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2.2.3 Sensitivity analysis
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Sasia e mbeturinave  
të prodhuara brenda një  
viti në Kosovë

606.000ton

Mesatarja e mbeturinave për një vit 
për person në Kosovë

334 kg.

0.9 kg/ditë

Mbeturinat 
e prodhuara 
në Kosovë

BURIMI: MINISTRIA E MJEDISIT DHE PLANIFIKIMIT HAPËSINOR (2013)



0.28%
Mbetje të rrezikshme

42.0%
Biodegraduese 

5.59%
Metal

6.75%
Textile 

12.3%
Tjera

15.0%
Letër /Dru

11.0%
Plastikë

6.57%
Qelq

Sasia e mbeturinave të 
prodhuara brenda një viti në 
regjionin e Prishtinës 

248.000 ton

(%)  
e mbeturinave  

sipas llojit  
(2012)
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1. HYRJE
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Kjo pjesë e raportit 
përshkruan situatën aktuale në 

lidhje me mbeturinat në 16 komunat 
e Kosovës dhe problemet e përbashkëta 

me të cilat përballen këto komuna. 
Analiza është bazuar në informacionin 
e marrë nga intervistat e detajuara me 

zyrtarë të komunave të cilët janë 
përgjegjës për menaxhimin e 

mbeturinave.

2.1  
NIVELI  

KOMUNAL
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Në Pejë, mbeturinat grumbullohen nga 
kompania regjionale Ambienti. Është e 
rëndësishme të përmendet se edhe pse 
kompania është rajonale ajo funksionon 
më shumë si një kompani lokale. Komu-
na e Pejës është 100 përqind pronare e 
kompanisë dhe ka zgjedhur një bord i cili 
përbëhet vetëm nga anëtarë të komunës 
së vet. Kuvendi komunal ka zgjedhur komi-
sionin e aksionarëve dhe komisioni ka zg-
jedhur bordin dhe drejtorin ekzekutiv i cili i 
raporton bordit. Bordi raporton te drejtori i 
shërbimeve publike i cili më pas  raporton 
në kuvendin komunal. Bordi është zgjedhur 
përmes një thirrje të hapur. Sipas zyrtarëve 
komunal, rreth 98 përqind e mbeturinave 
grumbullohet në zonat rurale dhe urbane. 
Mbeturinat grumbullohen në bazë të planit 
dinamik lokal dhe kryesisht derë më derë. 
Ekziston vetëm një pikë grumbulluese e cili 
është e vendosur afër objektit të kompanisë 
Ambienti. 

Çmimi për shërbimin e ofruar është rreth 
5.00 Euro, shumë kjo e njëjtë për të gjithë 
llojet e konsumatorëve. Zyrtarët komunalë 
mendojnë se shkalla e sheshtë nuk është 
e drejtë për klientët dhe si rezultat kanë 
vendosur të hartojnë një plan për katego-
rizimin e çmimeve bazuar në llojet e kon-
sumatorëve. Rreth 60 përqind e qytetarëve 
paguajnë për shërbimin. Mbeturinat de-
ponohen në deponinë regjionale të Pejës në 
fshatin Sverk . Deponia është e hapur dhe ka 
një sistem të kullimit. Në vitin 2014 komu-
na ka investuar në krijimin e një lagune dhe 
sistemin e pompimit. Megjithatë, kushtet e 
deponisë janë përkeqësuar vazhdimisht pasi 
që është përdorur edhe nga komunat tjera. 
Mbeturinat nuk klasifikohen apo  riciklohen 
por çdo gjë grumbullohet në të njëjtin vend. 
Në vitin 2013, komuna ka investuar rreth 
150.000 Euro në zgjerimin e zonës së de-
ponisë ekzistuese. 

Zyrtarët komunal kanë ceku se trajtimi i 
mbeturinave është proces shumë i kushtue-

shëm dhe si i tillë komuna nuk i posedon 
fondet e nevojshme për të investuar. Për më 
tepër, komuna duhet të investojë në maki-
neri për të mbyllur deponitë ilegale të cilat 
deri më tani janë pesë, një shumë e madhe 
dhe katër më të vogla.  Deponia e madhe 
është kryesisht me mbetje inerte dhe heqja 
e mbeturinave të mbledhura është shumë 
e kushtueshme. Për shkak të mungesës së 
fondeve të nevojshme për investime komu-
na ka organizuar një fushatë ndërgjegjësimi 
për ndarjen e mbeturinave. Ata gjithashtu 
janë duke punuar për hartimin e planit për 
menaxhimin e mbeturinave të financuar nga 
GIZ. 

Zyrtarët komunal kanë cekur se janë të gat-
shëm për të bashkëpunuar me komunat e 
tjera lidhur me menaxhimin e mbeturinave.

Niveli i ulët i 
vetëdijësimit nga 
qytetarët  

Deponi të vjetra 

Nuk kanë deponi

Niveli i ulët i 
mbledhjes së 
mbeturinave

Mungesa e anëtarit 
të bordit në kompani

Mungesa e një 
kompanie përgjegjës 
për menaxhimin e 
mbeturinave

Mungesa e burimeve 
për të klasifikuar 
mbeturinat "

Mungesa e burimeve 
për të ricikluar 
mbeturinat

Mungesa e 
stacioneve të 
transferimit

Pajisjet e vjetra

Niveli i ulët i 
mbledhjes së taksave

Deponia menaxhohet 
nga një organizatë 
tjetër

Niveli i ulët i 
mbulimit të territorit 

Mungesa e planit 
për menaxhimin e 
mbeturinave

Mungesa e burimeve 
financiare për 
zbatimin e planit"

PEJË

Në vitin 2013 , komuna ka 
investuar rreth 150.000 Euro në 
zgjerimin e zonës së deponisë 
ekzistuese. 

In 2013, the municipality has 
invested around 150.000 Euros in 
expanding the area of the existing 
landfill.  
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Në Klinë, njëjtë si në Istog, kompania rajo-
nale Ambienti është përgjegjëse për mbledh-
jen e mbeturinave. Frekuenca e grumbullimit 
të mbeturinave ndryshon nga zonat rurale 
në ato urbane. Në zonat rurale, mbeturinat 
mblidhen një herë në javë. Në zonat urbane, 
mbetjet grumbullohen çdo të dytën ditë në 
zonën kryesore, e cila është në qendër të 
qytetit, dhe çdo të tretën ditë në zonën e 
dytë të qytetit. Në zonat rurale shumica e 
mbeturinave grumbullohen derë më derë. 
Në zonat urbane, mbeturinat grumbullohen 
kryesisht në pikat e grumbullimit. Në aspek-
tin e popullsisë, zyrtaret kanë përmendur se 
rreth 95 përqind e popullsisë shërbehet nga 
kjo kompani. Të gjitha fshatrave iu ofrohet 
shërbimi megjithatë ka disa zona ku kami-
onët nuk mund të arrijnë për shkak të pozitës 
gjeografike. Klientët paguajnë më pak se 
5.00 Euro në muaj për shërbimin dhe rreth 
65 deri në 70 përqind e pagesës mblidhet.

Departamenti për shërbime publike në Klinë 
monitoron aktivitetet e degës Ambienti që 
ndodhet në këtë komunë. Kuvendi komu-
nal emëron tre anëtarë për të mbikëqyrur 
shoqërinë. Këta anëtarë janë përgjegjës për 
monitorimin e aktiviteteve të kompanisë dhe 
raportimin gjatë takimeve të kuvendit komu-
nal. Megjithatë komuna nuk ka një anëtar të 
bordit në kompani. Vetëm Peja, si aksionari 
më i madh i kompanisë ka anëtarë të bordit. 
Komunat më të vogla si Klina, Istogu, Deçani 
dhe Juniku nuk kanë anëtar të bordit. Këto 
komuna mbikëqyrin vetëm njësitë e kom-
panisë që janë të vendosura në komunat 
përkatëse.

Mbeturinat deponohen në deponinë rajonale 
në Pejë e vendosur në fshatin Sverk. Depon-
ia është e hapur dhe ka një sistemin të kul-
limit. Zyrtarët e komunës kanë deklaruar se 
deponia duhet të mbyllet dhe një zonë e re 
duhet të sigurohet. Mbeturinat e hedhura në 
deponi mbulohen në mënyrë periodike me 
shtresa të dheut. Asnjë klasifikim paraprak 
apo riciklim nuk bëhet. Komuna ndihmon 

degën e kompanisë në Klinë për të orga-
nizuar fushata vullnetare për të pastruar 
qytetin. Për më tepër, komuna ka pranuar 
2,000 shporta të mbeturinave për familje 
nga USAID-i. Për sa i përket rregulloreve, 
komuna e Klinës ka një plan për menaxhimin 
e mbeturinave; megjithatë, ajo nuk ka një 
rregullore, por ata janë duke punuar në har-
timin e rregullores dhe presin ta kenë gati 
në fillim të vitit 2016. Për shkak të mung-
esës së rregullores për menaxhimin e mbe-
turinave, inspektorët nuk mund të lëshojnë 
dënime. Për më tepër, komuna nuk ka një 
inspektor për menaxhimin e mbeturinave. 
Inspektorët që janë të punësuar në komunë 
janë të angazhuar në sektorë të tjerë.

Aktualisht, komuna e Klinës bashkëpunon 
me Pejën pasi që Ambienti është një kom-
pani rajonale e administruar nga Peja, por 
jo me komunat e tjera në rajon. Kjo komunë 
është e gatshme për t’u angazhuar në ak-
tivitete ndër-komunale që kontribuojnë në 
menaxhimin më të mirë dhe trajtimin e 
mbeturinave. Për më tepër, zyrtarët ko-
munalë kanë propozuar që të organizojnë 
fushata vetëdijesimi që do të rrisin nivelin e 
vetëdijesimit të qytetarëve për të reduktuar 
sasinë e mbeturinave dhe hedhjen e mbe-
turinave në vendet e caktuara. 

KLINË

Niveli i ulët i 
vetëdijësimit nga 
qytetarët  

Deponi të vjetra 

Nuk kanë deponi

Niveli i ulët i 
mbledhjes së 
mbeturinave

Mungesa e anëtarit 
të bordit në kompani

Mungesa e një 
kompanie përgjegjës 
për menaxhimin e 
mbeturinave

Mungesa e burimeve 
për të klasifikuar 
mbeturinat "

Mungesa e burimeve 
për të ricikluar 
mbeturinat

Mungesa e 
stacioneve të 
transferimit

Pajisjet e vjetra

Niveli i ulët i 
mbledhjes së taksave

Deponia menaxhohet 
nga një organizatë 
tjetër

Niveli i ulët i 
mbulimit të territorit 

Mungesa e planit 
për menaxhimin e 
mbeturinave

Mungesa e burimeve 
financiare për 
zbatimin e planit"

Klientët paguajnë më pak se 
5.00 Euro në muaj për shërbimin 
dhe rreth 65 deri në 70 përqind e 
pagesës mblidhet. 
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Në Istog, kompania rajonale Ambienti është 
përgjegjëse për mbledhjen e mbeturinave. 
Ambienti ofron shërbime në katër komuna të 
tjera Pejë, Klinë, Deçan dhe Junik. Megjithatë, 
kompania nuk i ofron shërbimet e saj në të 
gjithë territorin. Përafërsisht 40 përqind e ter-
ritorit është e mbuluar; kjo përfshin 12 fshatra 
dhe qytetin. Kompania nuk mund të mbulojë të 
gjithë territorin për shkak të mungesës së per-
sonelit dhe pajisjeve. Shumica e mbeturinave 
mblidhen në pikat e grumbullimit. Tarifa prej 
rreth 5.00 Euro është e ngjashme me komunat 
tjera. Rreth 70 përqind e pagesave mblidhen. 
Zyrtarët komunalë kanë përmendur se shkalla 
e pagesës është më e lartë për familjet e ven-
dosura në fshatra sesa për familjet e vendosur 
në qytet.

Ambienti është një kompani publike rajonale. Si 
e tillë, Ministria e Zhvillimit Ekonomik (MZHE), 
në bazë të Ligjit Nr. 03/L-087 për Ndërmarr-
jet Publike, përmes Njësisë për Politika dhe 
Monitorim, është përgjegjëse për mbikëqyrjen 
dhe monitorimin e operacioneve të ndërmarr-
jeve publike që janë në pronësi të Qeverisë së 
Republikës së Kosovës. Kompania që është 
përgjegjëse për menaxhimin e deponive është 
gjithashtu publike dhe monitorohet nga MZHE. 
Megjithatë, përveç monitorimit të nivelit qen-
dror, departamenti për Shërbime Publike mon-
itoron aktivitetet e kompanisë Ambienti. Moni-
torimi është i rregulluar me një memorandum 
mirëkuptimi i cili dikton që çdo komunë mund 
të monitorojë njësinë/degën e kompanisë që 
ndodhet në komunën përkatëse. Edhe pse lig-
jërisht kompania është një kompani rajonale, 
Istogu nuk ka anëtar në bord. Vetëm Peja, ku 
ndodhet zyra qendrore, si komuna më e madhe 
ka anëtarë në bord. Komuna monitoron aktivi-
tetet e njësisë në Istog nëpërmjet një komisioni 
të përbërë nga tre anëtarë, të cilët janë caktuar 
nga kuvendi komunal.

Mbeturinat deponohen përkohësisht në deponi 
lokale të vendosura në Istog. Kjo deponi është 
përdorur nga komuna si një stacion transfer-
imi që nga viti 2002. Nga ky vend, mbetjet janë 

transferuar në deponinë e fundit e cila është e 
vendosur në fshatin Sverk, Pejë. Deponia e për-
kohshme në Istog nuk ka një sistem të kullimit 
për të ndaluar mbeturinat nga ndotja e ujërave 
nëntokësore. Ndërkohë, deponia në Pejë ka një 
sistem kullimi megjithatë ky nuk funksionon si 
duhet. Deponitë operojnë pa përmbushur asnjë 
nga standardet higjienike. Mbeturinat nuk janë 
të klasifikuara dhe nuk riciklohen kur hidhen 
në deponi. Megjithatë, komuna ka në plan të 
ndërtojë një stacion transferimi në vlerë 0.5 
milionë Euro. Toka është siguruar dhe inves-
timi është planifikuar që do të financohen nga 
qeveria. Komuna ka investuar edhe në hapjen e 
deponive. Një deponi është hapur në vitin 2009, 
por ajo është mbyllur ndërkohë. Në vitin 2014, 
një tjetër deponi është hapur në një vend që 
është i përshtatshëm për hedhjen e mbeturi-
nave. Këto janë zgjidhje afat-shkurtra vetëm 
deri sa një stacion transferimi të ndërtohet. Një 
kompani private ka treguar interes në riciklimin 
dhe ka kërkuar tokë nga komuna afër stacionit 
të transferimit i cili planifikohet të ndërtohet. 
Megjithatë, komuna është duke pritur që kom-
pania të fillojë të investojë. Nëse kompania nuk 
investon në dy vitet e ardhshme, zyrtarët e ko-
munës do të anulojnë kontratën.

Sa i përket legjislacionit, komuna e Istogut 
ka miratuar një rregullore për menaxhimin e 
mbeturinave. Megjithatë, kjo nuk është duke 
u zbatuar pasi që zbatimi i duhur kërkon një 
shumë të konsiderueshme të fondeve. Për 
shkak të mungesës së fondeve të nevojshme 
rregullorja është duke u zbatuar pjesërisht. Si 
rezultat i kësaj, ka rreth 28 deponi ilegale në 
zonën e Istogut.

Niveli i ulët i 
vetëdijësimit nga 
qytetarët  

Deponi të vjetra 

Nuk kanë deponi

Niveli i ulët i 
mbledhjes së 
mbeturinave

Mungesa e anëtarit 
të bordit në kompani

Mungesa e një 
kompanie përgjegjës 
për menaxhimin e 
mbeturinave

Mungesa e burimeve 
për të klasifikuar 
mbeturinat "

Mungesa e burimeve 
për të ricikluar 
mbeturinat

Mungesa e 
stacioneve të 
transferimit

Pajisjet e vjetra

Niveli i ulët i 
mbledhjes së taksave

Deponia menaxhohet 
nga një organizatë 
tjetër

Niveli i ulët i 
mbulimit të territorit 

Mungesa e planit 
për menaxhimin e 
mbeturinave

Mungesa e burimeve 
financiare për 
zbatimin e planit"

ISTOG

Përafërsisht 40 përqind e 
territorit është e mbuluar; kjo 
përfshin 12 fshatra dhe qytetin.
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Në Gjilan kompania rajonale Eko-Higjie-
na është përgjegjëse për grumbullimin e 
mbeturinave. Kjo kompani është kompania 
e parë publiko-private që është përgjegjëse 
për grumbullimin e mbeturinave. Shpeshtë-
sia e mbledhjes së mbeturinave ndryshon. 
Për familjet, mbeturinat mblidhen një herë në 
javë, ndërsa në qendër të qytetit mbeturinat 
mblidhen çdo ditë, zakonisht në kontejnerë të 
mëdhenj prej 1.1 m³. Kompania është përg-
jegjëse për grumbullimin e mbeturinave në 
parqet si dhe varrezat e qytetit. Kompania ka 
pajisje relativisht të reja dhe në krahasim me 
komunat e tjera të Kosovës ajo qëndron rel-
ativisht mirë. Komuna ka marrë edhe 4,200 
kontejnerë të rinj si pjesë e një granti. Sa i 
përket mbulimit, pothuajse i tërë territori i ko-
munës së Gjilanit mbulohet me shërbimin e 
grumbullimit të mbeturinave, me përjashtim 
të disa zonave gjeografike që janë të vështirë 
për t’u arritur. Pagesa për shërbimin është 
pak më e ulët se 5.00 Euro dhe sipas zyr-
tarëve të komunës rreth 76 përqind e pag-
esës mblidhet.

Edhe pse kompania përgjegjëse për grumbul-
limin e mbeturinave, Eko-Higjiena, është një 
kompani publiko-private, struktura organiza-
tive është e ngjashme me atë të një kompa-
nie publike. Komiteti i aksionarëve, i cili është 
i përbërë nga tre anëtarë, zgjidhet nga kuven-
di komunal. Përveç aksionarëve, ekziston një 
bord ekzekutiv ku aksionari më i madh ka të 
drejtë të ketë një anëtar shtesë. Kompania 
zotëron 51 përqind, ndërsa komuna zotëron 
49 përqind të aksioneve. Kompania është 
përgjegjëse për raportimin në kuvendin ko-
munal. Sipas zyrtarëve të komunës, ekzis-
ton një plan monitorimi në vend i cili përdoret 
për të monitoruar aktivitetet e kompanisë. 
Komuna i ka dhënë shërbimin dhe klientelën 
kompanisë. Tani komuna pret nga kompania 
që të bëjë punën e saj siç duhet.

Mbeturinat e mbledhura transferohen në de-
poninë rajonale që gjendet në Gjilan. E njëjta 
deponi përdoret nga njëmbëdhjetë komuna të 

tjera. Nëse analizohet në aspektin territorial, i 
bie që deponia përdoret nga 12 përqind e ter-
ritorit të Kosovës. Deponia është e hapur dhe 
mbeturinat nuk janë të klasifikuara. Mbeturi-
nat në Gjilan nuk riciklohen; megjithatë, zyr-
tarë të komunës kanë deklaruar se Eko-Hig-
jiena ka planifikuar të investojë 1.5 milion në 
riciklim. Në vitin 2004, zyrtarë të komunës 
kanë mbyllur një deponi duke mbuluar nëntë 
hektarë të mbeturinave. Ky ishte një projekt 
i detajuar. Humusi u përhap shtresë për 
shtresë dhe pika të ventilimit kanë qenë të 
vendosura. Pasi procesi u përfundua deponia 
është shpallur si e mbyllur.

Deponia ekzistuese menaxhohet nga kom-
pania publike përgjegjëse për menaxhimin e 
deponive. Zyrtarët komunalë e shohin këtë 
si një problem dhe duan të transferojnë me-
naxhimin e deponisë tek komuna. Një prob-
lem tjetër në të cilin po has komuna është 
mungesa e burimeve njerëzore të cilat janë 
përgjegjëse për menaxhimin e mbeturinave 
dhe mungesa e një inspektori i cili inspekton 
hedhjen e mbeturinave. Pa një njësi të duhur 
për menaxhimin e mbeturinave, ku të pak-
tën katër persona do të punësohen së bashku 
me një inspektor, ka pak që mund të bëhet 
për të ruajtur mjedisin nga hedhja e palig-
jshme. Sa i përket legjislacionit, përveç planit 
të monitorimit, komuna është duke hartuar 
strategjinë për menaxhimin e mbeturinave 
2015-2020. Strategjia është pjesë e projektit 
të mbështetur nga GIZ në Kosovë.
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Pagesa për shërbimin është pak 
më e ulët se 5.00 Euro dhe sipas 
zyrtarëve të komunës rreth 76 
përqind e pagesës mblidhet.

GJILAN
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Në Novobërdë, kompania përgjegjëse për 
grumbullimin e mbeturinave është kompa-
nia publike-private nga Gjilani, “Eko-Higjie-
na”. Mbeturinat mblidhen një herë në javë 
ose më shumë nëse është e nevojshme, 
dhe transportohen me kamion i cili është 
në gjendje të mirë. Kompania mbledh rreth 
1,680 ton mbeturina në vit. Pjesa më e mad-
he, 96 përqind, e popullsisë mbulohet nga 
ky shërbim. Mbeturinat mblidhen në zonat 
rurale, pasi i gjithë territori i komunës është 
në fakt një zonë rurale. Kostoja e shërbimit 
është 5.00 Euro për familje dhe vetëm 37 
përqind e familjeve paguajnë këtë tarifë. 
Mbeturinat deponohen në deponi publike-ra-
jonale që gjendet në Gjilan pa u klasifikuar 
ose ricikluar fare.

Pasi që kompania është 51 përqind në 
pronësi private dhe 49 përqind nga komuna 
e Gjilanit, Novobërda nuk ka të drejtë për 
të monitoruar atë dhe si rezultat nuk kanë 
përfaqësues në bord. Mekanizmi i vetëm për 
të mbrojtur interesat e saj është memoran-
dumi mes komunës dhe kompanisë. Për më 
tepër, Novobërda siguron zyret për njësitin 
e kompanisë në komunë dhe mbështet ata 
duke u regjistruar makinat e tyre.

Deri tani, komuna e Novobërdës nuk ka kri-
juar ndonjë bashkëpunim me komunat e 
tjera në lidhje me menaxhimin e mbeturi-
nave. Edhe pse është e interesuar të bash-
këpunojë me komunat e tjera, ajo nuk është 
e interesuar që të ketë një stacion transfer-
imi në territorin e komunës së tij. Nëse sta-
cioni i transferimit do të jetë në ndonjë ko-
munë tjetër, atëherë zyrtarët e komunës do 
të jenë të interesuar për të bashkëpunuar.

Sa i përket legjislacionit, komuna nuk ka 
aprovuar ende një rregullore për menax-
himin e mbeturinave.
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NOVOBËRDË

Kompania mbledh rreth 1,680 
ton mbeturina në vit. Pjesa më e 
madhe, 96 përqind, e popullsisë 
mbulohet nga ky shërbim. 

Pasi që kompania është 51 
përqind në pronësi private dhe 49 
përqind nga komuna e Gjilanit, 
Novobërda nuk ka të drejtë për 
të monitoruar atë dhe si rezultat 
nuk kanë përfaqësues në bord
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Në Partesh, zyrtarët komunal ofrojnë shër-
bimin e grumbullimit dhe transportimit të 
mbeturinave. Sipas ligjit në fuqi, komuna 
nuk duhet të bëjë mbledhjen e mbeturi-
nave, por pasi që nuk ka asnjë kompani të 
kontraktuar për këtë punë zyrtarët komu-
nal duhet ta ofrojnë ketë shërbimin. Pasi që 
ofruesi i shërbimit duhet të ketë një licencë 
për mbledhjen e mbeturinave, komuna e 
Parteshit e paguan kompaninë publike-pri-
vate Eko-Higjienë për licencë. Si shërbim, 
Eko-Higjienë siguron sistemin e faturimit. 
Parteshi nuk ka ndonjë përfaqësues në bor-
din e Eko-Higjienës. Mbeturinat mblidhen 
katër ditë në javë dhe transportohen nga 
një kamion që është në gjendje relaitivisht 
të mirë. Rreth 4.5 ton mbeturina në ditë 
mblidhen në komunën e Parteshit.     

Për sa i përket mbulueshmërisë, vetëm 17 
përqind (160 nga 950) të amvisërive janë 
të mbuluara nga ky shërbim. Çmimi për 
këtë shërbim është 3.20 Euro për famil-
je, por vetëm 22 për qind e familjeve pa-
guajnë për shërbimin. Zyrtarët komunalë 
kanë deklaruar se kanë një plan mujor të 
operacioneve që ata ndjekin dhe zyrtarët 
komunal që punojnë në departamentin për 
shërbime publike monitorojnë nëse plani 
është duke u zbatuar. Mbeturinat de-
ponohen katër herë në javë në deponinë 
rajonale publike në Gjilan. Deponia është 
e hapur dhe mbetjet deponohen pa u klas-
ifikuar. Zyrtarët e komunës kanë deklaruar 
se departamenti për shërbimet publike i ka 
bërë kuvendit komunal një propozim për 
shpërndarjen e tokës që do të përdoret për 
mbeturina të ndërtimit / rrënojat, plehrat e 
bagëtive dhe kafshëve të ngordhura. Pasi 
që komuna ofron shërbimet ajo nuk ofron 
ndonjë mbështetje institucionale, infra-
strukturore ose financiare për Eko-Hig-
jienën. Komuna paguan vetëm për siste-
min e licencës dhe të faturimit.   

Meqë Partesh është një komunë relativ-
isht e re, ajo nuk ka krijuar bashkëpunim 

me ndonjë komunë në lidhje me menax-
himin e mbetjeve. Megjithatë, zyrtarët 
kanë deklaruar se ata janë gjithmonë të 
gatshëm për të bashkëpunuar. Ata janë 
të interesuar që të krijojnë transferime të  
stacioneve ku mbetjet mund të klasifiko-
hen dhe të ruhen për një periudhë të ku-
fizuar kohore dhe pastaj të transportohen 
në qendrat e trajtimit.

Sa i përket legjislacionit, komuna nuk ka 
aprovuar ende një rregullore për menax-
himin e mbeturinave.

PARTESH
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Për sa i përket mbulueshmërisë, 
vetëm 17 përqind (160 nga 950) 
të amvisërive janë të mbuluara 
nga ky shërbim. Çmimi për këtë 
shërbim është 3.20 Euro për 
familje, por vetëm 22 për qind e 
familjeve paguajnë për shërbimin. 

Meqë Partesh është një komunë 
relativisht e re, ajo nuk ka krijuar 
bashkëpunim me ndonjë komunë 
në lidhje me menaxhimin e 
mbetjeve. 
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Në Ranillug, njësoj si në Kllokot dhe Partesh, 
asnjë kompani publike nuk është kontrak-
tuar për të siguruar shërbimin e mbledhjes 
së mbeturinave. Si e tillë komuna duhet të 
ofrojë shërbimin vetë. Pasi që ofruesi i shër-
bimit duhet të ketë një licencë për hedhjen e 
mbeturinave, komuna paguan Eko-Higjienën 
për të. Komuna, si ofruese e  shërbimeve, 
ka përgjegjësinë e plotë për menaxhimin e 
mbeturinave. Punonjësit e departamentit 
për shërbime publike i raportojnë drejtorit të 
departamentit për mbarëvajtjen e shërbimit.

Mbeturinat mblidhen një herë në javë dhe 
transportohen me kamion të cilin komuna 
ka marrë si donacion nga USAID-i. Rreth 100 
ton mbeturina në muaj mblidhen në Ranillug 
dhe 100 përqind e popullatës mbulohet nga 
shërbimi. Çmimi për shërbimin është 3.20 
Euro dhe pothuajse 75 përqind e familjeve 
paguajnë për shërbimin. Mbetjet hidhen në 
deponinë rajonale publike në Gjilan. Zyrtarët 
nuk e dine se çfarë ndodh me mbeturinat 
pasi ato të jenë deponuar. Komuna ka har-
tuar një plan veprimi për menaxhimin e 
mbeturinave, por për shkak të kapaciteteve 
të kufizuara nuk është në gjendje për të zba-
tuar plotësisht atë.

Për shkak të buxhetit të kufizuar, komuna 
nuk është në gjendje për të klasifikuar dhe 
ricikluar mbeturinat. Megjithatë, është një 
kompani private që mbledh shishe plas-
tike për riciklim. Mungesa e kapaciteteve 
njerëzore dhe financiare pengojnë Ranil-
lugën nga ndërtimi i një stacion transferimi, 
ku mbetjet mund të klasifikohen dhe pastaj 
të transportohen në një objekt të trajtimit.

Zyrtarët komunal kanë cekur se janë të gat-
shëm për të bashkëpunuar me komunat e 
tjera lidhur me menaxhimin e mbeturinave.
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RANILLUG

Rreth 100 ton mbeturina në 
muaj mblidhen në Ranillug 
dhe 100 përqind e popullatës 
mbulohet nga shërbimi. Çmimi 
për shërbimin është 3.20 Euro dhe 
pothuajse 75 përqind e familjeve 
paguajnë për shërbimin. Mbetjet 
hidhen në deponinë rajonale 
publike në Gjilan. 
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Në Kllokot, komuna ofron vetë shërbimin e 
grumbullimit të mbeturinave pasi që asn-
jë kompani nuk është e kontraktuar. Meg-
jithatë, pasi që për grumbulluesin e mbeturi-
nave është e nevojshme pajisja me licencë, 
komuna e paguan kompaninë rajonale 
Eko-Higjiena, e cila është e bazuar në Gjilan, 
për licencë. Si kthim, Eko Higjiena siguron 
sistemin e faturimit. Mbeturinat mblidhen 
një herë në javë dhe transportohen me një 
kamion që është në një gjendje teknike rel-
ativisht të mirë. Komuna e Kllokotit mbledh 
në mesatare rreth 980 ton mbeturina në vit. 

E gjithë popullata mbulohet nga shërbimi 
dhe mbeturinat grumbullohen në të gjithë 
rajonin e Kllokotit. Çmimi për këtë shërbim 
është 5.00 Euro dhe rreth 50 përqind e kon-
sumatorëve  paguajnë. Mbeturinat depozi-
tohen pa u klasifikuar në një deponi rajonale 
e cila gjendet në Gjilan. Pasi që deponia nuk 
është e vendosur në Kllokot, zyrtarët ko-
munal nuk janë në dijeni se çka ndodh në 
deponi pasi mbeturinat deponohen. Zyrtarët 
komunal, të cilët ofrojnë shërbime të grum-
bullimit të mbeturinave raportojnë tek Dre-
jtori i Departamentit për Shërbime Publike. 
Ngjashëm me komunat tjera, mbeturinat 
nuk reciklohen as në Kllokot.

Komuna ka një plan për menaxhimin e mbe-
turinave por zbatimi i tij nuk është i plotë pasi 
që kërkohet një shumë e konsiderueshme e 
mjeteve financiare. Komuna ka nevojë për 
burime njerëzore dhe financiare për të me-
naxhuar në mënyrë efikase mbeturinat e 
prodhuara. Sa i përket bashkëpunimit me 
komunat e tjera, Kllokot bashkëpunon me 
komunën e Vitisë, kryesisht për shkëmbim 
të përvojave, dhe sigurimin e ndihmës në 
transportin e mbeturinave. Për më tepër , ata 
kanë diskutuar me zyrtarët e komunave nga 
Vitia për të ndërtuar një stacion transferi, ku 
mbetjet mund të klasifikohen, ruhen për një 
periudhë të kufizuar kohe, dhe transportohen 
në qendrat e trajtimit, por  asnjëra nga komu-
nat nuk i ka poseduar financat e kërkuara.

KLLOKOT
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Komuna e Kllokotit mbledh në 
mesatare rreth 980 ton mbeturina 
në vit.

Komuna ofron vetë shërbimin e 
grumbullimit të mbeturinave pasi 
që asnjë kompani nuk është e 
kontraktuar. 

Komuna ka një plan për 
menaxhimin e mbeturinave por 
zbatimi i tij nuk është i plotë 
pasi që kërkohet një shumë 
e konsiderueshme e mjeteve 
financiare. 
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Në Shtërpcë, kompania përgjegjëse për grum-
bullimin e mbeturinave është Kompania e Re 
për Shërbime Publike “Shtërpcë”. Kjo është 
një kompani komunale e cila është themeluar 
dhe ende funksionon në kuadër të sistemit të 
Republikës së Serbisë. Drejtori i Shërbimeve 
Publike në Komunën e Shtërpcës ka përmen-
dur se ata janë në proces të krijimit të një 
kompanie të re komunale; megjithatë, MZhE 
ka ndalur procesin e themelimit të ndërmar-
rjeve të reja publike për një periudhë kohore. 

Mbeturinat mblidhen derë më derë një herë 
në javë në fshatra dhe dy herë në javë në 
rrugën kryesore në Shtërpce. Katër kamionë 
që janë në gjendje shumë të mirë përdorën 
për të transportuar mbeturinat. Dy kamionë 
janë pranuar si donacion nga USAID-i në vitin 
2011. Pothuajse 80 përqind e popullatës mb-
ulohet nga ky shërbim (13 nga 15 fshatra). 
Mbeturinat mblidhen në të gjitha zonat rural. 
Çmimi për këtë shërbim është 3.00 Euro për 
familje, por vetëm 40 deri 50 përqind e famil-
jeve në të vërtetë paguajnë për këtë shërbim. 
Mbeturinat deponohen dy herë në javë në de-
poninë rajonale në Gjilan dhe herë pas here 
në stacionin e transferimit në Gërlica / Grlica, 
Shtërpcë.

Për sa i përket monitorimit, inspektorët e 
komunës dhe zyrtarë nga Departamenti i 
Shërbimeve Publike inspektojnë zonat për 
të parë nëse grumbullohen mbeturinat. Ins-
pektimi  bëhet pa ndonjë plan, por në baza 
ad-hoc. Për më tepër, komuna nuk ka ndonjë 
plan për menaxhimin e mbeturinave. Komu-
na paralele që vepron në kuadër të Qeverisë 
së Republikës së Serbisë ka të drejtë të cak-
tojë bordin mbikëqyrës. Edhe pse kompania 
përgjegjëse për grumbullimin e mbeturinave 
nuk është nga Kosova, Komuna e Shtërpcës 
i ka furnizuar kompaninë me kamionë, dhe 
paguan regjistrimin dhe mirëmbajtjen e ka-
mionëve. Megjithëse komuna ka një stacion 
transferimi në Gerlica, ata janë të gatshëm të 
bashkëpunojnë me komunat tjera në mënyrë 
që të zvogëlojnë shpenzimet.
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Pothuajse 80 përqind e popullatës 
mbulohet nga ky shërbim  
(13 nga 15 fshatra). 

Mbeturinat deponohen dy herë 
në javë në deponinë rajonale në 
Gjilan 

Komuna paralele që vepron në 
kuadër të Qeverisë së Republikës 
së Serbisë ka të drejtë të caktojë 
bordin mbikëqyrës. 
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Në Vushtrri,  kompania regjionale Uniteti është 
përgjegjëse për grumbullimin e mbeturinave. 
Departamenti për shërbime publike është përg-
jegjës për hartimin e politikave dhe për t’i ofru-
ar ndihmë kompanisë në ofrimin e shërbimeve 
efikase. Zyrtarët komunal kanë hartuar planin 
për menaxhimin e mbeturinave (2016-2020) 
i cili është miratuar në asamblenë komunale 
dhe tani komuna është duke kërkuar fonde 
në mënyrë që të fillohet me zbatimin e planit. 
Sipas planit për menaxhimin e mbeturinave, 
një kompani private pritet të kontraktohet për 
mbledhjen dhe menaxhimin e mbeturinave. Ky 
vendim është marr për shkak të jo-efikasite-
tit të kompanisë të shkaktuar nga mungesa e 
burimeve njerëzore dhe pajisjeve. Rreth 36 ton 
mbeturina mblidhen në ditë nga Uniteti ndërsa 
54 tonë prodhohen në ditë. Një pjesë e mbeturi-
nave grumbullohet derë më derë, ndërsa pjesa 
tjetër në kontejnerë kolektiv. Zyrtarët komunal 
nuk kanë statistika të sakta mbi përqindjen e 
njerëzve që shërbehen me shërbimet e grum-
bullimit të mbeturinave. Megjithatë, ata kanë in-
formacione të detajuar mbi llojin e mbeturinave 
të prodhuara dhe të grumbulluara. Deri më tani 
kompania  Uniteti ka shërbyer vetëm një pjesë 
të qytetit dhe kjo është arsyeja pse komuna ka 
në plan kontraktimin e një kompanie private për 
të mbledhur mbeturinat. 

Për shërbimin e grumbullimit të mbeturinave, 
konsumatorët në Vushtrri paguajnë rreth 4.5 
Euro. Mirëpo, vetëm 45 përqind e klientëve 
paguajnë për shërbim. Mbeturinat deponohen 
në deponinë rajonale që është menaxhuar nga 
Uniteti. Në rajone të tjera deponitë menaxhohen 
nga kompania publike përgjegjëse për menax-
himin e deponive (KMDK), ndërsa në Vushtrri 
deponia menaxhohet nga e njëjta kompani e cila 
është përgjegjëse për grumbullimin e mbeturi-
nave. Zyrtarët komunal e shohin këtë fakt si një 
avantazh ndaj komunave tjera. Përveç Obiliqit, 
Malisheva dhe Skenderaj hedhin mbeturinat e 
tyre në të njëjtën deponi. Deponia është themel-
uar në vitin 2001, është e hapur dhe ka një sistem 
të kullimit. Komuna e Vushtrrisë ka krijuar një 
partneritet me një komunë në Suedi i cili e ka 

ndihmuar në krijimin e planit për menaxhimin e 
mbeturinave. Zyrtarët komunal kanë cekur se 
zbatimi i ligjit mbi menaxhimin e mbeturinave 
paraqet një sfidë të madhe për komunat pasi që 
kërkohen një shumë e konsiderueshme  e fond-
eve dhe komunat nuk kanë fonde të tilla.

Mbeturinat e hedhur në deponi nuk klasifikohen. 
Megjithatë, plani për menaxhimin e mbeturi-
nave parasheh mbeturinat të klasifikohen në 
mënyrë që një pjesë të përdoret për kompos-
tim. Zyrtarët komunal deklaruan se në qoftë se 
vazhdohet me metodën siç është vepruar për 
15 vitet e fundit deponia do të duhet të mbyllet 
pas 10 viteve. Zyrtarët  gjithashtu kanë vënë në 
dukje se komuna e tyre është një hap përpara 
nga komunat e tjera  pasi që ata kanë ndërtuar 
një objekt (financuar nga Zyra e Bashkimit Evro-
pian në Kosovë) për paketimin e mbeturinave të 
reciklueshme. Objekti është duke u pajisur me 
makineri. Mirëpo, pasi që Uniteti nuk mund t’i 
zgjerojë shërbimet e saj në riciklimin,  komuna 
ka vendosur që të kontraktoj një kompani pri-
vate e cila do t’i mbledhë mbeturinat,  klasifikoj 
dhe ricikloj.  Zrtarët komunal kanë deklaruar 
se Prizreni, i cili ka implementuar një projekt 
katër vjeçar për menaxhimin e mbeturinave të 
financuar nga Qeveria Japoneze, është marrë 
si  model dhe se ata janë duke u përpjekur që 
t’i ndjekin hapat e njëjtë. Bashkëpunimi rajonal 
me komuna të tjera në menaxhimin e mbeturi-
nave  konsiderohet si shumë i nevojshëm dhe 
dobishëm.
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Zyrtarët komunal deklaruan 
se në qoftë se vazhdohet me 
metodën siç është vepruar për 15 
vitet e fundit deponia do të duhet 
të mbyllet pas 10 viteve. 
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Në Obiliq,  kompania regjionale Pastrimi është 
përgjegjëse për ofrimin e shërbimit të mbled-
hjes së mbeturinave. Përveç Obiliqit, Pastrimi 
shërben edhe gjashtë komuna tjera: Prisht-
inën, Fushë Kosovën, Drenasin, Lipjanin, Podu-
jevën dhe Graçanicën. Mbeturinat mblidhen dy 
herë në javë në zonat urbane dhe një herë në 
javë në zonat rurale të Obiliqit. Mbeturinat e 
mbledhura transportohen me kamionë të cilët 
janë në pronësi të kompanisë regjionale dhe 
të cilët nuk janë në gjendje të mirë teknike. Dy 
lloje të kontejnerëve përdoren nga qytetarët 
për të deponuar mbeturinat, ato kolektive me 
rreth 10 kub sasi dhe më të vogla me rreth 
1.1 kub, si dhe kontejner familjar. Fshatrat 
janë të pajisura me  kontejner prej 1.1 kub të 
cilat u shërbejnë përafërsisht katër familjeve. 
Metoda e mbledhjes së mbeturinave ndryshon 
prej zonave urbane në ato rurale.  Në zonat 
urbane shumica e mbeturinave mblidhen derë 
më derë. Vetëm dy kontejner kolektiv janë të 
vendosur në qytet.  Në zonat rurale mbeturi-
nat mblidhen në pika grumbulluese. 

Prej 18 fshatrave që ka komuna e Obiliqit, 
në gjashtë ofrohet shërbimi i mbledhjes së 
mbeturinave dhe pesë janë në proces për tu 
përfshirë në ofrimin e shërbimit.  Kompania 
nuk mund të ofroj shërbimin në të gjitha ko-
munat për shkak të pozitës gjeografike dhe 
infrastrukturës rrugore. Janë disa lagje të cilat 
kanë vetëm katër apo pesë shtëpi të cilat janë 
të shpërndara larg nga njëra tjetra. Sa i përket 
popullatës, zyrtarët komunal kanë cekur se 
rreth 70 përqind të popullatës u ofrohet shër-
bimi i mbledhjes së mbeturinave. Çmimi për 
shërbim është  4.60 Euro në muaj dhe rreth 
70 përqind e klientëve paguajnë.   

Pastrimi është kompani publike regjionale 
dhe si rezultat Ministria e Zhvillimit Ekono-
mik (MZHE) në bazë të Ligjit për Ndërmarrjet 
Publike (NR. 03/L-087) përmes Njësisë për 
Politika dhe Monitorim, mbikëqyrë afarizmin e 
ndërmarrjeve publike të cilat janë në pronësi 
të Qeverisë së Republikës së Kosovës. Në Obi-
liq është zyra regjionale e kompanisë ku janë 

të punësuar rreth 16 punëtor. Komuna ka në 
pronësi rreth 3 përqind të aksioneve të kom-
panisë Pastrimi dhe si rezultat  e cakton një 
anëtar të saj në bord. Anëtari i bordit përzgjidhet 
përmes konkursit i cili publikohet në mediume 
përkatëse. Komisioni i komunës i përbërë nga 
tre anëtar rekomandon një kandidat i cili voto-
het në asamblenë komunale. Komuna monito-
ron aktivitetet e kompanisë përmes anëtarit të 
bordit. Komuna deri më tani ka investuar në 450 
kontejner familjar. Komuna nuk ka ofruar asnjë 
përkrahje tjetër për kompaninë. Për më tepër, 
komuna ka ndërprerë financimin e kompanisë 
pasi që zyrtarët komunal besojnë se kompania 
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Prej 18 fshatrave që ka komuna 
e Obiliqit, në gjashtë ofrohet 
shërbimi i mbledhjes së 
mbeturinave dhe pesë janë në 
proces për tu përfshirë në ofrimin 
e shërbimit.  

Sa i përket popullatës, zyrtarët 
komunal kanë cekur se rreth 
70 përqind të popullatës u 
ofrohet shërbimi i mbledhjes së 
mbeturinave. Çmimi për shërbim 
është  4.60 Euro në muaj dhe 
rreth 70 përqind e klientëve 
paguajnë.   
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nuk është treguar e drejtë ndaj Obiliqit. Zyrtarët 
janë të mendimit se kompania ka investuar më 
shumë në komunat tjera dhe se shumë pak in-
vestime janë bërë në komunën e Obiliqit.   

Që nga viti 2005, mbeturinat deponohen në 
deponin regjionale në Mirash, fshat ky i pozi-
cionuar gjeografikisht në komunën e Obiliqit. 
Kjo deponi përdoret nga gjashtë komuna tjera 
të cilat i shërben Pastrimi. Lokacioni i deponisë 
është caktuar nga një vendim i asamblesë 
komunale. Deponia është e hapur dhe nuk ka 
sistem të kullimit. Kjo shkakton probleme në 
ujërat nëntokësore pasi që një pjesë e deponisë 
noton në ujin e krijuar nga shiu dhe ujërat 
nëntokësore. Një problem tjetër krijohet nga 
qentë endacak të cilët sillen rreth deponisë. 
Deri vonë në komunën e Obiliqit kanë qenë tetë 
deponi ilegale por pesë janë mbyllur dhe tri 
janë në proces të mbylljes. Këto deponi janë 
krijuar kryesisht nga mbeturinat e ndërtimit.  

Pas deponimit, mbeturinat nuk klasifikohen 
apo selektohen. Krejt çka bën kompania për 
menaxhimin e deponive (KMDK) është të 
mbulojë mbeturinat me shtresa të dheut. Si 
rezultat i buxhetit të vogël dhe mungesës së 
fondeve, komuna e Obiliqit nuk bën riciklimin 
e mbeturinave. Drejtori për shërbime publike 
ka cekur se do të duhen dekada për të tejkalu-
ar demin e bërë në Obiliq nga kemikaljet e 
ndryshme të cilat  janë deponuar me vite të 
tëra dhe vazhdojnë të deponohen në Mirash. 

Sa i përket legjislacionit, plani për menax-
himin  e mbeturinave është duke u përpiluar 
si pjesë e një projekti të financuar nga GIZ. 
Pas aprovimit të planit, do të përpilohet edhe  
master plani me aktivitete të detajuara. Deri 
më tani komuna e Obiliqit nuk ka krijuar ndon-
jë bashkëpunim me komunat tjera. Drejtori 
i shërbimeve publike beson se Obiliqi është 
në një disavantazh të madh pasi që deponia 
është e pozicionuar në komunën e tyre.  

Komuna është e gatshme të angazhohet në 
aktivitete që kontribuojnë në menaxhimin më 

të mirë dhe trajtimin e mbeturinave. Drejtori 
për shërbime publike ka përmendur se zyr-
tarët komunal janë duke menduar për kri-
jimin e një kompanie komunale që do të jetë 
përgjegjëse për menaxhimin e mbeturinave. 
Në këtë mënyrë komuna e Obiliqit do të jetë 
pronari i vetëm. Për më tepër, zyrtarë të ko-
munës janë duke negociuar me një investi-
tor nga Gjermania që është i interesuar në 
prodhimin e energjisë nga mbeturinat.

Fër më tepër, komuna ka 
ndërprerë financimin e kompanisë 
pasi që zyrtarët komunal besojnë 
se kompania nuk është treguar 
e drejtë ndaj Obiliqit. Zyrtarët 
janë të mendimit se kompania ka 
investuar më shumë në komunat 
tjera dhe se shumë pak investime 
janë bërë në komunën e Obiliqit.   

Drejtori për shërbime publike 
ka cekur se do të duhen dekada 
për të tejkaluar demin e bërë në 
Obiliq nga kemikaljet e ndryshme 
të cilat  janë deponuar me vite të 
tëra dhe vazhdojnë të deponohen 
në Mirash. 

Dy lloje të kontejnerëve 
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Në Graçanicë, përgjegjëse për grumbullimin e 
mbeturinave është kompania rajonale Pastrimi. 
Mbeturinat grumbullohen nga kontejnerët dy 
herë në javë dhe transportohen në deponi me 
kamion. Njëri prej kamionëve të përdorur për 
transportin e mbetjeve është pranuar si don-
acion nga USAID dhe është në gjendje shumë 
të keqe. Gjendja e tij është aq e keqe që shoferi 
dhe koordinatori në krye të kësaj njësie kanë 
cekur se zor se do të jetë në gjendje të kalojë 
inspektimin teknik për regjistrimin e ardhshëm. 
Dy kamionët tjerë të përdorur janë pronë e kom-
panisë Pastrimi dhe  janë në një gjendje pak më 
të  mirë. Sipas zyrtarëve të komunës, rreth 203 
ton mbeturina në muaj mblidhen në Graçanicë. 
Mbeturinat  mblidhen  në tërë territorin e Graçan-
icës dhe 100 përqind e popullatës mbulohet nga 
shërbimi. Cmimi për  shërbim është afër 5.00 
Euro për familje. Zyrtarët komunal nuk kanë in-
formata të sakta mbi përqindjen e pagesës së 
inkasuar, por kanë cekur se një numër shumë i 
vogël i qytetarëve pagujnë për shërbimin. 

Komuna ka caktuar një punonjës i cili është 
përgjegjës për menaxhimin e mbeturinave dhe 
monitorimin e punës së njësisë Pastrimi në 
Graçanicë. Komuna ka pasur një plan të menax-
himit të mbeturinave për vitin 2011 dhe 2012. Që 
nga mesi i 2015, zyrtarët kanë filluar të punojnë 
në hartimin e një plani të menaxhimit të mbe-
turinave me ndihmën e organizatave donatore. 
Graçanica nuk ka përfaqësues në bordin e kom-
panisë Pastrimi  dhe si rezultat zyrtari komunal 
i intervistuar nuk ishte në dijeni të procedurave 
të kërkuara për emërimin e anëtarëve të bordit.

Mbeturinat deponohen në deponinë publike rajo-
nale në Mirash, Obiliq. Zyrtarët komunal nuk janë 
në dijeni nëse diçka tjetër ndodh me mbeturinat 
pasi që ato të deponohen pasi që deponia është 
jashtë territorit të tyre. Aktualisht, në komunën e 
Graçanicës, ekzistojnë 21 deponi ilegale. Zyrtarët 
komunal kanë deklaruar se janë duke u përp-
jekur që ta kthejnë njërën  nga deponit ilegale 
në stacion transferimi. Komuna nuk i posedon 
fondet dhe burimet njerëzore të nevojshme për 
riciklimin e mbeturinave. Komuna e Graçanicës, 

në bazë të një memorandumi në mes të kryetarit 
të komunës dhe drejtorit ekzekutiv të kompa-
nisë për menaxhimin e mbeturinave, paguan 
kompaninë Pastrimi rreth 9,828 Euro. Pagesa 
përfshin pagat për personelin (koordinatorin, 
grumbulluesin, dhe shoferin) shpenzimet e kar-
burantit, tarifën për deponimin e mbeturinave, 
servisimin dhe mirëmbajtjen e automjeteve dhe 
kontejnerëve.  

Sa i përket bashkëpunimit, Graçanica është 
shumë e interesuar për të ndërtuar  një transfer 
stacioni që mund të përdoret edhe nga komunat 
tjera. Zyrtarët kanë deklaruar se kanë bisedu-
ar me Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit 
Hapësinor në lidhje me ndërtimin e transfer 
stacionit dhe nëse ministria do ta miratonte më 
lehtë një stacion për dy komuna sesa për një, 
atëherë ndërtimi i përbashkët kjo do të ishte një 
mundësi e mirë për të bashkëpunuar.
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GRAÇANICË

Sipas zyrtarëve të komunës, 
rreth 203 ton mbeturina në muaj 
mblidhen në Graçanicë. 

Mbeturinat deponohen në 
deponinë publike rajonale në 
Mirash, Obiliq

Aktualisht, në komunën e 
Graçanicës, ekzistojnë 21 deponi 
ilegale.
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Në Mitrovicën e Veriut, kompania përgjeg-
jëse për grumbullimin e mbeturinave është 
kompania publike komunale “Standard”. Kjo 
është një kompani publike që është themelu-
ar dhe ende funksionon në kuadër të sistemit 
të Republikës së Serbisë. Tre vjet më parë , 
kur u krijua Zyra Administrative e Mitrovicës 
së Veriut, zyrtarë përkatës kanë propozuar 
që një kompani private të licencohet për me-
naxhimin e mbeturinave por asgjë konkrete 
nuk është ndërmarr. 

Mbeturinat mblidhen çdo ditë dhe kryesisht 
në kontejnerë të mëdhenj. Vetëm në një nga 
fshatrat nuk është vendosur asnjë kontejnerë 
dhe qytetarët mbledhin mbeturinat e tyre në 
qese plastike apo kove, dhe pastaj kompania 
“Standard” mbledh ato nga venet e caktu-
ara. Kamionët e kompanisë përdoren për të 
transportuar këto mbeturina. Këta kamionë 
janë në gjendje shumë të keqe, dhe vetëm 
një në tre nga këta kamionë është në gjendje 
të mirë, dy të tjerë janë dëmtuar në masë të 
madhe. Shërbimi i grumbullimit të mbeturi-
nave mbulon rreth 80 për qind të qytetarëve. 
Një pjesë e Suhodollit të Epërm mbulohet nga 
shërbimi i kompanisë nga Mitrovica e Jugut. 
Çmimi për shërbimin është rreth 3.00 Euro 
për familje, por  rreth 99 për qind e qytetarëve 
nuk paguajnë për këtë shërbim. 

Zyrtarisht komuna nuk ka ndonjë mekanizëm 
për të mbrojtur interesat e saj. Komuna 
paralele që vepron në kuadër të Qeverisë së 
Republikës së Serbisë është përgjegjës për 
monitorimin e kompanisë dhe ka të drejtë për 
të emëruar bordin mbikëqyrës. Bashkëpun-
imi me komunën e re është në nivel jozyrtar.

Momentalisht mbetjet transportohen në 
Zubin Potok pasi që është e vetmja deponi 
funksionale në atë pjesë. Tarifa standarde 
paguhet për deponimin e mbeturinave. 
Procesi i vetëm i përzgjedhjes që është 
bërë është ajo e ndarjes së mbeturinave 
mjekësore nga llojet e tjera të mbeturinave. 
Zyrtari i intervistuar nuk ka pasur asnjë infor-

macion se çfarë ndodh me mbeturinat  pasi 
ato të deponohen.

Komuna nuk bashkëpunon me kompaninë 
në fjalë në nivel zyrtar. Megjithatë, ata janë 
duke planifikuar për të blerë dy kamionë për 
grumbullimin e mbeturinave. Blerja e kami-
onëve do të jetë mbështetja e parë financiare. 
Përveç kamionëve, komuna ka pasur një varg 
të aktiviteteve të përbashkëta për pastrimin 
e lumit Ibër, ku kompania Standard është an-
gazhuar për të mbledhur mbeturinat.

Komuna ka hartuar një Plan Lokal për Me-
naxhimin e Mbeturinave, por ai nuk është 
miratuar ende. Arsyeja për këtë është se ku-
vendi komunal është themeluar rishtazi. Ky 
plan është duke u zbatuar në thelb me për-
jashtim të pjesës së klasifikimit. Ai nuk është 
zbatuar plotësisht për shkak të mungesës 
së kapaciteteve, mungesës së fondeve dhe 
infrastrukturës. Një aktivitet tjetër i paraparë 
në këtë plan është ndërtimi i një stacioni 
transferimi për klasifikimin e mbeturinave.

Mitrovica Veriore bashkëpunon me komunën 
e Zubin Potokut për deponimin e mbeturi-
nave të vendosura në territorin e tyre. Më 
parë, ata kanë bashkëpunuar me Zveçanin, 
për shkak se deponia e mëparshme ishte në 
territorin e tyre. Kjo deponi ishte në tokë pri-
vate dhe Mitrovicës së Veriut i është dashur 
të paguajë një tarifë, prandaj komuna ka 
vendosur të zhvendos deponinë në Zubin 
Potok. Ata janë gjithashtu të gatshëm për 
të bashkëpunuar me Mitrovicën e Jugut, në 
mënyrë që të përdorin deponinë e licencuar 
në Koshutov.

MITROVICA E VERIUT
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Në Leposaviq, përgjegjëse për grumbul-
limin e mbeturinave është kompania pub-
like komunale “24 Nëntori”. Kjo kompani 
është themeluar nga komuna paralele në 
Leposaviq. Komuna paralele që vepron nën 
Qeverinë e Republikës së Serbisë është 
përgjegjëse për kompaninë dhe si e tillë ajo 
ka të drejtë të caktojë bordin mbikëqyrës. 

Në zonën urbane të Leposaviqit mbeturinat 
grumbullohen çdo ditë, ndërsa në fshatra 
dhe rreth qytetit tri herë në javë. Në zonat 
rurale , mbeturinat mblidhen një herë në 
javë. Gjatë një dite rreth 15 ton mbeturina 
mblidhen nga kontejnerët. Rreth 65 përqind 
të qytetarëve u  ofrohet shërbimi i grum-
bullimit të mbeturinave, duke përfshirë 
edhe zonat rurale. Zyrtarët  komunal kanë 
deklaruar se çmimi për shërbimin varet nga 
sipërfaqja e shtëpisë/banesës. Megjithatë, 
asnjë nga konsumatorët nuk paguajnë për 
shërbimin. 

Deri në fund të vitit 2012, mbeturinat janë 
deponuar në deponinë në fshatin Ballaban, 
Zveçan. Megjithatë, pas mbylljes së de-
ponisë, Leposaviqi ka ndërtuar deponinë e 
vet lokale. Ndërtimi i deponisë nuk është 
bazuar në ndonjë rregullore ose standard 
dhe nuk ka sistem të kullimit, por komuna 
nuk kanë pasur ndonjë zgjidhje tjetër. Mbe-
turinat e hedhur në deponi nuk klasifikohen 
ose riciklohen. Pas deponimit, mbeturinat 
mbulohen me shtresa të dheut. Ky proces 
përsëritet vazhdimisht. Kompania është 
përpjekur të rrisë ndërgjegjësimin e qytet-
arëve për të minimizuar sasinë e mbeturi-
nave, mirëpo, sipas zyrtarëve komunal, 
pa pasur pajisjet e duhura dhe burimet 
njerëzore, rritja  e vetëdijes së qytetarëve 
ka pak kuptim. Sa i përket bashkëpunimit, 
zyrtarët komunal kanë cekur se një mundësi 
do të  ishte krijimi i një deponie të përbash-
kët që do të përdoret nga Leposaviq, Zveçani 
dhe Mitrovica Veriore. Megjithatë, ata janë të 
hapur për bashkëpunim edhe me komunat 
e tjera.

Sa i përket legjislacionit, komuna nuk ka 
aprovuar ende ndonjë rregullore për me-
naxhimin e mbeturinave
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LEPOSAVIQ

Rreth 65 përqind të qytetarëve u  
ofrohet shërbimi i grumbullimit të 
mbeturinave, duke përfshirë edhe 
zonat rurale. 

Përgjegjëse për grumbullimin 
e mbeturinave është kompania 
publike komunale “24 Nëntori”. 
Kjo kompani është themeluar nga 
komuna paralele në Leposaviq
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Në Zveçan, kompania përgjegjëse për 
grumbullimin e mbeturinave është Kompa-
nia Publike  Komunale “Zveçan”. Komuna 
paralele që vepron në kuadër të Qeverisë 
së Republikës së Serbisë është përgjeg-
jës për monitorimin e kompanisë dhe ka 
të drejtë për të emëruar anëtarët e bordit 
mbikëqyrës. Kompania është mbështetur fi-
nanciarisht nga buxheti që komuna paralele 
e merr nga Qeveria e Republikës së Serbisë.

Në Zveçan mbeturinat mblidhen për çdo 
ditë, dhe një herë në javë në fshatrat për-
reth. Dy kamionë që janë në gjendje të 
mirë përdoren për të transportuar mbetjet. 
Rreth 70 deri 80 përqind e qytetarëve mar-
rin këtë shërbim. Kostoja e shërbimit është 
rreth 2.00 Euro për familje dhe 80 perqind 
është pagesa totale e mbledhur. Komuna e 
Zveçanit nuk ka ndonjë deponi. Në këtë mo-
ment, komuna është duke përdorur një vend 
të përkohshëm për grumbullimin e mbeturi-
nave. Ky vend grumbullimi ka disa shtresa 
argjile që shërbejnë si drenazh. Pasi që hid-
hen në vend grumbullim, mbeturinat janë të 
mbuluara me shtresa të dheut. Komuna nuk 
ka një plan apo strategji për menaxhimin e 
mbeturinave.

Zyrtarët e komunës kanë deklaruar se kanë 
aplikuar për fonde së bashku me Komunën 
e Mitrovicës Veriore, Zubin Potokut dhe 
Leposaviqit për një projekt të përbashkët 
rajonal të menaxhimit të mbeturinave. Një 
nga aktivitetet e projektit është ndërtimi i 
një deponie në territorin e Zveçanit. Zyrtarët 
komunal janë gjithashtu të interesuar për të 
bashkëpunuar në ndërtimin e një stacioni 
transferimi.

ZVEÇAN
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Kompania përgjegjëse për 
grumbullimin e mbeturinave 
është Kompania Publike  
Komunale “Zveçan”. Komuna 
paralele që vepron në kuadër të 
Qeverisë së Republikës së Serbisë 
është përgjegjës për monitorimin 
e kompanisë dhe ka të drejtë 
për të emëruar anëtarët e bordit 
mbikëqyrës

Komuna e Zveçanit nuk ka 
ndonjë deponi. Në këtë moment, 
komuna është duke përdorur 
një vend të përkohshëm për 
grumbullimin e mbeturinave. Ky 
vend grumbullimi ka disa shtresa 
argjile që shërbejnë si drenazh. 
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Në Zubin Potok, kompania përgjegjëse për 
grumbullimin e mbeturinave është Kompania 
Publike Komunale “Zubin Potok”, e cila është 
themeluar nga komuna paralele. Pasi që 
kompania është në pronësi të një institucioni 
paralel, komuna e Zubin Potokut nuk ka ndon-
jë mekanizëm për të mbrojtur interesat e saj. 
Komuna që vepron në kuadër të Qeverisë së 
Republikës së Serbisë është përgjegjëse për 
monitorimin e kompanisë dhe ka të drejtë për 
të emëruar bordin mbikëqyrës.

Mbeturinat mblidhen një herë në javë dhe 
kamionët e përdorur për të transportuar 
mbetjet janë në gjendje relativisht të mirë. 
Rreth 15 metra kub mbeturina mblidhen për 
çdo javë. Rreth 70 në 80 përqind e qytet-
arëve janë të mbuluar nga ky shërbim. 
Çmimi i shërbimit është rreth 3.00 Euro 
për familje, megjithatë, një numër shumë 
i vogël i qytetarëve paguajnë këtë tarifë. 
Zyrtarët komunal nuk kanë informata mbi 
përqindjen e pagesës së inkasuar. 

Pas mbledhjes së mbeturinave, mbeturinat 
transportohen në deponinë pranë liqenit të 
Gazivodës. Kjo deponi është specifike për sh-
kak se nuk ka sistem të kullimit, por sipërfaq-
ja është e tillë që uji nuk rrjedhje dhe si rezul-
tat nuk e ndot tokën dhe ujërat nëntokësore. 
Në këtë deponi bëhet klasifikimi i pjesshëm 
dhe riciklimi i plastikës dhe letrës. Riciklimi 
është i pjesshëm për shkak të mungesës së 
pajisjeve të nevojshme për të përfunduar pro-
cesin. Mbeturinat e  deponuara mbulohen çdo 
15 ditë me shtresa të dheut.

Zyrtarët komunalë kanë cekur se janë të 
gatshëm të bashkëpunojnë me komunat 
tjera për menaxhimin e mbeturinave. Ata 
kanë një deponi dhe ata do të jenë të intere-
suar për të ndërtuar një stacion transferimi 
së bashku me ndonjë komunë tjetër.

Sa i përket legjislacionit, komuna nuk ka 
aprovuar ende ndonjë rregullore për me-
naxhimin e mbeturinave
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ZUBIN POTOK

Rreth 15 metra kub mbeturina 
mblidhen për çdo javë. Rreth 70 
në 80 përqind e qytetarëve janë të 
mbuluar nga ky shërbim. Çmimi 
i shërbimit është rreth 3.00 
Euro për familje, megjithatë, një 
numër shumë i vogël i qytetarëve 
paguajnë këtë tarifë. 

Kompania përgjegjëse për 
grumbullimin e mbeturinave 
është Kompania Publike 
Komunale “Zubin Potok”, e cila 
është themeluar nga komuna 
paralele. 
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4. MUNDËSITË PËR  
BASHKËPUNIM NDËR-KOMUNAL 
Pasi që komunat ndajnë shumë probleme të përbashkëta lidhur 
me menaxhimin e mbeturinave, mundësitë për krijimin e bash-
këpunimit ndër-rajonal në mënyrë që të projektohen zgjidhjet e 
përbashkëta, janë të shumta. 

1
Një formë e bashkëpunimit mund të bazohet në afërsinë 
gjeografike. Komunat e veriut të Kosovës, Mitrovica Veriore, Lep-
osaviqi dhe Zveqani, mund të krijojnë një deponi të përbashkët 
dhe ta përdorin për qëllimet e tyre. Nëse kapaciteti i deponisë që 
do të ndërtohet është i madh, komunat tjera mund ta shfrytëzo-
jnë po ashtu. Komunat tjera mund të paguajnë një tarifë për 
përdorimin e deponisë. Nga forumi mbi Menaxhimin e Mbeturi-
nave të organizuar në fund të muajit Shkurt 2016, ëdhtë nxjerr 
si konkludim se komuna e Zubin Potokut është gjeografikisht 
më larg nga tri komunat tjera veriore dhe si rezultat nuk mund 
të përdorë deponinë e njejtë. 

2
Një mënyrë tjetër përmës së cilës mund të bashkëpunojnë ko-
munat e veriut është përmes ndërtimit të një stacioni të për-
bashkët të transferimit ku mbeturinat mund të klasifikohen, dhe 
pastaj të dërgohen në qendrat e trajtimit. Strategjia kombëtare 
për menaxhimin e mbeturinave 2013-2022 parasheh krijimin 
e gjashtë qendrave trajtuese. Stacioni i transferit mund të 
themelohet edhe nga komunat tjera po ashtu. Gjilani, për shem-
bull shërbehet nga një kompani publiko-private e cila planifikon 
të angazhohet në riciklim. Komunat afër njëra tjetrës mund të 
bashkëpunojnë për të ndërtuar një stacion të përbashkët trans-
ferimi. Mbeturinat e klasifikuara në stacionet e transferimit 
mund të dërgohen në qendrat e riciklimit në të cilat kompania 
do të investojë, ose në qendrat e trajtimit të cilat i parasheh 
strategjia kombëtare. 

3
Një tjetër mundësi për një stacion të përbashkët transferimi 
është në komunat perëndimorë të Kosovës si Istogu, Klina, Peja, 
Deçani dhe Juniku. Komuna e Istogut po planifikon të ndërtojë 
një stacion transferimi dhe si të tillë komunat mund ta përdorin 
për të klasifikuar mbeturinat. Në Istog një kompani private ka 
shfaqur interesim në riciklim dhe ka kërkuar tokë dhe pronë nga 
komuna, e cila është afër me stacion e transferimit i cili është i 
planifikuar të ndërtohet. Mbeturinat nga stacioni i transferimit 
mund të dërgohen në objektin e riciklimit ose qendrat e trajtimit.     

4
Komunave  me shumicë serbe ju ofrohet shërbimi nga institucio-
net paralele. Në mënyrë që të shmangim këtë dukuri, komunat 
mund të krijojnë një kompani publike rajonale e cila do të ishte 
përgjegjëse për menaxhimin e mbeturinave. Ajo kompani po 
ashtu mund të menaxhojë deponinë rajonale e cila do të për-
doret nga komunat me shumicë serbe. Stacioni i transferimit në 
Shtërpcë mund të përdoret po ashtu nga komunat. Këto komuna 
mund të investojnë së bashku për të krijuar një objekt modern.   

5
Një mënyrë tjetër përmes së cilës mund të bashkëpunojnë ko-
munat është krijimi i një kampanje të përbashkët të ngritjes së 
vetëdijes. Shumica e komunave të intervistuara kanë përmendur 
faktin se ato kanë probleme me qytetarët të cilët hudhin mbe-
turinat e tyre pa kujdes. Si rezultat, komunat mund të bashkojnë 
forcat për të ngritur vetëdijen e qytetarëve për të zvogëluar, 
ripërdorur, dhe ricikluar mbeturinat.   



MENAXHIMI I MBETURINAVE NË 16 KOMUNA  
MUNDËSITË PËR  BASHKËPUNIM NDËR-KOMUNAL  31

6
Komuna e Gjilanit ka deklaruar që për shkak të mungesës së 
inspektorit, komuna nuk e din saktësisht dëmin që i shkaktohet 
nga hedhja e pakujdesshme e mbeturinave, dhe nuk mund ti ndal 
qytetarët të hedhin mbeturinat në mënyrë të pakujdesshme. Si e 
tillë, komuna mund të krijojë një marrëveshje me komunën fqin-
je, si për shembull Novobërdën për të ndarë shërbimet e inspek-
toriatit, përderisa Gjilani mund të ndajë disa shërbime tjera në të 
cilat ata janë të mirë. Një praktikë e tillë është implementuar në 
Maqedoni ku 3 komuna (Novo Selo, Vasileva dhe Bosilova) janë 
pajtuar që në çdo komunë të vendosin departamente të për-
bashkëta të cilat do të ofrojnë shërbime për të gjithë qytetarët e 
te tri komunave, duke siguruar që qytetarët të kenë qasje në këto 
shërbime në njësinë më të afërt. Komuna e Novo Selo-s do të 
ofrojë shërbime të planifikimit dhe menaxhimit urban, komuna 
e Vasilevës do të jetë qendra për departamentin e tatimeve dhe 
të dëshmisë, përderisa komuna e Bosilovo-s do të specializojë 
në ofrimin e shërbimeve të ndërlidhura me fuqizimin e ligjit dhe 
inspektimin (UNDP, 2008).   

7
Një mundësi tjetër për bashkëpunim është mes komunave të 
Graçanicës, Obiliqit, Novobërdës, Gjilanit, Parteshit, Ranillugut 
dhe Kllokotit. Zyrtarë nga Graçanica kanë përmendur se janë 21 
deponi ilegale në komunën e tyre, dhe se ata po përpiqen ti mbyl-
lin duke ndërtuar një stacion transferimi. Komuna e Graçanicës 
po pret që idea të aprovohet nga Ministria e Ambientit. Stacioni i 
transferimit mund të përdoret po ashtu edhe nga komunat tjera 
të lartpërmendura. Kjo do të ndihmonte të zvogëlonte sasinë e 
mbeturinave të hedhura në deponi; do të bënte grumbullimin 
e mbeturinave të forta më efikas dhe do të zvogëlonte kostot 
e transportit të përgjithshëm, emetimit të gazrave, trafikun e 
kamionëve, dhe dëmtimin e rrugëve. Do të kursente para dhe 
do të ulte kostot e shërbimeve të menaxhimit të mbeturinave 
të ngurta për të gjitha komunat e përfshira. Stacionet e trans-
ferimit po ashtu ju japin komunave mundësinë e përzgjedhjes 
mes opsioneve të ndryshme të deponimit të mbeturinave dhe 
sigurimit të tarifave më të ulëta të deponimit.     

Komunave  me shumicë serbe ju ofrohet shërbimi nga institucionet paralele. Në mënyrë që të 
shmangim këtë dukuri, komunat mund të krijojnë një kompani publike rajonale e cila do të ishte 
përgjegjëse për menaxhimin e mbeturinave.
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4.1  MUNDËSITË E PËRBASHKËTA 
TË NXJERRA NGA FORUMI PËR 
MENAXHIMIN E MBETURINAVE

Forumi për Menaxhimin e Mbeturinave në 16 Komuna - 
Mundësitë për Bashkëpunim Ndër-komunal u organizua 
në fund të shkurtit 2016. Qëllimi kryesore i forumit ishte 
prezantimi i raportit për menaxhimin e mbeturinave dhe 
gjenerimi i ideve të reja për mundësitë për bashkëpunim 
ndër-komunal. Në forum ishin të ftuar zyrtarët komunal të 
cilët janë përgjegjës për menaxhimin e mbeturinave në 16 
komunat e përzgjedhura. Zyrtarët u inkurajuan të japin ide 
për bashkëpunim ndër-komunal që mund të zbatohen me 
sukses. Përveç zyrtarëve komunal, të pranishëm në forum 
ishin edhe drejtorët e kompanive rajonale për menaxhimin  
e mbeturinave, shoqëria civile dhe një zyrtar nga Agjencia 
për Mbrojtjen e Mjedisit të Kosovës. Është e rëndësishme 
të theksohet se idetë për bashkëpunim ndër-komunal të 
paraqitura në raport janë vlerësuar si shumë të mirë dhe 
lehtë të zbatueshme. Megjithatë, zyrtarët komunal kanë 
shtuar se me procesin e decentralizimit, niveli qendror 
ka kaluar  përgjegjësinë e menaxhimit të mbeturinave në 
nivelin lokal pa menduar në lidhje me qëndrueshmërinë. 
Komunat nuk ishin të gatshëm të pranojnë këtë lloj të përg-
jegjësisë pasi ato nuk i kishin dhe ende nuk kanë burime 
financiare dhe njerëzore të nevoitura për menaxhimin e 
mbeturinave në mënyrë sa më efektive. Për më tepër, 
shumë pak aktivitete janë ndërmarrë nga niveli qendror 
për të forcuar nivelin lokal në mënyrë që komunat të of-
rojnë shërbime në mënyrë të qëndrueshme. Si rezultat, 
komunat përballen me shumë probleme në menaxhimin e 
mbeturinave dhe duhet të bashkëpunojnë me njëra-tjetrën 
për të përmirësuar situatën aktuale. 

Idetë e  nxjerra nga forumi lidhur 
me  bashkëpunimin ndër-komunal 
janë si më poshtë:

Ideja e parë e propozuar për bashkëpunim 
ndër-komunal ishte ndërtimi i objekteve të 
përbashkëta të kompostimit. Rreth 45 deri 50 
përqind e mbeturinave të prodhuara nga një 
familje janë organike. Ato mbeturina hidhen 
së bashku me llojet e tjera të mbeturinave 
dhe  përfundojnë në deponi, ku dekompozohen 
dhe lirojnë gaz metani. Kompostimi do të 
ndihmojë njësitë familjare për të ulur sasinë e 
mbeturinave që ata hedhin. Si rezultat, edhe 
sasia e mbetjeve të deponuara në deponi 
do të ulej. Gjithashtu, sasia e mbetjeve të 
transportuara do të ulej. Kompostimi kontribuon 
gjithashtu pozitivisht në mbrojtjen e mjedisit, 
pasi që konsiderohet si riciklim. Prandaj, 
komunat në Kosovë mund të investojnë 
së bashku për të krijuar objekte moderne 
për kompostimin e mbeturinave organike.  
Mbeturinat e kompostuara mund të përdoren si  
pleh për tokë. 



Ideja e dytë e propozuar për bashkëpunim ndër-
komunal ishte investimi nga katër komunat 
veriore, Mitrovica Veriore, Leposaviqi, Zveçani 
dhe Zubin Potoku, në një fabrikë të përbashkët 
të riciklimit. Asnjë nga komunat nuk i  kanë 
burime financiare të nevojshme për të investuar 
vetë në një fabrikë të tillë. Si rezultat, ato mund 
të investojnë së bashku për të ndërtuar një 
fabrikë të riciklimit.

Ideja e tretë e propozuar për bashkëpunim 
ndër-komunal ishte gjetja e një zgjidhje të 
përbashkët për rritjen e përqindjes së inkasimit 
të taksës për grumbullimin e mbeturinave. 
Pothuajse të gjitha komunat kanë cekur se 
ofrimi i shërbimit të menaxhimit të mbeturinave 
është i kushtueshëm dhe se inkasimi është 
në nivel shumë të ulët, duke ndikuar në këtë 
mënyrë negativisht në shërbimin e ofruar. 
Rrjedhimisht, komunat mund të krijojnë politika 
të përbashkëta që do të ndikojnë në mbledhjen 
e taksës. Komunat mund caktojnë modele 
ekonomike të ndryshme sa i përket pronësisë 
së kompanive përgjegjëse për menaxhimin e 
mbeturinave. Në vend se kompanitë të jenë 
plotësisht publike ato mund të kenë pronësi 
publiko-private.

Ideja e katërt e propozuar për bashkëpunim 
ndër-komunal ishte bashkimi i mjeteve 
financiare nga ana e komunave  për blerjen 
e pajisjeve të nevojshme për mbledhjen e 
mbeturinave dhe pastrimin e rrugëve. Pothuajse 
të gjitha komunat janë ankuar se pajisjet e 
përdorura janë të vjetra dhe kompanitë rajonale 
nuk kanë burime financiare për të blerë 
pajisje të reja. Si rezultat, komunat mund të 
bashkojnë forcat për të blerë pajisje të reja të 
cilat emitojnë më pak gazra dhe do ta bënin  
transportin në deponi më efektiv.

Ideja e pestë e propozuar për bashkëpunim 
ndër-komunal ishte zbritja e numrit të 
deponive rajonale nga shtatë (7) në dy (2). Ideja 
kryesore është që të jenë dy deponi rajonale që 
menaxhohen në mënyrë efektive dhe efikase 
në vend që të jenë shtatë deponi në kushte të 
tmerrshme. Mund të krijohen dy deponi të reja 
të cilat i plotësojnë të gjitha kriteret e kërkuara. 
Këto deponi duhet të mirëmbahen si duhet. 
Qëllimi kryesor me uljen e numrit të deponive 
do të jetë ulja e sasisë së mbeturinave të 
prodhuara nga qytetarët.
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SHTOJCA 1
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SHTOJCA 2  

# Komuna Emri & Mbiemri Pozita 

1. Gjilan
Fehmi Agushi 

Fadil Osmani

Zyrtar për Mbrojtjen e mjedisit 

Zyrtar për Zhvillim Ekonomik

2. Pejë Uke Selimaj Drejtor për Shërbime Publike 

3. Obiliq Burim Gerguri Drejtor për Shërbime Publike

4. Istog Bedri Hasani  Drejtor për Shërbime Publike

5. Vushtrri
Sami Istrefi

Islam Latifi

Drejtor për Zhvillim Urban dhe mbrojtje të ambientit   

Zyrtar për Shërbime Publike

6. Klinë Xhoke LLeshi Drejtor për Shërbime Publike

7. Graçanica
Dejan Jovanović

Vladica Trajković

Drejtor për Zhvillim Urban ,  Planifikim, Kadastër dhe 
Mbrojtje të Mjedisit

Drejtor për Shërbime Publike , Bujqësi, Pylltari dhe 
Emergjenca  

8. Ranillug Ivan Janićijević Drejtor për Shërbime Publike

9. Shtërpë Siniša Budurić Drejtor për Shërbime Publike , Mbrojtje dhe Shpëtim 

10. NovoBërdë Nebojša Arsić Drejtor për Shërbime Publike

11. Kllokot Hasan Rashiti Zëvendës Kryetar 

12. Partesh Živojin Cvetković Drejtor për Shërbime Publike  dhe Mbrojtje

13. Zubin Potok Dejan Radojković Drejtor për Shërbime Publike  

14. Leposaviq Goran Lazović Kompania Publike Komunale  “24 novembar”

15. Mitrovica e Veriut Jelena Milenković Zyra administrative në Mitrovicën e Veriut 

16. Zveqan Nadica Hristov Drejtor për Zhvillim Urban
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