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1 PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE 
 
Përmbledhje 
Deponimi i mbeturinave në Kosovë rregullohet nga Zyra Rregullative për Ujë dhe Mbeturina. 
Ajo kryen vendosjen e tarifave për ofruesit e shërbimeve të grumbullimit dhe deponimit të 
mbeturinave si dhe për ofruesit e shërbimeve të ujit dhe ujërave të zeza. Si pjesë e procesit të 
shqyrtimit të tarifave, studimi i krahasimit (benchmarking) është zbatuar në shpenzimet e 
deponive për mbeturinat e ngurta komunale për deponim. Studimi është bërë në atë mënyrë 
duke pasur parasysh vetëm deponitë sanitare, ato të ndërtuara së voni nga Agjencioni Evropian 
për Rindërtim (AER) dhe të menaxhuara nga Kompania për Menaxhimin e Deponive në Kosovë 
(KMDK). 
 
Qëllimi kryesor i studimit ishte të vlerësohet përshtatja e përgjithshme të niveleve të tarifave 
aktuale që aplikohen në deponitë e menaxhuara nga KMDK-a. Politika e ZRRUM-it është 
vendosur për të përcaktuar tarifat uniforme të grumbullimit të mbeturinave në Kosovë që nuk 
reflektojnë kushtet lokale ose shpenzimet operative. Më hollësisht, tarifat e vendosura nga 
ZRRUM-i për Kosovën janë krahasuar në këtë raport me Vendet Evropiane me nivelet e njëjta 
të menaxhimit të mbeturinave; dhe modeli i shpenzimeve bazike është përgatitur me qëllim të 
vlerësimit të shpenzimeve të mundshme të deponimit. 
 
Studimi thekson vështirësitë në vlerësimin dhe krahasimin e shpenzimeve të deponimit, që të 
dyja ekonomi të shkallës dhe problemet më specifike lidhur me standardet operative, tarifat e 
larta, amortizimin dhe përkujdesjen e mëtejshme.Veç kësaj, vlerësimi i tri deponive është bërë i 
cili përfshinte vizitat në terren dhe aktivitetet e propozuara janë ndërmarrë me qëllim të ruajtjes 
së vlerës së deponisë. 
 
Vështrimi i literaturës nga Kosova dhe vendet fqinje tregon që tarifat e deponimit janë brenda 
shkallës së pritur të kostos (tarifës). Disa sqarime të mëtejshme mund të kërkohen për të 
përcaktuar artikujt operativ me kosto të lartë siç është diesel-i dhe riparimi dhe mirëmbajtja. 
Gjithashtu, duhet të mirret parasysh zhvlerësimi i aseteve ose investimet në të ardhmën. Modeli 
i llogaritjes së kostos është përgatitur veçmas për të përcaktuar kostot e mundshme të deponisë 
dhe mund të përdoret për të ndihmuar konsultimet lidhur me tarifat dhe vlerësimet e ardhshme 
ekonomike të projekteve për MNK. 
 
 
Përfundimet kryesore 
Tabela 5 paraqet, bazuar në supozimet e Konsultantëve, tarifën e cila mbulon zëvendësimet e 
investimeve si dhe investimet e vazhdueshme që duhet të jetë rreth 13,20 E/ton, duke u 
bazuar në shumën e deponuar të vitit 2006 si dhe rritjen e supozuar prej 5%. 
 
Megjithatë, duhet të theksohet që shpenzimet e investimeve për zëvendësimet dhe investimet 
aktuale nuk janë përfshirë në tarifën aktuale. Ka gjithashtu diskutime lidhur me zhvlerësimin 
ose llogaritjen e asetëve të siguruara nga grantet e donatorëve. 1 Është vështirë të besohet që 
gjendja e paraqitur në Tabelën 5 do të ketë sukses. Asetët, që janë të lira (të siguruara nga 
grantet nga organizatat donatore) nuk do të amortizohen nëse nuk janë të financuara. As fondi i 
investimeve nuk do të përforcohet në atë mënyrë që të financoj zhvillimin e ardhshëm të 
deponive. Duke i larguar këta dy faktorë të shpenzimeve, i zvogëlon shpenzimet prej 13,20 €/t 
në 7,80 €/t. Ky vlerësim i shqyrtuar është i krahasueshëm me shpenzimet në Maqedoni që është 
5,65 €/t. Pothuaj kjo diferencë mund të mirret parasysh për impiantet dhe për shfrytëzimin e 
dizellit. 
 

                                                      
1 Kjo çështje do të shqyrtohet nga ZRRUM-i dhe do të përfshihet në dokumentin mbi politikën e tarifave. 
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Shpenzimet operative (riparimi dhe mirëmbajtja, energjia elektrike dhe stafi) janë rreth 6,60 €/t 
ose gati 900.000 €/vit. Shënim: vlera e kontratës në vitin 2006 e të gjithë operatorëve privat (të 
cilët duhet t’i kryejnë këto detyra operative p.sh. sigurimi i stafit, energjia elektrike dhe 
riparimet bazike dhe mirëmbajta e të gjitha pajisjeve që i takojnë KLMC) ishte rreth 650.000 € 
(4,80 €/t). 
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2 SFONDI 
2.1 Mbi vlerësimin e shpenzimeve të deponisë 
Në krahasim me elementet e tjera të menaxhimit të mbeturinave (p.sh. grumbullimi), 
vlerësimi i shpenzimeve njihet si i vështirë dhe krahasimi i tyre është edhe më sfidues. Në 
këtë pjesë të hyrjes, disa nga faktorët janë theksuar sa i përket gjendjes së tanishme 
(Kosova): 
 
 

Standardet e ndërtimit dallojnë … ..prej shtetit në shtet madje edhe brenda 
shtetit. 4 deponi të përmendura këtu – 
dallojnë në mes veti – donacionet e AER të 
menaxhuara nga KLMC – dallojnë ndërmjet 
vete, p.sh. izolimi i kombinuar, argjilë + 
shtresa plastike (i vetmi artikull më i 
shtrenjtë) në deponinë e Gjilanit, vetëm 
shtresa plastike në tri të tjera 

 
Konceptet mbi fazat e investimeve 

dallojnë… 
…në Kosovë, themeli i tërë i deponisë 
(izolimi, etj.) është ndërtuar (dhe paguar) 
njëkohësisht në jetëgjatësinë e supozuar, të 
themi, për 20 vjet, në Europën Qendrore, 
ndërtimi i deponisë është një proces i 
vazhdueshëm teknik dhe financiar: të themi 
për 3 -5 vjet kryhet shtrirja e infrastrukturës 
së tërësishme të deponimit të mbeturinave 
(që në literaturën teknike referohet si 
hapësirë ajrore). 
 

Standardet operative dallojnë … …pasi mund t’i ulin kostot në afat të shkurtër 
(p.sh. pa ose përpjekje të pakta për mbulim) 
dhe të krijojë kosto të larta për kohë afatgjate 
(trajtimi i llumit). 
 

Standardet e kontabilitetit 
dallojnë… 

…ose thjeshtë komponentet e vetme të 
kostos nuk duhet të mirren parasysh në një 
rast – investimet në Kosovë – por në rast 
tjetër kjo kosto mund të jetë e krahasueshme. 
 

Kufijtë e vlerësimit ekonomik 
dallojnë… 

…deri në çfarë niveli shpenzimet e jashtme 
(p.sh. ulje e çmimit të tokës afër vendit të 
deponimit të mbeturinave) reflektohen në 
llogaritjen e shpenzimeve të deponisë? 
 

Madhësitë e deponive që 
krahasohen, dallojnë... 

… kapaciteti vjetor i deponisë së Dragashit 
(rreth 1,800 ton) është tri herë më i vogël se 
kapaciteti ditor i deponisë qendrore të 
Stambollit (Kemerburgaz, 5,000 tona). 
Megjithëse të dyja deponitë janë të 
krahasueshme me standardet e ndërtimit, 
çfarëdo krahasimi i kostos do të ishte i 
pakuptimshëm. 
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Vështirësi për të shpjeguar masa të 
mëtejshme… 

…a e dimë ne gjatë përcaktimit të tarifave, 
cilat materie do të lirohen nga deponia pas 
mbylljes së saj (ta zëmë për 15 vite), dhe 
brenda çfarë afati kohorë këto do të ndodhin 
(edhe 30 vite tjera)?. Paqartësitë e tilla nuk 
do të ndodhin gjatë llogaritjes së p.sh. kostot 
individuale operative të stacionit transferues 
në Grlicë. 
 

Deponitë janë vende të mira të 
fshehjes së kostos … 

… jo vetëm për shkak të natyrës fizike gjatë 
ndërtimit, por si një rezultat i të gjitha 
vështirësive të theksuara më lartë: në shumë 
shtete të zhvilluara të Evropës, kostot e 
sistemit të deponive për menaxhimin e 
mbeturinave rriten me pagesa ose taksa 
mjedisore, megjithatë adoptimi i aktiviteteve 
për menaxhimin e mbeturinave para 
deponimit dhe ruajtjes së deponisë si një 
sistem i plotë, nuk është resurs i kthyeshëm 

 

2.2 Çka është deponia dhe çfarë deponi kemi në Kosovë? 
Sistemi “deponi’ – pavarësisht nga ‘standardi’ i tij teknik në kuptimin fizik dhe/ose 
operativ – paraqet thelbin e çdo koncepti të menaxhimit të mbeturinave të ngurta. Çdo 
koncept i zhvilluar dhe i qëndrueshëm të menaxhimit të mbeturinave të ngurta përmban 
një seri të komponentëve (që do të paraqiten në mënyrë të përgjithësuar në skicën në 
faqën tjetër),  
 
 

 komponentët e“butë” 
p.sh. ndikimi në sjelljet e prodhuesve të mbeturinave me anë të fushatave të 
vetëdijësimit, njoftimit mbi parimin ‘ndotësi paguan’ dhe skemat e ndara të 
grumbullimit dhe 

 
 komponentët e “fortë’ 

(para-trajtimi dhe) pajisjet për largimin përfundimtar siç janë deponitë që 
kërkojnë investime të shkallës së lartë 

 
Duhet të theksohet se në Kosovë, fokusi i ndihmës së ofruar nga donatorët Evropian 
(përmes AER ose institucioneve qeverisëse nga vendet individuale) ka qenë për 
infrastrukturën e menaxhimit të mbeturinave (p.sh. komponentet e forta). Gjatë tre viteve 
të fundit (2003-2006) është vendosur vëllimi total i 10 milion m3 të vëllimit të deponisë, 
me total prej rreth 12€ grante. Ky kapacitet mund t’i shërbej operimeve të deponimit të 
mbeturinave në Kosovë përafërsisht për dy dekada. 
 
 
Megjithatë, kjo jetëgjatësi e llogaritur e deponive është bazuar në dy supozime: 
 

 shkalla e arsyeshme e përfshirjes në këtë infrastrukturë – të themi 80% - të 
popullatës së përgjithshme të Kosovës në afat të mesëm, dhe 
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 disponueshmëria e infrastrukturës së siguruar gjatë jetëgjatësisë së planifikuar 2.   
 
 
 
 

waste quantity

landfill
sanitation

PR measures

training source
separated
collection

user fee
system

implementation

waste treatment
facilities

recyclingcollection
infrastructure

waste
composition

existing situation

master plan
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collection
system

S

Abfallwirtschaft
Kompostierung

getrennte Sammlung

Provision of 
landfill capacity

Collection & trans-
port infrastructure

 

 Fig. 1: Qasje e zakonshme gjatë zhvillimit të konceptit të menaxhimit të mbeturinave. Ngjyra e 
verdhë paraqet elementet që kanë qenë të theksuar në Kosovë gjatë pesë viteve të fundit. 

                                                      
2 Është theksuar nga ana e Konsultantëve që rreziqet e dukshme të paraqitur në Tabelën 1 mund të vënë 

në rrezik supozimin e tillë. 
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2.3 Standardi i BE-së për Deponitë e MNK3 
 
Në Shtojcën 1 të Udhëzimit4 të Këshillit të BE-së për Deponitë janë të përshkruara  
kërkesat e përgjithshme për deponitë që pranojnë MNK. Këto përfshijnë: 
 
 

 Lokacioni i deponisë duhet të gjendet në distancën e pranueshme nga zonat e 
banimit dhe të rekreimit, etj. Deponia nuk duhet të gjendet në vendet ku ka rrezik 
të ndotjes së ujërave nëntokësore dhe sipërfaqësore. 

 
 Kontrolli i ujit dhe menaxhimi i llumit: kontrolli i fundërrimit, ujit sipërfaqësor 

dhe nëntokësor që mos të futet në deponi dhe trajtimi i ujërave të grumbulluara 
para se të futen në mjedis. 

 
 Mbrojta e tokës dhe ujit: mbrojtja e mjedisit përmes pengesave gjeologjike dhe 

sistemeve të shtresimit (ose përmes argjilës ose gjeomembranës ose sistemit të 
kombinuar të dy pengesave) për të arritur përçueshmërinë hidraulike prej 1 x 10-9 
ms-1). Tek grumbullimi i llumit dhe izolimi përfshihet shtresa e drenazhit (0.5 m). 

 
 Masat e përshtatshme të kontrollit të gazit duhet të ndërmirren dhe kudo që është 

nevoja duhet të përdoret trajtimi i gazit (ose flaka) 
 

 Pengesat dhe materiet e rrezikshme: të minimizohet përhapja e erërave të këqija, 
pluhurit, bartja me anë të erës të mbeturinave, zhurma, zogjët dhe kafshët të egra 
dhe zjarri. 

 
 Qëndrueshmëria e sasisë së mbeturinave. 

 
 Pengesat dhe siguria me qëllim të parandalimit që të ketë qasje të lirë në deponi. 

 
 

2.4 Zhvillimi i standardeve të deponive dhe terminologjia  e 
aplikuar në Kosovë 

 
Terminologjia mbi standardet e deponive që përdoret në Kosovë është siç vijon 
 

1. Deponia e pa-kontrolluar (hudhja) 
2. Hudhja e kontrolluar 
3. Deponia inxhinierike 
4. Deponia sanitare (p.sh. Standardet e Këshillit të BE-së). 

 
Kjo terminologji që përcakton fazat e avancimit të stabilimenteve për deponimin e 
mbeturinave bazohet në punën themelore të Philip Rushbrook5. Përmes përkrahjes nga 

                                                      
3 Në literaturën teknike angleze MSW (MNK) është term i zakonshëm për Mbeturinat e Ngurta Komunale 

(MNK) 
4 Direktiva e Këshillit të BE-së 1999/31/EC e 26 Prill 1999 mbi deponimin e mbeturinave (OJ L182 

16/7/99) 
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donatorët, Kosova ka kaluar nëpër ndryshime të papritura që nga zbrazja e pakontrolluar 
ka arritur tek zotërimi i deponive sanitare të ndërtuara në mënyrë të duhur. 
 
 
 
 
Faza 1 – Zbrazja e hapur (hudhja) 
Kjo paraqitet nga operimet e pakontrolluara që mund të vërehen në shumë deponi të egra 
të vendeve me të ardhurat e mesme dhe të ulëta. Nuk është marrë në konsideratë 
përshtatshmëria gjeologjike dhe topografike e deponisë. Lokacioni i deponisë së egër 
është zgjedhur sepse toka ishte më e lirë e cila nuk i ka prek interesat e grupit brenda 
komunës. Asnjë punim tokësor paraprak apo projektim i deponisë nuk është bërë dhe gati 
asnjë kontrollim nuk është bërë gjatë operimeve në deponi ose gjatë deponimit të 
mbeturinave. Përhapja e zjarrit, shtrirja horizontale e sipërfaqës së deponisë dhe dëmtimet 
janë të zakonshme. 
 
Kjo është fazë aktuale e zhvillimit të deponive në shumë vende me të ardhurat e mesme 
dhe të ulëta dhe është bërë ditur nga autoritetet qeverisëse që praktika e zbrazjes së 
hapur duhet të merr fund. 

 
Faza 2 – Hudhja  e kontrolluar 
Deponia e kontrolluar zakonisht mund të zhvillohet shpejtë me riparimin e deponive të 
egra. Elementet kryesore të deponive të egra të kontrolluara janë: të zvoglohet sipërfaqja 
punuese e deponisë; të bëhet grumbullimi dhe të mbulohen me dhe mbeturinat në pjesët e 
panevojshme të deponisë; të parandalohet zjarri; të ndërmirren masat për ndalimin ujit 
sipërfaqësor; dhe të formohen disa rregulla për punën në terren me punëtorët, vozitësit 
dhe pastruesit (nëse kjo e fundit nuk mund të largohet). 
 
Qëllimi dhe përparësitë e këtyre përmirësimeve është se ato mund të zbatohen shpejtë që 
kanë nevojë për pak ose pa investime shtesë dhe paraqesin konceptet si ‘kontrolli’ dhe 
‘izolimi’ në operimet e deponimit të mbeturinave. 

 
Kjo është fazë e zhvillimit të deponive që mund të arrihet në vende me të ardhura të 
mesme dhe të ulëta për afat të shkurtër kohor në deponitë e egra ekzistuese komunale. 
 
Faza 3 – Deponia inxhinierike 
Deponia inxhinierike karakterizohet si vend i deponimit ku përmes planifikimit para 
ndërtimit ose përmes modifikimeve në vendin aktual të deponimit ka adoptime të 
teknikave për kontrollim të një ose më shumë koncepteve që janë të paraqitura në vijim: 
 

 
 Kontrollimi dhe shmangia e ujërave sipërfaqësore që të derdhen në mbeturinat e 

deponuara me anë të vendosjes së sistemit mirë të ndërtuar të drenazhit 
 

 Ekstraktimi dhe shtrirja e dheut për të mbuluar mbeturinat 
 

 Përhapja dhe ngjeshja e mbeturinave në shtresa më të vogla 
 

 Grumbullimi dhe largimi i llumit nga mbeturinat në lagunat ose në strukturat e 
ngjajshme. Duhet të konsiderohet edhe të bëhet riciklimi i llumit. 

 

                                                                                                                                                            
5 Udhëzim mbi Qasjet Minimale për Përmirësimin e Deponive të Egra Ekzistuese të Mbeturinave 

Komunale, WHO 2001 
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 Lirimi pasiv i gazit të deponisë nga mbeturinat 
 

 Përmirësime në izolimin e mbeturinave nga toka e afërt 
 

 Pjesët e reja të deponive përgatiten para pranimit të mbeturinave. 
 
Indikimet e qarta që komuna ka arritur këtë fazë të deponimit është zhvillim rutinor i 
konstruksioneve të detajizuara teknologjike para se të zhvilloheshin deponitë e reja. 
Gjithashtu, krijimi i planeve të hollësishme të deponimit të mbeturinave tregojnë se si 
deponitë do të mbushen me mbeturina dhe si pasojë e kësaj, të mbyllen. Kjo fazë paraqet 
periudhën më të gjatë tranzicionale në zhvillimin e deponive pasi që kjo përfshinë 
akumulimin gradual të përvojës operative dhe njohurisë speciale inxhinerike të komunës. 

 
Deponitë e mëdha dhe të gjitha të reja që janë zhvilluar duhet t’i përvetësojnë kudo që 
është praktike, teknikat e ndërtimit në këtë fazë të deponisë. 

 
Faza 4 – Deponia sanitare 
Zhvillimi i deponive sanitare, siç janë të njohura në vendet me ardhurat e larta, përfshinë 
përmirësime të vazhdueshme dhe rritje të komplikimeve në planet e ndërtimit dhe 
teknikat ndërtimore që fillojnë në fazën e deponisë inxhinierike. Mund të përfshihen edhe 
ndryshimet radikale në praktikën operative të deponisë nëse deponia sanitare drejtohet në 
pajtim me konceptet e bioreaktorëve ose konceptet gjysëm aerobike. Deponitë sanitare 
kanë shumë elemente shtesë se sa deponitë inxhinierike, për shembull: 
 

 Instalimi i para planifikuar i kontrollit të gazit dhe të sistemeve të shfrytëzimit 
 

 Monitorimi mjedisor dhe obligimet e mbrojtjës së mjedisit 
 

 Fuqi e organizuar dhe e kualifikuar punëtore 
 

 Mbajtja e detajizuar e shënimeve 
 

 Me kërkesë, bëhet në terren trajtimi i llumit si pjesë shtesë të sistemit të 
grumbullimit të llumit 

 
 ‘Televizioni i qarkut të mbyllur’ (kamerat) 

 
 Përdorimi i gjërë i pajisjeve speciale mekanike 

 
 Sistemet e ndërlikuara të shtresimit të shumtë për të izoluar mbeturinat nga 

gjeologjia rrethuese. 
 
Dihet se zhvillimi dhe operimi i deponisë sanitare në këtë faze përfundimtare të zhvillimit 
të deponive kërkon investime të konsiderushme kapitale dhe shpenzimet e larta operative. 
Shumë komuna dhe vende nuk do të jenë në gjendje të arrijnë dhe ta mbajnë këtë fazë të 
zhvillimit të deponive në të ardhmën. 

 
Dihet se zhvillimi i tërësishëm i deponive sanitare është një qëllim afatgjatë pasi që 
resurset e mjaftueshme fizike dhe financiare janë vetëm të disponueshme në një numër të 
kufizuar të vendeve dhe duhen disa vite që të arrihet ky standard për deponimin e 
mbeturinave. 
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2.5 Vrojtimet dhe përshtypjet e fituara nga vizitat e deponive 
Vizitat janë bërë në tre prej katër deponive të mëdha të menaxhuara nga KLMC. 
 
Kur i referohemi investimeve të cilat karakterizohen nga standardet e caktuara të 
ndërtimit, deponitë e vizituara mund të përshkruhen më së miri si deponitë inxhinierike 
edhe pse disa aspekte si procesi i dukshëm për parandalimin e përhapjes së materieve i 
dukshëm, përdorimi i mbulimit të përditshëm, grumbullimi i llumit i takojnë më shumë 
deponive sanitare. 
 

 

 

Fig. 2: Deponia e Prishtinës, pamje nga vendi ku grumbullohet llumi (rreth një e pesta e strukturës së 
përgjithshme është e dukshme): 
Pasi që nuk ekziston kanali i drenazhimit në maje të vendit ku grumbullohet llumi (brenda 
rrethojës), rrjedhja nga pjesa e madhe (e nënvizuar me ngjyrë të gjelbërt) depërton në vendin ku 
grumbullohet llumi dhe përzihet me llumin me ç’rast rrezikohet koncepti i zgjedhur për trajtimin e 
tij  (d.m.th. ri-qarkullimi në vendin e deponimit) 
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Klina
Klina 

Istog
Istok  

Gjakova
Ðakovica  

Prizren
Prizren 

Dragash
Dragaš  

Malishevë
Mališevo  

Rahovec
Orahovac  

Štrpce
Shtërpcë   

Suharekë
Suva Reka  

Zubin Potok
Zubin Potok 

Leposavic
Leposaviq   

Zvecan
Zveçan Mitrovicë

Kosovska Mitrovica  

Skenderaj
Srbica  

Vushtrri
Vucitrn 

Podujevë
Podujevo  

Gllogovci
Glogovac

Obiliq
Obilic  

Lipjan
Lipljan  

Shtime
Štimlje  

Kamenica
Kosovska Kamenica  

Gjilani
Gnjilane

Fushë Kosova
Kosovo Polje 

Ferizaj
Uroševac  

Kaçanik
Kacanik 

Viti
Vitina 

Novo Brdo
Novobërdë 

...current amount disposed of (2006 weighbridge data)  
Landfill with ...reported total volume (m )  3

Colour indicates overall construction & operational standard:
1,0 mio. 

50.000 t/a  

good  fair  poor  

Current catchment area of disposal site (not indicating that 
 settlements of the designated municipality are connected 

and/or delivering  to the disposal site)
all

regularly

Transfer station with waste amount transferred in 2006 (weighbridge data)  

very poor  Not assessed  

10.000 t/a  

19.000 t/a  

2,6 mio. 

24.000 t/a  

1,2 mio. 

47.000 t/a  

5,0 mio. 

54.000 t/a *)  

Prishtinë
Priština  

*) based on 2 weeks recording 

0,9 mio. 

8.800 t/a  

  

Fig. 3: Harta me të dhënat mbi strukturën e deponimit të KLMC vlerësimi i së cilës është bërë gjatë 
përgatitjes së këtij studimi 

 .  

 

 .  
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Fig. 4: Deponia në Prizren, në anën e majtë shihet gypi i veçantë i deponisë i cili do të shfrytëzohet, të 
themi, në vitin 2017. Si pasojë e “aksidentit të trafikut” i cili ndodhi në fillim të vitit 2007, i 
shkaktuar nga vozitësi i kompaktorit (dobësi operative) ka ardhë deri te dëmtimi i infrastrukturës 
(grumbulluesi i llumit) e cila nuk ka qenë e mbrojtur siç duhet me anë të p.sh. shtresës së zhavorrit 
(dobësi strukturale), dhe për shkak se muret e gypit kanë qenë të dobëta (dobësi e konstruktimit). 
Vini re se edhe shtresa HDPE është ekspozuar rrezatimeve UV. 

 

 

Fig. 5: Deponia në Prizren, këtu shihet pjesa e poshtme e deponisë (në të djathtë), penda (në mes), vendi 
ku grumbullohet llumi (në të majtë), sistemi i tubacionit për llumin (vijat e ndara me ngjyrë të 
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zezë) dhe ujërat mbitokësore të të gjithë vendit prej 25 ha. (vijat e ndara me ngjyrë të kaltër). Për 
shkak të planit të rrezikshëm (ku ujërat nëntokësor përcillen nën deponinë afër tubacionit të llumit) 
dhe ndërtimit të dobët (strukturat e pusetave që nuk janë të papërshkueshme nga ujit dhe që 
rrjedhin nga njëri drejtim në tjetrin), llumi i patrajtuar është lëshuar  në ujërat e afërta. 

Fig. 6: Deponia në Gjilan (sipas standardeve operative, të planit dhe ndërtimit është më e mirë se 3 
deponitë tjera): Në fotogtafi është i paraqitur grumbullimi i gazit të deponisë/tubat e gazit të 
ndërtuara sipas “parimit të skelës së humbur” d.m.th. gypi i çeliktë i mbushur me zhavorr i cili 
tërhiqet hap pas hapi me rritjen e sasisë së mbeturinave në deponi: Gazi i deponisë (me rreth 60 
Vol.-% metan si komponent kryesor) lirohet nga deponia me anë të presionit natyral përmes 
drenazhit të zhavorrit dhe gypit HDPE të shpuar – që në të vërtetë shtë funksion i gazit. Megjithatë 
Konsultantëve iu është raportuar me kërkesë nga stafi i KLMC-së që nuk parashihet asnjë trajtim i 
mëtejmë i gazit. Veç kësaj përshkrimi i siguruar i investimeve nuk përmban – për asnjërën deponi – 
mjetet për trajtimin e gazit të deponisë siç është flaka ose ngjajshëm6. Kjo praktikë paraqet 
problemet e mëdha të sigurisë (shpërthimet) dhe gjithashtu mund të shkaktojë problemet si 
përhapjen e erërave të këqija. 

 
Përshkrimi i këtyre mangësive (të paraqitura në këtë Raport) është relevant për 
diskutimin mbi tarifat dhe nevojën për investimet e menjëhershme për të ruajtur aspektet 
funksionale  të investimeve afatgjata. Në llogaritjen e kontrolluar (shikoni faqen 21), 
numri i artikujve është marrë parasysh në pjesët e pasigurta.  

                                                      
6 shndërrim në energji elektrike në gaz motorik dhe gjenerator (me madhësi dhe formë të njëjtë si njësitë 

që tashmë përdoren në të gjitha deponi) paraqet konceptin e testuar teknik që përdoret në shumë deponi 
të Europës Qendrore. Energjia e prodhuar mund të përdoret për ri-qarkullimin e llumit (leachate) dhe në 
këtë mënyrë ulen shpenzimet e energjisë (diesel) për kohë afatgjate. 
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Përveç këtyre tri deponive edhe stacioni i transferit është vizituar i cili mund të 
konsiderohet si strukturë front-end të njërës nga deponitë (Gjilan). 
 

 

Fig. 7: Shikoni stacionin e transferit të mbeturinave në Ferizaj. 

 
Emri i 
deponisë dhe 
vëllimi total 

E 
ndërtuar 
nga 

Operuar 
nga 

Karakteristikat teknike 
*)   

Mangësitë e vëzhguara (të 
përshkruara në fund të 
fotografive) dhe problemet 
që priten 

Prishtina 
5,0 mio. m3 

TSB Kastrioti Deponia me një qeli 
ngritet në ish gropën e 
linjitit. 
Shtresa prej argjilës. 

Trajtimi i përshtatshëm i 
llumit është i pamundur tani 
për shkak të konstruktimit 
të dobët. Në përgjithës 
zbatimi në objektet civile 
është i dobët. 

Prizren 
2,6 mio. m3 

Doni & 
G. 

Doni Deponia me shumë 
qeli. Shtresimi i 
kombinuar (argjilë + 
HDPE) 

Procesi i grumbullimit të 
llumit i planifikuar dhe i 
kryer dobët mund të 
rezultojë në largimin e 
llumit të patrajtuar.Shtresa  
HDPE e ekspozuar në diell 
do të shkatërroj dhe humb 
funksionin e vet. 
(padepërtueshmëria).  

Gjilan 
1,2 mio. m3 

Alpenbau Alpenbau Shtresa prej argjilës.  
Mbledhja e gazit  në 
tubat e gazit (të 
ndërtuara me anë të 
parimit të “skelës së 

Kushtet e e dobëta të qasjes 
(kamionet transferues prej 40 
ton shkatërrojnë rrugën afër 
fshatit) rezultojnë në 
problemin e pranimit. 
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humbur”) Rreziqet e shpërthimit nëse 
nuk aplikohet trajtimi i gazit.

Podujevë 
0,9 mio. m3 

TSB Alpenbau Nuk është vizituar gjatë studimit 

 
Tabela 1: Të dhënat mbi deponitë të financuara nga AER dhe menaxhuara nga KLMC  

*) në të gjitha deponitë trajtimi i llumit bëhet përmes ri-qarkullimit në deponi 
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3  PASQYRË E KOSTOVE TË DEPONIVE 
3.1 Të dhënat mbi kostot e deponive 
 
Në Tabelën 2, në vijim janë të paraqitura të dhënat që kanë të bëjnë me të ardhurat për t’u 
orientuar në kostot e vlerësuara për deponimin e MNK. 
 

Grup i vendeve
Me të Ardhurat e 

Ulëta 
(500 $/kap., vit) 

Me të Ardhurat e 
Mesme  

(3.000 $/kap., vit) 

Me të Ardhurat e 
Larta  (25.000 

$/kap., vit) 

Zbrazje e hapur (US$/ton) 0.5 deri 2 1 deri 3 Jo e aplikueshme 

Deponi inxhinierike…  
deponi sanitare (US$/tonne) 5 deri 25 15 deri 30 30 to 100 

 
Tabela 2:  Kostot e deponimit të mbeturinave të ngurta (Source: UNEP: Solid Waste Management, 

Vëllimi 1, 2005). 
 
Kostot e prezantuara bazohen në kostot kapitale dhe operative (pa grante). Shifrat vlejnë 
për deponitë më të mëdha > 150 ton/ditë (që sipas përvojës është vlera për deponitë ku 
kurba e ekonomisë së shkallës fillon të bie7). Shkalla më e lartë e kostove për deponinë 
është për sistemet me shtresimin HDPE  dhe grumbullimin e llumit dhe sistemet e 
trajtimit; ndërsa shkala e ulët e kostove është për deponitë e thjeshta dhe të rralla ku 
kushtet e deponisë nuk kërkojnë menaxhimin e llumit.  
 
Informatat e vlefshme lidhur me studimin janë ofruar nga Ministria e Mjedisit dhe 
Planifikimit Fizik të shtetit fqinj të Kosovës, Maqedonisë. Thelbi i vlerësimit të detajuar 
dhe të menduar mirë i kostove për deponitë sanitare që do të implementohet për vendin 
është paraqitur në tabelën më poshtë. 
 

                                                      
7 Për t’u krahasuar: vlerat aktuale të dy deponive më të mëdha të KLMC: Prishtina 150 t/ditë, Gjilani 130 
t/ditë. 
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 Kosto për 
ton 

Komentet lidhur me deponitë e KLMC-së 

Infrastruktura € 2,30 

Hapësirë ajrore € 5,89 

Nuk konsiderohet si investim-gjithashtu edhe nëse 
nuk janë kompletuar plotësisht (rruga, etc.) – janë 
objektet e granteve 

Operimi € 5,65  I kryer nga nënkontraktuesi (operatorët privat)  

Taksa komunale € 1,00 

Restaurimi € 3,68 

Përkujdesja e 
mëtejshme € 0,35 

Nuk janë relevante për diskutimin aktual mbi tarifat 

Totali € 18,87  

 
Tabela 3: Njësia për llogaritjen kostove të deponive sanitare që do të formohet në Maqedoni 

(Burimi: Plani Kombëtar për Menaxhimin e Mbeturinave Maqedonia 2002 – 2006). 
 

3.2 Shembujt e kostove të deponimit të MNK nga Evropa 
Qendrore dhe Juglindore 

 

3.2.1 Studimi i rastit-Austria 
Figura 8 jep një pasqyrë të kostove të deponimit të mbeturinave të ngurta për 
vendet e Europës Qendrore që sigurojnë mbrojtje dhe standarde të larta të 
mjedisit. 
 
Plani i tarifave në Austri bazohet në: 
 

 Të dhënat nga fillimi i vitit 2004, ku, ngjashëm me Gjermaninë aplikohet 
ndalesa shtetërore mbi deponimin e mbeturinave të pa-trajtuara. Tri nga 
nëntë provinca kanë qenë të liruara nga zbatimi i rregullores deri në fund 
të vitit 2008, dhe vetëm një provincë (Tyrol) operon deponitë sanitare për 
mbeturinat e pa-trajtuara (janë paraqitur dy shembuj të tarifave të dy 
deponive publike) 

 
 Të gjitha tarifat përfshirë edhe taksën komunale të deponisë që është 

pjesë e të gjitha opsioneve të deponimit (p.sh. për djegjen 7 €/t, për 
deponimin e mbeturinave të pa trajtuara 87 €/ton). 

 
Kostot aktuale të deponimit janë vlerësuar të jenë 60 – 100 €/ton, që ndikohen 
nga ekonomitë e shkallës. Krahasimi i 2 shembujve të dhënë, megjithatë, tregojnë 
që në realitet vendi më i madh i deponisë (Innsbruck) mund të kërkojnë tarifën 
më të lart për shkak të kostove (d.m.th. shpenzimet më të larta, përpjekjet e larta 
të përkujdesjes së mëtejshme dhe të ngjashme). 
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Fig. 8: Pasqyrë mbi tarifat e trajtimit dhe deponimit të mbeturinave të ngurta në Austri 
 

3.2.2 Kostot e deponimit nga 13 vende të Evropës Qendrore dhe Jugore 
Fig.9 krahason tarifat aktuale të deponimit (Shkurt 2007) që aplikohen në Kosovë (8,60 
€/ton) me një pasqyrë të kostos mesatare të deponimit për 11 vende Europiane përfshirë 
Azerbeixhanin dhe Gjeorgjinë (dy vende të paraqitura në anën e majtë të tabelës). 
 
Ministria e Mjedisit në Bullgari ka ofruar disa informata për ZRRUM-in pasi është 
kërkuar për studimin aktual duke ngushtuar diapazonin e raportuar këtu prej (1 – 26 
€/ton) deri 12 €/ton.  
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14  

Fig. 9:  Radhitja e kostove tipike të deponimit – pjesa me ngjyrë të kuqe: përfshirë paratrajtimin 
(djegjen ose ngjashëm), me ngjyrë të zeze: deponimi / kryesisht deponimi (UK, CZ, H) i 
MNK që iu janë raportuar autorit në vitin 2006 nga administratat shtetërore lidhur me 
menaxhimin e mbeturinave të ngurta në krahasim me tarifën aktuale të deponimit (8,60 
€/t) të përcaktuar për strukturat e deponimit që menaxhohen nga KLMC.  

 
Për vendet që mendojnë që deponia është opsion kryesor i deponimit, kostoja më lartë 
prej 45 €/ton mund të shihet nga të dhënat. Vlera e lartë në Slloveni mund të shpjegohet 
me kapacitetin e dobët të deponimit (aktualisht mbeturinat deponohen në grup në 
deponitë e “ndërmjetëme” ose eksportohen). Të dhënat i tregojnë kostot e deponimit sipas 
vendeve të radhitura nga lartë (majtas) deri poshtë (djathtas). Këto kosto të larta për 
menaxhimin e mbeturinave rezultojnë nga standardet e larta teknike dhe mjedisore. 
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3.3 Mbi kostot aftercare 
Katër deponi që operohen nga KLMC do të ofrojnë kapacitet të deponimit për së paku 15 
vjet. Kur ta mbërrijnë deponitë kapacitetin (p.sh. profilet e tyre përfundimtare), ato do të 
duhej të mbyllen, shndërrohen në vendin me gjelbërim ose ngjashëm dhe të menaxhohen 
dhe monitorohen për së paku 30 vjet.  
 
Plani përfundimtar për vendin e deponisë duhet të përgatitet dhe kostot duhet të 
konsiderohen në çmimin e deponimit të deponisë operative. Plani përfundimtar në 
mënyrë tipike do të adresoj përhapjet e materieve të ndryshme nga deponia, siç është 
paraqitur në Fig. 10. Gazi i deponisë (në deponitë aktive) ka nevojë menaxhim dhe kur 
është nevoja edhe trajtim. Në të njëjtën mënyrë llumi i deponisë do të vazhdojë të 
gjenerohet për shumë vite dhe ka nevojë për procesin për parandalimin e përhapjes së 
materieve, grumbullimin dhe trajtimin para se të lëshohet në mjedis. Strukturat për 
monitorimin e ujërave nëntokësore duhet të  drejtohen dhe të mirëmbahen. 
 
 

 
Fig. 10:  Ndotja e mundshme e mjedisit nga vendet e mbyllura (restored) të deponive. 

Burimi: Van Vosson, W. (2005). Përkujdesja e mëtejme e deponive, pasqyrë e 
teknologjive tradicionale dhe të reja. 

  
Një kosto ka të bëjë me masat e mëtejshme që veç është paraqitur në Tabelën 3 (llogaritja 
e kostos për deponitë që do të zbatohen në Maqedoni) me 0,35 €/ton. 
 
Kostot për përkujdesjen e mëtejshme (plani përfundimtar dhe menaxhimi afatgjatë) janë 
shqyrtuar në mënyrë shumë të hollësishme në Hungari për një numër të deponive që 
përdorin: (a) Standardet e Direktivës për Deponitë dhe (b) qasjen më praktike të bazuar 
në rrezik (Van Vosson, 2005). Është vërejtur që kostot ndërmjet dy qasjeve dallojnë 
shumë me standardet e larta (siç është paraparë në Direktivën e Këshillit të BE-së mbi 
Deponitë) që ngrisin kostot e përkujdesjes së mëtejshme, për një deponi mesatare, nga 
rreth € 280,000 deri € 560,000. 
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Aplikimi i kësaj shkalle në hapësirat e deponive në Kosovë – niveli i poshtëm te Gjilani 
ku rreth 1 Mio. T mund të deponohet në nivelin e epërm të Prishtinës me të themi 4 Mio. 
ton të kapaciteti total – vlerat përkatëse do të ishin 0,15 dhe 0,30 €/t. 
 

3.4 Mbi taksën e deponisë 
Taksat e deponisë mund të sigurojnë një mjet drejtues ekonomik për të inkurajuar ose 
përvetësuar trajtimin para deponimit. Gjithashtu ato mund të përdoren për financimin e 
masave për pastrim për deponitë e vjetra. Fig. 11 tregon që Austria është duke e aplikuar 
taksën shumë të lartë (duket të jetë taksa më lartë për deponimin e mbeturinave në botë) 
që si instrument zakonisht tani përdoret vetëm nga shtetet anëtare të BE-së dhe nga e 
vetëm në sistemet shumë të zhvilluara të menaxhimit të mbeturinave (Gjermania mund të 
konsiderohet si përjashtim lidhur me këtë). 
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Fig. 11: Taksat e deponive (në €/t) për MNK që janë raportuar autorit në vitin 2006 nga 16 

administratat shtetërore lidhur me menaxhimin e mbeturinave të ngurta 
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4 LLOGARITJA E KOSTOVE TË DEPONIVE PËR 
KOSOVËN 

Llogaritja është përgatitur me qëllim të vlerësimit të kostove të pritura të deponive që 
menaxhohen nga KLMC. Këto vlerësime të kostove do të krahasohen me tarifën aktuale 
në Kosovë prej 8,60 €/ton. Tabela 4 paraqet të dhënat e përdorura në përcaktimet e 
kostove, Tabela 5 paraqet shpenzimet. 
 
Shumat janë të bazuara në të dhënat mbi peshoret (prej 2006, për një deponi – Prishtinë – 
mesatarja ditore është marrë nga dy javët e para të regjistruara) të siguruara nga KLMC. 
 
Të dhënat mbi investimet, pajisjet dhe stafin janë siguruar nga KLMC gjatë vizitave të 
ndryshme (Kapitulli 2.5 në faqën 11) sipas tabelës më poshtë. 
 
 

 Emri i deponisë Inventar i 
lëvizshëm 
(kompaktor etj.) 

Peshoret ´ Të gjitha 
ndërtimet 
mbitokësore´ 
(d.m.th. të gjitha 
investimet e 
mbetura) 

No i 
stafit 

Jetëgjatësia e 
supozuar 

8 vite 15 vite 20 vite  

Deponia në Prishtinë  434.555 € 89.112 € 8 3.036.333 € 14 - 15 9 

Deponia në Prizren 434.555 € 29.112 € 3.241.003 € 10 - 11 

Deponia në Gjilan 434.555 € 29.112 € 2.530.000 € 11 - 12 

Deponia në Podujevë 168.805 € 29.112 € 837.083 € 7 

Stacioni i transferit në 
Ferizaj 

233.000 € 29.112 € 289.000 € 4 

 
Tabela 4: Të dhënat mbi strukturat e deponimit të mbeturinave të menaxhuara nga KLMC. 
 
 
Grupi i vetëm i kostove dhe metodologjia e Konsultantit është përshkruar në vijim:  
 

1. Kostot e zëvendësimit të investimeve: 
Ky grup konsideron shumën vjetore që duhet të lihet mënjanë (p.sh. në llogarinë 
bankare ku kthimi i interesit prej 5% was assumed) dhe në këtë mënyrë të 
mbledh buxhetin që paraqet investimin aktual pasi të arrijë ky investim 
jetëgjatësinë e tij teknike. Termi “amortizim” shpesh përdoret për këtë grup të 
kostos (që nuk është në përputhshmëri me terminologjinë gjermane ku 

                                                      
8 2 pompa për kontrollin e ujërave nëntokësore (investimi i llogaritur: 60.000 €) janë shtuar në këtë grup 

të kostove 
9 Një punëtor i KLMC drejton stacionin e kontrollimit të ujërave nëntokësore; i tërë stafi tjetër i siguruar 

nga nënkontraktuesi 



 
STUDIMI MBI METODËN E KRAHASIMIT (BENCHMARKING) TË DEPONIVE 

 

  24 

amortizimi paraqet humbjen e vlerës në kuptimin e kontabilitetit).  
Nuk është e njohur për autorin e këtij studimi nëse kostot e zëvendësimit të 
investimeve duhet të aplikohen në rastin aktual (d.m.th. nëse buxheti i tillë 
zëvendësues është mbledhur në të vërtetë). 

 
2. Riparimi dhe mirëmbajtja: 

Përqindja vjetore të artikullit relevant të investimit është për kostot e riparimit 
dhe mirëmbajtjes (0,5 % i ‘të gjitha ndërtimeve mbitokësore’ plus peshoreve 
(weighbridges), dhe në mes 5 dhe 8 % - varësisht nga sasia e mbeturinave të 
trajtuara në të vetmën deponi – të vlerës fillestare të inventarit të lëvizshëm). 

 
3. Energjia 

Koha e supozuar e përditshme e punës të shfrytëzuesve të naftës sipas vendit të 
deponive kanë qenë të kombinuara me të dhënat e zakonshme specifike mbi 
harxhimin e naftës (të gjitha të bazuara në çmimin e naftës prej 0,95 €/l). 
Harxhimi i naftës është vlerësuar në këtë studim të jetë shumë i madh, megjithatë 
kjo paraqet pozitën më të rëndësishme të kostos (31 % e kostos totale, 62 % të 
kostove operative d.m.th. riparimi dhe mirëmbatja, energjia dhe stafi) që duhet së 
pari të verifikohen. Kosto e energjisë për rrjedhjen e ujërave mbitokësore në 
deponinë e Prishtinës është konsideruar të jetë 0,10 €/kWh. 

 
4. Stafi 

I ndarë në stafin operativ dhe rojë, i kombinuar me të dhënat e kostove të fuqisë 
punëtore lokale.  

 
5. Investimet e vazhdueshme 

Janë bërë vlerësimet sipas deponive mbi njësitë kapitale që janë të nevojshme për 
ruajtjen e strukturave të deponimit për kohën afatmesme deri te ajo afagjate (1-3 
vite). 

 
6. Masat e mëtejshme 

Nuk ka provizione për kostot e përkujdesjes së mëtejshme. 
 

7. Kostot e përgjithshme dhe taksa (menaxhimi) 
Përqindja e aplikuar në kostot e lartpërmendura No 2 – 6 të të gjitha përpjekjeve 
(që nuk kanë të bëjnë me deponi), të bëra nga KLMC 
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All KLMC operated structures Waste input 136.000 t/y including 5%

4 landfills with 9,7 Mio. m3 total volume assumed increase for 2007

11,8 Mio. € total investment
per year per t rel.

1)   Investment replacement costs € 490.000 3,6 €/t 27%

2)   Repair & Maintenance        € 160.000 1,2 €/t 9%

3)   Energy € 550.000 4,1 €/t 31%

4)   Staff 47 € 180.000 1,3 €/t 10%

5)   Ongoing investments necessary to preserve the structure from being lost € 250.000 1,8 €/t 14%

6)   Aftercare measures € 0 0,0 €/t 0%

7)   Total site-related landfill cost (lines 1 to 6) € 1.630.000 12,0 €/t 90%

8)   Overhead & management fee € 170.000 1,3 €/t 10%

by m3 (total) by invest by cost

Prishtina Landfill 51% 30% 35% € 640.000 11,2 €/t
Prizren Landfill 27% 31% 24% € 430.000 17,1 €/t

Gjilani Landfill 12% 25% 22% € 400.000 8,9 €/t

Podujeva Landfill 10% 9% 8% € 140.000 15,7 €/t

Transfer station Ferizaj - 5% 11% € 190.000 9,6 €/t

9)   Total cost                            € 1.800.000 13,2 €/t 100%split up to single elements…

7%

-

by t/a

1,2 €/m3

42%

18%

33%

15% for ~ 7 staff, office, cars, PR,       
not on 1) investments of course

total

Consultant´s estimates

 
 
Tabela 5: Vlerësimi i kostos së strukturave të deponimit të mbeturinave të menaxhuara nga KLMC 

5 PËRFUNDIMET 
Në bazë të supozimeve të Konsultantit, Tabela 5 paraqet tarifën e cila mbulon 
zëvendësimet e investimeve si dhe disa investime të vazhdueshme do të jetë rreth 
13,20 €/t, bazuar në shumën e deponuar të vitit 2006 dhe rritjes së supozuar prej 5 
%. 
 
Sidoqoftë, duhet të përmendet që kostot zëvendësuese të investimeve dhe investimet e 
vazhdueshme nuk janë të përfshira në tarifën aktuale. Ka diskutime të konsiderueshme 
rreth amortizimit dhe llogaritjeve të aseteve të dhëna nga grantet nga organizatat 
donuese10. Vështirë që gjendja e paraqitur në Tabelën 5 do të ketë sukses. Asetet që në 
thelb janë të lira (të siguruara nga grantet e organizatave donuese) nuk do të amortizohen 
ashtu siç janë financuar as që do të formohen fondet investive për zhvillimet e ardhshme 
të deponive. Me largimin e këtyre dy faktorëve do të zvoglohen kostot nga 13,20 €/t në 
7,80 €/t. Ky vlerësim është i krahasueshëm me koston në Maqedoni prej 5,65 €/t.  Kjo 
diferencë mund të mirret parasysh për vendet e deponive dhe shfrytëzimin e diesel-it. 
 
Shpenzimet operative (riparimi dhe mirëmbajtja, energjia elektrike dhe stafi) janë rreth 
6,60 €/t ose 900.000 €/vit. Shënim: vlera e kontratës në vitin 2006 e të gjitha operatorëve 
privat (të cilët duhet t’i kryejnë detyrat e tyre operative duke përfshirë sigurimin e stafit, 
energjinë elektrike dhe riparimin dhe mirëmbajtjen e pajisjeve që i takojnë KLMC) ishte 
rreth 650.000 € (4,80 €/t). 
 
 

                                                      
10 Kjo çështje do të shqyrtohet nga projekti përkrahës të ZRRUM-it dhe do të jetë i përfshirë në 
dokumentin mbi politikën e tarifave. 
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6 FALËNDERIMET 
Autori i këtij raporti është mirënjohës organizatave vijuese për përkrahjen e dhënë gjatë 
përgatitjes së këtij studimi: 
 

 KLMC 
 

 ZRRUM 
 

 AKM 
 

 Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Fizik në Maqedoni 
 

 Ministria e Mjedisit dhe Ujërave në Bullgari (Znj. Lili Evtimova) 
 
 
Në veçanti IPA dëshiron të falënderoj për kontributin e madh Dëfrim Byqmetit të KLMC për 
sigurimin e informacioneve dhe komenteve lidhur me operimet e deponive në Kosovë. 
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Agjencia Europiane për Rindërtim është përgjegjëse për menaxhimin e programeve kryesore 
ndihmëse të BE në Serbi, Kosovë dhe Mal të Zi. 


