq, duke rritur pastërtinë dhe vlerën e saj pas shitjes. 

Opsionet teknologjike për trajtimin e këtyre kategorive/llojeve të mbeturinave të 
përshkruara në Skenarin 1, që xhami i grumbulluar në "shportën për mbeturinat nga 
xhami", thjesht do të ruhet në MRF/ORM dhe nuk kërkohet ndonjë përpunim i mëtejshëm. 

Dy skenarët e prezantuar si më lartë, ku aplikohen për secilën zonë në Kosovë, me 
përdorimin e Veglës “Waste-C-Control” dhe grafikun Pareto të krijuar për secilin skenar, 
dhe secilën zone në veçanti. 

Infrastruktura e nevojshme për zona është paraqitur në Tabelën e mëposhtme: 
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Tabela 17: Kapaciteti dhe Infrastruktura e nevojshme, për zonën 

 Kapaciteti, në ton për 2024 
Lloji i 

investimit 
Zona 1 - 

Prishtinë 
Zona 2 - 

Pejë 
Zona 3 - 

Mitrovicë 
Zona 4 -
Prizren 

Zona 5 
- Gjilan 

Zona 6 - 
Ferizaj 

Zona 7 - 
Gjakovë 

Objekti për 
Riciklimin e 
Materialeve 

25,000 9,200 

11,800 
(3,200 ton në 

Veri të 
Mitrovicës & 
8,600 ton në 
p.jugore të 
Mitrovicës) 

16,200 8,500 8,200 5,000 

Impianti për 
Kompostim  - 2,700 

3,600 
(1,100 ton në 

Veri të 
Mitrovicës & 
2,500 ton në  
p.jugore të 
Mitrovicës) 

5,000 2,500 2,500 1,000 

Impianti për 
Tretje 
Anaerobike  

7,500 - - - - - - 

Impianti për 
Trajtimin 
Mekaniko- 
Biologjik  

110,000 - - - - - - 

Deponitë 58,604 44,536 

54,963 
(14,873 ton në 

Veri të 
Mitrovicës & 

40,090 ton në 
p.jugore të 
Mitrovicës) 

82,455 40,692 39,516 22,586 

 

6.4.1 Riciklimi dhe produktet tjera për zonë bazuar në rezultatet Model 

Normat e arritura të riciklimit (nga përpunimi i materialeve në MRF/ORM dhe në 
MBT/TMB në Prishtinë), janë paraqitur si më poshtë: 

Tabela 18: Normat e arritura të riciklimit, për zonën 

 Prishtinë Ferizaj Gjakovë Mitrov.V. Pejë Mitrov.J. Gjilan Prizren TOTALI 
Letër   52% 43% 43% 43% 43% 43% 43% 43% 45,7% 
Xham   56% 48% 48% 48% 48% 48% 48% 48% 50,4% 
Metal   83% 61% 61% 61% 61% 61% 61% 61% 67,3% 

Plastikë 62% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 42,9% 

 

Prodhimi i kompostit, CLO dhe energjisë për zonën janë paraqitur në Tabelën e 
mëposhtme: 
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Tabela 19: prodhimi i kompostit/CLO dhe energjisë, për zonën 

  Feriz. Gjakovë Mit.V  Mit.J Pejë Gjilan Prizren Prishti
në TOTAL 

Komposti 1,327 531 584 1,327 1,433 1,327 2,655 3,267 12,452 

CLO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,428 14,428 
Energjia 

nga 
biogazi, 
MËh/v 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,284 17,284 

 

 

 

 

6.5 Deponimi - Deponitë sanitare 
 

Në Kosovë aktualisht ekzistojnë 7 deponi. Përfundimi kryesor është se të gjitha deponitë 
kanë nevojë urgjente për përmirësim/rehabilitim dhe në disa raste është i nevojshëm 
edhe zgjerimi i tyre. Në Tabelën në vijim paraqiten rekomandimet për secilën deponi në 
vend. 
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Tabel 20: Rekomandimet për deponitë ekzistuese 

Deponitë  Rekomandimet  Përshkrimi i shkurtër i punëve  

Prishtinë  
Zgjerimi, përmirësimi/rehabilitimi, trajtimi i 
kullimeve, menaxhimi i biogazit, monitorimi 
mjedisor 

• Vendosja dhe përgatitja e qelizës/kasetës së re të deponisë mbi vëllimin 
ekzistues të mbeturinave 

• Largimi i sasisë së kullimeve 
• Infrastruktura për menaxhimin e kullimeve 
• Infrastruktura për menaxhimin e gazit të deponisë 
• Sistemi për Monitorimin Mjedisor 
• Furnizim me pajisje të reja për deponi (Kompaktor / buldozer / ngarkues) 
• Riparimi i objekteve ekzistuese (gardhi, rruga etj.) dhe ndërtimi i objekteve 

të reja të nevojshme (ndërtesat administrative, lavanderi të gomave, etj.) 
• Ndërtimi i infrastrukturës për menaxhimin e kategorive të veçanta të 

mbeturinave (të rrezikshme, mbeturinat nga thertoret etj) 
• Peshore të re / shtesë  

Gjilan Përmirësimi/rehabilitimi, trajtimi i kullimeve, 
menaxhimi i biogazit, monitorimi mjedisor 

• Infrastruktura për trajtimin e kullimeve 
• Infrastruktura për menaxhimin e gazit të deponisë (edhe ventilim pasiv) 
• Sistemi për monitorimin mjedisor 
• Riparimi i objekteve ekzistuese (gardhi, rruga etj.) dhe ndërtimi i objekteve 

të reja të nevojshme (ndërtesat administrative, lavanderi të gomave, etj.) 
• Furnizim me pajisje të reja për deponi (Kompaktor / buldozer / ngarkues) 
• Largimi i pastruesve/lypësve nga terreni - kompensimi 
• Pëshore të re dixhitale  
• Izolimi Vizuel  

Prizren 

Zgjerimi i deponisë në zonën pranë është zgjidhja e 
vetme në dispozicion për të ardhmen e afërt. 
Përmirësimi/rehabilitimi, trajtimi i kullimeve, 
menaxhimi i biogazit, monitorimi mjedisor 

• Infrastruktura për trajtimin e kullimeve 
• Infrastruktura për menaxhimin e gazit të deponisë (edhe ventilim pasiv) 
• Sistemi për monitorimin mjedisor  
• Ndërtimi i objekteve ndihmëse (ndërtesat administrative, lavanderi të 

gomave, etj.) 
• Furnizim me pajisje të reja për deponi (Kompaktor / buldozer / ngarkues) 
• Largimi i pastruesve/lypësve nga terreni - kompensimi 
• Pëshore të re dixhitale  
• Izolimi Vizuel 
• Studimi për zgjerimin e mundshëm të deponisë 
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Deponitë  Rekomandimet  Përshkrimi i shkurtër i punëve  

Podujevë 
Përmirësimi, trajtimi i kullimeve, menaxhimi i 
biogazit, monitorimi mjedisor, lidhja me rrjetin e 
energjisë elektrike 

• Infrastruktura për trajtimin e kullimeve (aktualisht bëhet riqarkullimi) 
• Infrastruktura për menaxhimin e gazit të deponisë (edhe ventilim pasiv) 
• Sistemi për Monitorimin Mjedisor  
• Ndërtimi i objekteve ndihmëse (ndërtesat administrative, lavanderi të 

gomave, etj.) 
• Furnizim me pajisje të reja për deponi (Kompaktor / buldozer / ngarkues) 
• Pëshore të re dixhitale 
• Punime të tjera ndërtimore (sipas nevojave specifike) 

Dragash 

Mbeturinat e hedhura në zonën e pa-mveshur duhet 
të largohen. Zona duhet të shtrohet/mveshet dhe 
operimi duhet të vazhdojë në të gjithë pellgun. 
Trajtimi i kullimeve, menaxhimi i biogazit, 
monitorimi mjedisor 

• Zgjerimi i deponisë në zonën e cila është në dispozicion 
• Mbyllja dhe rehabilitimi i qelizës/kasetës ekzistuese  
• Infrastruktura për menaxhimin e kullimeve 
• Sistemi për menaxhimin e biogazit 
• Sistemi për Monitorimin Mjedisor 
• Pajisjet e deponisë (Kompaktor / buldozer / ngarkues) 
• Peshore 
• Punime të tjera ndërtimore (sipas nevojave specifike) 

Mitrovicën 
Jugore 

Përmirësimi/rehabilitimi, trajtimi i kullimeve, 
menaxhimi i biogazit, monitorimi mjedisor 

• Vendosja dhe përgatitja e qelizës/kasetës së re të deponisë mbi vëllimin 
ekzistues të mbeturinave 

• Infrastruktura për menaxhimin e kullimeve 
• Sistemi për menaxhimin e biogazit  
• Sistemi për Monitorimin Mjedisor 
• Pajisje të reja për deponi (Kompaktor / buldozer / ngarkues) 
• Peshore të re dixhitale 
• Punime të tjera ndërtimore (sipas nevojave specifike) 

Pejë 

Ekziston nevoja urgjente për zgjerimin e deponisë. 
Pasi që ka filluar konfiguracioni i një qelize/kasete të 
re, finalizimi i saj është vendimtar për rajonin. Në çdo 
rast qeliza e re duhet të shërbehet nga impianti për 
trajtimin e kullimeve i cili gjithashtu do ti shërbejë 
deponisë së vjetër 

• Ndërtimi i sistemit të shtresave mveshëse në qelizën/kasetën e re të 
deponisë në Pejë dhe ndryshimet e mundshme në konfiguracion në mënyrë 
që të rritet jetëgjatësia e shfrytëzimit të qelizës së re 

• Infrastruktura për menaxhimin e kullimeve 
• Sistemi për menaxhimin e biogazit 
• Sistemi për Monitorimin Mjedisor 
• Furnizim me pajisje të reja për deponi (Kompaktor / buldozer / ngarkues) 
• Peshore të re dixhitale  
• Punime të tjera ndërtimore (sipas nevojave specifike) 
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7 ANALIZA FINANCIARE DHE EKONOMIKE 
 

Për projektet e propozuara (siç janë paraqitur në Kapitullin 6) janë kryer këto analiza: 

 Analizat financiare dhe ekonomike  
 Analiza e përballueshmërisë 

Aspektet financiare të projektit të propozuar në lidhje me: i) Kostot e investime dhe ri-
investimeve, ii) Kostot operative dhe të mirëmbajtjes dhe iii) Të ardhurat/të hyrat nga 
shfrytëzimi i produkteve sekondare (produkktet e riciklueshme, energjia, kompostimi), 
janë paraqitur si më poshtë. 

Vlera neto e tanishme financiare (FNPV) për ato që u cekën më sipër është paraqitur së 
bashku me Koston Kryesore Dinamike (DPC). Ju lutem vini re se të gjitha kostot e dhëna 
janë të bazuara në çmime konstante të vitit 2014 dhe Vlera neto e tanishme NPV/VNT 
është bazuar në faktorin e zbritjes prej 5%. DPC llogaritet për mbeturinat e faturuara, 
domethënë për mbeturinat e gjeneruara nga ekonomitë familjare dhe operatorët 
ekonomikë, të cilët paguajnë tarifat. Supozohet se 10% e mbeturinave të gjeneruara nuk 
janë faturuar, pasi që janë gjeneruar nëpër parqe, tregje, rrugë etj 

Pas analizës ekonomike të sistemit, paraqitet llogaritja e vlerës neto të tanishme 
ekonomike, e cila merr në konsideratë eksternalitetet/pasojat të cilat shpiejnë në kostot 
dhe përfitimet ekonomike, sociale dhe mjedisore, dhe të cilat nuk janë marrë parasysh në 
analizën financiare pasi që nuk janë gjeneratorë të të hyrave/ardhurave apo 
shpenzimeve.  

Faktori social i zbritjes/interest është supozuar të jetë 5.5%. 

Së fundi është dhënë vlerësimi i përballueshmërisë së projektit të propozuar. Është 
konsideruar se sistemi është i përballueshëm në rast se tarifat e vendosura për secilin 
qytetar/familje nuk tejkalojnë 1.5% të të ardhurave mesatare të disponueshme. 

Gjithashtu është ndërmarrë një analizë e ndjeshmërisë për të vlerësuar ndikimin e kostos 
së investimit, kostos operative dhe të ardhurat/hyrat. 

Në Tabelën e mëposhtme është paraqitur kosto e investimeve dhe përfshin profilin e 
përkohshëm të kostove të investimeve dhe ri-investmeve në çmime konstante të 2014. 

 

 

    

 

 

Pë
rm

ble
dh

je 
Ek

ze
ku

tiv
e 

  
37 
 



Europe Aid / 133800 / C / S E R / XK: Mbështetje për Menaxhimin e Mbeturinave në Kosovë  
Master Plani për Menaxhimin e Mbeturinave (MPMM) 

 
Tabela 21: Profili i Përkohshëm i Kostove të Investimeve (çmimet konstante të 2014) 
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Tabela e mëposhtme paraqet koston fillestare të investimeve për secilin objekt-zonë të 
propozuar. 

Tabela 22: Kostot e Investimeve për secilin objekt – zonë (çmimet konstante në € të vitit 
2014)  

Lloji i 
investimit  

Zona 1 - 
Prishtinë 

Zona 2 - 
Pejë 

Zona 3 - 
Mitrovicë 

Zona 4 - 
Prizren 

Zona 5 - 
Gjilan 

Zona 6 - 
Ferizaj 

Zona 7 - 
Gjakovë TOTALI 

Grumbullim 8,729,100 5,159,400 6,143,400 8,140,700 5,067,700 4,781,000 2,745,700 40,767,000 
Stacionet 

transferuese 0 0 0 0 0 737,000 407,000 1,144,000 

Objektet/pikat 
e sortimit  5,351,268 3,320,832 6,348,514 3,715,457 3,281,369 3,264,457 3,084,057 28,365,953 

Impiantet për 
kompostim  0 1,175,900 2,316,600 1,226,500 1,171,500 1,171,500 1,138,500 8,200,500 

Impiantet për 
trajtim  28,342,503 0 0 0 0 0 0 28,342,503 

Deponitë 11,000,000 3,850,000 4,070,000 3,300,000 1,210,000 0 0 23,430,000 

TOTALI 53,422,871 13,506,132 18,878,514 16,382,657 10,730,569 9,953,957 7,375,257 130,249,956 

Profili i përkohshëm i kostove operative dhe të mirëmbajtjes për projektin e propozuar 
(paraqitur në çmime konstante) është dhënë në Tabelën e mëposhtme. Kostot janë 
shpërndarë për grumbullimin, transferimin, klasifikimin/sortimin, trajtimin dhe 
deponimin e mbeturinave. 

Tabela 23: Profili i Përkohshëm i Kostove Operative dhe të Mirëmbajtjes (çmimet 
konstante të 2014) 

Lloji i investimit Mesatarja €/ton në 
2018 2018 

Grumbullim 33.11 14,018,966 

Stacionet transferuese  16.36 930,800 

Objektet/pikat e 
sortimit  73.13 6,135,282 

Impiantet për 
kompostim  116.99 2,023,910 

Impiantet për trajtim 22.03 2,588,570 

Deponitë 31.37 9,265,635 

TOTALI 82.58 34,963,163 

Tabela në vijim paraqet profilin e përkohshëm të të hyrave të projektit të propozuar në 
çmime konstante. Të hyrat janë shpërndarë/ndarë për materialet e riciklueshme, 
kompostim dhe energji. 

Tabela 24: Profili i Përkohshëm i të Hyrave (çmimet konstante të 2014) 

Lloji i të hyrave  €/ton ose 
€/MËh 2018 

QELQ 10 61,567 

LETËR / KARTON 45 846,784 

METALE 166 676,309 
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Lloji i të hyrave  €/ton ose 
€/MËh 2018 

PLASTIKË 65 1,812,897 

KOMPOSTIM 5 62,260 

ENERGJI 71 1,232,349 

TOTALI 11.08 4,692,166 

Në Tabelën e mëposhtme është dhënë një vlerësim i Vlerës Neto të tanishme të kostove 
të përgjithshme të investimeve, kostove operative dhe të mirëmbajtjes. Gjithashtu, janë 
paraqitur të hyrat dhe kostot neto të projektit. 

Tabela 25: Vlera Neto e Tanishme e Kostove Totale Të Projektit (Euro) 

Lloji i Kostos / Të hyrave FNPV @5% norma e zbritjes 
(€) 

KOSTOT INVESTUESE  

Mbledhja  35,991,387 

Stacionet transferuese  1,175,355 

Objektet/pikat e sortimit  29,138,616 

Impiantet për kompostim  8,567,100 

Impiantet për trajtim  26,902,344 

Deponitë 20,713,400 

KOSTOT TOTALE TË INVESTIMEVE  122,488,202 

KOSTOT E OPERIMIT DHE TË MIRËMBAJTJES 

Mbledhja 155,773,682 

Stacionet transferuese  9,931,078 

Objektet/pikat e sortimit  69,328,815 

Impiantet për kompostim  21,838,443 

Impiantet për trajtim  28,014,242 

Deponitë 105,513,564 

KOSTOT TOTALE TË O&M  390,399,825 

KOSTOT TOTALE TË PROJEKTIT  512,888,027 

VLERA E MBETUR  8,904,960 
KOSTOT TOTALE BRUTO DPC (NETO E VLERËS SË 

MBETUR) 120.37 

DPC e investimeve (neto e vlerës së mbetur) 27.13 

DPC e kostos së O&M  93.24 

TË HYRAT  

Materialet e riciklueshme  36,889,626 

Kompostimi  644,431 
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Lloji i Kostos / Të hyrave FNPV @5% norma e zbritjes 
(€) 

Energjia 12,224,858 

TË HTRAT TOTALE  49,758,914 

KOSTOT TOTALE NETO TË PROJEKTIT 454,224,152 

KOSTOT TOTALE NETO DPC  108.48 

DPC e investimeve (neto e vlerës së mbetur) 27.13 

DPC e kostos neto të O&M  81.36 

 

Sipas tabelës së mësipërme, është vlerësuar DPC vjetore prej 120.37 € për ton (në termat 
e NPV/VNT @5%) për projektin e propozuar duke marrë parasysh kostot e përgjithshme 
të projektit (neto e vlerës së mbetur) dhe sasia e përgjithshme në tonelata e mbeturinave 
komunale të grumbulluara. Në lidhje me koston e përgjithshme neto të projektit, DPC 
është vlerësuar prej 108.48 € për ton.  

Në Tabelën e mëposhtme paraqiten Vlerat Neto të Tanishme Ekonomike (ENPV) të 
kostove dhe përfitimeve për norma sociale të zbritjes/interest prej 5.5%. 

Tabela 26: ENPV e sistemit me kostot e jashtme të inkorporuara  

ENPV e Kostove të Investimeve (€) - 91,866,152 

ENPV oe Vlerës së mbetur (€) 6,678,720 

ENPV e Kostos operative (€) - 209,665,334 

ENPV e përfitimeve të riciklimit (€) 35,585,410 

ENPV e përfitimeve nga reduktimi i deponimit (€) 39,926,565 

ENPV e përfitimeve nga menaxhimi i kullimeve (€) 8,823,737 

ENPV e përfitimeve nga përmirësimi i shërbimeve të 
mbeturinave (€) 

147,767,573 

ENPV e përfitimeve nga reduktimi i gazrave serë (€) 66,887,816 

TOTALI 4,138,336 

 

Vlera totale e ENPV (me norma sociale të zbritjes/interest prej 5.5%) të sistemit të 
propozuar është 4,138,336 €. 

Në Figurën e mëposhtme është paraqitur kontributi i secilit parametër, dhe sidomos për 
përfitimet mjedisore. 
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Figura: 4: Kontributi i secilit parametër në përfitimet mjedisore  

 

 

Analiza e përballueshmërisë ka arritur në përfundimin se projekti i propozuar do të ishte 
i përballueshëm në bazë të supozimeve të përdorura, nëse fondet e tjera janë në 
dispozicion në mënyrë që projekti të jetë i zbatueshëm. 

Siq ka treguar analiza, sistemi i propozuar nuk mund të sigurojë të ardhurat/hyrat e 
nevojshme për të mbuluar nevojat operative dhe prandaj qytetarët duhet të paguajnë një 
tarifë të caktuar, në mënyrë që sistemi të bëhet i zbatueshëm. Ky fakt është i vlefshëm për 
të gjitha sistemet e menaxhimit të mbeturinave, të cilat në parim nuk të shpiejnë në 
përfitim nëpërmjet të ardhurave/hyrave të tyre (do të thotë pa kontributin e qytetarëve), 
por kërkojnë për të arritur përfitime sociale nëpërmjet mbrojtjes së mjedisit dhe 
përmirësimit të kushteve të jetesës së qytetarëve. 

Megjithatë, është vërejtur se tarifa që ka nevojë të imponohet ndaj qytetarëve është 
brenda kufijve të përballueshëm, që korrespondon me 76.61 €/HH/vit në 2014. 

Përfitimet kryesore nga zbatimi i sistemit janë paraqitur në tabelën e mëposhtme. 

 

Tabela 27: Përfitimet nga zhvillimi i sistemit të propozuar  

Përshkrimi  Komentet  

Eliminimi i deponimit të pavend  

Praktika aktuale e deponimit të pavend të mbeturinave të 
përziera nëpër deponi është krejtësisht kundër standardeve 
dhe kërkesave themelore të BE-së dhe atyre kombëtare dhe 

ka të bëjë me rreziqe të mëdha mjedisore. Sistemi i propozuar 
do të eliminojë këtë deponim të pakontrolluar apo të pavend 

të mbeturinave 
Përfitimi mjedisor dhe socio-politik 
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Përshkrimi  Komentet  

Rritja e riciklimit / reduktimi i 
nevojave të deponimit  

Materialet e riciklueshme, kompostimi dhe energjia do të 
shfrytëzohen duke mundësuar ruajtjen e lëndëve të para, 

ndërsa trajtimi i mbeturinave do të reduktojë nevojat e 
deponimit 

Përfitimi Financiar dhe Mjedisor  

Rritja e trajtimit të mbeturinave 
biodegraduese 

Mbeturinat biodegraduese do të trajtohen/shfrytëzohen, duke 
reduktuar nevojat e deponimit dhe ndikimet përkatëse 

mjedisore që lidhen me emetimet e gazeve serë 
Përfitimi mjedisor 

Rritja e punësimit  Rritja e mundësive të punësimit  
Përfitim shoqëror  

Imazhi i vendit  

Të gjitha veprimet që kontribuojnë në riciklimin dhe 
menaxhimin e qëndrueshëm të mbeturinave përmirëson 

imazhin e vendit ndaj qytetarëve të saj dhe ndërkombëtarëve, 
Përfitim socio-politik  
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8 PLANI I INVESTIMEVE PRIORITARE 
Sistemet e propozuara për menaxhimin e mbeturinave që do të zhvillohen, paraqesin 
fazën e parë të një programi të investimeve afat-gjatë në faza, të dizajnuara në përputhje 
të plotë me Direktivat përkatëse të KE-së. 

Kjo fazë e parë do të përfshijë masat prioritare me ndikim pozitiv në cilësinë dhe sasinë e 
shërbimeve të ofruara dhe mbrojtjen e mjedisit, dhe do të përfaqësojë projektet që do të 
zhvillohen në periudhën e ardhshme kohore prej 10 vitesh. 

Programi i investimeve do të marrë parasysh në veçanti: 

 Strategjinë e menaxhimit të mbeturinave në Vend e cila përcakton objektivat e 
menaxhimit të mbeturinave që duhet të plotësohen në periudhën e ardhshme 
dhjetë vjeçare 

 Përballueshmërinë e investimit të propozuar për popullsinë. 

 Kapacitetin e zbatimi lokal 

 Rritjen maksimale të ndikimit në periudhën më të shkurtër 

8.1 Prioritizimi i masave  

Masat janë prioritizuar në një seri hapash si më poshtë: 

1 Prioritizimi i masave, të cilat duhet të jenë në përputhje me kërkesat themelore të 
BE-së dhe ligjet kombëtare mbi masat e tjera. 

2 Prioritizimi i këtyre masave të cilat janë në përputhje me dokumentet kryesore 
strategjike (Strategjia dhe Plani Kombëtar për Mbeturinat). 

3 Prioritizimi i këtyre masave që mund të kryhen brenda kapacitetit aktual lokal. 

4 Prioritizimi i këtyre masave, të cilat do të kenë ndikim maksimal në objektivat për 
përmirësimin e situatës së menaxhimit të mbeturinave. 

Kriteret që janë përdorur janë: 

 Të jenë në përputhje me kërkesat themelore të BE-së 
 Të jenë në përputhje/harmoni me Strategjinë Kombëtare 
 Kapaciteti lokal 
 Ndikimi 

o Mbulimi i popullsisë (10%) 
o Rritja e sasisë së grumbullimit në tonazh (15%) 
o Rritja e riciklimit në tonazh (20%) 
o Zvogëlimi i mbeturinave biodegraduese në tonazh (20%) 
o Rritja e tonazhit të mbeturinave të trajtuara (35%)  

Në mënyrë që sistemi i menaxhimit të mbeturinave të jetë në gjendje të operojnë është e 
rëndësishme që sistemi i grumbullimit të mbeturinave të jetë i rregulluar. Prandaj, këto 
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kosto janë supozuar të jenë prioritete kryesore dhe nuk shqyrtohen më tej në analizën e 
caktimit të prioriteteve. 

Disponueshmëria e deponive është gjithashtu një parakusht për zbatimin e sistemit. 
Deponitë tashmë ekzistojnë në të gjitha zonat, dhe në disa raste, kërkohet të bëhet 
zgjerimi apo përmirësimi i këtyre deponive. Në kuadër të një projekti tjetër i cili po 
zhvillohet paralelisht, projekt ky i financuar nga Banka Botërore, është parashikuar 
zgjerimi i disa (të paktën 2) deponive. Prandaj, ky Master Plan fokusohet në zhvillimin e 
llojeve të tjera të objekteve (impiantet e trajtimit, impiantet për kompostim, objektet/ 
pikat e sortimit/ndarjes dhe stacionet transferuese) në vend të deponive të cilat ose 
tashmë ekzistojnë apo do të bëhet zgjerimi i tyre në kuadër të projekteve të tjera. 

Bazuar në atë që u tha më sipër, prioritizimi i infrastrukturës kryesore është paraqitur në 
tabelën e mëposhtme. 

 

Tabela 28: Prioritizimi i infrastrukturës themelore  

 Masat  Kosto 
(m€) 

Përfitimi 
(pikët) BCR/RKB 

 

1 Zona 7 - Gjakovë: Stacioni transferues 0.41 5 13.00  
2 Zona 6 - Ferizaj: Stacioni transferues 0.74 9 12.07  

3 Zona 7 - Gjakovë: impianti për kompostim  1.14 11 9.39  

 Zona 6 - Ferizaj: impianti për kompostim 1.17 24 20.18 Refuzuar 

4 Zona 5 - Gjilan: impianti për kompostim 1.17 24 20.25  

5 Zona 2 - Pejë: impianti për kompostim 1.18 26 22.52  

6 Zona 4 - Prizren: impianti për kompostim 1.23 48 39.29  

 Zona 7 - Gjakovë: impianti për kompostim + Stacioni 
transferues 1.55 11 6.92 Refuzuar 

 Zona 6 - Ferizaj: impianti për kompostim + Stacioni 
transferues 1.91 24 12.39 Refuzuar 

 Zona 3 - Mitrovicë: impianti për kompostim 2.32 32 13.97 Refuzuar 

 Zona 7 - Gjakovë: objekti/pika e sortimit  3.08 24 7.71 Refuzuar 

 Zona 6 - Ferizaj: objekti/pika e sortimit 3.26 41 12.42 Refuzuar 

 Zona 5 - Gjilan: objekti/pika e sortimit 3.28 42 12.71 Refuzuar 

 Zona 2 - Pejë: objekti/pika e sortimit 3.32 46 13.85 Refuzuar 

 Zona 7 - Gjakovë: objekti/pika e sortimit + Stacion 
transferues  3.49 24 6.81 Refuzuar 

7 Zona 4 - Prizren: objekti/pika e sortimit 3.72 81 21.86  

 Zona 6 - Ferizaj: objekti/pika e sortimit + Stacion 
transferues  4.00 41 10.13 Refuzuar 

 Zona 7 - Gjakovë: objekti/pika e sortimit + impianti për 
kompostim  4.22 29 6.90 Refuzuar 
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 Masat  Kosto 
(m€) 

Përfitimi 
(pikët) BCR/RKB 

 

 Zona 6 - Ferizaj: objekti/pika e sortimit + impianti për 
kompostim 4.44 54 12.14 Refuzuar 

 Zona 5 - Gjilan: Total (impianti për kompostim + 
objekti/pika e sortimit) 4.45 55 12.36 Refuzuar 

 Zona 2 - Pejë: Total (impianti për kompostim + 
objekti/pika e sortimit) 4.50 60 13.43 Refuzuar 

 Zona 7 - Gjakovë: Total (impianti për kompostim + 
objekti/pika e sortimit + Stacion transferues) 4.63 29 6.29 Refuzuar 

8 Zona 4 - Prizren: Totali (impianti për kompostim + 
objekti/pika e sortimit) 4.94 108 21.84  

 Zona 6 - Ferizaj: Totali (impianti për kompostim + 
objekti/pika e sortimit + Stacion transferues) 5.17 54 10.41 Refuzuar 

9 Zona 1 - Prishtinë: objekti/pika e sortimit 5.35 128 23.91  

 Zona 3 - Mitrovicë: objekti/pika e sortimit 6.35 57 8.92 Refuzuar 

 Zona 3 - Mitrovicë: Total (impianti për kompostim + 
objekti/pika e sortimit) 8.67 76 8.75 Refuzuar 

10 Zona 1 - Prishtinë: impianti për trajtim 28.34 351 12.37  

11 Zona 1 - Prishtinë: Totali (impianti për trajtim + 
objekti/pika e sortimit) 33.69 451 13.4  

12 Projekti në total  66.05 834 12.62  

Kombinimet me shkronja të pjerrëta (italik) shihet të kenë më pak ndikim se sa opsionet 
e tjera dhe për këtë arsye janë refuzuar: në tabelën e sipërme janë paraqitur thjesht për 
të mbështetur atë që u tha. 

Nga numri total i kombinime mbeten 11 kombinime të mundshme të masave, të cilat 
mund zgjedhen, në bazë të fondeve në dispozicion. 

Në bazë të prioriteteve sipas Zones, siç është paraqitur më herët, dhe maksimizimit të 
raportit kosto përfitim (BCR/RKB), katër opsione janë të theksuara (me të zezë/ bold) 
ku rritja e menjëhershme e shpenzimeve do të zvogëlojë raportin mesatar BCR: 
këto janë opsionet 2, 8, 9 dhe 10 siq është paraqitur më sipër. 

 

8.2 Lista e masave për investime të prioritizuara 

Tabela e mëposhtme paraqet listën e investimeve prioritare të propozuara për t'u 
zbatuar. Është konsideruar se edhe pse impianti për sortim/ndarje të mbeturinave në 
Prishtinë paraqet raportin BCR më të lartë se impianti për trajtim, sidoqoftë së pari duhet 
të zhvillohet impianti për trajtim, pasi që ky impiant në fakt do të jetë i vetmi në Kosovë, 
që do të kontribuojë në mënyrë të konsiderueshme në objektivat që lidhen me shmangjen 
e deponimit të mbeturinave komunale dhe mbeturinave biodegraduese. 
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Tabela 29: Projektet Prioritare për Infrastrukturën e Menaxhimit të Mbeturinave 

1. Stacioni transferues në Ferizaj 737,000 € 

2. Impianti per kompostim dhe sortim në Prizren 4,941,957 € 

3. Impianti per trajtim në Prishtinë 28,342,503 € 

4. Objekti/pika e sortimit në Prishtinë 5,351,268 € 

5. Të gjitha objektet 66,052,956 € 
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9 ANALIZA INSTITUCIONALE  
 

Kosova, në aspektin e përgjithshëm, ka krijuar një kornizë legjislative që promovon 
menaxhimin bashkëkohor të mbeturinave. Ligji mbi mbeturinat (Nr.04-L060, 2012) 
është, në nivel të mirë, i harmonizuar me Direktivën Kornizë për Mbeturinat sipas KE, që 
rregullon çështjet të tilla si parimet e menaxhimit të mbeturinave, autoritetet 
kompetente, dokumentet e planifikimit etj. Gjithashtu, Ministria e Mjedisit ka lëshuar më 
shumë se 28 Udhëzime Administrative, të cilat transpozojnë shumicën e Direktivave të 
BE-së në lidhje me kategoritë/ndarjet e veçanta të mbeturinave. 

Korniza institucionale e Kosovës është duke inkurajuar për një sistem bashkëkohor të 
menaxhimit të mbeturinave. Ministria e Mjedisit është aktori kryesor, për vendosjen e 
politikave dhe strategjive sektoriale, licencimin e ofruesve të shërbimeve dhe për 
vëzhgimin e situatës së menaxhimit të mbeturinave. Mbledhja e mbeturinave dhe 
deponimi i mbeturinave bëhet nga ofruesit e shërbimeve (KRGM-të dhe KMDK) mbi baza 
komerciale. Operatorët privatë janë gjithashtu të lejuara me ligj për të kryer mbledhjen e 
mbeturinave, përpunimin dhe riciklimin e mbeturinave, duke përfshirë gjenerimin e 
ngrohjes qendrore. Përkundër menaxhimit të mbeturinave në mënyrë bashkëkohore, ka 
elemente që mungojnë e të cilat shkaktojnë gjendjen jo të mirë të menaxhimit të 
mbeturinave. 

"Strategjia e Kosovës për Menaxhimin e Mbeturinave për periudhën 2013-2022" 
dhe "Plani i Republikës së Kosovës për Menaxhimin e Mbeturinave për periudhën 
2013-2017" janë dy dokumente të reja që janë shtuar në mekanizmat e planifikimit, në 
përputhje me detyrimet që vijnë nga nga Ligji mbi Mbeturinat. Aty përcaktohen 
prioritetet, aktivitetet dhe burimet të cilat duhet të ndërmerren në periudha kohore 
afatshkurtër dhe afatmesme. Për më tepër, Strategjia e Mbeturinave është dokument i 
parë i këtij lloji për të vendosur objektivat sasiore me oraret specifike për realizimin e 
qëllimeve strategjike, të tilla si mbulimi/shtrirja e shërbimeve, ndarja në burim, deponimi 
i mbeturinave të riciklueshme etj. Kjo padiskutim që ofron një dimension cilësor në 
kornizën vepruese. 

Në këtë Master Plan janë propozuar një numër i rekomandimeve:  

 Për avancimin e kornizës legjislative: 
o Rregullimi i mangët ekonomik për shërbimet e mbeturinave 
o Mungesa e rregullores për standardet minimale të shërbimeve mbi 

grumbullimin e mbeturinave dhe shërbimeve të deponimit të 
mbeturinave 

o Dispozitat, autoritetet dhe procedurat e pakompletuara/të mangëta, 
lidhur me mbylljen e deponive dhe përkujdesien pas mbylljes 

o Mungesë të lidhjes ndërmjet “ndotësi paguan” dhe përgjegjësitë e shtuara 
të prodhuesve  

o Mungesëa e kornizës ligjore për kategoritë e veçanta të mbeturinave 
o Plotësimi i kornizës për gjenerimin e ngrohjes nga përpunimi i 

mbeturinave 
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o Konsistencë në vendosjen e objektivave të caktuara mbi menaxhimin e 

mbeturinave 
 Për elementet që mungojnë, e të cilat shkaktojnë gjendjen jo të mirë të 

menaxhimit të mbeturinave: 
o Rritja e rolit të AMMK-së dhe IMMK-së në menaxhimin e mbeturinave 
o Niveli i pamjaftueshëm i rregullimit ekonomik në sektorin e mbeturinave 
o Deficiti i kapaciteteve të komunave për të menaxhuar në mënyrë efektive 

sistemitn e mbeturinave 
o Çështjet e qeverisjes dhe llogaridhënies/përgjegjësive ndërmjet KRGM 

dhe Komunave 
o Menaxhimi i mbeturinave lokal lidhur me konceptin e rajonalizimit 
o Mungesa e monitorimit të performancës pengon qëndrueshmërinë 
o Vështirësitë në mbledhjen e faturave dhe me shtresat sociale 

 Për çështjet që duhet të adresohen në lidhje me kornizat e politikave dhe 
planifikimit: 

o Zvogëlimi i statusit prioritar të sektorit të mbeturinave  
o Planifikim realist i objektivave dhe synimeve 
o Korniza ligjore duhet të miratojë qasjen e kornizës kohore 
o Mungesa e pjesëmarrësve të sektorit privat në buxhetin e investimeve të 

infrastrukturës 
o Ndikimi i mungesës së tarifave në kostot e investimeve 
o Përmirësimi i performancës së ofruesve të shërbimeve 
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10 PLANI I VEPRIMIT PËR ZBATIMIN E PROJEKTEVE  
 

Me përcaktimin e synimeve dhe objektivave të vendit, si dhe masat nëpërmjet të cilave do 
të arrihen këto objektiva, është hartuar një plan zbatimi (Plani i Veprimit) për 
intervenimet e propozuara. Ky plan fokusohet në fazën e parë të implementimit të 
projektit (që do të financohet me gatishmëri) dhe në investimet kryesore përkatëse të 
infrastrukturës, por gjithashtu paraqet një tregues të të gjitha aktiviteteve të ardhshme 
(aktivitetet e lehta ose të infrastrukturës) që do të duhet të zbatohen. 

Kosova me siguri nuk është jo në dijeni për ndotjen e mjedisit dhe problemet mbi 
menaxhimin e mbeturinave të ngurta që po përballet. Ndërgjegjësimi i publikut lidhur me 
nevojën për përmirësime në cilësinë e mjedisit është në rritje, dhe rëndësia e menaxhimit 
të duhur të mbeturinave është duke u njohur më gjerësisht. Kjo rritje e vetëdijes është 
reflektuar në numrin e kërkesave për ndihmë/asistencë të zhvillimit ose bashkëpunim 
teknik në fushën e menaxhimit të mbeturinave. Megjithatë, menaxhimi i duhur i 
mbeturinave mund të arrihet vetëm përmes vlerësimit të lidhjes së tij të ngushtë me 
gjendjen/nivelin e shoqërisë, por që varet nga gjendja ekonomike dhe gjendja e 
institucioneve të saj, si dhe nga historia dhe kultura e saj. Transferimi i thjeshtë i 
teknologjive të menaxhimit të mbeturinave ose transferimi i sistemeve të menaxhimit të 
mbeturinave nga vendet e industrializuara, më të avancuara në çështjet e mbrojtjes së 
mjedisit, mund të jenë joproduktive. 

Kosova, përmes Strategjisë për Menaxhimin e Mbeturinave, ka vendosur objektiva për 
vitet e ardhshme (2016-2020), të cilat janë objektiva shumë ambicioze. Në Kapitullin 4 
janë propozuar një seri e re e objektivave, të cilat janë më realiste dhe marrin në 
konsideratë situatën aktuale në vend dhe atë që ka ndodhur deri më tani. 

Më konkretisht, duke marrë parasysh DKM, objektivat për Kosovën, janë propozuar për 
t'u vendosur me një zgjatje kohore prej katër (4) vitesh, pra deri në vitin 2024, në 
mënyrë që të mundësohet ndërtimi dhe operimi i infrastrukturës së nevojshme. Edhe 
kështu, seria e re e objektivave kërkon fonde dhe përpjekje të mëdha, në mënyrë që të 
arrihen. Qeveria e Kosovës duhet të vendosë nëse do që të përpiqet maksimalisht për 
realizimin e një plani të tillë ambicioz ose për të ripërcaktuar objektivat në nivel më të 
ulët. Gjithsesi, Qeveria e Kosovës nuk duhet të propozojë projekte individuale për arsye 
se në këtë mënyrë do të humbas targetimi i përgjithshëm i vendit në lidhje me 
menaxhimin e mbeturinave, i cili është kalimi nga deponimi i mbeturinave në riciklimin 
dhe trajtimin e mbeturinave.  

Plani i zbatimit (2015 – 2024) mund të ndahet në 3 periudha: 

 Periudha e 1rë (2015-2016): do të bëhet zhvillimi i plotë/maturia e të 
gjitha projekteve prioritare dhe do të fillojë fushata për ngritjen e vetëdijes 
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publike. Strategjia për Parandalimin e mbeturinave duhet të hartohet dhe 
komunat e caktuara duhet të fillojnë zbatimin e planeve parandaluese. 

 Periudha e 2të (2016-2017): ndërtimi i projekteve prioritare të 
infrastrukturës. Gjithashtu duhet të sigurohen pajisjet kryesore për 
grumbullimin dhe transferimin e mbeturinave, siq janë automjetet dhe 
shportat për grumbullim. Ndërsa, investimet në riciklim, trajtim dhe 
deponim të mbeturinave pritet të bëhen në vittin 2016 dhe 2017. Fushatat 
për vetëdijesimin e publikut do të vazhdojnë. 

 Periudha e 3të (2018–2024): operimi i projekteve të infrastrukturës, 
mbyllja dhe rehabilitimi i deponive ilegale. Azhurnimi / rishikimi i Master 
Planit. Zbatimi i investimeve shtesë me qëllim të trajtimit të sasive tjera të 
gjeneruara të mbeturinave (nëse është e nevojshme), pajisjet për 
transportim dhe trajtim, zbatimi i investimeve shtesë të nevojshme. 

Tabela në vijim përmbledh veprimet e nevojshme, të cilat duhet të bëhen gjatë 3 
periudhave të planit të zbatimit (2015-2024), për të cilat është krijuar një pamje e qartë 
të masave që do të zbatohen. 
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Tabela 30: Plani i veprimit për periudhën 2015 – 2024 

Përshkrimi i 
aktivitetit  Kohëzgjatja Statusi aktual  Organizata përgjegjëse Kostot 

(€, pa TVSH) Burimi i fondeve  Komenet  

Faza e 1rë: Periudha 2015 – 2016  
Zhvillimi i Projektit 

prioritar 1 Dhjetor 2015 Master Plani për projektet 
prioritare  MMPH/Zyra e BE-së në Kosovë - FONDET E BE-së   

Zhvillimi i Projektit 
prioritar 2 Dhjetor 2015 Master Plani për projektet 

prioritare MMPH/Zyra e BE-së në Kosovë - FONDET E BE-së   

Zhvillimi i Projektit 
prioritar 3 Dhjetor 2015 Master Plani për projektet 

prioritare MMPH/Zyra e BE-së në Kosovë - FONDET E BE-së   

Zhvillimi i projekteve 
prioritare Dhjetor 2016 - MMPH 3,500,000  DONATORËT /  

Buxheti i Kosovës  

Studimet e parafizibilitetit për 
2 deponitë (në Dragash & 

Gjilian) janë hartuar nga Banka 
Botërore  

Strategjia për 
Parandalimin e 
Mbeturinave 

Dhjetor 2015 - MMPH 80,000 Buxheti i Kosovës   

Disa komuna fillojnë 
aktivitetet e 

parandalimit të 
mbeturinave  

2015-2018 - MMPH/Komunat  - DONATORËT /  
Buxheti i Kosovës Buxheti varet nga plani 

Fushata për ngritjen e 
ndërgjegjësimit publik Periodikisht - MMPH/Komunat  600,000 DONATORËT /  

Buxheti i Kosovës 
Të promovohet parandalimi 

dhe deponimi i sigurtë 

Faza e 2të: Periudha 2016 – 2017  
Ndërtimi i 

infrastrukturës së 
menaxhimit të 
mbeturinave 1 

Dhjetor 2017 - MMPH/Zyra e BE-së në Kosovë 737,000 FONDET E BE-së   

Ndërtimi i 
infrastrukturës së 

menaxhimit të 
mbeturinave 2 

Dhjetor 2017 - MMPH/Zyra e BE-së në Kosovë 4,941,957  FONDET E BE-së   

    

 

 

Pë
rm

ble
dh

je 
Ek

ze
ku

tiv
e 

  
52 
 



Europe Aid / 133800 / C / S E R / XK: Mbështetje për Menaxhimin e Mbeturinave në Kosovë 

Master Plani për Menaxhimin e Mbeturinave (MPMM) 
 

Përshkrimi i 
aktivitetit  Kohëzgjatja Statusi aktual  Organizata përgjegjëse Kostot 

(€, pa TVSH) Burimi i fondeve  Komenet  

Ndërtimi i 
infrastrukturës së 

menaxhimit të 
mbeturinave 3 

Dhjetor 2017 - MMPH/Zyra e BE-së në Kosovë 28,342,503  FONDET E BE-së   

Ndërtimi i 
infrastrukturave për 

menaxhim të 
mbeturinave  

Dhjetor 2017 - MMPH 55,461,496  

FONDET E BE-së / 
DONATOR 

ËT /  
Buxheti i Kosovës 

  

Blerja e pajisjeve 
kryesore për grumbullim  

(automjete dhe 
kontenjerë/shporta) 

Dhjetor 2017 - MMPH/Komunat  40,767,000  
FONDET E BE-së / 

DONATORËT /  
Buxheti i Kosovës 

Këto janë kosto indikative. 
Kostot reale varen nga pajisjet 

ekzistuese 

Fushata për ngritjen e 
ndërgjegjësimit publik Periodikisht 

- 
MMPH/Komunat 500,000 DONATORËT /  

Buxheti i Kosovës 
Të promovohet parandalimi, 

riciklimi dhe deponimi i sigurtë  

Faza e 3të: 2018 – 2024 

Rehabilitimi i 
vendgrumbullimit të 

mbeturinave 
  N/A MMPH/Komunat    

FONDET E BE-së / 
DONATORËT /  

Buxheti i Kosovës 

Mbyllja e 
deponive/vendgrumbullimit të 

mbeturinave është e lidhur 
ngushtë me fillimin e operimit 
të infrastrukturës së re të MM 

Rishikimi i Master planit     MMPH 100,000 Buxheti i Kosovës   

Fushata për ngritjen e 
ndërgjegjësimit publik Periodikisht  N/A MMPH/Komunat  400,000 

FONDET E BE-së / 
DONATORËT /  

Buxheti i Kosovës 

Të promovohet sistemi për 
motivimin, informimin dhe për 

rritjen e ndërgjegjësimit të 
publikut dhe të gjitha palëve të 

interesit 
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