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1 PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE 
1.1 Termat Referencat për Raport 

Aktualisht, në pajtim me Rregullorën e UNMIK-ut 2004/49, Zyra Rregullatore për Ujë 
dhe Mbeturina (ZRRUM) është përgjegjëse, ndërmjet tjerash, për rregullimin ekonomik 
të aktiviteteve të ofruesve të licencuar të shërbimeve të grumbullimit dhe deponimit të 
mbeturinave. 
 
Duke e ditur që ZRRUM-i nuk do të rregullojë më aktivitetet e ofruesve të shërbimeve të 
grumbullimit të mbeturinave pas muajit Qershor 2009, sipas dispozitave të fundit të draft 
ligjit të ZRRUM-it, komunat do të jenë plotësisht përgjegjëse (në pajtim me Ligjin mbi 
Mbeturina 2006/31) për menaxhimin e shërbimeve të grumbullimit (dhe deponimit) të 
mbeturinave. 
 
Qëllimi i këtij Raporti është të përmbledh praktikën e mirë në Europë për procesin e 
grumbullimit të mbeturinave me qëllim që të informojë për diskutimet që do të bëhen në 
të ardhmën lidhur me ofrimin e shërbimeve të grumbullimit të mbeturinave dhe 
menaxhimit në Kosovë. 
 
 
Një kopje e propozimeve të politikës së ZRRUM-it për të mundësuar PSP në sektorin e 
Mbeturinave në Kosovë, të datës Mars 2007, është e përfshirë si Shtojca C. Ky 
dokument iu është shpërndarë të gjitha palëve dhe palëve të interesuara për komente në 
Mars 2007.Vetëm AER-i (dhe konsultantët e EPTISA) janë përgjegjur në mënyrë zyrtare. 
 

1.2 Rekomandimet 

 
Rekomandohet që parimet dhe praktikat e përshira në këtë raport lidhur me grumbullimin 
e mbeturinave të implementohen në Kosovë në të ardhmën e afërt: 
 
1. Komunat duhet t’i kenë përgjegjësitë në pajtim me Ligjin mbi Mbeturinat. 

Këtu përfshihen: vendosja dhe grumbullimi i taksave, krijimi dhe mirëmbajtja e 
informimit publik, monitorimi i performancës së shërbimeve dhe menaxhimi i 
ankesave. Të gjitha këto aktivitete duhet të jenë përgjegjësi e secilës komunë në 
Kosovë. 

 
2. Ofruesitë e shërbimeve të grumbullimit të mbeturinave nuk duhet të jenë më 

përgjegjës për mbledhjen e taksave të grumbullimit (dhe taksat e deponimit 
në emër të deponimit d.m.th. operatorëve të deponimit). Mbledhja e këtyre 
taksave dhe pagesave për shërbimet e ofruara duhet të jenë përgjegjësi 
direkte e secilës Komunë. 

 
3. Taksat e shërbimit që reflektojnë “Parimin Shfrytëzuesi Paguan” duhet të 

aplikohet në të ardhmën-por vetëm në fazën e mëvonshme (duhet t’i ipet prioritet 
adoptimit të rregullimeve institucionale si më lartë). 
 
(Prioriteti në të ardhmën duhet t’i ipet taksave të thjeshta që bazohen sipas 
vëllimit, d.m.th vëllimi i kontejnerëve kanë çmime të caktuara. Ky lloj i taksës 
duhet të zëvendësoj “tarifën e tashme të amvisërisë” e cila nuk përmban 
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stimulimin për menaxhimin e duhur të mbeturinave e cila e përkrahë sistemin e 
përgjithshëm) 

 
4. Sektori privat duhet të përfshihet në sigurimin e shërbimeve të grumbullimit të 

mbeturinave komunale përmes tenderimit të shërbimeve komunale të 
grumbullimit kudo që Komuna vendos që mos të ofrojë shërbimet e grumbullimit 
të mbeturinave nga vet ajo (ku PSP në sektorin e grumbullimit të mbeturinave 
deklarohet në Politikën e Qeverisë së Kosovës1). 

 
5. Fushëveprimi i cilitdo vendim për të kontraktuar të shërbimet e grumbullimit të 

mbeturinave sektorit privat duhet të aplikohet ose: 
 

• në tërë zonën e Komunës ose 

•  në pjesët e caktuara të mbeturinave dhe/ose gjeneruesve të mbeturinave 
(mbeturinat që riciklohen siç janë mbeturinat e letrave, metalit, mbeturinat 
komerciale dhe institucionale) 

 
Në rastin e fundit, dallimi në mes të grumbullimit të “mbeturinave shtëpiake” (që 
ofrohen nga Komuna) dhe grumbullimit të “mbeturinave komerciale” (të 
operatorit privat) duhet të kryhet sipas sasisë së prodhuar nga gjeneruesi i vetëm i 
mbeturinave. Në mënyrë tipike, supermarketët do të shndërroheshin në 
“gjeneruesit e mbeturinave komerciale” nëse aplikohet rregulla e tillë por jo p.sh. 
floktoret, kafenetë ose dyqan ushqimesh. 

 
6. Monitorimi i standardeve minimale të shërbimit duhet të jetë përgjegjësi e 

Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor (MMPH) kur ekziston ndonjë 
dimension i mjedisit (p.sh. shpeshtësia e grumbullimit), dhe përgjegjësi e 
Komunës kur ai reflekton aspekte tjera që janë më të përgjithshme (p.sh. orët e 
operimit). 

 
7. Mandati aktual i ZRRUM-it (që përfshinë rregullimin ekonomik të 

Ndërmarrjeve Publike të grumbullimit të mbeturinave) duhet të ndryshohet 
përmes nxjerrjes së draft Ligjit të ZRRUM-it për të zëvendësuar 
Rregulloren e UNMIK-ut 2004/49 dhe të përjashtojë grumbullimin e 
mbeturinave nga Qershori 2009. 

 
 
 

                                                      
1 Ekziston nevoja për një  politikë të qartë të qeverisë në Kosovë lidhur me sektorin e mbeturinave. Nuk 
është e mjaftueshme vetëm të ekzistojë Legjislacioni i caktuar (d.m.th. Ligji mbi Mbeturinat). 
Legjislacioni duhet të ndjek politikat e qarta të Qeverisë përfshirë rolin (nëse ka) e sektorit privat. Shiko 
Shtojcën C për draft politikën e ZRRUM-it mbi de-rregullimin e sektorit të grumbullimit të mbeturinave. 



PJESA 2 
HYRJE 

 

 7 

2 HYRJE 
2.1 Sfondi 

Aktualisht, në pajtim me Rregulloren e UNMIK-ut 2004/49, Zyra Rregullatore për Ujë 
dhe Mbeturina (ZRRUM) është përgjegjëse, ndërmjet tjerash, për rregullimin ekonomik 
të aktiviteteve të ofruesve të licencuar të shërbimeve të grumbullimit dhe të deponimit të 
mbeturinave. 
 
Duke ditur që ZRRUM-i nuk do t’i rregullojë më aktivitetet e ofruesve të shërbimeve të 
grumbullimit të mbeturinave pas muajit Qershor 2009 sipas dispozitave të fundit të draft 
Ligjit të ZRRUM-it, Komunat do të jenë plotësisht përgjegjëse (në pajtim me Ligjin mbi 
Mbeturinat 2006/31) për menaxhimin e shërbimeve për grumbullimin (deponimin) e 
mbeturinave. 
 
Qëllimi i këtij Raporti është që të përmbledh praktikën e mirë Evropiane në grumbullimin 
e mbeturinave me qëllim që të informojë dhe të diskutojë në të ardhmen lidhur me 
ofrimin e shërbimeve të grumbullimit të mbeturinave dhe menaxhimit në Kosovë. 
 
Një kopje e propozimeve të politikës së ZRRUM-it për të mundësuar PSP në sektorin e 
Mbeturinave në Kosovë, të datës Mars 2007, është e përfshirë si Shtojca C. Ky 
dokument iu është shpërndarë të gjitha palëve dhe palëve të interesuara për komente në 
Mars 2007. Vetëm AER-i (dhe konsultantët e EPTISA) janë përgjigjur në mënyrë zyrtare. 
 

2.2 Propozimet Përfundimtare të Ahtisaarit 

Pakoja e propozimeve të Ahtisaarit në pikën “Kompetencat e Komunave” (Shtojca III – 
Decentralizimi, Neni 3.1) konstaton që “Komunat në Kosovë duhet të kenë kompetencat 
e plota dhe të veçanta2, sa i përket interesave lokale, përderisa i respektojnë standardet 
e parapara në legjislacionin e zbatueshëm në fushat vijuese” 
 
Lista e fushave përfshinë pikën f si në vijim: 
 

f. ofrimi dhe mirëmbajtja e shërbimeve publike, përfshirë furnizimin me ujë, 
kanalizimin e ujërave të zeza dhe kanalizimin e shiut, trajtimin e ujërave të zeza, 
menaxhimin e mbeturinave, rrugët lokale dhe transportin dhe ngrohjen qendrore. 
 

2.3 Produktet tjera të Raportit 

Mundësia që të përpilohet ky Raport rrjedh nga ri-shpërndarja e burimeve e aprovuar nga 
AER-i përmes Shtojcës Nr. 1 të projektit. Ky aprovim i ri-shpërndarjes ka rezultuar në 6 
ditë të lira për ekspertin teknik (Martin Steiner). Dy opsione që kanë të bëjnë me 

                                                      
2 Megjithatë nuk është e qartë se si aktualisht këto “kompetenca” do të aplikohen në praktikë lidhur me 
shërbimet publike-veçanërisht lidhur me rastin e ujit ku qasja më e gjerë regjionale (jo “lokale”) është e 
nevojshme për të reflektuar realitetin e burimeve të ujit (në pajtim me Direktivën e Kornizës së Ujit) dhe 
gjithashtu përfitimet e ekonomisë së shkallës. Aty ku veç ekziston legjislacioni p.sh. Rregullimi 
Ekonomik i ofruesve të shërbimeve të ujit dhe mbeturinave të ngurta siç është caktuar me Rregulloren e 
UNMIK-ut 2004/49, komentet në Propozimin Final ku “Komunat duhet të “respektojnë standardet e 
parapara në legjislacionin e zbatueshëm...” janë relevante. 
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mbeturinat janë diskutuar me AER-in dhe termat e referencës me të cilat është rënë 
dakord për këtë Studim dhe Raport janë të përmbledhura më poshtë. 
 
Ky raport karakterizohet si “Produkt Shtesë i Projektit Nr 18” në Raportin e Përkohshëm 
Nr 2 dhe në Raportet Mujore. Ky nuk është produkt kontraktual i projektit por është 
konsideruar aktivitet i rëndësishëm nga Drejtori i ZRRUM-it dhe është aprovuar nga 
AER-i – shiko EM të datës 26 Shtator 2007. 
 

2.4 Termat e Referencës 

Komponentët kryesore të studimit në vijim që përfshijnë praktikën e mirë evropiane të 
grumbullimit të mbeturinave janë pajtuar me AER-in në Shtator 2007. 
 
• Përmbledhje e konkluzioneve kryesore nga workshop-et e projektit të mbajtur në 

Korrik mbi praktikën e mirë evropiane në grumbullimin e mbeturinave 

• Shqyrtim i shkurtë i dispozitave të Ligjit mbi Mbeturinat për planet e menaxhimit 
të mbeturinave lidhur me grumbullimin e mbeturinave, monitorimin e 
performancës dhe përcaktimin e tarifave. 

• Shqyrtim i shkurtër i praktikës së mirë evropiane mbi monitorimin dhe raportimin 
vjetor lidhur me performancën/tarifat të grumbullimit të mbeturinave komunale 
(që mbulon aktivitetet e ndërmarrjeve publike dhe sektorit privat të grumbullimit 
të mbeturinave) 

• Rekomandimet specifike me anë të cilëve Kosova duhet të marr përsipër 
monitorimin dhe raportimin në të ardhmën (të tarifave dhe performancës) 

• Modeli tipik i thjeshtë i kontratave për PSP për grumbullimin e mbeturinave, që 
është i zbatueshëm për Kosovën 

• Rekomandimet për gjendjen në Kosovë. 

 
Shumë nga këto çështje veç kanë qenë gjithëpërfshirëse (ose të paktën kanë qenë të 
përfshira pjesërisht) në dy workshope të fundit të mbajtur në Prishtinë, në Korrik 2007 si 
pjesë e TER origjinal (produkt i projektit Nr. 5b-Workshop-et mbi trajtimin e 
mbeturinave të ngurta). 
 

2.5  Modeli i Sistemeve të Grumbullimit të Mbeturinave 

Disa nga kritere themelore për ndërtimin e sistemeve të grumbullimit të mbeturinave janë 
të përfshira në këtë Raport në Shtojcën A. Ky informacion rrjedh nga këndvështrimi 
teknik dhe paraqet një pasqyrë gjithëpërfshirëse dhe përshkrim të shkurtë të elementeve 
dhe funksioneve që karakterizojnë sistemet e avancuara të grumbullimit të 
mbeturinave siç ekzistojnë në shumë vende evropiane. 
 

2.6  Takimet Konsultuese 

 
Si pjesë e procesit të konsultimit në përgatitjen e këtij raporti është mbajtur takimi me 11 
Tetor 2007 në Prishtinë, në objektin e ZRRUM-it me organizatat në vijim: 
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• PAMKOS (Shoqata e Kompanive Publike të Mbeturinave në Kosovë, Z. 
Përparim Radoniqi), 

• EPTISA (Z. Andrè Karutz).  

 
Shënim: Përfaqësuesit e Sektorit të Mbeturinave në AKM, gjithashtu kanë qenë të ftuar 
zyrtarisht në takim dhe iu janë përgjigjur pozitivisht ftesës. Fatkeqësisht, ZRRUM ka 
pasur probleme me internetin gjatë kësaj periudhe dhe përgjigja e AKM-së nuk është 
pranuar deri sa nuk është mbajtur takimi dhe për këtë arsye stafi i AKM-së nuk marrë 
pjesë në takim. 
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3 PRAKTIKA E MIRË EUROPIANE NË 
KUPTIMIN INSTITUCIONAL 

3.1 Hyrje 

Në cilindo sistem menaxhues të mbeturinave, caktimi i roleve dhe funksioneve specifike 
të partnerëve të ndryshëm është më së i rëndësishëm. Të gjitha vendet evropiane që kanë 
sisteme pjesërisht të zhvilluara paraqesin parime të caktuara që janë relevante për 
Kosovën. 
 
Para se të fillojmë me përshkrimin e këtyre parimeve kyçe, do të ishte e dobishme t’i 
referohemi “Standardeve Minimale Evropiane mbi Trajtimin e Mbeturinave të 
Ngurta” që janë lëshuar kohën e fundit (Mars 2007) nga Këshilli Evropian si Rezolutë 
1543, (nuk duhet të ngatërrohet me Komisionin Evropian, ose Bashkësinë Evropiane3). 
Rezoluta është e përfshirë në Shtojcën B dhe prek shumicën e çështjeve parimore të 
paraqitura më poshtë, ku e para çështje ka të bëjë me përgjegjësinë (d.m.th. Kush është 
përgjegjës për çështjet që kanë të bëjnë me mbeturinat e ngurta?). Kjo konsiderohet si 
çështje kryesore për Kosovën; lidhur me të cilën në § 6 të rezolutës thuhet: 
 
 “...përgjegjësia për menaxhimin e mbeturinave nga amvisëritë, bizneset, 
institucionet dhe aktivitetet e ndërtimit dhe shembjeve [duhet të transferohet 
komunave] brenda zonës së tyre...” 

 
Nga këtu fillon përshkrimi i parimeve që duhet të mirret parasysh për Kosovën. 
 
Përgjegjësia për aktivitetet e mbeturinave të ngurta ku përfshihet grumbullimi dhe 
deponimit në përgjithësi i takon Komunës. 
 
Është përgjegjësi e Komunës të: 
 

Ofrojë vet shërbime relevante (d.m.th. “brenda departamentit komunal”) (që është 
Opcioni A në këtë Raport), ose, 
 
Të kontraktojë shërbimet (sektorit privat) (që është Opcioni B në këtë Raport).  
 

Në mes këtyre dy funksioneve që përfshijnë grumbullimin dhe deponimin, ekzistojnë 
dallime të vogla në atë se deri në çfarë mase zakonisht është i përfshirë sektori privat dhe 
çfarë modele aplikohen. Ky raport fokusohet në grumbullimin e mbeturinave si çështje e 
cila është më prioritare në Kosovë. Megjithatë rekomandimet në Kapitullin 7 theksojnë 
disa aspekte dhe ofrojnë disa rekomandimet për deponimin e mbeturinave lidhur me 
kompletueshmërinë. 
 
Dy qasje alternative janë të përmbledhura më poshtë: 
 

                                                      
3 Këshilli i Evropës (KE) është themeluar në 1949. Sot, organizata përbëhet prej 47 Shteteve Anëtare në 

regjionin Evropian ( me Azerbaixhanin, Armeninë, Xhorxhinë dhe Turqinë që gjithashtu shtrihen në 
Azinë Perëndimore dhe Rusinë në Azinë Veriore). Me përjashtim të Bellorusisë, të gjitha shtetet 
Evropiane janë të pranuara në Këshillin e Evropës. Kjo mund të shihet si përfaqësues politik i Evropës 
që është më i gjerë së Bashkësia Evropiane (që tani përfshinë 27 Shtete Anëtare) dhe gjithashtu 
përfaqëson Kosovën. 
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Opcioni A: Shërbimet e grumbullimit që operohen nga Komuna4 
Kjo zakonisht (por jo patjetër) aplikohet në zonat e “mëdha” urbane.Megjithatë në disa 
zona urbane në mënyrë të suksesshme aplikohet PSP-a ku sektori privat merr përsipër një 
numër të shërbimeve të grumbullimit të mbeturinave Komunale. 
 
Opcioni B: Kontraktimi me sektorin privat 
Ky opsion në përgjithësi aplikohet në zonat e “vogla” urbane ku nuk do të ishte 
ekonomikisht i realizueshëm për të p.sh. mirëmbajtur sistemin me mjetet speciale që 
mund të përdoren vetëm disa ditë gjatë javës5. (Në shumicën e rasteve problemi që “është 
shumë i vogël për shërbim të caktuar” zgjidhet me krijimin e bashkëpunimit ndërkomunal 
ku i referohet më poshtë.) 
 
Megjithatë detyra për përcaktimin dhe mbledhjen e taksave, në të gjitha rastet, i 
takon komunës. 
 
Kur paraqiten parimet e para të “Praktikës së Mirë Evropiane” për mbeturinat komunale, 
duhet të theksohet që në shumicën e rasteve, strukturat më të vogla bashkohen me organet 
më të mëdha institucionale (Bordi) që mund të marr përsipër shërbimet e caktuara në 
mënyrë sa më efektive dhe profesionale. Një shembull është ngritja e vetëdijesimit publik 
lidhur me trajtimin e mbeturinave, dhe/ose operimi i strukturave teknikisht më të 
ndërlikuar siç është deponia sanitare. Kjo praktikë që të kryhen në njësinë 
administrative dhe/ose operative që vepron në nivel regjional mund të shihen në disa 
shembuj të përshkruar në pikën 3.2. 
 
Në kontekst të Kosovës, kjo mund të arrihet përmes përfaqësueve të Bordeve 
Menaxhuese regjionale të Komunave, të cilët do të marrim vendime në emër të gjithë 
komunave të përfaqësuara në Bord lidhur me grumbullimin e mbeturinave (dhe gjithashtu 
deponimit të mbeturinave). 
 
Duhet të përmendet që rezoluta e paraqitur më lartë e Këshillit të Evropës gjithashtu 
përfshihet në paragrafin e njëjtë nr. 6: 
 

 “...përgjegjësia për menaxhimin e mbeturinave nga amvisëritë, bizneset, 
institucionet dhe aktivitetet e ndërtimit dhe shkatërrimit [duhet t’i takojë 
komunave] brenda zonës së tyre dhe të mundësojë komunave që janë shumë të 
vogla të ofrojnë shërbime relevante për të vendosur bashkëpunim ndërkomunal 
për menaxhimin e mbeturinave të ngurta...” 

 

3.2 Shembujt nga disa vende Europiane 

Pikët në vijim japin ofrojnë disa nga shembujt të “praktikës së mirë6” nga vendet disa 
vende evropiane që janë relevant për Kosovën: 
 

                                                      
4 Në kuptimin praktik, nuk ka shumë dallim nëse këto organizohen brenda departamentit komunal, ose një 

brenda kompanive gjysëm autonome që janë nën pronën dhe kontrollin e Komunës. 
5 Numri më i vogël në kuptimin e operimit ekonomik për shërbimet e grumbullimit në vendet më të 

mëdha Europiane në mënyrë tipike shërben minimum popullatën prej 100-150,000 (që ka një numër 
automjetesh, numër ky që e bënë  menaxhimin  e workshop-eve, pjesëve reserve etj. të qëndrueshëm). 

6 Praktika e “mirë” përdoret kudo në këtë raport por jo praktika “më e mirë” pasi që nuk ka zgjidhje që 
domosdoshmërisht mund të bartet në situatat e tjera dhe shpesh ekziston më shumë se një përgjigje. 
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3.2.1 Italia: 

• Në zonat me dendësi të popullatës relativisht të vogël të popullatës, 
komunat  (e vogla) grupohen së bashku në “Bashkësinë e komunave” (në 
Italian Comunità Comprensoriale), shpesh përfshijnë ofrimin e shërbimeve 
të ujit, transportit lokal dhe çështjet e caktuara sociale si detyrat e 
komunave që mund të organizohen në mënyrë efektive në njësi më të 
madhe administrative. Comunità Comprensoriale tipike përfaqëson 50 
komuna, 50,000 banorë dhe operohet ndaras nga grumbullimi i 
mbeturinave (që zakonisht kontraktohet me sektorin privat ose kompaninë 
private ose bashkëpunuese)  

• Në qytetet më të mëdha , grumbullimi dhe deponimi i mbeturinave 
zbatohen nga “Kompanitë Mjedisore të Komunës”. 
- Roma: AMA (Azienda Municipale Ambiente 7)  
- Milani: AMSA (Azienda Municipale Servizi Ambientali).  

 
Shënim: Në përgjithësi, në Itali ekziston vetëm një përfshirje e kufizuar e sektorit 
privat në krahasim me p.sh. me Anglinë dhe Uellsin. 

 

3.2.2 Gjermania: 

• Zonat me dendësi relativisht të vogël të popullatës, zakonisht organizohen 
për shërbimet e mbeturinave në “Gemeindeverband” ose “Zweckverband” 
(përkthimi i të cilëve më i mirë është Këshilli për Menaxhimin e 
Mbeturinave). Shërbimet e grumbullimit të mbeturinave, në shumicën e 
rasteve janë të kontraktuara përderisa stabilimentet e trajtimit dhe 
deponimit zakonisht operohen nga vet Komuna/Këshilli (me disa nën-
shërbimet të kontraktuara me organet private, që është ngjashëm me 
marrëdhëniet KLMC  kompanitë e operimit të deponive, megjithatë me 
më shumë detyra operative që i takojnë Këshillit). 

• Zonat urbane që përbëhen nga qytetet të madhësisë së mesme/e mëdha kanë 
departamentet e tyre të grumbullimit të mbeturinave që janë të organizuara 
në formë të kompanive gjysmë-autonome. Berlin, Hamburg, Bremen, 
Cologne, Hanover, Dresden, Stuttgart dhe Munich etj. Kryejnë dhe ofrojnë 
shërbime që lidhen me grumbullimin “by their own means”, me 
grumbullimin e mbeturinave ricikluara with the collection of recyclables to 
a various extent done by private companies. Në zonat urbane, sektori privat 
zakonisht fokusohet në gjeneruesit komercial të mbeturinave(që mbetë pak 
ose shumë pak për tu kryer nga operatorët komunal). Ky operim i 
stabilimenteve të trajtimit të mbeturinave8 gjithnjë e më shumë përfshinë 
kompanitë private, këtu me përqendrimin më të madh të tregut që do të 
observohen. Tendenca aktuale në Gjermani për të formuar PPP (Partneriteti 
Publik Privat) me entitete komunale, gjithashtu në fushën e shërbimeve të 
ujit meritojnë vëmendje më të madhe se sa përfshihet në këtë Raport. 

 

                                                      
7 http://www.amaroma.it/ ofron informacione relevante për çështjen në fjalë, gjithashtu edhe në gjuhën 

Angleze. 
8 Gjermania është – sikur Austria – një nga shtetet evropiane ku është e obligueshme të trajtohen 

mbeturinat e ngurta para se të deponohen . 
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3.2.3  Austria: 

• Zonat me dendësi relativisht të vogël të popullatës (d.m.th zonat rurale) në 
përgjithësi, organizohen në mënyrë të njëjtë si në Gjermani ku emri tipik i 
Këshillit për Menaxhimin e Mbeturinave është “Abfallwirtschaftsverband” 
(Shoqata për Menaxhimin e Mbeturinave, shkurt AWV) duke përfshirë 
edhe emrin e rajonit politik, p.sh. AWV Osttirol (Eastern Tyrol). 

• Zonat urbane që përbëhen nga qytetet e mesme/e mëdha mbajnë 
departamente të tyre të grumbullimit të mbeturinave, të organizuara 
zakonisht si njësi e thjeshtë administrative (“Magistratsabteilung” = own 
council department, e.g. Vienna, Graz, Klagenfurt) ose si shoqëri aksionare 
që janë nën pronësinë e komunës dhe që kontrollohen nga Komuna. 

3.2.4 Anglia dhe Uellsi 

• Komunat janë tërësisht përgjegjëse për organizimin e shërbimeve të grumbullimit 
dhe deponimit të mbeturinave në zonën e tyre dhe për mbulimin e kostove të 
këtyre shërbimeve përmes taksës komunale.  

• Komunat mund të vendosin nëse dojnë të marrin përsipër shërbimet e 
grumbullimit të mbeturinave shtëpiake përmes shërbimeve të tyre ‘brenda 
komunës’ ose të kontraktojnë punën sektorit privat përmes tenderimit konkurrues 
(zakonisht në periudhë prej 3-5 vjet). Kontratat më të gjata (p.sh. 25 vjeçare) 
adoptohen aty ku është e përfshirë infrastruktura (stabilimentet e trajtimit). 

• Grumbullimin e mbeturinave komerciale dhe industriale zakonisht i merr përsipër 
sektori privat i cili mirret vesh dhe lidh kontratën me secilin konsumator duke 
reflektuar llojin, sasinë dhe shpeshtësinë e grumbullimit. 

• Nuk ekziston pragu i ulët i popullatës për kontraktimin e grumbullimit të 
mbeturinave komunale sektorit privat. Disa qytete të vogla (p.sh. Chester) me 
populate prej 100,000 në mënyrë të suksesshme ka kontratuar shërbimin e tyre te 
sektori privat. 

• Deponitë e mbeturinave janë pronë dhe operohen nga sektori privat por 
mbikëqyren nga organet regjionale (Këshilli i Qarkut) në bashkëpunim me 
Komunat dhe Agjencinë e Mjedisit. Ekzistojnë shume deponi të licencuara në 
Angli dhe këto duhet të licencohen nga Agjencia e Mjedisit. Deponitë operojnë 
duke konkurruar me njëra tjetrën dhe pranojnë llojet e ndryshme të mbeturinave 
p.sh. mbeturinat ndërtimore, mbeturinat e rrezikshme dhe mbeturinat nga 
amvisëritë për të cilat aplikohen taksat e ndryshme. Standardet mjedisore të 
deponive (p.sh. kualiteti i llumit) monitorohen nga Agjencia e Mjedisit kundrejt 
standardeve Kombëtare. 

• Këshillat regjional (të Qarkut) janë përgjegjës për ndërtimin e stabilimenteve të 
menaxhimit të mbeturinave për trajtimin e mbeturinave. 

• Taksat e çdo shërbimi të grumbullimit dhe deponimit të mbeturinave në amvisëri 
janë të përfshira në “taksën e përgjithshme të mjedisit” në kuadër të tatimit 
komunal që i fakturon banorëve të komunës. 

• Banorët të cilët refuzojnë të paguajnë taksën e tyre të këshillit dërgohen në gjyq 
nga Komuna dhe mund të gjobiten ose të futen në burg për shkak të mos pagesës 
së “taksës së këshilli”. 

• Kostoja për shërbimet e grumbullimit dhe deponimit të mbeturinave për banorët 
lokal bazohet në vlerën e pronës 
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• Kohën e fundit Qeveria e MB ka futur në përdorimin opsionin e taksave që 
bazohen sipas vëllimit dhe trial weight që Komunat të përdorin gjatë përcaktimit 
të taksave për grumbullimin dhe deponimin e mbeturinave shtëpiake (kryesisht 
për të provuar të reduktojnë sasinë e mbeturinave shtëpiake të grumbulluara në 
deponi) por kjo ka hasur në rezistencë të konsiderueshme nga banorët. 

 

3.3 Përmbledhje e Qasjeve Europiane ndaj Ofrimit të Shërbimeve të 
Grumbullimit të Mbeturinave 

Mund të ipen disa nga konkluzionet nga shqyrtimi më lartë të praktikave të grumbullimit 
të mbeturinave në katër shtete evropiane që përfshinë Italinë, Austrinë, Gjermaninë dhe 
Anglinë/Uellsin si në vijim. 
 
Ekziston një trend i përgjithshëm evropian në grumbullimin e mbeturinave komunale 
shtëpiake (d.m.th. amvisëritë) për të përfshirë sektorin privat.Kjo kryesisht ndodh në 
zonat e vogla urbane dhe rurale. Në zonat urbane më të mëdha/mesme d.m.th. Qytetet 
është më e zakonshme të adoptohen shërbimet brenda komunës ose gjysëm autonome për 
grumbullimin e mbeturinave shtëpiake. PSP është aplikuar shumë për grumbullimin e 
mbeturinave komerciale (në krahasim me mbeturinat shtëpiake ku modeli mund të dallojë 
në vendet e ndryshme). 
 
Megjithatë trendi i lartpërmendur për shërbimet e grumbullimit të mbeturinave shtëpiake 
nuk është reflektuar në Angli dhe Uells ku adoptimi i dukshëm i PSP për shërbimet e 
grumbullimit të mbeturinave është përhapur në mënyrë të suksesshme në zonat rurale dhe 
urbane. Ky nuk është vend për analizim të arsyeve ideologjike, historike dhe komercial 
për qasjet e ndryshme të përdorura në vendet e ndryshme të Evropës. Sidoqoftë futja e 
shërbimeve publike (p.sh. telekomi, grumbullimi i mbeturinave etj) në konkurrencë në 
Angli dhe Uells nëm Qeverinë Konservative Thatcher gjatë viteve ’80, në përgjithësi ka 
treguar efiçiencë dhe përgjegjësi më të madhe këtyre shërbimeve përmes paraqitjes së 
tregut konkurrues. 
 

3.4 Parimet Financiare në Menaxhimin e Mbeturinave 

3.4.1 Hyrje 

Pas paraqitjes së disa shembujve se si disa vende evropiane organizojnë sistemet 
e tyre të mbeturinave (kryesisht lidhur me çështjen se si dhe deri në çfarë mase 
është i përfshirë sektori privat), ky raport tani përfshinë mënyrën se si financohen 
sistemet. 
 

3.4.2 Shfrytëzuesi Paguan 

Shfrytëzuesi paguan është parim që mund të konsiderohet si parim i parë i cilitdo 
sistem që menaxhon shërbimet publike si p.sh. furnizimin me ujë dhe deponimin 
e ujit, transportin publik, ndriçimin dhe ngjashëm. 
 
Kështu që pyetja vijuese është: 
 
Në të vërtetë kujt i paguan shfrytëzuesi, ose: nga kush e merr pagesën ofruesi i 
shërbimeve për kostot që paraqiten nga ofrimi i shërbimeve? D.m.th. a bëhet 
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pagesa nag shfrytëzuesi direkt tek ofruesi i shërbimeve apo bëhet në mënyrë 
tjetër? 
 
Sistemet ku ofruesi i shërbimeve të grumbullimit të mbeturinave (qoftë kompani 
publike apo private) ka përgjegjësinë në grumbullimin vetëm të mbeturinave të 
ngurta por edhe gjithashtu për mbledhjen e taksave për shëbimin (siç është rasti 
edhe me Kosovën tani) nuk janë në përgjithësi të adoptuara tjetërkund në 
Evropë. Ky sistem gjithashtu shkakton probleme shumë të mëdha në arritjen e 
efiçiencës së arsyeshme të inkasimit. Kjo ndodh sepse kompania e grumbullimit 
të mbeturinave (qoftë publike apo private) nuk ka ose ka kompetenca të dobëta 
ligjore për të zbatuar mbulimin e taksave përmes gjyqeve ose me ndalimin e 
shërbimeve. 
 
Veçanërisht në regjionet dhe vendet më të dobëta ekonomikisht si Kosova, 
“mundësia për të paguar” taksën e shërbimit të mbeturinave në kuptim social 
shpesh ngatërrohet me “gatishmërinë për të paguar” që në mënyrë të arsyeshme 
kufizohet kur shërbimi i ofruar nuk përmbush pritjet e konsumatorit. 
 
Kështu që sipas parimit ‘shfrytëzuesi paguan’, shfrytëzuesi i shërbimit (amvisëri, 
objektet komerciale, etj.) duhet të paguajë Komunës koston e ofrimit të 
shërbimeve (si taksë)  
 
Parimet janë të paraqitur në Figurën 1 më poshtë. Shënim: Shigjetat paraqesin që 
kompanitë e grumbullimit dhe kompanitë e deponimit i faturojnë 
komunat/Këshillat për Menaxhimin e Mbeturinave për shërbimet e tyre (që nuk i 
paguajnë). 

 

Fig. 1: “Çfarë funksioni e ka secili?” 

  Grubullimi i mbeturinave, deponimi, menaxhimi i taksave në Provincën Austriane (Waste 
Management Council Western Tyrol, 50 komina me 70,000 banorë). Në dy komuna më të 
mëdha (rreth 15,000 banorë në secilën) shërbimet e grumbullimit ofrohen nga kompanitë 
publike kurse komunat më të vogla kanë kontraktuar shërbimet e grumbullimit të 
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mbeturinave në gjithsej 4 kompani private që ofrojnë shërbimet e tyre gjithashtu edhe 
gjeneruesve komercial / industrial të mbeturinave. 

 

3.4.3 Çështje mbi mundësinë dhe gatishmërinë për të paguar 

Vendimi në zgjidhjen çështjeve që kanë të bëjnë me mundësinë për të paguar i 
takon Komunës, më saktësisht është e drejta e Komunës të heq dorë nga kërkimi 
nga debitorët të paguajnë taksën (p.sh. rastet sociale në Kosovë) të cilët kanë 
nevoja ekonomike dhe sociale por nuk është e drejtë e debitorit të marrë vendime 
të tilla dhe të refuzojë të paguajë. 
 
Shënim: Prodhuesit e caktuar komercial dhe institucional mund të marrin prapë 
përgjegjësinë për grumbullimin dhe deponimin nga Komuna. Ata shndërrohen në 
“Vet-deponues”. 

3.4.4 Mbeturinat shtëpiake kundrejt atyre komerciale 

Dallimi në mes të dy llojeve kryesore të mbeturinave zakonisht bëhet sipas 
kualitetit dhe/ose sasisë: 
 
• mbeturinat shtëpiake (që gjithsesi mbesin nën përgjegjësinë e Komunës) 

dhe 

• mbeturinat komerciale (që mund të deponohen nën përgjegjësinë e vet 
gjeneruesit relevant, p.sh. zinxhir i supermarketëve)  

 

 

3.4.5 Tarifat e grumbullimit 

Tarifa e grumbullimit përcaktohen qoftë nga:  
 
• -kushtet e tregut (ku vendimi është marrë që të kontraktohen shërbimet tek 

sektori privat) ose; 

• -nga organet komunale që janë zgjedhur në mënyrë demokratike (p.sh. 
Këshilli i Komunës / Qytetit) 

 

3.4.6 Tarifat e deponimit 

Zakonisht tarifat e deponimit (të deponive) i nënshtrohen kontrollit / aprovimit 
nga Qeveria lokale ose regjionale sepse “madhësia e deponisë” mund të 
konsiderohet si pronë publike9. Tarifat për deponimin e mbeturinave duhet të 
reflektojnë kostot afatgjate dhe kostot të përkujdesjes së mëtejshme 
 

                                                      
9 Parimi i fundit mund të konsiderohej si rregull themelore për sistemet themelore në fazat e ulëta të 

zhvillimit, Në sistemet më të ndërlikuara mund të aplikohen modelet më të rafinuara. 
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3.4.7 Përmbledhje e Parimeve Financiare 

Disa nga konkluzionet mund të nxirren nga shqyrtimi i lartpërmendur financiar të 
parimeve të grumbullimit të mbeturinave si në vijim: 
 
• Shfrytëzuesi duhet të paguajë për shërbimet e ofruara 

• Kosto e shërbimeve të grumbullimit të mbeturinave shtëpiake (dhe 
deponimit) gati gjithmonë mbulohet nga Komuna prej banorëve (d.m.th. jo 
nga ofruesi i shërbimeve si në Kosovë) 

• Mbeturinat e ngurta komerciale dhe ato të llojeve të ndryshme industriale 
shpesh grumbullohet dhe deponohet përmes kontratave të veçuara me 
operatorët privat të grumbullimit të mbeturinave 

• Tarifat përcaktohen ose sipas kushteve të tregut në rastin e operatorëve 
privat të grumbullimit të mbeturinave ose nga organet komunale (d.m.th. jo 
përmes Rregullatorit Kombëtar si në Kosovë) 

 

 
 



PJESA 4 
MONITORIMI I PERFORMANCËS DHE PËRCAKTIMI I TARIFAVE 

 

  18 

4 MONITORIMI I PERFORMANCËS DHE 
PËRCAKTIMI I TARIFAVE 

4.1 Hyrje 

Në shumë vende evropiane, kërkesat e monitorimit të performancës dhe përgatitjet për 
përcaktimin e tarifave, zakonisht nuk janë të përfshira në Ligh ose planet e menaxhimit të 
mbeturinave. 
 
Standardet e performancës janë të rregulluara me aktet normative komunale dhe të njëjtit 
aplikohen për tarifat që zakonisht vendosen çdo vit dhe bëhet njoftimi i tyre në 
publikimet lokale (p.sh. gazeta ose web-faqja e komunëse-nëse e ka). 
 
Në vendet më të avancuara evropiane me praktika të sofistikuar në procesin e trajtimit të 
mbeturinave të ngurta , detyrat e monitorimit dhe kontrollit të kualitetit të shërbimit dhe 
sigurimit të tarifave kryhen “nga brenda”, d.m.th. Komuna është ajo e cila kontrollon 
edhe kualitetin e shërbimit si dhe nivelin e tarifave. 
 
Shënim: Gjendja në Kosovë ku rregullatori kombëtar (ZRRUM) është përgjegjës për 
monitorimin e performancës dhe përcaktimin e tarifave është sigurisht unike dhe nuk 
aplikohet diku tjetër në Evropë. Arsyetimi që procesi i grumbullimit të mbeturinave 
rregullohet përmes ZRRUM-it reflekton gjendjen unike në Kosovë pas konfliktit në 1999 
ku Komunat nuk e kanë pasur pozitën të menaxhojnë këto shërbime (së bashku me 
shërbimet e ujit) dhe është nevojitur që Ndërmarrjet Publike të mbrohen nga konkurrenca 
jo e drejtë në afat të shkurtë për të mundësuar Fuqizimin Institucional. Megjithatë, 
grumbullimi i mbeturinave nuk është monopol natyral. 
 
Përshtatjet e taksave për shërbimet e grumbullimit dhe deponimit në përgjithësi 
përcaktohen nga Komuna meqenëse është organ lokal publik i zgjedhur në mënyrë 
demokratike. Në këtë nivel, në Austri dhe Gjermani (dhe ndoshta edhe në vendet tjera 
Evropiane), the appropriatenees të çfarëdo takse publike mund t’i nënshtrohet shqyrtimit 
nga ana e  Auditorëve. Këto organe mund të konsiderohen si “departamentet e shqyrtimit 
internal” të krahinës ose vendit dhe zakonisht janë reaktive d.m.th. ato vetëm intervenojnë 
kur kërkohet. 
 
Megjithatë, ekziston një pritje e rritur nga banorët dhe bizneset në të gjitha vendet 
evropiane përgjegjësinë lidhur me kualitetin dhe koston e të gjitha shërbimeve të 
Komunës përfshirë ofrimin e shërbimeve të mbeturinave në pajtim me parimet e mira të 
qeverisjes. Kjo pritje vlen nëse mundësohet konkurrenca e tregut për të përcaktuar taksat 
kurdo që është e përshtatshme dhe pa kompromentuar kualitetin e këtyre shërbimeve. Në 
mungesë të konkurrencës së tregut, kostoja e shërbimeve komunale përfshirë edhe 
grumbullimin e mbeturinave duhet që të paktën të krahasohet në mënyrë regjionale dhe 
nëse është e mundur edhe nga pikëpamja kombëtare. Përgjegjësia për këtë oversight në 
përgjithësi i takon Ministrisë për Qeverisje Lokale (shiko më poshtë). 
 

4.2 Benchmarking (Metoda e Krahasimit) 

Në pajtim me parimet e përgjegjësisë dhe qeverisjes së mirë, krahasimi i kostove të 
grumbullimit të mbeturinave në mes të Komunave të krahasueshme gjithnjë e më shumë 
bëhet (siç është paraqitur në shembujt që tregojnë si çështjet teknike ashtu edhe ato lidhur 
me taksat), por shpesh vetëm në baza jo të detyrueshme (në formë të 
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‘benchmarking’(krahasimit).Në pajtim me parimet e përgjegjësisë dhe qeverisjes së mirë, 
krahasimi i kostove të grumbullimit të mbeturinave në mes të Komunave të 
krahasueshme gjithnjë e më shumë bëhet (siç është paraqitur në shembujt që tregojnë si 
çështjet teknike ashtu edhe ato lidhur me taksat), por shpesh vetëm në baza jo të 
detyrueshme (në formë të ‘benchmarking’(krahasimit). Në Itali stimulimi për 
menaxhimin e duhur të mbeturinave iu ipet komunave në formën e njohur dhe të 
shpërblimit të quajtur “Riciclone” që ipet nga LEGAAMBIENTE, një OJQ. Kjo praktikë 
daton nga vitet e hershme të ’90 dhe është adoptuar në Spanjë në vitin 2000. 
 
Në Angli dhe Uells, kostoja përkatëse të grumbullimit të mbeturinave (both in-house dhe 
përmes sektorit privat) në secilën Komunë monitorohet nga Qeveria qendrore dhe 
Komunat më efektive kanë përfitime financiare. 
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Reduce 

Reuse 

Recycle 

5 PËRCAKTIMI I TAKSËS SË GRUMBULLIMIT 
TË MBETURINAVE TË NGURTA 

5.1 Hyrje 

Ky kapitull përfshinë disa këshilla praktike mbi elementet më të rëndësishme të sistemit 
të menaxhimit të mbeturinave të ngurta, d.m.th. se si të aplikohet parimi  “Shfrytëzuesi 
Paguan” në kuptim praktik. 
 
Disa parime janë të përfshira në kapitujt vijues për llojet e ndryshme të taksave për 
mbeturinat shtëpiake duke përfshirë rekomandimet dhe shembujt janë dhënë nga dy 
vende të Evropës Qendrore në pajtim me “praktikën e mirë të menaxhimit të 
mbeturinave”. 
 
Megjithatë, parimet në vijim janë të përfshirë për referim në të ardhmën për Kosovën dhe 
nuk konsiderohet relevante për kohën aktuale. 
 
 

5.2 Parimet 

1. Shfrytëzuesi Paguan, si parim i “Praktikës së mirë Evropiane”veç i përmendur më 
herët paraqet në vete një “parim të përcaktimit të taksës”. 

2. Thjeshtësia është e nevojshme 

•  Minimizon përpjekjet administrative 

•  Minimizon kërkesat rregullatore 

• Është transparente për një kohë të gjatë. 

3. Tarifat duhet të inkorporojnë stimulin për të përkrahur 
politikën mbështetëse të sistemit-(në Europë: 3 R-at: shiko 
digramin) 

4. Tarifat faturohen në baza të rregullta (d.m.th. mujore, tremujore ose 
vjetore)  

5. Nuk  bëhen dallime në mes të kostove të grumbullimit dhe deponimit në 
tarifa. 

 

5.3 Llojet e tarifave 

Opcionet në vijimi janë në dispozicion për përcaktimit e tarifave dhe i referohen në 
mënyrë specifike mbeturinave shtëpiake (amvisëritë  dhe ndërmarrjet e vogla si 
gjeneruesit e mbeturinave): 
 
1. Tarifat për objektet e amvisërisë / komerciale 

2. Tarifat për amvisëri, duke pasur parasysh gjithashtu numrin e personave 

3. Tarifat që varen nga sipërfaqja e objektit banues 
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4. Tarifat që varen nga vëllimi 

5. Tarifat që varen nga pesha  

6. Tarifat që varen nga vlera e pronës 

7. Tarifat që varen nga distance deri te deponia  

 …dhe kombinimi i të gjithave (zakonisht 1/2/3 kombinohet me 4/5): 
 
Llojet e tarifave 4 + 5 përmbushin kërkesën e sigurimit të stimulimit për të mbështetur 
politikën e sistemit (d.m.th. të përdorë mundësitë e riciklimit) por: ndarja e taksës në 
“taksën bazë (fikse)” dhe “taksën shtesë (variabile)” rekomandohet, siç është paraqitur në 
Figurën 2. 
 

 

Fig. 2: Si përcaktohet taksa për mbeturinat shtëpiake: ndarja tipike e taksës fikse dhe variabile 

5.4 Disa shembuj praktik dhe komentet 

 

1. Tarifat për amvisëri:     

Ky aranzhim (që aktualisht aplikohet në Kosovë) është i thjeshtë por nuk jep kurfarë 
stimulimi p.sh.për riciklim: Një familje p.sh. prej gjashtë anëtarëve prodhon më shumë 
mbeturina se një person dhe aplikimi i taksës së njëjtë nuk është drejtë. 

 
2. Tarifat për amvisëri, duke pasur parasysh gjithashtu edhe numrin e personave, 

dhe 

3. Tarifat që varen nga sipërfaqja e objektit banues 

Janë shumë të vështira për t’i drejtua (kualiteti i të dhënave). 
 
4.  Tarifat që varen nga vëllimi: 

a) Matja e vëllimit të mbeturinave 
të prodhuara (matja reale e vëll.) 

b) Numërimi shportave zbrazëse 

(´identifikimi´) 



PJESA 5 
PËRCAKTIMI I TAKSËS SË GRUMBULLIMIT TË MBETURINAVE KOMUNALE 

 

  22 

c) “1 Litër të vëllimit të 

(çfarëdo lloji) të kontejnerëve/shportave, që rregullisht zbrazen, kostot x €-cent” 
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d) Qeset e parapaguara 
(sistemi shumë i përhapur në  
Zvicërr dhe Austri) 
 
 
 
 
 
 
 

1. Tarifat që varen nga pesha: 
 
 

 
 

Sistemet e sofistikuara (majtas) me disa probleme praktike (p.sh. mbeturinat e ngrira gjatë 
dimrit mund të ngjiten dhe tani të peshojnë më shumë dhe me këtë paguhet disa herë. 
 
Më poshtë janë dy shembuj të tarifave – të dyja që bazohen në vëllimit – në rastin e Komunës së 
Vjenës është lloji 4 c (shiko Figurën 3) sipas klasifikimit e dhënë më herët (taksa sipas vëllimit 
e bazuar në vëllimin e grumbullimit pa taksën fikse), shembulli nga Kilchberg (shiko Figurën 
4), Komunë e vogël në pjesën gjermane në Zvicërr paraqet llojin 4d. 
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Landlord

Residual waste

€ 3,16

52 weeks

164,3 € per household
and year

Waste paper White glass Coloured glass

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

Metals Plastics Biowaste

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

Waste fee

Municipality

finances in addition to collection
services (of residual waste and 
recyclables) other services like a 
infoline, free delivery of compost, 
etc.

 

Fig. 3: Sistemi i taksave për mbeturinat shtëpiake– shembull Vjena 

Shënim: MA48 është departamenti komunal për menaxhimin e mbeturinave (MA është 
shkurtesë për MagistratsAbteilung).Për përdorimin e shportës për letra nuk paguhet (d.m.th. 
€=0.00) dhe çdo qytetar ka qasje në 7 llojet të shportave në rrethinën e tij. 

Basic fee

Tariffs depending 
on volume

1 Sfr = 0,6 €

Bulky waste sticker 
per piece

provided 
waste
 bags

Waste calendar

 

Fig. 4: Shembull i sistemit të parapagimit të qeseve në Komunën Zviceriane 



PJESA 6 
KONTRATAT TIPIKE TË SHËRBIMIT TË GRUMBULLIMIT TË MBETURINAVE 

 

  25 

6 KONTRATAT E THJESHTA TIPIKE TË 
SHËRBIMIT TË GRUMBULLIMIT TË 
MBETURINAVE: VEÇORITË DHE ELEMENTET 

6.1 Hyrje 

Kontrata tipike e shërbimit për grumbullimin e mbeturinave të ngurta e lëshuar nga 
Komuna ofruesit privat të shërbimeve (kompania e grumbullimit të mbeturinave), 
zakonisht si rezultat i procesit konkurrues të tenderit, në përgjithësi është shumë e 
thjeshtë dhe përmban më pak se 10 faqe.Disa veçoritë dhe elementet kyçe që do të 
elaborihen sipas kushteve relevante janë të paraqitura më poshtë: 

6.2 Veçoritë kyçe 

• Periudha kontraktuese:  
Pesë vite me vazhdim pas çdo viti është periudhë tipike e kontratës, ose “5 + 3 + 
1” (kontrata është e vlefshme për 5 vjet dhe vazhdohet automatikisht për 3 vjet, 
dhe pastaj për 1 vjet dhe vit tjetër...vetëm nëse kontrata nuk ndërkrehet 6 muaj 
para përfundimit të periudhës kontraktuese). Vini re që peridhuat kontraktuese për 
më pak se 5 vjet nuk reflektojnë periudhën minimale të arsyeshme të amortizimit 
për kamion të grumbullimit të mbeturinave (5-8 vjet varësisht nga kualiteti dhe 
shpeshtësia e mirëmbajtjes) 

• Shkaqet e jashtëzakonshme të ndërprerjes:  
Kontraktuesi falimenton, ose nuk ofron më shërbime. 

• Marrëveshja e bërë me kontraktuesin: 
Komuna e bartë detyrën tek kontraktuesi për grumbullimin e fraksioneve të tilla 
ose të atilla të mbeturinave. 

• Amendmentet bëhen vetëm në formën e shkruar. 

 

6.3 Elementet 

The following aspects are recommended as a minimum: Aspektet 
 
• Zona e shërbimit: 

“…Kjo kontratë përfshinë të gjitha zonat brenda Komunës X”. Gjithashtu mund 
të paracaktohet pika e caktuar e grumbullimit. Pikat e grumbullimit (p.sh. 
kontejnerët 5 ose 7 m3   serving group of buildings që përdoren për një grup të 
ndërtesave në zonat me popullatë të vogël) duhet të jenë të shënuara në hartë. Për 
zgjerimet e zonave të shërbimit (p.sh. zonat e reja të zhvillimit) Komuna duhet të 
njoftoj kontraktuesin me shkrim dhe të konfirmohet nga kontraktuesi.”… 

• Koha e shërbimit: 
Përcaktimi i shpeshtësisë (p.sh. çdo javë, dy herë në javë…ky parameter varet nga 
grumbullimi i vëllimit që duhet të përcaktohet nga Komuna) dhe kohën e punës / 
ditët e grumbullimit, shembull: “E hënë – E shtunë prej 7 – 10”. Rrugët kryesore 
në trafik duhet të përjashtohen gjatë rush hours. 
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• Detyrat e kontraktuesit: 
Kontraktuesi është i obliguar të sigurojë mjetet e nevojshme teknike për të 
garantuar grumbullimin e mbeturinave ‘pa pluhur’10 përfshirë automjetet e 
caktuara speciale me vozitës. 11 Ai është i obliguar të sigurojë zëvendësim në rast 
të shkatërrimit të këtyre automjeteve speciale. Gjithashtu është i obliguar të 
grumbulloj rregullisht mbeturinat e deponuara në vendet e caktuara brenda zonës 
së shërbimit, të transportojë mbeturinat e deponuara në deponinë e paraqitur më 
poshtë dhe t’i zbrasë ato mbeturina në deponi në pajtim me rregulloret. 

• Personeli: 
Disa komuna mund të sigurojnë stafin e tyer (me funskionet e caktuara të tyre si, 
pastrues të rrugëve etj) për kontjenerët për marrjen dhe ngarkimin e  mbeturinave. 
“Modeli i tillë i ndarjes së stafit” që është i zakonshëm në zonat rurale ka 
përparësinë për integrimin e fuqisë punëtore lokale a) knowing one´s way around 
and b) që kushton shumë më pak pasi që stafi e lënë kamioni pas kryerjes së 
punës së tyre dhe nuk shkon deri te deponia regjionale dhe pastaj në garazhin e 
kontraktuesit). 

• Performanca teknike e ngarkimit të mbeturinave: 
Definicioni i kontjenerëve (receptacles) që do të zbrazen nga kontraktuesi (p.sh. 
“Qeset prej 60 l shportat prej 120 dhe 240 l, kontejnerët 1.1 m3 dhe 7 m3…”). 
Komunat me sistemin e taksave sipas vëllimit (sin ë shembullin e dhënë në Fig.) 
duhet të obligojë kontraktuesi që most ë zbrazë shportat e “pa licencuara” – në 
mënyrë më të butë – të paktë t’i raportoj ata tek Komuna. Mbeturinat jashtë 
kontejnerëve/shportave duhet të jenë pjesë e përgjegjësisë së 
kontraktuesit12.Gjithashtu pasha maksimale për llojin e shportave/kontejnerëve 
duhet të përcaktohet në këtë kontratë. 13. 

• Drejtimi i deponimit: 
d.m.th. është vendi ku duhet të transportohen mbeturinat 

• Pagesa: 
Pagesa paushall14 për shërbimet e caktuara (në praktikë është shuma e caktuar 
sipas kontratës, e paguar 12 herë në vit). Pagesa mujore është rast standard. 
Klauzat e shkallëzimit lidhen me indeksin e çmimit të transportit ose indeksin e 
çmimit të konsumatorit ose kombinimi i të dyjave. Taksa e deponimit fakturohet 
direkt Komunës nga operatori i shërbimit të deponimit. Taksat sipas peshës ose të 
transferit gjithahstu transferohen te Komuna (në disa raste në mënyrë të 
drejtpërdrejti dhe në disa raste përmes kompanisë së grumbullimit). 

                                                      
10  ky term është standard (duke evituar p.sh. që kontraktuesi i kryen shërbimet me kale dhe karrocë dhe 

lopatë dhe fshesë) 
11  Vini re që mjetet e grumbullimit (shportat, kontejnerët) janë ose nën pronësinë e Komunës ose të 

shfrytëzuesit të sistemit (amvisëri, komercial, ndërmarrje) por jo nga kompania e grumbullimit-kjo e 
fundit ndodh vetëm në rastin e konsumatorëve komercial (që zakonisht paguajnë kontraktuesin për 
kontejner). 

12  ky është rekomandim për Kosovën në pikëpamje reale të gjendjes aktuale të sistemit, në kontratën 
tipike të shërbimit të grumbullimit të mbeturinave në Austri thuhet “mbeturinat jashtë mjeteve të 
grumbullimit / pastrami i pikave të grumbullimit është nën përgjegjësinë e Komunës” që përfshinë 
dënime për t’i ‘edukuar’ qytetarët dhe veç kësaj mund të kontraktoj këtë shërbim shtesë- nëse është 
nevoja- kontraktuesit, zakonisht atij i cili ofron shërbime të grumbullimit. 

13  jo vetëm Standardet e World Health (WHS), gjithashtu me qëllim që ti ‘mësoj” shfrytëzuesit e 
shërbimeve të mos p.sh. ngarkojnë mbeturinat ndërtimore në kontejnerët që janë  të parapara vetëm për 
mbeturinat komunale. 

14  Baza për pagesën paushall zakonisht është grupi i kontejnerëve në fillim të periudhës kontraktuese. 
Praktikohet gjithashtu edhe numri i banorëve. 
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7 REKOMANDIMET PËR KOSOVËN 
Rekomandohet që parimet dhe praktikat e përfshira në këtë raport të implementohen në Kosovë, 
në një ardhme të afërt: 
 

• Komunat duhet të marrin përsipër përgjegjësitë e tyre të plota në pajtim me 
Ligjin mbi Mbeturinat. Këtu përfshihen: përcaktimi dhe mbledhja e taksave, 
vetëdijesimi publik, monitorimi i performancës së shërbimit dhe zgjidhja e 
ankesave. Të gjitha këto aktivitete duhet të jenë përgjegjëso e secilës Komunë 
në Kosovë. 

• Ofruesit e shërbimeve të grumbullimit të mbeturinave nuk duhet të jenë më 
përgjegjës për mbledhjen e taksave të grumbullimit (dhe taksave të deponimit 
on behalf of the disposal i.e. the landfill) operators). Mbledhja e këtyre 
taksave dhe pagesave për shërbimet e ofruara duhet të jetë përgjegjësi e 
drejtpërdrejtë e secilës Komunë. 

• Taksat e shërbimit të cilat reflektojnë “The User Pays principle” duhet të 
aplikohet në të ardhmën por vetëm në fazën e mëvonshme (prioritet duhet t’i 
ipet adoptimit të planeve institucionale si më lartë) 
 
(Prioriteti në të ardhmën duhet t’i ipet taksave të thjeshta që bazohen sipas 
vëllimit, d.m.th vëllimi i kontejnerëve kanë çmime të caktuara. Ky lloj i taksës 
duhet të zëvendësoj “tarifën e tashme të amvisërisë” e cila nuk përmban 
stimulim të ‘sjelljes që ka të bëjë me mbeturina” e cila e përkrahë sistemin e 
përgjithshëm) 

• Sektori privat duhet të përfshihet në procesin e ofrimit të shërbimeve të 
grumbullimit të mbeturinave Komunale përmes tenderimit të shërbimeve të 
grumbullimit kudo që vendos Komuna të mos ofrojë vet shërbime të 
grumbullimit të mbeturinave (ose kur PSP në sektorin e grumbullimit të 
mbeturinave deklarohen në Politikën e Qeverisë së Kosovës15). 

• Fushëveprimi i çfarëdo vendimi për të kontraktuar shërbimet e grumbullimit 
të mbeturinave duhet të aplikohet ose: 

• Në tërë zonën e Komunës ose 

• Tek fraksionet e caktuara të mbeturinave dhe/ose gjeneruesve të mbeturinave 
(mbeturinat e riciklueshme siç janë mbeturinat e letrës dhe metalit, 
gjeneruesit komercial dhe institucional të mbeturinave). 

• Në rastin e fundit, dallimi në mes të grumbullimit të “mbeturinave shtëpiake” 
(që ofrohen nga Komuna) dhe grumbullimit të “mbeturinave komerciale” (të 
operatorit privat) duhet të kryhet sipas sasisë së prodhuar nga gjeneruesi i 
vetëm i mbeturinave. Në mënyrë tipike, supermarketët do të shndërroheshin 
në “gjeneruesit e mbeturinave komerciale” nëse aplikohet rregulla e tillë por 
jo p.sh. floktoret, kafenetë ose dyqan ushqimesh. 

• Monitorimi i standardeve minimale të shërbimit duhet të jetë përgjegjësi e 
Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor (MMPH) kur ekziston 
ndonjë dimension i mjedisit (p.sh. shpeshtësia e grumbullimit), dhe përgjegjësi 

                                                      
15 Ekziston nevoja për politikën e qartë në Kosovë për sektorin e mbeturinave. Nuk është e mjaftueshme 
të ekzisotjë vetëm Legjislacioni (d.m.th. Ligji mbi Mbeturinat). Legjislacioni duhet të përmbajë politika të 
qarta të qeverisë përfshirë rolin e sektorit privat. Shiko Shtojcën A për draft politikën e ZRRUM-it mbi 
de-rregullimin e sektorit të grumbullimit të mbeturinave. 
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e Komunës kur ai reflekton aspekte tjera që janë më të përgjithshme (p.sh. 
orët e operimit). 

 

• Mandati aktual i ZRRUM-it (që përfshinë rregullimin ekonomik të NP të 
grumbullimit të mbeturinave) duhet të ndryshohet përmes nxjerrjes së draft 
Ligjit të ZRRUM-it që do të zëvendësojë Rregulloren e UNMIK-ut 2004/49 
dhe të përjashtojë grumbullimin e mbeturinave nga Qershori 2009. 
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Figura 5: Pasqyrë e rregullimit ekzistues dhe të propozuar institucional të menaxhimit të 
mbeturinave të ngurta në Kosovë  
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8 FALËNDERIMET 
Autori i këtij raporti i falënderon organizatat në vijim për përkrahjen e ofruar gjatë përgatitjes së 
këtij studimi: 
 
• ZRRUM 

• PAMKOS 

 
Në veçanti, Konsultantët do të dëshironin të falendërojnë Z. Karutz (EPTISA) për kontributin e 
madh të dhënë në sigurimin e informacione dhe komenteve lidhur me sistemet e grumbullimit të 
mbeturinave në Kosovë. 
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SHTOJCA A - ELEMENTET BAZË TË 
GRUMBULLIMIT TË MBETURINAVE 
Disa nga elementet e përshkruara nuk aktualisht nuk janë futura në Kosovë dhe as që do të 
paraqiten në – për disa arsye reale – të ardhmën e afërt në shkallë më të gjërë (p.sh. grumbullimi 
i ndarë). Informacionet e dhëna më poshtë mund të mos jenë relevante për pranuesit e 
dokumentit aktual (vendim-marrësit në NP, AKM, AER etj.), por ky megjithatë mund të 
paraqes një dokument referues si dhe burim të dhënash (të plotësohet me bazën e të dhënave të 
burimeve si produkt i projektit Nr. 4c). 
 
Në kapitujt vijues janë përfshirë aspektet  që kanë lidhje të veçanta me gjendjen në Kosovë dhe 
fokusi është vendosur më shumë në aspektet institucionale. 
 
Sistemet e rregullta të grumbullimit të mbeturinave nevojiten për tri shkaqe kryesore: 
 

Masat Qëllimi 

1. Largimi i materialit të rrezikshëm higjienik nga zonat e 
caktuara duke u bazuar në përvojën që përhapja e sëmundjeve 
(kolera, tifusi) mund të bëhet nga prezenca e mbeturinave 
organike në rrugët dhe në këtë mënyrë të shfaqen kushtet jo 
higjienike për qytetarët. 

Sigurimi i shëndetit public dhe 
rritja e mirëqenies së 
përbashkët. 

2. Mënjanimi i mbeturinave dhe zbrazjeve ilegale. Sigurimi i pamjes estetike të 
qytetit. 

3. Vetëm me sistem të rregullt dhe të kompletuar, është e 
mundur për komunën të mbajë nën kontroll deponimin e 
mëtejshëm të mbeturinave. 

Sigurimi i deponimit të 
kontrolluar. 

 
Tabela 1: Arsyet për sigurimin e sistemeve të rregullta të grumbullimit të mbeturinave 
 

Këto tri qëllime duhet të përmbushen pavarësisht se cili lloj i mbeturinave grumbullohet. 
Prandaj, në shumë qytete të mëdha në Evropë janë krijuar sistemet e rregullat të grumbullimit të 
mbeturinave në fund të Shekullit 19 (shiko Figurën 6) 
 
 
 



SHTOJCA A 
ELEMENTET BAZË TË GRUMBULLIMIT TË MBETURINAVE 

 

  32 

 
 

Figura 6: Grumbullimi ‘Pa-Sistem’ në qytetin gjerman rreth vitit 1900 [Müll-Handbuch, Nr 2101 
p6] 
 
Për klasifikimin sistematik të sistemeve të grumbullimit të mbeturinave, katër veçori 
karakteristike janë relevante siç janë përshkruar më poshtë dhe përmbajnë a) vendin ku 
grumbullohen mbeturinat, b) intervalin kohor kur ndahen mbeturinat, c) sistemet teknike për 
kontroll dhe d) se si bëhet organizimi i grumbullimit 

Vendi ku grumbullohen mbeturinat 

• Sistemi i “marrjes”:  Ofruesi i shërbimeve të grumbullimit i merr mbeturinat në 
pronën e gjeneruesit të mbeturinave. Nuk paraqet kurfarë ndryshimi nëse 
mbeturinat ndahen ose nuk ndahen në pjesë. (frakcionet) 

• Sistemi i “sjelljes”: Gjeneruesi i mbeturinave duhet të sjellë mbeturinat te pika 
qendrore të grumbullimit. 

 
Të dyja sisteme mund të aplikohen në mënyrë paralele (p.sh. për fraksionet e caktuara të 
mbeturinave). 
 

Sistemi i “marrjes” 

Përparësitë Mangësitë 

+ Shkalla e lartë e përfshirjes - Kostot e larta të investimit për kontejnerët

+ Komfort i lartë për shfrytëzuesin - Kualiteti i dobët i burimeve sekondare  

- Kufizohet në disa fraksionet relevante të 
mbeturinave + Disponueshmëria e kontejnerëve cilësor 

në pikëpamje inxhierike 
- Kërkesat e larta hapësinore 

 
Tabela 2: Përparësitë dhe mangësitë e sistemit të “marrjes” 

 

Sistem i “sjelljes” 
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Përparësitë Mangësitë 

+ Kostot e ulëta të investimit për 
kontejnerët - Përfshirja e vogël për burimet sekondare 

+ Kualiteti i lartë i burimeve sekondare - Kostot e larta të stafit në pikat qendrore të 
grumbullimit 

+ Motivimi i lartë i pjesëmarrësve - Numri i kufizuar i pikave të grumbullimit 

+ Ndarja në shumë fraksione të 
mundshme 

- Ngatërrime të mundshme në pikat 
qendrore të grumbullimit 

 
Tabela 3: Përparësitë dhe mangësitë e sistemit të “sjelljes” 
 

 
Fig. 7: Pikat qendore të grumbullimit të mbeturinave në Vjenë / Austria 

Intervali kohor i ndarjes së mbeturinave 

Mbeturinat mund të ndahen në komponentet e “rikthyeshme”, tek mbeturinat e mbetura të 
‘parikthyeshme” dhe produktet e ndotura ose para grumbullimi nga ana e gjeneruesit të 
mbeturinave ose pas grumbullimit në vendin e sortimit (ndarjes). Këto dy mundësi të 
ndryshme gjithashtu mund të kombinohen me njëri tjetrin kështu që disa pjesë të 
burimeve sekondare mund të ndahen nga mbeturinat e mbetura dhe pjesët tjera pas 
grumbullimit. 
 

Ndarja para grumbullimit 

Përparësitë Mangësitë 

+  Më pak punë të ndarjes (sortimit) pas 
grumbullimit 

- Përpjekje të mëdha nga ana e gjeneruesit 
të mbeturinave 

+  Më pak kosto të investimit në vendin e 
sortimit - Shpenzimet për pajisjet e grumbullimit 

+  Kualiteti i lartë i burimeve sekondare - Kufizohet në disa fraksione relevante të 
mbeturinave 

+  Vlera e mirë e marketingut - Nevojitet shumë hapësirë për përdorimin 
e kontejnerëve 
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Tabela 4: Përparësitë dhe mangësitë e ndarjes para grumbullimit 
 

Ndarja pas grumbullimit 

Përparësitë Mangësitë 

+  Më pak përpjekje për gjeneruesin e 
mbeturinave - Përpjekje të mëdha gjatë klasifikimit 

+  Më pak mund gjatë përvetësimit - Kualiteti i dobët i burimeve sekondare 

+  Shkalla e lartë e përfshirjes - Vlera e kufizuar e marketingut 

+  Mundësi të mbulimit të shumë 
fraksioneve të mbeturinave 

- Kostot e larta të investimit në vendin e 
sortimit (ndarjes) 

 
Tabela 5: Përparësitë dhe mangësitë e ndarjes pas grumbullimit 

Sistemet teknike për largim 

Këto përmbëhen nga kontejnerët special të grumbullimit dhe automjeteeve të 
grumbullimit. Për largimin e mbeturinave aplikohen sistemet e “zbrazjes së shportës’, 
sistemet e “ndërrimit të shportës dhe sistemi njëdrejtimësh (zakonisht qeset). Kështu që 
mund të përdoren shportat për një fraksion të mbeturinave (mono-kontejnerët) ose për 
disa fraksione (kontejneri shumë-pjesësh). Mundësi tjetër është grumbullimi i 
mbeturinave pa kurfarë sistemi teknik. Ky quhet grumbullimi pa  sistem. 
 
Grumbullimi ‘Pa sistem’ 
Pasi që sipas grumbullimit pa-sistem kërkohet që mbeturinat të mirren dhe të vendosen në 
automjete me anë të duarve, rezultati është lodhja e tepërt e personelit. Grumbullimi pa 
sistem në përgjithësi përdoret për mbeturinat e letrave, metal dhe mbeturinat e rënda 
(bulky).Për mbeturinat residual, biombeturinat, mbeturinat e qelqit dhe paketimeve të 
lehta nuk është praktik për shkak të trajtimit të vështirë dhe kushteve higjienike dhe 
estetike jo adekuate të shkaktuara nga parazitët. 
 

Grumbullimi pa-sistem 

Përparësitë Mangësitë 

+ Nuk ka nevojë për investime për 
kontejnerët 

- Kushte e papërshtatshme higjienike gjatë 
grumbullimit të mbeturinave, 
biombeturinat dhe paketimeve të lehta 

+ Nuk nevojiten automjetet speciale - Lodhje e tepërt e personelit të 
grumbullimit 

 - Shkalla e ulët e grumbullimit 

 - Trajtimi i vështirë i mbeturinave të 
shkapërderdhura 

 
Tabela 6: Përparësitë dhe mangësitë e grumbullimit ‘pa-sistem’ 
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Fig. 8: Llojet e shportave [http://www.atg-rosendahl.de/dienst/pics/umleer_kl.jpg] 

 
Sistemi “Zbrazja e shportës” 
Kontejnerët standard ngriten dhe zbrazen automatikisht në automjetin e grumbullimit. Për 
grumbullimin e mbeturinave të ngurta komunale dhe përqindjen e lartë të mbeturinave 
komerciale me tiparet e ngjajshme MNK, sistemi i “zbrazjes së shportës” është shumë i 
përshtatshëm.Kjo është shkak i profitabilitetit të lartë dhe faktit që shportat janë në 
dispozicion në çdo formë dhe madhësi kështu që i përmbushin të gjitha kërkesat e 
sigurisë operative, aspektet higjienike dhe është i lehtë për përdorim si nga shfrytëzuesi 
ashtu edhe personeli i grumbullimit. 
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Sistemi i “Zbrazjes së shportës” 

Përparësitë Mangësitë 

+  Profitabiliteti i lartë 

+  Lehtësi e madhe gjatë përdorimit 

+  Siguria e lartë operative 

+  Kushtet e mira higjienike 

+  Ofrimi i një mori të kontejnerëve 

+  I përshtatshëm për përdorimet e 
ndryshme 

- Në fakt asnjë, por në rastet e caktuara 
paraqiten problemet e sigurisë (vendet e 
fshehta të eksplozivit) 

 
Tabela 7: Përparësitë dhe mangësitë e sistemit të “zbrazjes së shportës” 
 
 

 

Fig. 9: Shembull i automjetit me shportën zbrazëse 
[http://www.faun.com/faunkat/dbimg/x112_L.jpg] 

 
Sistemi i “Ndërrimit të shportave” 
Ky sistem duket i ngjajshëm me sistemin e “zbrazjes së shportave”, por është teknisht 
ndryshe. Kjo do të thotë që shportat më të vogla, siç është përshkruar më lartë, zbrazen 
tek gjeneruesi i mbeturinave në kontejnerët më të mëdha me vëllim deri 40 m3. Nëse 
kontejneri është i mbushur me mbeturina ose burimet sekondare, ai zëvendësohet me një 
tjetër në stabilimentin për trajtimin e mbeturinave. Në Fig. është paraqitur një shembull. 
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Sistemi “Ndërrimi i shportës” 

Përparësitë Mangësitë 

+ I përshtatshëm për vëllimet e mëdha të 
mbeturinave - Vështirësi në përdorim për shfrytëzuesin 

+ I përshtatshëm për mbeturinat e rënda - Kërkohet shumë hapësirë  

+ Profitabiliteti i lartë - Shpenzimet e larta logjistike 

+ Ofron mundësi të përdorimit të shumë 
kontejnerëve për përdorimet e 
ndryshme 

 

+ Mundësi të grumbullimit fleksibil në 
pajtim me kërkesat  

 
Tabela 8: Përparësitë dhe mangësitë e sistemit “ndërrimi i shportës 

 

 

Fig. 10: Shembull i automjetit të “ndërrimit të kontejnerit” 

 
Sistemi një-drejtimësh i qeseve 
Sistemi një-drejtimësh i qeseve i referohet grumbullimit ku mbeturinat shtëpiake ose 
burimet sekondare vendosen në qeset e kartonit ose qeset plastike për shërbimet e 
grumbullimit të mbeturinave përpara pronës. Pastaj personeli i shërbimit duhet t’i marr 
qeset palstike me dorë dhe t’i vendos në automjet. Në disa raste të veçanta përdoren 
kontejnerët një-drejtimësh, p.sh. për mbeturinat patogjene të spitalit. 
 
Përparësi e kësaj qese të grumbullimit është kapaciteti i lartë i grumbullimit me 1.500 
qese në ditë dhe ngarkues. 
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Sistemi një-drejtimësh i kontejnerëve/qeset 

Përparësitë Mangësitë 

+ Kapaciteti i lartë i grumbullimit -Pak i vështirë për përdorim 

+ Nuk kërkohen automjetet speciale - Harxhimi i madh i materialit 

 - Shpenzimet e mëdha në vendin e 
klasifikimit për hapjen e qeseve 

 - Lodhja fizike e personelit 

 
Tabela 9: Përparësitë dhe mangësitë e sistemit njëdrejtimësh të kontejnerëve/qeseve 
 
Stacionet e transferit 
Pajisjet e ndryshme të grumbullimit paraqesin “rreze të ndryshme të veprimit”(action 
radii) (d.m.th. zonat e grumbullimit me distancë të mesme  vendi i deponisë nuk do të 
tejkalohet sipas kushteve ekonomike): traktori i vogël (Fig.) 2 kilometra, compaction 
truck siç tregon Fig 9, të themi 20 km. Nëse deponia është larg nga zonat e grumbullimit, 
atëherë stacioni i transferit (ku sasitë e vogla transferohen në njësitë më të mëdha 
transportuese) duhet të vendosen në mes. Disa shembuj janë të paraqitur më poshtë. 
 

 

Fig. 11: Shembull i stacionit të thjeshtë të transferit (investimet rreth 5.000 € sipas çmimit 
aktual) 
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Fig. 12: Shembull i stacionit të transferit të madhësisë së mesme (Ferizaj / Kosovo) 

 

 

Fig. 13: Shembull i stacionit më të ndërlikuar të transferit 

Organizimi i grumbullimit 

Organizimi i procesit të grumbullimit të mbeturinave ka disa tipare të dukshme dalluese: 
 
• Grumbullimi i ndarë ose i kombinuar i kontejnerëve të ndryshëm 

• Koha (intervali) i zbrazjes së kontejnerëve 

• Fillimi i vendosjes së kontejnerëve për zbrazje 

• Përcaktimi i stafit në automjetet e mbeturinave. 

 
Organizimi i xhirove 
Kontejnerët e ndryshëm mund të grumbullohen në xhirotë e ndara ose së bashku në një 
xhiro. Kjo varet nga forma dhe madhësia e kontejnerëve dhe sa kontejnerë do të 
grumbullohen. Aranzhimet e xhirove për grumbullimin e mbeturinave të tepruara dhe 
burimet sekondare kryesisht bëhen në mënyrë manual bazuar në vlerat e përvojës. 
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Nëse mbeturinat janë ndarë para grumbullimit atëherë duhet të dallohet nëse janë 
grumbulluar fraksionet 
 
• të ndara në mënyrë organizative (aditiv  ‘veç e veç) 

• në intervalet e përkohëshme (alternues) ose 

• në të njëjtën kohë, në të njëjtin xhiro dhe të njëjtin automjet (integruar). 

 
Grumbullimi aditiv (veç e veç) 
Nëse gjatë ndarjes para grumbullimit, mbeturinat residual fractions, mbeturinat bio, letrat, 
qelqi etj. janë grumbulluar në mënyrë të pavarur nga njëri tjetri, atëherë ky grumbullim 
quhet aditiv. Organizimi aditiv i grumbullimin nevojitet nëse mbeturinat e tepruara janë 
mbledh nga kompania komunale dhe burimet sekondare nga një ose më shumë kompani 
private. Si rrjedhojë e kësaj, shpenzimet dhe kostot për grumbullim janë dukshëm më të 
larta. Përveç kësaj pengesat në trafik që shkaktohen nga mjetet e grumbullimit janë 
dukshëm më të larta se sa kur bëhet organizimi alternues ose i integruar i grumbullimit. 
 

Grumbullimit aditiv (‘veç e veç’) 

Përparësitë Mangësitë 

+ Pavarësia në mes të grumbullimit të 
mbeturinave të tepërta dhe grumbullimit 
të burimeve sekondare 

- Kostot e larta 

+ Kontejnerët ekzistues mund të përdoren - Pengesat trafikore në nivel të lartë 

+ Automjetet ekzistuese mund të përdoren  

+ Mundësi grumbullimi të shumë fractions 
të ndryshme  

 
Tabela 10: Përparësitë dhe mangësitë e grumbullimit aditiv 

 
Grumbullimi alternues (i njëpasnjëshëm) 
Tek grumbullimi alternues, mbeturinat e tepërta (mbetura) dhe burimet specifike 
sekondare grumbullohen sipas orarit të caktuar në intervalet specifike. Normalisht për të 
dyja fraction përdoret i njëjti automjet. Kjo procedurë kërkon ndryshime teknike në 
automjetet. 
 

Grumbullimi alternues (i njëpasnjëshëm) 

Përparësitë Mangësitë 

+ Pengesat e vogla në trafik - Intervalet e zbrazjes që varen nga njëri 
tjetri 

+ Automjetet ekzistuese mund të përdoren - Numri i kufizuar i fraksioneve 

 
Tabela 11: Përparësitë dhe mangësitë e grumbullimit alternues 
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Grumbullimi i integruar 
Grumbullimi i integruar i fractions të ndryshme të mbeturinave në të njëjtën kohë dhe në 
njërin xhiro me automjetin e njëjtë kërkon automjetet e grumbullimit me kompartmente 
të shumta. Sipas praktikës më shumë se dy kompartment nuk mund të realizohen me 
shpenzimin e arsyeshëm teknik. 
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Grumbullimi i integruar 

Përparësitë Mangësitë 

+ Pengesat e vogla në trafik 
- Nevojiten automjetet shumë pjesësh të 

grumbullimit 

-  

 - Kostot e larta të investimit 

 - Kufizohet në dy fraksione 

 - Intervalet e zbrazjes që varen nga njëri 
tjetri 

 
- Jo praktik nëse deponitë e dy 

frakcioneve janë në distancë të caktuar 
nga njëra tjetra 

 
Tabela 12: Përparësitë dhe mangësitë e grumbullimit të integruar 
 
Intervalet e zbrazjes së kontejnerëve 
Intervalet e zbrazjes së kontejnerëve me mbeturinat dhe burimet sekondare vareb nga 
share of organics, dhe klima. Në Evropën Qendrore dhe Veriore, kontejnerët 
grumbullohen një herë në javë ose çdo të dytën javë, sidomos gjatë dimrit. Në vendet e 
Evropës Juglindore si në Kosovë, kontejnerët duhet të zbrazen më shpesh, së paku gjatë 
verës. Varësisht nga the share of biowaste, intervali duhet të jetë dy herë në javë ose 
aktualisht përditë (si praktikohet aktualisht).  
 
Veçoritë karakteristike të lartpërmendura për të klasifikuar sistemet e ndryshme të 
grumbullimit, teorikisht mund të aranzhohen sidoqoftë. Praktika ka treguar që sipas 
pikëpamjes ekonomike dhe teknike, disa nga kombinimet janë më të mira se tjerat. Këto 
janë të paraqitura në Figurën 13 me shigjeta të gjelbërta. 
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Fig. 14: Klasifikimi i metodave të grumbullimit të mbeturinave

Ndarja e pjesëve të mbeturinave para grumbullimit Ndarja e pjesëve të mbeturinave pas grumbullimit 

Vendosja e mbeturinave në pronën e gjeneruesit të 
mbeturinave 

Vendosja e mbeturinave në zonat publike ose pikat 
qendrore të grumbullimit 

me kontejnerë 
(përfshinë sistemin e zbrazjes- / ndërrimit- /deponimit) 

pa kontejnerë 

Karakteristikat e organizimit të grumbullimit 
(aditiv / alternues / inegruar / intervalet e zbrazjes / organizimit i xhirove) 
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SHTOJCA B – PËRMBAJTJA E REZOLUTËS 1543, 
E ADOPTUAR NGA KOMISIONI I KUVENDIT TË 
KËSHILLIT TË EUROPËS, NË 16 MARS 2007  
[...] Ekzistojnë dallime të dukshme në mes shteteve anëtare të Këshillit të Evropës lidhur me 
standardet dhe praktikat e menaxhimit të mbeturinave. [...] Prandaj, Kuvendi është duke i 
stimuluar shtetet anëtare të zhvillojnë qasjen e integruar në menaxhimin e mbeturinave të ngurta 
komunale me qëllim që të kontribuoj në zhvillimin e qëndrueshëm urban në Evropë, veçanërisht 
duke: 
 
1. siguruar përputhjen me standardet profesionale të shëndetit dhe sigurisë gjatë 

grumbullimit, procesimit dhe deponimit të të gjitha llojeve të mbeturinave, veçanërisht me 
ndalimin e operimeve pa dorëza dhe çfarëdo përpunimi i mbeturinave nga depozitë pa 
mbrotje të përshtatshme dhe kontrollime të rregullta mjekësore të personave të përfshirë; 

 
2. krijuar sistemet e rregullta të grumbullimit të mbeturinave për të gjitha zonat urbane, 

periferike dhe rurale (me përjashtim vetëm të lokacioneve të largëta me stabilimentet e 
sigurta individuale të deponimit të mbeturinave) dhe duke përfshirë caqet fazore të 
legjislacionit relevant për sistemet e grumbullimit të mbeturinave të ngurta komunale në 
pajtim me kërkesat e Direktivës së Bashkimit Evropian Nr. 1999/31/EC mbi deponimin e 
mbeturinave; 

 
3. qenë në përputhje me standardet e rrepta për deponimin, për shembull: 

• - deponitë duhet të jenë të rrethuara dhe të mbikëqyrura; 

• - duhet të mirren shënimet për mbeturinat e pranuara në deponi; 

• - mbeturinat e vendosura në depozitë duhet rregullisht të mbulohen me material të 
përshtatshëm (p.sh. copërat e ndërtimit) me qëllim që të pakësojë kundërmimin, 
etj. 

• - ujërat nëntokësore duhet të monitorohen; 

 
4. duhet të vendosen masat e përshtatshme për mbrojtjen e ujërave nëntokësore (siç janë 

shtresimi i deponive dhe grumbullimi i llumit, etj.) duke u varur në hidrogjeologjisë 
lokale; 

 
5. duke planifikuar menaxhimin e mbeturinave përmes zhvillimit të strategjive përfshirë 

reduktimin gradual të deponimit të niveleve specifike të mbeturinave, duke pasur 
parasysh riciklimin e tyre dhe/ose ndikimet që kanë të bëjnë me deponimin e tyre (p.sh. 
mbeturinat biodegraduese); 

 
6. duke caktuar komunave përgjegjësinë për menaxhimin e mbeturinave nga amvisëritë, 

bizneset, institucionet dhe aktivitetet ndërtimore dhe shkatërruese brenda teritorit e tyre 
dhe duke mundësuar komunave që janë shumë të vogla të ofrojnë shërbimet relevante për 
të vendosur bashkëpunim ndërkomunal për menaxhimin e mbeturinave të ngurta; 

 
7. duke ndihmuar bashkëpunimin në mes vendeve dhe qyteteve evropiane për të mundësuar 

shkëmbimin e informatave me qëllim që zgjidhjet më të mira në kuptim të menaxhimit 
administrativ të mbeturinave të ngurta dhe teknologjive të përpunimit të përhapen dhe 
përdoren në tërë Evropën. 

 
8. inkurajuar R&D në fushën e përpunimit dhe riciklimit të mbeturinave të ngurta. 
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SHTOJCA C - PROPOZIMET E DRAFT 
POLITIKËS SË ZRRUM-IT PËR TË 
MUNDËSUAR AKTIVITETET E PSP-SË NË 
SEKTORIN E MBETURINAVE NË KOSOVË-
MARS 2007 
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Propozimet e Draft Politikës të ZRRUM-it për të mundësuar 
aktivitetet e PSP në Sektorin e Mbeturinave në Kosovë  

 
Mars 2007 

 
1. PËRMBLEDHJE E PROPOZIMEVE TË POLITIKËS SË ZRRUM-IT 

Ky draft-dokumenti mbi politikat paraqet sfondin e rregullatorit ekonomik të sektorit të 
mbeturinave në Kosovë dhe të presionit të rritur nga sektori privat dhe palëve tjera duke 
përfshirë UNMIK-un16  ndaj operatorëve privat që të marrin pjesë plotësisht në ofrimin e 
shërbimeve të grumbullimit të mbeturinave në të ardhmën e afërt. 

 
 

Kohën e fundit, UNMIK-u dhe palët tjera  kanë kërkuar nga ZRRUM-i të bëj ndryshime 
në legjislacionin për sa i përket rregullatorit ekonomik me qëllim të ndihmojë sektorit 
privat në pjesëmarrjen e tij në sektorin komunal të grumbullimit të mbeturinave në 
Kosovë. Politika e qëndrueshme afatgjate për menaxhimin e shërbimeve të grumbullimit 
të mbeturinave në pajtim me praktikën e mire të vendeve tjera Europiane është paraqitur 
për sektorin17  në këtë propozim që është i nevojshëm për zhvillimin e ndryshimeve të 
qëndrueshme legjislative. 

 
 

Konsultimet18 në vazhdim të palëve mbi këtë draft të politikës së ZRRUM-it lidhur 
me pozitën e PSP-së në sektorin e grumbullimit të mbeturinave, politika e cila 
duhet të finalizohet dhe të jetë në pajtim dhe pastaj të shërbej për informimin dhe 
përforcimin e ndryshimeve të nevojshme të legjislacionit të revizuar lidhur me 
sektorin e mbeturinave, e përpiluar nga grupi punues i cili i raporton Komisionit të 
Tregtisë dhe Industrisë.  

 
 
Në këtë dokument janë të përfshira katër opcione të politikave: 
 

1. Opcioni “Bëj asgjë” – Opcioni A 
2. Marrëveshjet nënkontraktuese në mes të Ndërmarrjeve publike dhe operatorëve privat 
të grumbullimit të mbeturinave – Opcioni B 
2. Opcioni tranzicional afatshkurtë-Opcioni C 
3. Opcioni i qëndrueshëm afatgjatë-Opcioni D 

 
 

Opcioni i rekomanduar i politikës (politika e qëndrueshme afatgjate-opcioni D) 
përfshinë de-rregullimin e aktiviteteve të grumbullimit të mbeturinave komunale 
në Kosovë sa më shpejtë që të jetë e mundur t’i lejoj operatorët privat të 
konkurrojnë haptas me Ndërmarjet Publike ekzistuese në ofrimin e shërbimeve të 
grumbullimit të mbeturinave komunale në Kosovë. Njëkohësisht Komunat duhet të 
marrin përsipër përgjegjësinë për menaxhimin e sektorit për menaxhimin e 

                                                      
16Akronimet si UNMIK-u janë të sqaruara në fund të këtij propozimit 
17 Ndryshimet në rregullimin ekonomik të shërbimeve të ujit dhe ujërave të zeza dhe shërbimet e 
deponimit e mbeturinave komunale nuk konsiderohen sit ë përshtatshme në kohën aktuale dhe nuk 
janë të përfshira në këtë dokument 
18 Palët e treta janë: MMPH, MoT&I, MESP, grupi punues,AER, AKM, PAMKOS, 
EPTISA,përfaqësuesit e sektorit privat përfshirë edhe Odën Ekonomike 
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mbeturinave përmes menaxhimit të prokurimit të shërbimeve të grumbullimit të 
mbeturinave dhe përmes shpalljes së tenderit për shërbimet nga sektori privat dhe 
Ndërmarrjet Publike. 

 
 
Ky opsion i propozuar konsiderohet si opsion i vetëm që është: 
 
• I qëndrueshëm d.m.th. paraqet zgjidhjen afatgjate 

• Në pajtim me praktikën e mirë të menaxhimit të mbeturinave në vendet 
tjera Evropiane; 

• Në pajtim me objektivat e Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë në Kosovë 
për të larguar çrregullimet në treg dhe të zvogëlojë rregullimin 

• Nuk do ketë ndikim dukshëm të kundërt në grumbullimin e mbeturinave 
në afat të shkurtë ose të gjatë, nëse menaxhihet si duhet 

• Në pajtim me propozimet e Ahtisaarit19  për Kosovë i cili do t’i jep fuqi të 
plotë plotë komunave në sferat duke përfshirë “Sigurimi dhe mirëmbajtja 
e shërbimeve publike duke përfshirë…menaxhimin e mbeturinave” 

 
Këto amendamente të propozuara të legjislacionit do të thejnë monopolin artificial të NP 
në ofrimin e shërbimeve të grumbullimit të mbeturinave dhe i obligon Komunat të 
sigurojnë shërbimet përmes konkurrimit transparent dhe të hapur ndërmjet operatorëve të 
sektorit privat dhe NP. Gjithashtu, komunat duhet të jenë plotësisht përgjegjëse20 për 
inkasimin ndaj konsumatorëve duke përfshirë konsumatorë shtëpiak dhe për pagesën e 
taksave të deponimit të mbeturinave ndaj KMDK.  
 
Ky opsion i rekomanduar i politikës mund të arrihet me sukses në muaj të ardhshëm me 
marrjen përsipër të masave  në vijim: 

• Caktimi i kohës së implementimit të ndryshimeve të propozuara legjislative 
dhe të forcimit të masave institucionale. 

• Identifikimi i fondeve dhe Konsultantëve për forcimin institucional të 
Komunave duke përfshirë skicimin e modelit të kontratave për tenderimin 
konkurues për shërbimet e mbeturinave21, trajnime të prokurimit dhe 
përkrahjen e zhvillimit të Ligjit mbi Mbeturina “Aktet Nënligjore” 

• Zëvendësimi i Rregullorës së UNMIK-ut 2004/49 mbi rregullatorin 
ekonomik (Mbi Aktivitetet e Ofruesve të Shërbimit të Ujit, Ujërave të Zeza 
dhe Mbeturinave) me revizionin e draftit (2004) Ligji22  mbi ZRRUM-in 
(Draft-Ligji mbi rregullatorin ekonomik të Kompanive të Ujit dhe 
Mbeturinave) duke përfshirë disa amendamente të rëndësishme të disa 
neneve lidhur me de-rregullimin e shërbimeve të grumbullimit të 
mbeturinave për të ndihmuar PSP-në. Ky aktivitet është në zhvillim e sipër 
nga ana e grupit të vogël punues (përfshirë Drejtorin e ZRRUM-it). Grupi 
punues e raporton Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë. 

                                                      
19 Neni 3 të Shtojcës III, pika 3.1 të dates Shkurt 2007 
20 Ky është rekomandim kryesor i draftit të strategjisë së mbulimit të shpenzimeve të EPTISA, të 
datës 31 Gusht 2006 për arritjen e mbulimit të plotë të shpenzimeve 
21 Modeli i dokumentit duhet të jetë relativisht i thjeshtë, kontratat 3-5 vjeçare në mes të ofruesit 
të shërbimeve  dhe Komunës (ose grupeve të komunave) të  bazuara në vëllimin e mbeturinave 
Komunale dhe standardave të caktuara minimale të shërbimit p.sh shpeshtësia e grumbullimit, etj. 
22 Draft-Ligji (Neni 2 (a)) njeh përparësitë e pjesëmarrjes së sektrorit privat në ofrimin e 
shërbimeve të ujit dhe mbeturinave lidhur me investimet dhe espertizën menaxhuese 
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• Revizioni i Ligjit aktual mbi Mbeturina (Rregullore e UNMIK-ut 
2006/31)me mënjanimin e kundërshtimeve aktuzle në Rregullorën lidhur me 
rolin dhe përgjegjësitë e ZRRUM-it, rregullatorit ekonomik.(Nuk është e 
qartë nëse grupet e ndara punuese do të jenë përgjegjëse për revizionin e 
rregullorës së UNMIK-ut 2006/31). Gjithashtu paraqitja e pikës së re në 
Ligjin e revizuar mbi mbeturina (në harmoni me ndryshimet e propozuara në 
këtë dokument), që i obligon Komunat (ose grupet e Komunave) që të hapin 
tenderat për sigurimin e grumbullimit të mbeturinave  komunale përmes 
procedurave të hapura dhe transparente të tenderit deri kah mesi i vitit 2008 
që do të jenë të nënshtruara auditimit  nga organet lokale. 

• Sigurimi i Komunave që Komunat të jenë në pozitë që të marrin përgjegjësi 
të plotë për menaxhimin e shërbimeve të grumbullimit të mbeturinave 
përmes procesit të tenderimit të hapur. (Përkrahja Institucionale nga 
donatorët do të jetë e nevojshme për të siguruar që Komunat të kenë 
kapacitet që të kryejnë përgjegjësitë e tyre në pajtim me Ligjin origjinal Mbi 
Mbeturinat) 

• ZRRUM-i duhet t’i përcaktoj tarifat për 2008 (që duhet të përfundohen deri 
me 1 Tetor 2007) dhe pas kësaj duhet të ketë rolin e kufizuar në monitorimin 
e performancës të sektorit të grumbullimit të mbeturinave gjatë periudhës 
fikse (p.sh. deri në Prill 2008) për të siguruar që Komunat të kenë kontrollin 
e përgjithshëm mbi sektorin. 

 
 

2. SFONDI 
Kornizë ligjore 
Në Rregullorën aktuale e UNMIK-ut 2004/49 (Mbi Aktivitetet e Ofruesve të Shërbimit të 
Ujit, Ujërave të Zeza dhe Mbeturinave) janë të parapara përgjegjësitë e rregullatorit 
ekonomik për shërbimet e ujit dhe mbeturinave të ngurta në Kosovë (ZRRUM). 
Fushëveprimi i kësaj Rregulle (përfshirë lëshimin e licencave [operative] nga ZRRUM-i 
për ofrimin e shërbimeve të grumbullimit të mbeturinave) në formën e tij aktual zbatohet 
vetëm nga Ndërmarrjet Publike (NP) [dhe Ndërmarrjet Shoqërore (NSH)]. Prandaj, nuk 
është e mundshme që ZRRUM-i vetëm të lëshojë licenca operatorëve privat të 
grumbullimit të mbeturinave (ose operatorëve privat të deponimit) sipas legjislacionit të 
tanishëm. 

 
 

Draft-Ligji mbi Regullatorin Ekonomik të Ujit, Ujërave të Zeza, Grumbullimit të 
Mbeturinave të Ngurta dhe Kompanive të Deponimit të Mbeturinave të Ngurta në 
Kosovë (tani e tutje “Draft-Ligji i ZRRUM-it) është përpiluar në vitin 2004 por nuk 
është pranuar nga Kuvendi pasi që rregullorja ishte fuqi nën përgjegjësinë e UNMIK-ut. 
Ky draft-Ligji i ZRRUM-it veç e ka akredituar rolin e sektorit privat në Nenin 2-Pika (a). 

  
 

Aktivitetet e operatorit privat në Kosovë 
Kohën e fundit, operatorët privat janë bërë aktiv në shkallë të gjerë në sektorët profitabil, 
komercial dhe industrial të grumbullimit të mbeturinave (p.sh. në sigurimin i shërbimeve 
të grumbullimit ndaj UNMIK-ut dhe supermarketeve) dhe kanë qenë aktiv në lobimin e 
UNMIK-ut, MMPH, Odës Ekonomike të Kosovës dhe ZRRUM-it që të licencohen23 për 
t’i ndërmarrë këto shërbime të grumbullimit në mënyrë ligjore dhe mundësisht t’i 
zgjerojnë ato në zona tjera p.sh. grumbullimi komunal shtëpiak. 

 

                                                      
23 Kohën e fundit, në disa raste është raportuar që këtyre operatorëve privat iu është lëshuar 
licence nga MMPH 
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Si masë afatshkurte, modeli i marrëveshjeve nënkontraktuese ka qenë i zhvilluar nga 
ZRRUM-i në bashkëpunim me Ndërmarrjet Publike dhe palët e tjera me qëllim që t’i 
ndihmoj sektorit privat pjesëmarrjen si nënkontraktues në Ndërmarrjet Publike derisa të 
zhvillohet një politikë afatgjate mbi PSP. 

 
Aktivitetet e grumbullimit të mbeturinave komunale 
Ka tregues të paktë që sektori privat është interesuar në pjesëmarrjen në aktivitetet e 
grumbullimit të mbeturinave komunale dhe shtëpiake. Këto aktivitete karakterizohen me 
efektshmërinë e ulët të inkasimit dhe tarifave të ulëta dhe janë të kufizuara në çështjet e 
mundësisë24. NP nuk janë duke i mbuluar shpenzimet e tyre operative dhe të 
mirëmbajtjes dhe varen nga donatorët për sigurimin e pajisjeve dhe nga subvencionet e 
Buxhetit të Konsoliduar të Kosovës për të kompenzuar mungesën25 e të ardhurave 
vjetore. 
Ndryshe nga vendet e tjera Europiane, Ndërmarrjet publike të grumbullimit të 
mbeturinave janë direkt përgjegjëse për inkasimin e konsumatorëve duke përfshirë 
konsumatorët shtëpiak dhe kanë efektshmëri të inkasimit të vetëm rreth 50% ose më pak 
pavarësisht nga harxhimi i përafërsisht të 10 % të shpenzimeve të përgjithshme operative 
për këtë aktivitet. Në shumicën e vendeve Europiane, ky aktivitet është përgjegjësi e 
Komunës e cila ka fuqi ligjore të bëj inkasimin ndaj konsumatorëve dhe si rrjedhojë e 
kësaj mund të arrij shkallë më të lartë të inkasimit. 

 
 
Pikëpamjet e palëve tjera mbi PSP-në 

UNMIK-u ka kërkuar nga ZRRUM-i t’i formuloj amendamentet të legjislacionit aktual 
lidhur me rregullatorin ekonomik (Rregullorja e UNMIK-ut 2004/49) me qëllim që ta 
lejoj sektorin privat në pjesëmarrjen ligjore në sigurimin e shërbimeve të grumbullimit të 
mbeturinave. UNMIK-u ka propozuar një opcion tranzicional që mund të implementohet 
shpejtë për amendamentimin e legjislacionit aktual të mbeturinave me qëllim të 
adresimit të problemeve aktuale lidhur me mungesën e qasjes së sektorit publik në 
ofrimin e shërbimeve të grumbullimit të mbeturinave por pa paraqitur ndonjë opcion 
tjetër afatgjatë d.m.th masat e qëndrueshme. 

 
Eshtë e kuptueshme që AKM-a është kundër paraqitjes së PSP-së në sektorin privat 
përderisa Ndërmarrjet Publike janë të inkorporuara dhe mjaft të forta që të konkurrojnë 
për ofrimin e shërbimeve të grumbullimit të mbeturinave me sektorin privat. Aktualisht 
NP janë të konsoliduara27 me ndërmarrjet regjionale (në teori nëse jo në praktikë) por 
nuk janë të inkorporuara28 ende. 

                                                      
24 Shiko raportin e IPA mbi Mundësinë dhe Gatishmërinë për të paguar-studim i shkurtër i datës 
Mars 2007 i prodhuar si produkt i projektit si pjesë e Projektit të Përkrahjes së ZRRUM-it që 
financohet nga AER. 
25 EPTISA mendon që nëse tarifat ngriten dhe inkasimi përmirësohet (d.m.th me përfshirjen e 
Komunave në mbledhjen e taksave për grumbullim dhe deponim), ND do të kishin arritur t’ i 
mbulojë kostot e tyre operative dhe të mirëmbajtjes. Nuk është e sigurt nëse ky do të ishte biznes 
profitabil për sektorin privat. 

        27Nëse tregu i lirë në ofrimin e shërbimeve është përmendur për një të ardhme të afërt në 
ndryshimet e legjislacionit aktual, është e mundur që Ndërmarrjet Publike të dështojnë dhe burimet e 
tyre të barten tek sektori privat. 
        28Konsultantët kanë filluar të punojnë (në Mars 2007) në konsolidimin e kompanive të 
grumbullimit të mbeturinave 
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Ekzistojnë çështjet e rëndësishme të pazgjidhura lidhur me zotërimin e kompanive të 
inkorporuara të NP. Sipas propozimit të Ahtisaarit, të datës Mars 2007 për Kosovën, 
konfirmohet që kompanitë e ujit dhe mbeturinave të jenë nën pronësinë e Komunave. 

 
Grupi Punues 
Aktualisht grupi punues i cili përbëhet nga përfaqësuesit e Kuvendit të Kosovës, 
UNMIK-ut dhe ZRRUM-it janë duke punuar në amendamentimin e draft-Ligjit29 të 
ZRRUM-it do të përfshijnë amendamentet duke lejuar aktivitetet e PSP në sektorin e 
mbeturinave si dhe të Bordit Ekzekutiv dhe amendamentet e tjera të nevojshme. Ky grup 
punues raporton Komisionit për Tregti dhe Industri. 
 

 
 
Deponimi i mbeturinave 

Tani sektori privat është i përfshirë në sektorin e deponimit të mbeturinave në nivel të 
kufizuar si nënkontraktues që i operon katër deponi të financuara nga AER në Kosovë. 
Këta nënkontraktues nga Kompania për Menaxhimin e Deponive në Kosovë (KMDK). 
KMDK është Ndërmarrje e Inkorporuar Publike, e rregulluar nga ZRRUM-i lidhur me 
vendosjen e tarifave dhe lëshimin e licencave operative dhe nga MMPH lidhur me 
aspektet rregullative të mjedisit. KMDK është ofrues monopol i shërbimeve. Ka mundësi 
që ky aktivitet të privatizohet në të ardhmën ose në formën tjetër ku PSP do të njihet por 
kjo nuk është e përshtatshme për tani. 

 
Aktualisht, nga ndërmarrjet e grumbullimit të mbeturinave (NP) pritet që të paguajnë për 
shpenzimet e deponimit të mbeturinave komunale në deponi të licencuar dhe të 
menaxhuar nga KMDK dhe t’i mbuloj taksat e deponimit të caktuara nga KMDK përmes 
pagesave të konsumatorëve. Në praktikë, si rezultat i efektshmërisë së ulët të inkasimit 
veçanërisht në sektorin e grumbullimit të mbeturinave shtëpiake , Ndërmarrjet Publike, 
normalisht, nuk i paguajnë KMDK-së çmimet e plota për deponim30 dhe KMDK-a merr 
subvencione vjetore përmes AKM-së nga Buxheti i Konsoliduar i Kosovës. Kjo nuk 
është në pajtim me praktikën e mirë të vendeve tjera dhe një alternative e marrëveshjes 
do të konsiderohej e nevojshme. 

 
 
3 Draft POLITIKA E ZRRUM-IT MBI MNEAXHIMIN E MBETURINAVE 

PËRFSHIRË PSP  
DeficitI aktual i politikës 

Tani nuk ka politikë formale të qeverisë mbi ‘menaxhimin e mbeturinave’ në Disa 
çështje të politikave mund të nxirren nga Rregullorja e UNMIK-ut 2004 49 dhe Ligji 
origjinal mbi Mbeturina, në pajtim me Rregullorën e UNMIK-ut 2006-31 (p.sh. roli 
kryesor për Komunat në zhvillimin e planeve të menaxhimit të mbeturinave). Sidoqoftë, 
teksti shtesë lidhur me nxjerrjen e Ligjit mbi Mbeturina31 nga UNMIK është në 
kundërshtim me disa nga parimet kryesore siç është cekur në Ligjin origjinal të 
Mbeturinave dhe riafirmon rolin e ZRRUM-it si rregullator ekonomik. 

 
 

UNMIK-u dhe Qeveria e Kosovës, në përgjithësi i përkrah aktivitetet e PSP-së në 
sektorin e grumbullimit të mbeturinave. Megjithatë, aktualisht nuk ka politika specifike 
të publikuara nga Qeveria e Kosovës ose UNMIK-u në të cilat është i bazuar 
legjislacioni primar lidhur me sektorin e mbeturinave (p.sh. Rregullorja e UNMIK-ut 
2006 31 dhe Rregullorja e UNMIK-ut 2004 49) 
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Shënim: Në përgjithësi dihet se roli kryesor i rregullatorëve është implementimi i 
politikës (jo zhvillimi i politikës) edhepse është më përshtatshëm për rregullatorët të 
rekomandojnë ndryshimet e 26politikave ku shihet që është e nevojshme. 
Gjithashtu, në përgjithësi dihet se legjislacioni duhet të bazohet në politikën e pajtuar 
nga 27sektori dhe të zhvilluar nga Qeveria. 
Me qëllim të lehtësimit të bërjes së ndryshimeve në legjislacionit për lejimin e sektorit 
privat të marr pjeseë në aspektet relevante të grumbullimit të mbeturinave në Kosovë, në 
këtë dokument është e nevosjhme që të paratqitet drafti i politikës i cili përfshinë rolin e 
sektorit privat në menaxhimin e mbeturinave në Kosovë. 
 

 
 
Draft Politka e ZRRUM-it 

Draft i politikës së ZRRUM-it mbi PSP është i propozuar më poshtë dhe duhet të 
diskutohet me palët e tjera duke përfshirë Qeverinë e Kosovës dhe përfaqësuesit e 
operatorëve privat. Njëherit kjo politikë e përfunduar duhet të shërbej për informimin 
dhe përforcimin e zhvillimit të legjislacionit të revizuar (në bazë të draft-ligjit aktual të 
ZRRUM-it) duke përfshirë rolin e sektorit privat në menaxhimin e mbeturinave si dhe 
ndryshimet e tjera të nevojshme (përfshirë paraqitjen e Bordit Ekzekutiv, etj.) 

 
Parimet kryesore të politikës të propozuara nga ZRRUM-i lidhur me rolin e ardhshëm të 
PSP në sektorin e mbeturinave (përfshirë aktivitetet e grumbullimit dhe deponimit të 
mbeturinave) janë cekur më poshtë. Dihet se sektori privat është i interesuar në sigurimin 
e shërbimeve të menaxhimit të mbeturinave ku ato janë komercialisht profitabile. Sektori 
privat është më pak i interesuar që të konkurroj për komponentet më pak profitabil të 
grumbullimit të mbeturinave Komunale (p.sh. mbeturinat shtëpiake) sidomos në afat të 
shkurt.Sidoqoftë, nuk kosiderohet e përshtatshme që të kufizohet fushëveprimi i PSP në 
shumë komponentë profitabil të grumbullimit të mbeturinave. (p.sh. grumbullimi nga 
Konsumatorët Industrial, Komercial dhe Institucional që prodhojnë shkallë të mesme-
madhe të vëllimit të mbeturinave të ngurta Komunale).  Në të vërtetë, largimi i 
komponenteve më profitabile nga obligimet aktuale të ND në ofrimin e shërbimeve 
nga Opcioni C mund të shpie deri të kërkimi i më shumë subvencioneve si rezultat i 
humbjes së subvencionit nga këto aktivitete që janë më profitabile. 

 
 
4. PËRMBLEDHJE E OPCIONEVE TË POLITIKËS 
Hyrje 

Ekzistojnë katër opcione kryesore të politikave për menaxhimin e sektorit të mbeturinave 
në Kosovë: 

 
 

1. Opcioni “Bëj asgjë”-Opcioni A 
2. Marrëveshjet nënkontraktuese në mes të Ndërmarrjeve Publike dhe operatorëve 
privat-Opcioni B 

                                                      
29Draft Ligji i ZRRUM-it përmban shumë nga dispozita të Rregullores 2004/49 dhe dispozitë për 
përfshirjen e sektorit privat dhe për Bordin29Draft Ligji i ZRRUM-it përmban shumë nga dispozita të 
Rregullores 2004/49 dhe dispozitë për përfshirjen e sektorit privat dhe për Bordin 
 
30Kompanitë private të grumbullimit të mbeturinave janë në gjendje të paguan taksat e deponimit 
KLMC-së edhepse kuptohet që disa nga ata duhet të përdorin deponi të palicencuara ku kostot janë 
shumë më të ulëta ose janë pa pagesë.  
31Në Ligji mbi mbeturinat nuk përmendet rregullatori ekonomik, ZRRUM-i. 
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3. Opcioni trazicional afatshkurt-Opcioni C 
4. Opcioni i qëndrueshëm afatgjatë-Opcioni D 

 
 

 Këto opcione janë paraqitur në vijim: 
 

 
 

Opcioni A-Bëj Asgjë 
Opcioni “bëj asgjë” (Opcioni A) nuk konsiderohet të jetë i përshtatshëm në nevojën e 
reagimit ndaj çështjeve të palëve lidhur me PSP-në siç është përshkruar më lartë. 

 
 

Opcioni B- Marrëveshjet nënkontraktuese në mes të NP dhe operatorëve privat 
Iniciativa e ZRRUM-it që të zhvilloj modelin e marrëveshjeve nënkontraktuese me 
qëllim që të lejoj sektorin privat të ndërmarrë punën e nënkontraktuesit të NP, ka qenë 
zgjidhje e përkohëshme dhe e arsyeshme por nuk konsiderohet si zgjidhje e 
qëndrueshme afatgjate dhe kështu që nuk mirret më parasysh. As ND dhe as sektori 
privat nuk e sheh këtë Opcion si të arsyeshëm. 
 

 
 

Opcioni C- Opcioni tranzicional afatshkurt 
Opcioni tranzicional afatshkurt (Opcioni C) është favorizu nga disa prej palëve duke 
përfshirë UNMIK-un si “zgjidhje e shpejtë” në adresimin e nevojave për të lehtësuar në 
njëfarë mënyre rolin e kufizuar në sferat më profitabile të grumbullimit të mbeturinave. 
Ky nuk është rekomanduar por është paraqitur më poshtë: 

 
 

Përparësitë e opcionit C 
• Ky opcion mund të legjitimizoj aktivitetet aktuale të PSP-së psh. Mund të 

lejoj që ZRRUM-i të licencoj operatorët privat për të konkurruar me NP për 
grumbullimin e përshtatshëm dhe të caktuar të mbeturinave psh. shkalla e 
mesme-madhe e shërbimeve Industriale, komerciale dhe institucionale të 
grumbullimit të mbeturinave, në mjedisin e de-rregulluar përderisa vazhdon 
me mbrojtjen e ND nën regjimin monopol të rregulluar por artificial për 
ofrimin e shërbimeve të grumbullimit të mbeturinave Komunale shtëpiake. 

• Dobësitë e opcionit C 
• Masat tranzicionale afatshkurte zakonisht kalojnë në ato të papërshtatshme 

afatgjate. Nëse është rasti i tillë atëherë .mundësia e revizionit të 
legjislacionit për të siguruar zgjidhje të qëndrueshme afatgjate do të humb 
për disa vite 

• NP të cilat do të vazhdojnë me grumbullimin mbeturinave Komunale 
shtëpiake dhe do të kërkojnë subvencione më të mëdha nga Buxheti i 
Konsoliduar i Kosovës për të kompenzuar humbjen. 

• Do të ketë stimulim të paktë për ND që të bëhen komercialisht të fokusuara 
dhe ato ende do të kërkojnë rregullim ekonomik (psh. vendosja e tarifave 
dhe monitorimi i standardeve të shërbimit nga ZRRUM-i) 

• Sektori i grumbullimit të mbeturinave, pjesërisht i de-rregulluar mund të 
paraqes probleme të mëdha për rregullimin nga ZRRUM-i, rregullatorit 
ekonomik. 



SHTOJCA C 
PROPOZIMET E DRAFT POLITIKËS SË ZRRUM-IT PËR TË MUNDËSUAR AKTIVITETET E 

PSP NË SEKTORIN E MBETURINAVE NË KOSOVË-MARS 2007  
 

  53 

• Sipas Ligjit origjinal mbi Mbeturinat, komunave do t’iu mohohet 
përgjegjësia e përgjithshme për menaxhimin e ofrimit të shërbimeve të 
grumbullimit të mbeturinave. 

• Ky opcion do ta përkrah monopolin artificial mbi ofrimin e shërbimeve të 
grumbullimit të mbeturinave shtëpiake.Kjo nuk është në pajtim me 
praktikën e mirë të shumicës së vendeve Europiane ose me politikën e 
Qeverisë së Kosovës mbi eliminimin çrregullimeve në treg dhe 
minimizimin e rregulloreve të panevojshme. 

 

 
Opcioni D-opcioni i qëndrueshëm afatgjatë 
Opcioni i qëndrueshëm afatgjatë-Opcioni D është pëlqyer nga ZRRUM-i. Këto janë të 
paraqitura më poshtë: 

Përparësitë e Opcionit D 
• Ai do të siguroj një zgjidhje të qëndrueshme afatgjate në pajtim me 

praktikën e mirë të vendeve tjera Europiane dhe do t’i largoj obligimet nga 
ZRRUM-i që të rregulloj monopolin artificial psh. Ofrimin e shërbimeve të 
grumbullimit të mbeturinave. 

• Do të ndihmoj pjesëmarrjen e sektorit në gjithë sektorin e grumbullimit të 
mbeturinave duke sjellur ekonomitë e shkallës të cilat do të mundësojnë 
investimet e rëndësishme dhe shkathësitë menaxhuese për sektorin e 
grumbullimit të mbeturinave. 

• Do të mundësoj që Komunat të marrin përgjegjësinë e plotë në menaxhimin 
e sektorit të grumbullimit të mbeturinave në zonat e tyre të shërbimit duke 
përfshirë prokurimin e shërbimeve. 

• Nuk pritet që zgjidhja e propozuar afatgjate do të shkaktoj ndonjë përçarje 
në sigurimin e shërbimeve të grumbullimit të mbeturinave duke patur 
parasysh tranzicionin e menaxhuar në mënyrë të duhur dhe që ZRRUM-i ka 
qenë përgjegjës për legjislacionin e revizuar për vendosjen e tarifave për 
2008 (që duhet të përfundohet kah 1 Tetori 2007) dhe për monitorimin e 
shërbimeve të grumbullimit të mbeturinave në periudhën e kufizuar 
(maksimum 12 muaj) psh.deri në Prill 2008 përderisa Komunat do të jenë të 
gathsme në marrjen nën kontroll të sektorit. 

 

 
Dobësitë e opcionit D 
• Përpjekjet shtesë do të kërkohen në kryerjen e ndryshimeve të nevojshme 

legjislative. 
• Përkrahja institucionale do të kërkohet për t’i ndihmuar Komunave në 

marrjen e përgjegjësive plotësuese të menaxhimit të sektorit e grumbullimit 
të mbeturinave duke përfshirë prokurimin e këtyre shërbimeve përmes 
tenderit të hapur. 

• Ndërmarrjet Publike mund të mos jenë në gjendje të konkurrojnë me 
sektorin privat dhe mund të zhduken (edhepse shkathtësitë mund të kalojnë 
te operatorët e sektorit privat dhe të sigurojnë aftësitë e nevojshme 
menaxhuese dhe operative) 
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5. Detajet e opcioneve 
5.1 Opcioni C. Opcioni afatshkurt i politikës32  

Opcioni afatshkurt i politikës për menaxhimin e sektorit menaxhues të mbeturinave 
(shërbimet e grumbullimit dhe deponimit) nuk është opcion i rekomanduar nga 
ZRRUM-t dhe nuk mirret parasysh më : 

 
5.2 Opcioni D. Opcioni i Qëndrushëm Afatgjatë i Politikës28 
Opcioni afatgjatë i politikës për menaxhimin e sektorit menaxhues të mbeturinave 
(shërbimet e grumbullimit dhe të deponimit) është paraqitur më poshtë. Ky është opcion 
i rekomanduar nga ZRRUM-i: 
 
Aktivitetet e grumbullimit të mbeturinave në Kosovë 
Hyrje 
Aspektet kryesore të opcionit të qëndrueshëm afatgjatë të politikës janë: 
 

• Inkorporimi i NP gjatë disa muajve të ardhshëm (me përfitimet e parashikuara 
në performancën e përmirësuar financiare që të sigurojë konkurrimin e drejtë e 
NP me sektorin privat për ofrimin e shërbimeve të aktiviteteve të grumbullimit 
të mbeturinave komunale33) 

• De-rregullimi i sektorit të përgjithshëm të grumbullimit të mbeturinave të ngurta 
përmes paraqitjes së Ligjit e ndryshuar të ZRRUM-it  si pjesë e rishikimit aktual 
legjislativ në të cilin roli i ZRRUM-it është i kufizuar si rregullator ekonomik 
vetëm të shërbimeve të ujit dhe ujërave të zeza, shërbimeve të ujit me shumicë 
dhe shërbimeve të deponimit të mbeturinave komunale. 

 
Njëherit Komunat janë përgjegjëse për menaxhimin e mbeturinave sipas ligjit origjinal 
mbi Mbeturinat atëherë ato do të jenë tërësisht përgjegjëse për prokurimin e shërbimeve 
të grumbullimit të mbeturinave përmes tenderit të hapur për periudhën prej 3-5 vite dhe 
do të jenë përgjegjëse për zhvillimin e planeve lokale të menaxhimit të mbeturinave dhe 
vendosjen dhe monitorimin e standardeve të performancës në pajtim me praktikën e mirë 
të vendeve tjera Europiane. NP duhet të jenë në gjendje të konkurrojnë34e sektorin privat 
për sigurimin e këtyre shërbimeve. 
 
Aktivitete e deponimit të mbeturinave 
Ka mundësi që secila deponi të privatizohet sipas standardeve të përgjithshme të 
vendosura nga rregullatori qendror i mjedisit, MMPH, dhe që secila prej tyre të 
konkurroj për shërbimet e deponimit të mbeturinave në Kosovë. Në praktikë shpenzimet 
fikse do të jenë të ngjajshme për të gjitha lokacionet e deponive dhe tarifat e transportit 
do të përcaktojnë cilat deponi janë përdorë nga kompanitë e grumbullimit. Marrëveshjet 

                                                      
32d.m.th. për periudhën 2007-2009 të mundësojë ndërmarrjeve publike të konsolidohen dhe 
inkorporohen plotësisht dhe Ligjit aktual mbi mbeturina , të nxjerrë nga UNMIK-u si 2006/02 të 
implemetohet (përfshirë edhe krijimin e akteve ndihmëse sin ë Ligjin mbi Mbeturina) dhe që të gjitha 
obligimet rregullatore për menaxhimin e mbeturinave të jetë përgjegjësi e Komunave (ose grupit të 
Komunave) ose MMPH siç është nevoja dhe ZRRUM-i të mos ketë më rolin e rregullatorit ekonomik 
të sektorit të grumbullimit të mbeturinave.  
33Supozohet në strategjinë e EPTISA mbi mbulimin e kostos të jetë nga viti 2010 
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ku KMDK do të menaxhoj operimin e katëer deponive përmes kontratave të tenderit të 
periudhës tri vjeçare me nënkontraktues privat do të vazhdojnë për disa vite të ardhshme. 

 
 
 
 
 
6. AKRONIMET 
 
MMPH Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor 
TER Termat e Referencës 
ZRRUM Zyra Rregullatore për Ujë dhe Mbeturina 
PSP Pjesëmarrja e Sektorit Privat 
KLMC Kompania për Menaxhimin e Deponive në Kosovë 
POE Ndërmarrjet Publike 
SOE Ndërmarrjet Sociale 
UNMIK Misioni i Kombeve të Bashkuara në Kosovë 

 
 


