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1  Ekonomia - Parimi i ekonomisë nënkupton minimizimin e kostos së burimeve. Burimet e përdorura duhet të jenë 
në dispozicion në kohën e duhur, në sasinë dhe cilësinë e duhur dhe në çmimin më të mirë të mundshëm.

2  Efikasiteti - Parimi i efikasitetit nënkupton marrjen e maksimumit nga burimet në dispozicion. Ka të bëjë me 
lidhjen mes burimeve të përfshira dhe rezultatit të dhënë në aspektin e sasisë, cilësisë dhe kohës.

3  Efektiviteti - Parimi i efektivitetit nënkupton arritjen e objektivave të paracaktuara dhe arritjen e rezultateve të 
pritshme.
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Përmbledhje e përgjithshme
Menaxhimi mbeturinave vazhdon të mbetet sfidë për institucionet në vend. Grumbullimi, 
transporti, riciklimi, ripërpunimi dhe deponimi i tyre ka ndikim në jetën e qytetareve. Nëse 
nuk trajtohen si duhet ato mund të kontaminojnë tokën, ujin dhe ajrin. Përderisa vendet e 
Bashkimit Evropian dhe rajoni bëjnë riciklimin dhe ripërdorimin e shumicës së mbeturinave, 
në vendin tonë ato deponohen pa ndonjë ndarje duke përfunduar të gjitha në një vend. 
Përveç që mund të rrezikohet shëndeti i qytetarëve, ato as nuk arrijnë të kthehen në përfitime 
financiare. 

Për këtë qëllim, Zyra Kombëtare e Auditimit ka kryer auditimin e performancës me temën 
“Mbledhja, trajtimi dhe asgjësimi i mbeturinave komerciale”, për të vlerësuar nëse institucionet 
përgjegjëse janë duke bërë mbledhjen, trajtimin dhe asgjësimin e mbeturinave komerciale në 
mënyrë efektive me qëllim të zvogëlimit të rreziqeve që ndikojnë në mjedisin dhe shëndetin 
e qytetarëve. 

Subjekt i auditimit janë Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës, 
Kompania Regjionale e Mbeturinave “Pastrimi” dhe “Pastërtia”, komuna e Ferizajt dhe Fushë 
Kosovës dhe Kompania për Menaxhimin e Deponive në Kosovë.

Konkluzioni i auditimit është se Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe 
Infrastrukturës, komuna e Ferizajt dhe Fushë Kosovës nuk kanë arritur të krijojnë kushte 
për ndarjen dhe trajtimin e mbeturinave. Për pasojë rrezikohet mbrojtja e mjedisit dhe e 
shëndetit të njeriut. 

Ministria nuk ka hartuar politika dhe procedura për mënyrën e menaxhimit të të gjitha llojeve 
të mbeturinave. Për menaxhimin e mbeturinave komerciale ka një numër të udhëzimeve 
administrative, mirëpo për mbetjet më të vëllimshme ende nuk ka arritur të rregulloj 
menaxhimin e detajuar të tyre sikurse në rastin e plastikës, letrës dhe kanaqës. 

Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës, komuna e Ferizajt dhe Fushë 
Kosovës kanë hartuar plane për menaxhimin e mbeturinave, mirëpo ato nuk kanë bërë një 
vlerësim se deri ku kanë arritur t ë realizojnë këto plane. Si pasojë, nuk kanë informata se sa 
janë zbatuar çështjet që ndërlidhen me investime në impiante për trajtim të mbeturinave dhe 
për makinerinë e cila do të shërbente për ndarjen e mbeturinave në burim. Janë ndërtuar dy 
impiante me vlerë mbi 11 milion euro, por që vazhdojnë të mos jenë funksionale. Kjo përveç 
që pamundëson trajtimin e mbeturinave sipas kategorizimit të duhur, makineritë vazhdojnë 
të amortizohen pa u përdorur fare. 

Ndarja e mbeturinave komerciale gjatë procesit të grumbullimit dhe deponimit nuk bëhet në 
burim. Njëkohësisht, edhe monitorimi dhe inspektimi është i kufizuar. Kompanitë Regjionale 
të Mbeturinave gjatë grumbullimit nuk i ndajnë mbeturinat sipas katalogut shtetëror për 
mbeturina dhe një gjë e tillë nuk bëhet as nga Kompania për Menaxhimin e Deponive gjatë 
deponimit të tyre. Kategorizimi i mbeturinave për biznese kundrejt atyre të amvisërive 
bëhet vetëm për çështje të tarifës. Kompania Regjionale për Mbeturina “Pastrimi” ka një 
makineri të ndarë për rastin e mbetjeve shtazore mirëpo nuk mund të gjurmohet askund se 
a deponohen ndarazi këto mbetje apo përfundojnë në të njëjtin vend me mbeturinat tjera. 
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Monitorimi dhe inspektimi i menaxhimit të mbeturinave është i limituar si në nivel qendror 
edhe në atë komunal. Për dy vitet e audituara 2019-2020 janë bërë më pak se 20 inspektime 
nga Kompanitë Regjionale të Mbeturinave të audituara dhe Deponia Sanitare përderisa për 
ndarjen mbeturinave nuk është bërë asnjë inspektim.

Mbrojtja e mjedisit është e rrezikuar pasi që deponitë sanitare dhe stacionet e transferit 
vazhdojnë të mos kenë leje të integruara. Edhe pse procesi i marrjes së lejes së integruar 
ka filluar nga vitit 2012 e cila lëshohet nga Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe 
Infrastrukturës, ky proces deri në prill të vitit 2021 nuk ka përfunduar dhe që tregon se 
deponitë sanitare dhe stacionet e transferit vazhdojnë të deponojnë mbeturina pa i plotësuar 
kushtet për të mbrojtur tokën, ujin dhe ajrin. 

Përfundimet audituese tregojnë se çështjet lidhur menaxhimin e mbeturinave komerciale 
kërkojnë përmirësime të menjëhershme. Me qëllim të rregullimit të mënyrës së menaxhimit 
të mbeturinave komerciale janë dhënë 10 rekomandime për institucionet përgjegjëse. Lista e 
rekomandimeve është paraqitur në kapitullin 5 të këtij raporti.

Përgjigja e palëve tё përfshira nё auditim 

Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës, Kompania Regjionale e 
Mbeturinave “Pastrimi” dhe “Pastërtia”, komuna e Ferizajt dhe Fushë Kosovës, Kompania 
për Menaxhimin e Deponive në Kosovë dhe Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë janë 
pajtuar me gjetjet dhe konkluzionet e auditimit, si dhe janë zotuar se do t’i adresojnë të gjitha 
rekomandimet e dhëna.
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1. Hyrje
Mbeturinat janë substanca apo objekt për hedhje, të cilat mund të riciklohen apo ripërpunohen. 
Menaxhimi i tyre është i rëndësisë së veçantë pasi që ndikon në mjedis të pastër dhe siguri për 
shëndetin e popullatës.4 

Me qëllim të menaxhimit sa më të mirë, mbeturinat klasifikohen si të rrezikshme, jo të 
rrezikshme dhe inerte (të ngurta).5 Më tutje, për nga mënyra e menaxhimit ato klasifikohen 
sipas llojit të tyre dhe ndahen në mbeturina: 

•• Komunale që gjenerohen nga familjet/amvisëritë dhe zakonisht përmbajnë mbetje organike, 
letra, etj. 

•• Komerciale që krijohen nga prodhimet e ndryshme dhe aktivitetet tregtare ose biznesi, sporti, 
edukimi, etj. Në këtë kategori hyjnë letrat, kanaqet, paketimet, mbështjellës ushqimi, etj., por 
në të nuk përfshihen mbeturinat industriale. 

•• Industriale që janë kryesisht mbeturinat të cilat krijohen nga aktivitetet, proceset industriale, 
prodhimtari artizanale dhe veprimtari tjera prodhuese. 

•• Mjekësore6 që krijohen nga spitalet dhe institucionet tjera të sektorit shëndetësor dhe përbëhen 
nga barna të hedhura, mbetje mbeturinash, mikrobiologji dhe mbeturinat e bioteknologjisë, 
mbetjet anatomike njerëzore, mbeturinat e kafshëve, etj. 

Menaxhimi i mbeturinave është procesi i trajtimit të mbetjeve të prodhuara nga individë 
dhe biznese, përfshirë mbledhjen, transportimin, monitorimin, asgjësimin dhe riciklimin 
e mbeturinave. Prej momentit të krijimit të tyre deri në pikën në të cilën ai riciklohet ose 
asgjësohet si destinacion përfundimtar, mbetjet duhet të menaxhohen me kujdes për të 
siguruar që nuk do të bëhet dëm në mjedis ose në njerëz.

4 Konventa e Bazelit, 2019 http://www.basel.int/Portals/4/download.aspx?d=UNEP-CHW-IMPL-CONVTEXT.
English.pdf 

5  Konventa e Bazelit në kontrollin dhe lëvizjen dhe deponimin e mbeturinave të rrezikshme, e azhurnuar 2019. 
6  Ligji Nr. 04/L-060 për mbeturina
7  European Commission, INSTRUMENT FOR PRE-ACCESSION ASSISTANCE (IPA II) 2014-2020, KOSOVO* EU 

support to waste management in Kosovo, https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/
annexes/ipa_2018_041246.06_eu_support_to_waste_management_in_kosovo.pdf

1.1. Treguesit e problemit të fushës së audituar 

Disa prej treguesve fillestarë të problemeve në menaxhimin e mbeturinave të cilat kanë ndikuar 
që të iniciojmë auditimin e performancës së menaxhimit të mbeturinave komerciale janë 
elaboruar në vijim. Gjenerimi i mbeturinave konsiderohet si një problem në të gjitha nivelet e 
qeverisjes lokale, rajonale dhe globale. Sasia e mbeturinave të gjeneruara rritet vazhdimisht, 
ndërsa sistemi i administrimit të mbeturinave dhe infrastruktura ekzistuese nuk ofrojnë 
zgjidhje adekuate për problemet në rritje.7 Në baza vjetore gjenerohen rreth katër milion ton 
mbeturina komunale. në tabelën 1 janë paraqitur sasitë e mbeturinave të grumbulluara për 
pesë vite.

http://www.basel.int/Portals/4/download.aspx?d=UNEP-CHW-IMPL-CONVTEXT.English.pdf
http://www.basel.int/Portals/4/download.aspx?d=UNEP-CHW-IMPL-CONVTEXT.English.pdf
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Tabela 18. Sasia e mbeturinave të grumbulluara në nivel vendi për vitet 2015-2019.9

8  Nuk ka të dhëna nga ASK për mbeturinat e gjeneruar për vitin 2020.
9  Te dhëna nga Agjencia e Statistikave të Kosovës. https://askdata.rks-gov.net/PXWeb/pxweb/sq/askdata/

askdata__08%20Environment__Mbeturinat__Anketa%20e%20Mbeturinave%20Komunale/env02.px/table/
tableViewLayout1/?rxid=be2d4d3f-9205-4178-a658-062b55eb0e7c.

10  Raporti i MMPHI mbi gjendjen e menaxhimit të mbeturinave komunale në Kosovë (2018); 
11  Menaxhimi i mbeturinave komunale në Kosovë – Raport mbi gjendjen, MMPH dhe AMMK, Ref: https://www.

ammk-rks.net/repository/docs/Menaxhimi_i_Mbeturinave_Komunale_ne_Kosove_Raport_mbi_gjendjen_2018.
pdf

12  Menaxhimi i mbeturinave komunale në Kosovë – Raport mbi gjendjen, MMPH dhe AMMK, Ref: https://www.
ammk-rks.net/repository/docs/Menaxhimi_i_Mbeturinave_Komunale_ne_Kosove_Raport_mbi_gjendjen_2018.
pdf

13  Menaxhimi i mbeturinave komunale në Kosovë – Raport mbi gjendjen, MMPH dhe AMMK,  
Ref: https://www.ammk-rks.net/repository/docs/Menaxhimi_i_Mbeturinave_Komunale_ne_Kosove_Raport_
mbi_gjendjen_2018.pdf

Vitet 2015 2016 2017 2018 2019

në ‘000 ton

Sasia e mbeturinave në kilogram 319 395 409 407 452

Lidhur me menaxhimin e mbeturinave komerciale nuk ka ndonjë raportim të veçantë, ato janë 
të përfshira në grupin e mbeturinave komunale. Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor 
dhe Infrastrukturës (MMPHI) në raportin e vitit 2018 për menaxhimin e mbeturinave 
komunale tregon se nuk ka qëndrueshmëri në mënyrën e menaxhimit të tyre duke rrezikuar 
shëndetin e qytetarëve për shkak të ndotjes së ajrit dhe ujit.10 Më poshtë do të shpalosim 
aspektet kyçe të këtyre problemeve:

•• Produktet që nuk trajtohen përfundojnë të deponuara në deponi me trajtim të përkohshëm 
ose hidhen në mënyrë arbitrare kudo që të jetë e mundur. Madje disa lloje mbeturinash, siç 
është rasti i atyre shtazore, deponitë nuk i pranojnë fare në mungesë të hapësirës së duhur për 
trajtimin e tyre dhe si rezultat paraqiten edhe deponitë ilegale të mbeturinave.11 

•• Mbledhja, transportimi dhe asgjësimi i mbeturinave nëpër komuna, përfshirë edhe ato 
komerciale, nuk ofrohet për të gjithë, prandaj mbeturinat e pa mbledhura hedhen ilegalisht 
ose digjen dhe kjo ndikon negativisht si në shëndetin e njeriut ashtu edhe në ujë, ajër, tokë dhe 
biodiversitet.12 

•• Mungesa e trajtimit të mbeturinave brenda deponive ka ndikuar në përkeqësimin e gjendjes 
teknike të deponive duke rrezikuar në ndotjen e sipërfaqes së tokës. Në anën tjetër, shumica 
e deponive janë në fund të kapacitetit të tyre për deponim dhe si të tilla paraqesin rrezik për 
mjedisin.13 

Problemet e lartcekura në lidhje me mbeturinat komerciale janë tregues që grumbullimi, 
trajtimi dhe asgjësimi/riciklimi i mbeturinave komerciale nuk është duke u menaxhuar në 
mënyrë efektive dhe për pasojë mund të ndikojë në mjedis jo të pastër. 
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2. Objektiva dhe pyetjet e auditimit 
Objektivë e këtij auditimi ishte të vlerësojmë nëse institucionet përgjegjëse janë duke bërë 
mbledhjen, trajtimin dhe asgjësimin e mbeturinave komerciale në mënyrë efektive, me qëllim 
të zvogëlimit të rreziqeve që ndikojnë në mjedisin dhe shëndetin e qytetarëve. Rekomandimet 
që dalin nga ky raport kanë për qëllim përmirësimin e gjendjes aktuale në mbrojtjen e mjedisit. 

Pyetjet e auditimit kanë për qëllim t’i përgjigjen objektives së auditimit për menaxhimin e 
mbeturinave komerciale.

Pyetja kryesore e auditimit është:

A kanë arritur institucionet përgjegjëse të menaxhojnë grumbullimin, deponimin dhe 
trajtimin e mbeturinave komerciale në mënyrë efektive, për të siguruar mbrojtjen e 
popullsisë nga ndotja e mjedisit?

1.1 A janë krijuar kushtet dhe burimet e duhura për grumbullimin, transportimin dhe asgjësimin e 
mbeturinave si dhe a janë duke u menaxhuar siç duhet nga institucionet përgjegjëse? 

1.2 Si bëhet ndarja dhe deponimi i mbeturinave? A klasifikohen ato sipas kategorive dhe kërkesave 
për mbrojtjen e mjedisit?

1.3 A është arritur të sigurohet një mjedis i pastër?

Për të vlerësuar se si është duke u menaxhuar sistemi i mbeturinave është audituar Ministria 
e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës ( MMPHI), përgjegjëse për hartimin e 
politikave, monitorimin dhe inspektimin e aktiviteteve nga organet zbatuese. 

Po ashtu është audituar KRM “Pastërtia” dhe komuna e Ferizajt si pjesë e regjionit ku vepron 
kompania si subjekt i këtij auditimi, KRM “Pastrimi” dhe komuna e Fushë Kosovës që 
po ashtu është në kuadër regjionit në të cilin vepron kompania. Kompanitë Regjionale të 
Mbeturinave janë zgjedhur duke marr parasysh madhësinë e tyre, kurse komunat ku veprojnë 
këto komani janë përzgjedhur në mënyrë të rastësishme. KRM “Pastrimi” ka shtrirje në shtatë 
komuna kurse KRM “Pastërtia” në tri komuna. Komunat në nivel lokal kanë përgjegjësi në 
hartimin e planeve afatgjata të mbrojtjes së mjedisit, hartimin e politikave si dhe inspektimet 
për të siguruar mbrojtje të mjedisit. Pjesë e këtij auditimi për mbetje shtazore është Agjencia e 
Ushqimit dhe Veterinarisë (AUV). 

Kompania e Menaxhimit të Deponive në Kosovë (KMDK) është përzgjedhur për auditim pasi 
që është zbatuese e politikave në nivel qendror dhe lokal dhe është vlerësuar nëse mbeturinat 
komerciale kategorizohen dhe klasifikohen nga burimi, transporti dhe deponimi i tyre. 
Në këtë auditim nuk janë përfshirë deponitë ilegale pas që ky auditim ka mbuluar pjesën 
e deponive të menaxhuara nga ndërmarrjet publike me fokus mbeturinat komerciale. Ky 
auditim mbulon vitet 2019 dhe 2020.
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3. Gjetjet kryesore
Në këtë kapitull janë paraqitur gjetjet e auditimit lidhur me menaxhimin e mbeturinave 
komerciale. Është bërë vlerësimi duke filluar nga hartimi i politikave, monitorimi dhe 
inspektimi i mënyrës së menaxhimit të mbeturinave, grumbullimi, ndarja, transportimi dhe 
deponimi i tyre.

Po ashtu janë paraqitur gjetjet e auditimit që ndërlidhen me politikat dhe planet për 
menaxhimin e mbeturinave komerciale:

•• Procesi i hartimit dhe rishikimit të politikave;

•• Planet afatgjata për të ndikuar në mbrojtjen mjedisit; 

•• Investimet në impiante dhe makineri për grumbullimin dhe bartjen e mbeturinave;

•• Ndarja e mbeturinave dhe raportimi i tyre; dhe

•• Inspektimi dhe monitorimi i mënyrës së menaxhimit të mbeturinave.

14  Ligji nr. 04 / L-060 për mbeturina, neni 10 pika 6, 6.8
15  Directive (Eu) 2019/904 of the European Parliament and of the Council of 5 June 2019 on the reduction of the 

impact of certain plastic products on the environment, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/
PDF/?uri=CELEX:32019L0904&from=EN

3.1. Krijimi i kushteve për ndarjen dhe trajtimin e 
mbeturinave 

3.1.1. Hartimi i politikave për trajtimin e mbeturinave sipas 
llojit dhe klasifikimit

Mbeturinat komerciale duhet të klasifikohen, kategorizohen, gjatë fazës së grumbullimit, transportimit 
dhe deponimit të tyre. MMPHI-ja përcakton kushtet dhe kriteret për menaxhimin e mbeturinave. Ky 
proces organizohet përmes hartimit të ligjeve, rregulloreve, udhëzuesve apo edhe projekteve me qëllim 
të organizimit të aktiviteteve për të mbrojtur mjedisin dhe ujin.14 MMPHI-ja sipas përgjegjësisë ka 
hartuar nëntë (9) Udhëzues Administrativ (UA) që ndërlidhen direkt me mbeturina komerciale. 

Në disa nga udhëzimet e hartuara nga MMPHI-ja ka përshkrime të përgjithshme të proceseve, 
por që nuk ka udhëzues për mbeturina specifike, sikurse janë të Bashkimit Evropian (BE) në 
rastin e plastikës, letrës, kanaqes, etj. P.sh, në direktivat e BE për mënyrën e menaxhimit të 
mbeturinave të plastikës është paraparë edhe reduktimi i plastikës për një përdorim që ka për 
qëllim edhe reduktimin e plastikës, siç është rasti i shisheve të ujit, etj15. 

Po ashtu, MMPHI-ja nuk ka hartuar udhëzimet apo ndonjë procedurë për menaxhimin e 
mbetjeve të plastikës, letrës dhe kanaqës si ndër mbeturinat më të shpeshta, me jetëgjatësi 
të lartë me ndikim në mjedis dhe ujë. Një projekt për analizën e menaxhimit të mbeturinave 
të plastikës, letrës dhe kanaqës ka filluar në vitin 2018, i cili është kryer nga donatorët 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0904&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0904&from=EN
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ndërkombëtar në bashkëpunim me MMPHI-në. Sipas donatorëve, ky projekt është në proces 
edhe pse nga MMPHI-ja nuk është ofruar asnjë informatë përveç dokumentit bazë të studimit 
të fizibilitetit. Sidoqoftë, pas studimit të fizlibilitetit nuk ka asnjë dëshmi që janë zhvilluar 
aktivitete lidhur me këtë projekt. Edhe pse iniciativa ishte nga MMPHI-ja, ky proces ka ngecur 
për shkak se ministria nuk e ka përcaktuar prioritet hartimin e procedurave për të siguruar 
mbrojtjen e mjedisit. 

Mos hartimi i udhëzuesve dhe procedurave të nevojshme për mbrojtjen e mjedisit ka ndodhur 
për shkak se MMPHI-ja nuk ka arritur të bëjë prioritizimin e UA-ve. Mungesa e UA-ve 
dhe procedurave ka pasur për pasojë ndarjen dhe deponimin e mbeturinave në mënyra të 
ndryshme dhe sipas vullnetit të kompanive për menaxhimin e mbeturinave që rrjedhimisht 
ka rrezikuar edhe ndotjen e mjedisit. 

16  Ligji nr. 04 / L-060 për mbeturina, neni 12 pika 
17  Ligji nr. 04/ L- 060 për mbeturina, neni 8 pika 1.2 dhe 1.4 dhe neni 10, pika 1 dhe 2.
18  Strategjia e Republikës së Kosovës për Menaxhimin e Mbeturinave 2013-2020, fq 57-58.
19  Plani komunal për menaxhimin e mbeturinave 2016-2021, Komuna Ferizajt, objektivat e PKKM fq 52

3.1.2. Planet afatgjata për trajtimin e mbeturinave dhe  
realizimi tyre

Për të bërë ndarjen dhe grumbullimin e mbeturinave sipas llojit dhe rrezikut, kompanitë duhet të 
kenë përgatitje të objekteve dhe pajisjeve të cilat parandalojnë ndotjen e ajrit dhe ujit.16 MMPHI-ja 
dhe komunat duhet të hartojnë plane për menaxhimin e mbeturinave17 grumbullimin, mbledhjen dhe 
klasifikimin e llojeve të mbeturinave komerciale. MMPHI-ja duhet të licencon të gjitha kompanitë për 
menaxhimin e mbeturinave. 

MMPHI-ja në Planin Strategjik për Menaxhimin e Mbeturinave që përfshinë periudhën 2013-
2022, ka paraparë investime në ndërtimin e deponive për trajtimin e mbeturinave, rrjeta të 
qendrave për grumbullimin dhe trajtimin e mbeturinave në lloje, zvogëlimin e krijimit të 
mbeturinave, furnizimin me makineri dhe pajisje për mbledhjen dhe bartjen e mbeturinave.18

Ministria deri në mars të vitit 2021, nuk ka arritur të bëjë vlerësimin e zbatimit të këtij plani 
asnjëherë. Nuk ka njohuri për investimet e bëra nga komunat, Qeveria apo donatorët, siç 
është paraparë në planin e zbatimit. Për më tepër, hartimi i strategjisë së re ka filluar në vitin 
2020, mirëpo nuk ka asnjë dëshmi se cilat projekte mund të barten nga strategjia e mëparshme 
dhe cilat janë realizuar. 

Komuna e Ferizajt dhe Fushë Kosovës kanë hartuar plane afatgjatë. Komuna Ferizajt në 
planin afatgjatë të saj për periudhën 2017-2021 ndër objektivat e saj e kishte që deri në fund 
të vitit 2020 të bënte ndarje deri në 100% të mbeturinave në burim. Më tutje, kishte paraparë 
edhe ndërtimin e oborrit për riciklim me qëllim të hedhjes së mbeturinave të vëllimshme 
dhe mbeturinave të veçanta.19 Sidoqoftë, për asnjërën objektivë, komuna nuk ka bërë ndonjë 
vlerësim a janë realizuar apo jo, megjithatë rezultatet e auditimit të shpalosura në raport 
tregojnë se ka disa aktivitete por jo direkt të ndërlidhura me planin afatgjatë. Për më tepër 
as nuk është bërë vlerësimi i planit afatgjatë duke marr parasysh se është paraparë që ky 
plan të përfundon në vitin 2021. Po ashtu, komuna kishte paraparë blerjen e automjeteve dhe 
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kontejnerëve për ndarje të mbeturinave sipas klasifikimit, mirëpo komuna nuk ka arritur të 
na ofroj informata nëse ky aktivitet ka ndodhur përveç blerjes së 500 komposterëve20 për zona 
rurale dhe vetëm për amvisëri.

Situatë e ngjashme është edhe në komunën e Fushë Kosovës, e cila nuk ka bërë asnjë vlerësim 
për realizimin e rezultateve të parapara në planin komunal për vitet 2017-2021. Në të janë 
paraparë shumë aktivitete, sikurse, ndarja e mbeturinave në burim, ndërtimi i programit për 
vetëdijesim për minimizimin e mbetjeve,21 etj. Komuna bashkë me donatorët ka bërë blerjen 
e rreth 2320 kontejnerëve përgjatë viteve 2018-2020. Qëllimi i blerjes ishte të bëjnë ndarjen e 
mbeturinave në burim për amvisëri dhe biznese, e cila ka qenë e paraparë të jetë pilot projekt. 
Më poshtë mund të shihen fotografi të bëra gjatë vëzhgimit fizik në muajin mars të vitit 2021 
ku shihet pjesa e kontejnerëve të cilat ende nuk janë shpërndarë. 

FIGURA 1. Kontejnerët e blerë nga komuna për ndarje të mbeturinave.

 

Shpërndarja e këtyre kontejnerëve për të bërë ndarjen e mbeturinave të plastikës, letrës dhe 
qelqit ka filluar në vitin 2018. Në zona rurale janë shpërndarë 1220 kontejnerë ku janë përfshirë 
amvisëritë dhe bizneset, kurse vetëm 69 kontejner janë shpërndarë tek bizneset në zonë urbane 
në lagjen Dardania në Fushë Kosovë e përzgjedhur si pilot projekt. Përveç kontejnerëve të 
lartë cekur komuna ka bërë blerjen e rreth 270 komposterëve që janë të dedikuar vetëm për 
amvisëri. Edhe pse disa aktivitete kanë ndodhur, komuna nuk ka bërë ndonjë vlerësim se sa 
ka arritur të realizoj planin e saj. 

Sa i përket planeve afatgjate në KRM-të, ajo e regjionit të Prishtinës KRM “Pastrimi” nuk ka 
ndonjë plan ndërsa KRM “Pastërtia” për rajonin e Ferizajt ka hartuar planin për menaxhimin 
e mbeturinave për periudhën 2019-2021 për të gjitha komunat që ka nën menaxhimin e 
saj. Në plan janë paraparë kushtet për përmirësimin në infrastrukturë dhe klasifikimin e 
mbeturinave. Megjithatë, deri në prill të vitit 2021 nuk është bërë ndonjë vlerësim se deri ku 
ka arritur zbatimi i këtij plani. 

Institucionet që kanë hartuar planet afatgjata nuk kanë arritur të bëjnë vlerësimin se sa kanë 
arritur ti përmbushin objektivat e parapara. Ky vlerësim, do të shërbej për matje të rezultateve 

20 Komposterët shërbejnë për deponimin e mbetjeve organike sikurse bari, gjethet, ushqimi që më pas mund të 
shndërrohet në plehra për përdorim të më tutjeshëm.

21  Plani komunal i menaxhimit të mbeturinave, komuna e Fushë Kosovës, fq 60-69.
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deri në periudhën përfundimtare të planit. Në mungesë të vlerësimit të realizimit të planit, 
nuk do të mund të vlerësohet nëse ka përmirësim të gjendjes së përgjithshme të trajtimit të 
mbeturinave në nivel vendi e po ashtu, ndikon edhe në cilësinë e vendimmarrjes për projektet 
në fushën e mbrojtjes së mjedisit nga kjo veprimtari. 

22  Për herë të parë është propozuar më 9 shtator 2020 dhe për të dytën më 17 mars 2021.

3.1.3. Investimet në impiante

Për trajtimin adekuat të mbeturinave ndërtohen impiante (fabrika) ku në to ka aparaturë për klasifikimin 
e mbeturinave, përdoret për të ndarë sikurse plastikën, metalet, gur, etj nga mbeturinat shtëpiake. 
Qëllimi i saj është të rrisë shkallën e riciklimit dhe ripërpunimin e mbeturinave.  

Për këtë qëllim janë ndërtuar dy impiante njëra në Komunën e Mitrovicës Jugore dhe tjetra në 
Drenas. Kosto e ndërtimit për dy impiantet ishte rreth 11 milion euro. Impianti për mbeturina 
në Mitrovicë Jugore është ndërtuar për ndarjen e mbeturinave të përgjithshme. Kurse ai në 
Drenas, ka për qëllim trajtimin e mbetjeve shtazore.

Ndarja e mbeturinave në nivel vendi nuk bëhet nga burimi dhe si rrjedhojë ato dërgohen 
të pa kategorizuara në deponi duke përfunduar pa ndonjë klasifikim. Për kategorizimin e 
mbeturinave në vitin 2018, MMPHI-ja kishte ndarë 7 milion euro duke synuar ndërtimin e dy 
impianteve, një në Suharekë dhe tjetrin në Mitrovicë Jugore. Në rastin e Suharekës ky aktivitet 
ka dështuar në proces të prokurimit. Kurse, në Mitrovicë Jugore projekti është finalizuar në 
fund të vitit 2019. Projekti i ndërtimit të impiantit në Mitrovicën Jugore ka kushtuar rreth 3.5 
milion euro. Sipas marrëveshjes së MMPHI-së me komunat përkatëse, pas ndërtimit, objekti 
do të bartet në pronësi të komunës. Edhe pse pranimi teknik i impiantit është bërë në fund të 
vitit 2019 dhe aktualisht është i gatshëm për të hyrë në funksion, komuna për më shumë se një 
vit e gjysmë vazhdon ta mbajë të mbyllur këtë objekt. Impianti në Mitrovicë sipas zyrtarëve 
përgjegjës nuk është aktivizuar për shkak se nuk ka arritur të miratohet në Kuvendin Komunal 
edhe pse bazuar në dëshmitë e ofruara dy herë është propozuar për rend dite.22 

Në fotografinë e më poshtme shihet impianti dhe pajisjet për ndarje dhe riciklim të mbeturinave. 

FIGURA 2. Impianti i mbeturinave ricikluese në Mitrovicë. 



ZYRA KOMBËTARE E AUDITIMIT - NACIONALNA KANCELARIJA REVIZIJE - NATIONAL AUDIT OFFICE

10

FIGURA 3. Pajisjet për trajtimin e mbeturinave ricikluese brenda impiantit.

Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë (AUV) në bashkëfinancim me Zyrën e Komisionit 
Evropian (ZKE) ka ndërtuar impiantin në Drenas për trajtimin e mbetjeve shtazore, ndërtimi 
i të cilit ishte bërë në tri faza. Në fazën e parë është bërë përzgjedhja e lokacionit, dizajni i 
objektit, specifikimi i vijës së prodhimit dhe ndikimi mjedisor. Faza e dytë ka përfshirë 
ndërtimin e objektit dhe infrastrukturës përreth, këto dy faza kanë qenë bashkëfinancim me 
ZKE23 dhe faza e tretë ka paraparë furnizimin dhe instalimin e pajisjeve.24 Kosto e tërë projektit 
ishte 7.7 milion euro dhe ky proces ka përfunduar në dhjetor të vitit 2019.

FIGURA 4. Pajisjet për trajtimin e mbeturinave brenda impiantit.

23  2.7 milion euro nga BE-së, kurse 2 milion Euro nga buxheti i AUV-së.
24  3.9 milion euro nga buxheti i AUV-së

Ky projekt ende nuk është vënë në funksion edhe pse pajisjeve që do të shërbejnë për trajtimin 
e mbetjeve shtazore me kosto afër 3.9 milion euro i ka skaduar afati një vjeçar i garancisë. 

Sipas AUV-së, në fazën e parë të këtij projekti nuk kanë qenë të përfshirë zyrtarët e tyre, kjo 
fazë është zhvilluar dhe menaxhuar nga ZKE-ja. Në vitin 2019, kur është bërë pranimi teknik 
i pajisjeve në impiant, është vlerësuar se nuk janë përfshirë edhe pajisjet sikurse gjeneratori 
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elektrik, tanku (cisterna) për deponimin e gazit natyror dhe dritat e posaçme për hapësirat 
ku punohet me gaz për ta funksionalizuar impiantin në mënyrë të duhur. Sipas AUV-s, 
në mungesë të këtyre pajisjeve nuk mund të vihet në funksion ky impiant. Po ashtu, ende 
nuk është vendosur si dhe nga kush do të menaxhohet ky impiant, edhe pse kërkesa është 
parashtruar në Zyre të Kryeministrit dhe Ministrinë e Financave. 

Vonesa në funksionalizimin e impianteve përveç që do të ketë për pasojë amortizimin e 
pajisjeve, do të ndikoj edhe në mostrajtimin e mbeturinave sipas klasifikimit, që do të ketë 
ndikim direkt në ruajtjen e mjedisit dhe ujit. Po ashtu, mos funksionalizimi i tyre ndikon në 
humbjet materiale që dalin nga përpunimi, riciklimi dhe shitja e mbeturinave.

25  Prishtinë, Fushë Kosovë, Lipjan, Obiliq, Podujevë, Drenas dhe Graçanica.
26  Ferizaj, Kaçanik dhe Shtime.
27  Të dhënat e pajisjeve sipas regjistrit të pasurisë në KRM “Pastrimi” 

3.1.4. Investimi në makineri për mbledhjen dhe bartjen e 
mbeturinave

MMPHI-ja në bazë të planit strategjik 2013-2022 kishe paraparë furnizimin me makineri 
për mbledhjen dhe bartjen e mbeturinave. Kjo ishte paraparë të ndodhë deri në vitin 2017. 
Ky aktivitet është planifikuar të realizohet nga mjetet e donatorëve, komunës dhe buxhetit 
qendror. MMPHI-ja nuk ka ofruar dëshmi për realizimin e këtij projekti. Grafikët më poshtë 
paraqesin gjendjen aktuale të makinerisë për grumbullimin dhe bartjen e mbeturinave për 
rajonin e Prishtinës dhe Ferizajt. KRM “Pastrimi” për regjionin e saj nga periudha 1986-2018 
ka siguruar 82 makineri e cila i mbulon shtatë komuna25, kurse KRM “Pastërtia” për regjionin 
e saj ka 26 makineri nga viti 1983 deri në vitin 2014 dhe mbulon tri komuna26. 

Grafiku 1. Numri i makinerive të blera sipas viteve për grumbullimin dhe  
transportin e mbeturinave për rajonin e Prishtinës.27
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Grafiku 2. Numri i makinerive të blera sipas viteve për grumbullimin dhe  
transportin e mbeturinave për rajonin e Ferizajt28

28  Të dhënat e pajisjeve sipas regjistrit të pasurisë në KRM “Pastërtia”
29 Vlerësimi i Popullsisë së Kovës 2016, Agjencia e Statistikave të Kosovës, Fq 8 https://ask.rks-gov.net/

media/3385/vleresimi-i-popullsise-se-kosoves-2016.pdf 
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Komuna e Ferizajt në planin e saj 2016-2021 kishte paraparë furnizimin me makineri për 
grumbullimin e mbeturinave mirëpo deri në korrik të vitit 2020 nuk ka pas ndonjë aktivitet 
të tillë, ku në këtë muaj është bërë një marrëveshje në mes të komunës, donatorëve dhe 
KRM “Pastërtia” për blerjen e tre makinerive të përdorura për mbledhjen dhe transportin e 
mbeturinave. Përderisa në planin afatgjatë të komunës së Fushë Kosovës nuk është paraqitur 
ndonjë plan për investime në makineri për grumbullimin dhe bartjen e mbeturinave. KRM 
“Pastërtia” vetëm në komunën e Ferizajt deri në muajin prill të vitit 2021 kishte 16 makineri, 
që sipas zyrtarëve të komunës dy janë me defekt. Kurse KRM “Pastrimi” vetëm për komunën 
e Fushë Kosovës në të njëjtën kohë kishte 7 makineri që shërbejnë për grumbullimin e 
mbeturinave. 

Duke marr parasysh se komuna e Ferizajt ka më shumë se 100 mijë banorë si dhe ajo e Fushë 
Kosovës mbi 37 mijë29 dhe me numër të madh të bizneseve aktive, ky numër i makinerisë 
vështirëson procesin e grumbullimit të mbeturinave sipas kërkesave për kategorizim dhe 
klasifikim. Kjo pasi që, grumbullimi duhet të bëhet në mënyrë të ndarë dhe me plan. Kjo ka 
ndodhur për shkak se nuk është trajtuar në mënyrë serioze plani për furnizimin me makineri 
për grumbullimin e mbeturinave në vlerën prej 25 milion euro të parapara në Strategjinë 
për menaxhimin e mbeturinave, të hartuar nga MMPHI-ja 2013-2022, por as nuk ka ndonjë 
vlerësim se pse kjo nuk është realizuar. Në mungesë të investimeve, trajtimi i mbeturinave 
nga burimi mund të vështirësohet pasi që ato nuk mund të klasifikohen dhe trajtohen ato nga 
burimi apo nga krijimi i tyre. 

https://ask.rks-gov.net/media/3385/vleresimi-i-popullsise-se-kosoves-2016.pdf
https://ask.rks-gov.net/media/3385/vleresimi-i-popullsise-se-kosoves-2016.pdf
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3.2. Ndarja e mbeturinave, inspektimi dhe  
monitorimi i tyre

3.2.1. Ndarja e mbeturinave nga burimi, transportimi dhe 
deponimi

30  Ligji nr. 04 / L-060 për mbeturina, neni 21 pika 3, neni 25 dhe neni 55 pika 1, 3. 
31  Ligji nr. 04 / L-060 për mbeturina, neni 7, pika 1, 6 fq 7-8. 
32  Ligji nr. 04 / L-060 për mbeturina, neni 22 pika 4 fq 16.
33  Ligji nr. 04 / L-060 për mbeturina, neni 7 pika 1 dhe 3, fq 7; Udhëzuesi për klasifikimin e mbeturinave sipas 

EWC (Guidance on classification of waste according to EWC-Stat categories), ttps://ec.europa.eu/eurostat/
documents/342366/351806/Guidance-on-EWCStat-categories-2010.pdf/0e7cd3fc-c05c-47a7-818f-1c2421e55604

Kompanitë e licencuara duhet të bëjnë grumbullimin, transportimin dhe deponimin e mbeturinave 
duke siguruar që gjatë gjithë këtij procesi të mos ndotin mjedisin.30 Komunat përmes kontratave 
me kompanitë e menaxhimit të mbeturinave sigurojnë grumbullimin, klasifikimin dhe deponimin e 
mbeturinave. Të gjitha KRM-të duhet të bëjnë grumbullimin e mbeturinave në pikat tregtare. Kjo 
bëhet përmes planit dhe klasifikimit të tyre.31 Kompanitë sigurojnë menaxhimin e mbeturinave përmes 
ndërtimit të impianteve dhe objekteve ku mund të përfundojnë mbeturinat.32 Grumbullimi dhe deponimi 
i mbeturinave bëhet sipas katalogut shtetëror, ku mbeturinat e rrezikshme klasifikohen sipas origjinës, 
veçorive dhe përmbajtjes.33

Për grumbullimin e mbeturinave janë licencuar 93 kompani publike dhe private në tërë 
territorin e Kosovës. KRM “Pastrimi” dhe “Pastërtia” bëjnë grumbullimin e mbeturinave 
në shumicën e bizneseve në regjionet ku veprojnë. Për të vlerësuar nëse grumbullimi i 
mbeturinave bëhet duke bërë ndarjen në burim (në kontejner, sipas llojit të mbeturinës) në 
Ferizaj dhe Fushë Kosovë kemi marr mostër 12 biznese që merren me aktivitete ushqimore, 
kafiteri dhe thertore përkatësisht mishtore. Edhe pse sipas kërkesave në katalogun shtetëror 
për mbeturina, raportimi duhet të bëhet në mënyrë të ndarë sipas kategorive, gjendja faktike 
në terren është se KRM-të gjatë grumbullimit nuk i kanë klasifikuar llojet e mbeturinave. 
As në faturimin që i bëhet këtyre bizneseve nuk kemi vërejtur se ka ndonjë kategorizim apo 
klasifikim të mbeturinave, përveç faturimit sipas sasisë së kontejnerit. 

Më tutje, komunat raportojnë për sasinë dhe llojet e mbeturinave të grumbulluara dhe të 
deponuara në deponitë rajonale. Në bazë të raporteve që dorëzohen në AMMK, vërehet se 
ato nuk raportohen ndarazi por si mbeturina të përziera edhe pse ajo kërkohet nga katalogu 
për mbeturina. Grafikët në vijim shpjegojnë mënyrën e raportimit në raport me kërkesat e 
katalogut sipas llojit të mbeturinave.
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Grafiku 3. Raportimi i sasisë së mbeturinave të grumbulluara në komunën e Ferizajt.

Sasia e mbeturinave për ton në Ferizaj

Mbeturinat komunale     0   0
Letër dhe karton      0   0
Qelq          0   0
Mbeturina të biodegradueshme   0   0
Tekstil        0   0
Plastikë        0   0
Metal        0   0

Viti 2019 Viti 2020

Mbeturinat e përziera
komunale

Viti 2019:
22751.01

Viti 2020:
22366.67
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Grafiku 4. Raportimi i sasisë së mbeturinave të grumbulluara në komunën e Fushë Kosovës.

 
Sasia e mbeturinave për ton në Fushë Kosovë

Mbeturinat komunale     0   0
Letër dhe karton      0   0
Qelq          0   0
Mbeturina të biodegradueshme   0   0
Tekstil        0   0
Plastikë        0   0
Metal        0   0

Viti 2019 Viti 2020

Mbeturinat e përziera
komunale

Viti 2019:
15528.71

Viti 2020:
15714.66
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Mos raportimi ndaras ndodhë për shkak se nuk ka kategorizim dhe klasifikim të mbeturinave 
edhe pse në rastin e komunës së Ferizajt, KRM “Pastërtia” ka një marrëveshje me një kompani 
për deponimin e mbetjeve shtazore dhe qelqit. Kompania e faturon në mënyrë specifike për 
mbetje shtazore dhe qelq KRM-në “Pastërtia” në baza mujore për grumbullimin e mbeturinave, 
megjithatë raportimi për këto mbeturina nuk bëhet ndaras, por siç e kemi prezantuar në 
grafikun më lartë prezantohen si mbeturina të përziera. 

KRM “Pastrimi” në Fushë Kosovë ka një makineri të ndarë vetëm për mbetje shtazore, mirëpo 
në asnjërin rast KRM-të nuk kanë prezantuar ndarazi për sasitë dhe llojet e mbeturinave. 
Sidoqoftë, edhe pse është vërejtur se bëhet kjo ndarje në burim për mbetje shtazore, të njëjtat 
përfundojnë në të njëjtën deponi. Sipas raporteve mujore të KMDK-së vetëm në rastet kur ka 
kërkesë të veçantë nga AUV-i ndodhë groposja e mbetjeve shtazore. Kurse nga ekzaminimi 
fizik i deponive nuk është vërejtur që ka hapësira të ndara për deponimin e mbeturinave sipas 
llojit pavarësisht rrezikut për ndotjen e ujit dhe ajrit. Përveç kësaj, këto mbeturina përfundojnë 
në deponi duke mos arritur të përfitojnë asgjë nga to dhe të cilat e ndotin mjedisin. 

Në bazë të të dhënave të ofruara edhe nga MMPHI-ja, në Kosovë ka shumë kompani private 
të cilat merren me grumbullimin e mbeturinave të ndryshme. Në fotografitë e më poshtme 
mund të shihet një rast në një kompani private vendore se si bëhet klasifikimi, riciklimi dhe 
trajtimi i një lloj plastike e cila përfundon në produktin final si qese plastike. 34

FIGURA 5. Riciklimi i një lloj plastike në një kompani private vendore.34

34 Fotografi nga vizita e ekipit në terren më datën 12 prill 2021.
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3.2.2. Ndarja e mbeturinave në burim në komunat e  
Fushë Kosovës dhe Ferizajt

35 Plani komunal i menaxhimit të mbeturinave Komuna e Fushë Kosovës, Pika 6.2 fq 47-48

Në bazë të planit afatgjatë 2017-202135 komuna e Fushë Kosovës ka paraparë furnizimin 
me kontejner për riciklimin e mbeturinave. Në vitin 2018 ka filluar projektin për ndarjen e 
mbeturinave në burim dhe nxitjen e riciklimit, si dhe fushata për ndërgjegjësimin e qytetarëve 
për përfitimet që sjell riciklimi. Komuna e Fushë Kosovës, nga viti 2018-2020 ka blerë 2320 
kontejnerë të veçantë me ngjyrë të verdhë për grumbullimin e plastikës, letrës dhe kanaqeve. 
Këta kontejnerë, përveç amvisërive janë shpërndarë edhe në biznese në zona rurale dhe urbane. 
Prej numrit total, sipas dëshmive të ofruara nga komuna, 69 kontejnerëve janë shpërndarë në 
lagjen ‘Dardania’ në Fushë Kosovë e përzgjedhur si pilot projekt. Për të verifikuar gjendjen 
aktuale të ndarjes së mbeturinave janë vizituar disa biznese të cilat operojnë në këtë lagje. 
Nga 10 bizneset e përzgjedhura në mënyrë të rastësishme janë pyetur nëse janë pajisur me 
kontejnerë, a i përdorin ende për hedhjen e mbeturinave si dhe kush e bën mbledhjen e tyre. 
Përgjigjet janë paraqitur në tabelën më poshtë.

Tabela 2. Përgjigjet e bizneseve në rrugën Dardania në Fushë Kosovë.

Emri i Biznesit A kanë kontejnerë të 
 veçantë

Kush e bën mbledhjen 
 e mbeturinave?

Biznesi 1 jo  KRM “ Pastrimi”

Biznesi 2  jo  KRM “ Pastrimi”

Biznesi 3 jo  KRM “ Pastrimi”

Biznesi 4 jo  KRM “ Pastrimi”

Biznesi 5 jo  KRM “ Pastrimi”

Biznesi 6 jo  KRM “ Pastrimi”

Biznesi 7 jo  KRM “ Pastrimi”

Biznesi 8 jo  KRM “ Pastrimi”

Biznesi 9 jo  KRM “ Pastrimi”

Biznesi 10 jo  KRM “ Pastrimi”

Nga të dhënat e paraqitura në tabelë vërehet se asnjë nga bizneset e përzgjedhura si mostër nuk 
posedojnë kontejnerë të veçantë për ndarjen e mbeturinave të plastikës, letrës dhe kanaqeve. 
Këto biznese kanë deklaruar se nuk bëjnë ndarje të mbeturinave, të gjitha mbeturinat i 
hedhin në kontejnerët e përbashkët me banorët e zonës edhe pse kanë përfituar kontejnerë 
nga komuna. Komuna ka listën e kontejnerëve të shpërndarë te këto biznese, mirëpo nuk ka 
ndërmarr ndonjë aktivitet inspektimi për të verifikuar nëse kontejnerët e blerë janë duke u 
përdorur.

 Nga vëzhgimi fizik ne kemi konstatuar se këto biznese nuk janë duke i përdorur kontejnerët 
e dhuruar nga komuna dhe po ashtu nuk kemi vërejtur ekzistencën e tyre. 
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Ofrimin e shërbimit për mbledhjen e mbeturinave në këtë lagje e bënë KRM “Pastrimi”, e cila 
bënë grumbullimin e të gjitha mbeturinave, pa bërë ndonjë klasifikim të tyre. Sipas dëshmive 
nga komuna, grumbullimin e plastikës dhe kanaqës e kanë bërë komunitetet36 e angazhuara 
të cilët i shesin për kompanitë private që merren me mbledhje të këtyre mbeturinave. Pas 
vitit 2018 nuk ka dëshmi se a ka vazhduar një angazhim i tillë në mënyrë të organizuar nga 
komuna. Shtesë e kësaj, nga vëzhgimi fizik në teren është vërejtur se kontejnerët e verdhë nuk 
janë në përdorim nga bizneset. Si pasojë e mos klasifikimit të mbeturinave komerciale, nuk 
ndodhin edhe proceset tjera siç janë riciklimi, përpunimi dhe deponimi i mbeturinave duke 
ndikuar në ndotje të ambientit. Fotografitë më poshtë pasqyrojnë lokacionet e përdorura nga 
bizneset për hedhjen e mbeturinave. 

FIGURA 6. Gjendja e kontejnerëve në zonën ku është bërë shpërndarja sipas kategorizimit.

Situatë ndryshe është në komunën e Ferizajt, të cilët përveç mbetjeve shtazore nuk kanë 
ndërmarr asnjë veprim për ndarjen e mbeturinave në burim edhe pse është e paraparë në 
planin afatgjatë komunal për mbeturina ( 2016-2021). Kjo ka ndodhur për shkak se komuna 
nuk ka blerë kontejnerë për ndarjen e mbeturinave në burim. Si pasojë komuna vazhdon të 
grumbulloj mbeturina pa ndonjë ndarje pavarësisht rrezikut që mund të përmban deponimi 
i tyre në një vend. 

Sidoqoftë, ndarja e mbeturinave nuk bëhet as nga KRM-të. KRM “Pastrimi”, në rastin e Fushë 
Kosovës edhe pse janë vendosur kontejnerët, nuk ka asnjë dëshmi nëse ka bërë grumbullimin e 
mbeturinave të ndara sikurse janë plastika, letra dhe kanaqja. Kurse te rasti i KRM “Pastërtia”, 
përderisa nuk ka ndonjë ndarje në burim edhe gjatë procesit të grumbullimit dhe transportit 
nuk ka ndonjë aktivitet. Kjo ka ndodhur për shkak të mos krijimit të infrastrukturës ligjore 
dhe fizike nga MMPHI-ja, komunat dhe vetë KRM-të ku nuk kanë ndonjë rregullim dhe 
infrastrukturë se ku duhet të përfundojnë këto mbeturina pas grumbullimit, të riciklohen, 
ripërpunohen apo të shiten. 

36  RAE- Romë, Ashkali dhe Egjiptas
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3.2.3. Planifikimi dhe raportimi i inspektimeve për menaxhimin 
e mbeturinave 

37  Ligji nr. 04 / L-060 për mbeturina, neni 62 pika 1, 2 dhe fq 30-31, neni 15 pika 3
38  KRM: KRM “ Çabrati”, KRM “ Ambienti” , KRM “Pastrimi” dhe KRM Ekoregjioni.

Inspektorati i MMPHI-së dhe inspektorët komunal të mjedisit në komunën e Ferizajt dhe Fushë Kosovës 
duhet të bëjnë inspektime të rregullta në të gjitha lokacionet ku bëhet grumbullimi, transporti dhe 
deponimi i mbeturinave.37 Inspektorati duhet të hartoj plane vjetore të punës, si dhe raporte vjetore për 
rezultatet e arritura gjatë vitit. 

Në kuadër të MMPHI-së dhe komunave funksionon inspektorati përgjegjës për mbrojtjen e 
mjedisit. Nga inspektorati i MMPHI-së, është ofruar vetëm plani vjetor i punës për vitin 2020, 
i cili nuk është i aprovuar nga hierarkia përgjegjëses e MMPHI-së, ndërsa plani vjetor i punës 
për vitin 2019 nuk na është ofruar. Edhe pas kërkesës, MMPHI nuk ka arritur të ofroj arsye 
për mos ofrimin e planit 2019 si dhe një plan të aprovuar për vitin 2020. 

Po ashtu edhe inspektorati komunal i Ferizajt dhe Fushë Kosovës, nuk kanë plane vjetore të 
punës. 

Kurse, në kuadër të KMDK-së, funksionon Njësia e Kontrollit të Brendshëm, roli i të cilës 
është të bëjë kontrolle për mënyrën e menaxhimit të deponive, duke përfshirë klasifikimin e 
tyre sipas rrezikut. Kjo njësi nuk ka plane vjetore të punës. 

Në mungesë të një plani është vështirë për MMPHI-në, komunat dhe KMDK-në, të dijë se sa 
do të arrijnë mbulimin e inspektimeve në të gjithë territorin dhe sigurojnë se grumbullimi, 
transporti dhe deponimi i mbeturinave është duke u bërë në mënyrë që të ruhet mjedisi. 

Inspektorët gjatë inspektimit bëjnë procesverbale prej të cilave gjenerojnë raportet vjetore, të 
cilat përmbajnë informata lidhur me aktivitet e kryera përgjatë vitit. Inspektorati në MMPHI 
si dhe në komunën e Ferizajt, kanë ofruar dëshmi raportet vjetore të tyre të punës për dy 
vitet e fushëveprimit të këtij auditimi (2019-2020). Përderisa, inspektorati komunal i Fushë 
Kosovës nuk ka ofruar dëshmi nëse raportojnë për punën e tyre. 

Po ashtu, Njësia e Kontrollit të Brendshëm në KMDK nuk harton raporte përmbledhëse 
periodike ose vjetore për inspektimet/kontrollet e realizuara. Njësia harton raport, vetëm 
në raste të caktuara kur kanë identifikuar ndonjë shkelje nga ana e punëtorëve përgjegjës të 
deponive dhe ndaj të cilëve kërkohet ndonjë masë disiplinore.

Raportet shërbejnë për të informuar udhëheqësit e MMPHI-së dhe komunave për gjendjen 
në terren dhe masat që duhet të merren për përmirësimin e mjedisit. Në mungesë të tyre, 
veprimet që mund të merren mund të mos jenë në pajtim me gjendjen reale në terren. Në 
raportet e ofruara nga Inspektorati i MMPHI-së për vitin 2019 dhe 2020 janë bërë vetëm tetë 
inspektime për menaxhimin e mbeturinave, një në KMDK dhe shtatë KRM-të38, mirëpo asnjë 
nga këto inspektime nuk ka të bëjë me ndarjen e mbeturinave. Në rastin e KMDK-së, i është 
lëshuar urdhëresë që të kompaktësohen-mbulohen menjëherë mbeturinat me dhe, si dhe 
personat e pa autorizuar të mos lejohen të hyjnë brenda deponisë. 
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Inspektimet e KRM-ve kryesisht ndërlidhen me groposjen e mbeturinave patologjike39. Një 
rast është për KRM “Ambienti”, njësia operative në Istog, e cila deponon mbeturina në deponi 
ilegale dhe ndaj operatorit është iniciuar procedurë kundërvajtëse që nuk ka poseduar licencë 
për trajtimin e mbeturinave. Kurse, rasti tjetër është në qendrën e transferit në Lipjan ku është 
lëshuar urdhëresë për ndërprerjen e deponimit të mbeturinave. Nga vëzhgimi fizik gjatë 
auditimit është gjetur se kjo qendër transferi vazhdon të jetë aktive vetëm me leje nga komuna 
e Lipjanit. Tabela më poshtë paraqet numrin e inspektimeve sipas viteve.

39  Mbetjet patologjike janë një lloj i mbetjeve mjekësore bio-të rrezikshme që shpesh prodhohen nga zyrat e mjekëve, 
veterinerët, spitalet, shtëpitë e pleqve, farmacitë dhe objektet e tjera mjekësore.

Tabela 3 Numri i inspektimeve në MMPHI për vitet 2019-2020.

Institucioni Inspektimet Viti 2019 Viti 2020

MMPHI Numri i përgjithshëm i inspektimeve 385 264

MMPHI Inspektime të mjedisit për aktivitete ndërtimore, 
gurëthyes, prodhim te betonit, ngjyrave etj 381 260

MMPHI Inspektime në KRM dhe KMDK për mbeturinat 
komerciale 4 4

Nga tabela më lartë mund të shohim se inspektimet për mbeturinat nga MMPHI-ja për vitet 
2019-2020 janë në një nivel shumë të ulët, 4 inspektime prej totalit të 385 inspektimeve sa kanë 
qenë në vitin 2019 dhe 4 inspektime prej totalit të 264 sa kanë qenë në vitin 2020.  

Në raportin vjetor të punës të ofruar nga inspektorati komunal në Ferizaj, për vitin 2019 është 
raportuar se janë kryer 90 inspektime të bizneseve, të cilat nuk ndërlidhen me menaxhimin 
e mbeturinave. Po ashtu nuk ka ndonjë aktivitet lidhur me inspektimin e deponive që 
gjenden në kuadër të komunës. Situatë e ngjashme është edhe në vitin 2020 sipas raportit 
të inspektoratit janë kryer 20 inspektime të bizneseve të cilat po ashtu nuk ndërlidhen me 
inspektime të mbeturinave (shih tabelën 4). 

Ndërsa, në komunën e Fushë Kosovës, pothuajse nuk ka pasur fare aktivitete të inspektimit, 
përveç dy rasteve të inspektimeve që janë bërë pas ankesave të qytetarëve, të cilat kryesisht 
janë për shkak të zhurmës së shkaktuar nga ana e disa bizneseve (shih tabelën 4).

Për të vërtetuar nëse inspektimet e raportuara kanë ndodhur, janë marr si mostër procesverbalet 
e inspektimeve të kryera gjatë muajve janar, qershor dhe tetor për vitet 2019 dhe 2020. Sipas 
procesverbaleve në inspektoratin e komunës së Ferizajt dhe të Fushë Kosovës, numri i 
inspektimeve të kryera për këta muaj është paraqitur në tabelën në vijim.
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Tabela 4. Numri i inspektimeve në komunën e Ferizajt dhe Fushë Kosovës

 Inspektimet 

 Ferizaj Fushë Kosovë

 Janar Qershor Tetor Janar Qershor Tetor

2019 0 6 2 0 1 0

2020 3 0 0 1 0 0

Nga tabela 4 shihet se numri i inspektimeve gjatë muajve përkatës është relativisht i ulët 
krahasuar me numrin e raportuar për vitet 2019 dhe 2020. Inspektimet e kryera në komunën e 
Ferizajt krahasuar me numrin e inspektimeve të paraqitura në raportet vjetore 2019 dhe 2020, 
del se gjatë këtyre tre muajve janë bërë vetëm 8.8% inspektime nga numri i përgjithshëm i 
inspektimeve gjatë tërë vitit 2019, përkatësisht 15% për vitin 2020. Në procesverbalet e këtyre 
inspektimeve kemi vërejtur se inspektimet janë bërë pas ankesave të qytetarëve, për biznese 
të caktuara të cilat kanë shkaktuar ndotje të mjedisit.

Po ashtu, edhe për KMDK janë marrë mostër muajt dhe vitet e njëjtë. Për muajt e përzgjedhur, 
Njësia e Kontrollit së Brendshëm në KMDK nuk ka bërë inspektime/kontrolle të të gjitha 
Deponive Sanitare dhe Stacionet e Transferit të cilat janë nën menaxhimin e KMDK-së. 
Sipas të dhënave në procesverbale vërehet se inspektimet janë të fokusuara në rregullsinë e 
infrastrukturës së deponive, gjendjen e makinerisë në dispozicion, kushtet e përgjithshme të 
trajtimit të mbeturinave, por jo për mënyrën e menaxhimit të deponive në raport me hedhjen 
dhe ndarjen e mbeturinave. Lidhur me deponimin e mbeturinave komerciale sipas katalogut 
shtetëror nuk ka ndonjë raportim. 

Më tutje, përveç analizimit të procesverbaleve të inspektimeve, ekipi auditues ka bërë edhe 
vëzhgimin fizik të Stacionet e Transferit -së në Gërlicë-Ferizaj si dhe në Deponinë Sanitare 
në Mirash– Prishtinë. Në Stacionin e Transferit në Gërlicë–Ferizaj gjendja në terren tregon se 
nuk ka klasifikim të mbeturinave komerciale, por të gjitha mbeturinat hidhen në një vend. Në 
hyrje të deponisë ka një kontroll dhe bëhet matja e mbeturinave vetëm për qëllime faturimi, 
por jo edhe për përmbajtjen e tyre (shih figurën 7).

FIGURA 7. Gjendja e Stacionit të Transferit  Gërlicë-Ferizaj në kohën e vëzhgimit fizik.
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Po ashtu në Deponinë Sanitare në Mirash–Prishtinë, vërehet se nuk bëhet klasifikimi i 
mbeturinave komerciale. Të gjitha llojet e mbeturinave hidhen në të njëjtin vend dhe pastaj 
kur të arrihet një nivel i caktuar bëhet mbulimi i tyre me shtresa të dheut, (shih figurën 8). Gjatë 
vëzhgimit nuk është identifikuar që ka ndarje të hapësirës për mbetje shtazore. Megjithatë në 
vitin 2018 KMDK-ja ka investuar në Deponitë Sanitare dhe Qendra të Transferit duke ndërtuar 
gropa septike për groposjen e mbetjeve shtazore. Gjatë vëzhgimit fizik në Deponinë Sanitare 
në Mirash ( mars 2021) nuk ka qenë e mundur të identifikohet gropa septike për shkak se nuk 
ka qenë më në përdorim si pasoj e ngritjes së nivelit të ujit në deponi. Në mungesë të ndarjes 
së veçantë, mbetjet shtazore hidhen bashkë me të tjerat pa u kategorizuar sipas rrezikut që 
mund të ndikojnë në kontaminimin e tokës dhe ujit.

FIGURA 8. Deponia Sanitare Mirash-Prishtinë

40  Raport i monitorimit dhe vlerësimit të gjendjes mjedisore në deponit sanitare dhe stacionet e transferit të 
mbeturinave, 2018 https://www.ammk-rks.net/repository/docs/Raport_deponit_dhe_stacionet_transferit_
mbeturinave_2018_-_Copy.pdf dhe Raporti mbi Menaxhimin e Mbeturinave në Kosovë, 2018 https://www.
ammk-rks.net/repository/docs/Menaxhimi_i_Mbeturinave_Komunale_ne_Kosove_Raport_mbi_gjendjen_2018.
pdf

3.2.4. Monitorimi i menaxhimit të mbeturinave

Agjencia për Monitorimin e Mjedisit në Kosovë është përgjegjëse për monitorimin e zbatimit 
të legjislacionit për mbrojtje të mjedisit. AMMK-ja nuk ka shumë raportime për menaxhimin e 
mbeturinave. Nga viti 2018 janë hartuar vetëm dy raporte për menaxhimin e mbeturinave dhe 
gjendjen e deponive sanitare në vend40. Aty është raportuar për gjendjen në terren dhe janë 
dhënë rekomandime për përmirësimin e gjendjes në secilën deponi sanitare dhe përmirësimet 
e nevojshme që duhet të bëhen për të mbrojtur mjedisin. Mirëpo deri në mars të vitit 2021 nuk 
ka ndodhur ndonjë përcjellje për të vlerësuar zbatimin e rekomandimeve të dhëna në raportet 
e publikuara në vitin 2018. Nga kjo periudhë, përveç pranimit të raporteve nga komunat për 
sasinë e mbeturinave të grumbulluara, nuk ka ndonjë aktivitet për monitorimin e mënyrës 
së menaxhimit të mbeturinave dhe deponimit të tyre. Kjo ka ndodhur për shkak se sipas 
zyrtarëve në AMMK, raporte të tilla nuk bëhen në baza vjetore. 

Mos monitorimi i mënyrës së menaxhimit të mbeturinave në vend përbën rrezik pasi që 
MMHPI-ja nuk ka njohuri se si janë duke u trajtuar mbeturinat dhe nëse grumbullimi dhe 
deponimi i tyre është duke u bërë në pajtim me katalogun për klasifikim të mbeturinave. 

https://www.ammk-rks.net/repository/docs/Raport_deponit_dhe_stacionet_transferit_mbeturinave_2018_-_Copy.pdf
https://www.ammk-rks.net/repository/docs/Raport_deponit_dhe_stacionet_transferit_mbeturinave_2018_-_Copy.pdf
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Përveç kësaj nuk ka informata as për gjendjen e mjedisit në përgjithësi dhe si ndikon krejt kjo 
gjendje për të siguruar një mjedis të pastër. 

41  LIGJI Nr. 03/L-025 për Mbrojtjen e Mjedisit, neni 60 pika 1.1, 1.8, 1.10 fq 22 dhe 23.
42  LIGJI Nr. 03/L-025 për Mbrojtjen e Mjedisit, neni 80 pika 1.1 fq 28 dhe LIGJI 04/L-060 për mbeturina, neni 60 pika 1.
43  UA nr 11/2020 për përcaktimin e kërkesave teknike dhe kërkesave tjera për qese të plastikës neni 4, 5, 6 dhe 7 fq 

5-7.
44  Qeset plastike për një përdorim dhe alternativat e tyre, 2020, Fq 46 https://www.lifecycleinitiative.org/wp-

content/uploads/2020/04/Single-use-plastic-bags-and-alternatives-Recommendations-from-LCA-final.pdf
45  Nënkupton procesin e shkatërrimit të strukturës polimere të qeseve plastike të cilat përfitohen nga lëndet e para 

me origjinë nga nafta ose produktet me bazë bimore.
46  UA nr 11/2013 për përcaktimin e kërkesave teknike dhe kërkesave tjera për qese të plastikës, Neni 13, pika 3, qf 13
47  UA nr 11/2013 për përcaktimin e kërkesave teknike dhe kërkesave tjera për qese të plastikës, Neni 11 fq 9

3.2.5. Monitorimi dhe inspektimi i zbatimit të UA-së  
për qese plastike

Ministria harton politika për klasifikimin e produkteve që gjenerohen më tutje si mbeturina duke u 
bazuar në rrezikun që përmban. Përmes monitorimit41 dhe inspektimit42 sigurohet zbatimi i kërkesave 
që dalin nga UA-ja43.

Ministria në vitin 2013 ka hartuar edhe UA për qese plastike duke i përcaktuar kriteret për 
kompanitë prodhuese dhe ato importuese. Duke marr parasysh përdorimin e madh të qeseve 
të plastikës, mënyra e menaxhimit të tyre si mbeturina ndikon në mjedis. Pjesa më e madhe 
e karbonit në qeset plastike jo të degradueshme ka të ngjarë të mos degradohet në tokë për 
më shumë se 100 vjet44. Në Kosovë janë të lejuara të përdoren vetëm qeset biodegraduese45 

apo me aditivë, përveç për çështje të industrisë të cilat mund të jenë pa aditiv për përdorime 
të caktuara gjatë ambalazhimit.46 Qeset duhet të kenë deklaratën të vendosur në qese apo në 
paketim.47 

Për tu siguruar se janë duke u respektuar kriteret e vendosura duhet të bëhet monitorimi dhe 
inspektimi nga MMPHI-ja. Për vitet e audituara 2019-2020 as një aktivitet monitorimi apo 
inspektimi nuk ka ndodhur nga trupat përgjegjëse në MMPHI.

Sipas zyrtarëve të AMMK-së, kjo përgjegjësi nuk bie mbi këtë agjenci edhe pse në bazë të ligjit 
janë përgjegjës për monitorimin e zbatimit të akteve ligjore dhe nënligjore për mjedis. Kurse 
inspektorati i MMPHI-së, në raport me menaxhimin e mbeturinave ka numër të kufizuar të 
aktiviteteve inspektuese për mbeturina dhe mënyrën e menaxhimit të tyre. Në mungesë të 
inspektimeve dhe monitorimeve, kompanitë prodhuese por edhe ato tregtare të përgjithshme 
mund të përdorin të gjitha llojet e qeseve të cilat përfundojnë në deponi. Si pasoj, qeset që nuk 
degradohen ndikojnë në kontaminimin e tokës dhe ujit.

3.3. Ruajtja e mjedisit 

Procesi i mbikëqyrjes duhet të sigurojë rrjedhshmëri të duhur të informacioneve ndërmjet të gjitha 
niveleve mbikëqyrëse. Ato duhet të jenë të qarta në pajtim me objektivat, në kohë dhe të besueshme 
për vendimmarrje strategjike. Monitorimi, kontrolli dhe vlerësimi i rregullt, gjithëpërfshirës dhe 

https://www.lifecycleinitiative.org/wp-content/uploads/2020/04/Single-use-plastic-bags-and-alternatives-Recommendations-from-LCA-final.pdf
https://www.lifecycleinitiative.org/wp-content/uploads/2020/04/Single-use-plastic-bags-and-alternatives-Recommendations-from-LCA-final.pdf
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i harmonizuar do të thotë që aktivitetet monitorohen rregullisht.48 Për të mbrojtur mjedisin duhet 
të vendosen masa dhe kushte adekuate gjatë përzgjedhjes së hapësirës për ndërtimin e objekteve që 
shërbejnë për deponimin e mbeturinave të cilat nuk rrezikojnë ndotjen e ajrit dhe ujit.49

Ministria lëshon leje të integruar për menaxhimin e mbeturinave për operimin e më tepër se 
një impianti vetëm nëse ata janë të vendosur në të njëjtën hapësirë dhe menaxhohen nga i 
njëjti operator. Leja e integruar është dokument me shkrim që lejon funksionimin e tërë ose 
të një pjese të impiantit i cili përmban kushtet e nevojshme për të garantuar se impianti është 
në përputhje me katalogun shtetëror për ndarje të mbeturinave dhe arrin një standard të lartë 
të mbrojtjes së mjedisit dhe shëndetit të njeriut.50 Po ashtu, KMDK-ja duhet të siguroj trajtim 
adekuat të mbeturinave dhe riciklimin e tyre.51 Në vijim janë paraqitur deponitë të cilat janë 
nën menaxhimin e KMDK-së. 

48  Ligji nr. 04 / L-060 për mbeturina
49  Ligji nr. 03/ L- 35 për Mbrojtjen e mjedisit, neni 27 pika 1.3 fq 12-13
50  Ligji Nr. 03/L-043 Për parandalimin dhe kontrollin e integruar të ndotjes, neni 2 dhe 3, fq.2-3
51  Statuti i KMDK, neni 5 fq 2.

Grafiku 5. Deponitë nën menaxhimin e KMDK-së

•Prizren

•Podujevë

•Prishtinë

•Ferizaj

•Gjilan

• Deponinë Sanitare regjionale – Prishtinë (Mirash),
• Deponinë Sanitare regjionale – Gjilan (Velekincë),
• Deponia Sanitare regjionale – Prizren ( Landovicë),
• Deponia Sanitare komunale – Podujevë (Dumnicë),
• Stacioni transferues i mbeturinave – Ferizaj ( Gërlicë).

Kompania për Menaxhimin e Deponive, menaxhon këto deponi:
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KMDK-ja në shtator të vitit 2012, ka paraqitur kërkesën në MMPH për t’u pajisur me leje 
të integruar për deponitë sanitare të cilat janë nën menaxhimin e saj. Në fund të vitit 2012, 
KMDK-së i kthehet aplikacioni nga MMPHI-ja me përgjigjen se aplikacioni i tyre nuk i 
plotëson kushtet e parapara për parandalimin e ndotjes së integruar, në të cilën përgjigje është 
kërkuar implementimi i kërkesave për mbrojtjen e mjedisit. 

Në vitin 2017 MMPHI-ja ka kërkuar nga KMDK-ja të kryej analiza kimike të ujërave 
nëntokësore. Pasi që përgatitja e aplikacionit bazuar në dispozitat ligjore për leje të integruar 
kërkon analiza të hollësishme për gjendjen teknike të katër deponive sanitare dhe qendrës së 
transferit që janë nën menaxhimin e KMDK-së dhe merr kohë të konsiderueshme, MMPHI-ja 
e njofton KMDK-në se deri në marrjen e lejes mjedisore të integruar, mund të operoj dhe kryej 
funksionet e saj në deponitë ekzistuese. Në konsultimet që janë mbajtur në mes të Ministrisë 
dhe KMDK-së gjatë vitit 2013-2014, Stacioni i Transferit në Gërlicë nuk përfshihet në pjesën e 
aplikacionit për leje të integruar të ndotjes, pasi që kapaciteti i pranimit të mbeturinave është 
më i vogël në krahasim me deponitë.

Në kuadër të shqyrtimit të aplikacionit për leje të integruar, në vitin 2013 janë kërkuar edhe 
informata shtesë për implementimin e programit për monitorimin e gjendjes së mjedisit. Kësaj 
kërkese, KMDK-ja i është përgjigjur se në mungesë të mjeteve financiare nuk ka mundësi të 
zbatojë programin e monitorimit.

Në fund të vitit 2017, Komisioni për shqyrtimin e aplikacionit për leje të integruar të ndotjes, 
ka kërkuar që të bëhet monitorimi i vetëm njërit komponent të mjedisit – ujërave nëntokësore- 
konkretisht analizat kimike të ujërave nëntokësore, pasi që konsiderohet si komponent më e 
ndjeshme e mjedisit që mund të shkaktohet nga deponitë. Edhe kësaj kërkese për analizimin e 
ujërave nëntokësore, KMDK-ja është përgjigjur se nuk ka mundësi financiare që ta realizoj. Në 
vitin 2019/2020 në kuadër të studimit të fizibilitetit – Programi II i menaxhimit të mbeturinave 
komunale i financuar nga donatorët, janë bërë analizat e gjendjes së ujërave nëntokësore, 
sipërfaqësore dhe kullimit në Deponinë Sanitare në Prizren, Gjilan, Podujevë, me frekuencë 
dy herë në vit. Ky studim i fizibilitetit i është dërguar Ministrisë në pjesën e dytë të vitit 2020 
ku i është kërkuar që ky studim të përfshihet në aplikimin për leje të integruar të ndotjes, 
mirëpo deri në prill të vitit 2021 nuk ka ndonjë progres në këtë drejtim. 

Sipas këtij studimi të fizibilitetit, duhet të merren këto masa: 

•• Të identifikohet lokacion i ri për deponinë e re sanitare në qarkun e Prishtinës;

•• Zgjerimi i deponisë në Prizren – brenda lokacionit aktual; 

•• Zgjerimi i deponisë në Gjilan – brenda lokacionit aktual; 

•• Deponia e Podujevës – rehabilitim; dhe

•• Stacioni transferues në Ferizaj – përmirësim. 

Pra, KMDK-ja që nga shtatori i vitit 2012 nuk është pajisur me leje të integruar të ndotjes për 
katër Deponitë Saniare të cilat janë nën menaxhimin e saj. Ministria e ka lejuar KMDK-në, që 
të bëjë deponimin e mbeturinave në deponitë ekzistuese edhe pse ende vazhdon që të mos 
ketë leje të integruar të ndotjes. Në deponitë sanitare që janë nën menaxhimin e KMDK-së, 
bëhet deponimi i të gjitha mbeturinave pa asnjë lloj klasifikimi, duke përfshirë këtu edhe 
deponimin/varrosjen e mbetjeve shtazore. Për të pasqyruar më mirë gjendjen e deponive 
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sanitare, që janë nën menaxhimin e KMDK-së, ne kemi bërë vëzhgim fizik të deponisë së 
Mirashit – Prishtinë (shih figurën 9), si dhe qendrës së transferit në Gërlicë – Ferizaj, (shih 
figurën 10).

FIGURA 9. Dëshmi nga vëzhgimi fizik në DS  Mirash – Prishtinë 

FIGURA 10. Dëshmi nga vëzhgimi fizik në ST Gërlicë-Ferizaj.

Pas tetë viteve, nga aplikimi fillestar për leje të integruar të ndotjes, KMDK-ja përmes Programit 
për menaxhim të mbeturinave komunale ka arritur që ta kryejë studimin e fizibilitetit për 
analizat e ujërave nëntokësore, sipërfaqësore dhe kullimit dhe të njëjtën e ka përcjellë te 
MMPHI-ja në tetor të vitit 2020, mirëpo vazhdon të operojë pa leje të integruar për shkak se 
Ministria ende nuk e ka lëshuar një leje të tillë.

Si pasojë e mos krijimit të parakushteve për ndarjen e mbeturinave në burim, mungesës së 
inspektimeve dhe monitorimeve të rregullta nuk mund të identifikohen dhe rregullohen 
faktorët që ndikojnë në ndotjen e mjedisit. 
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4. Konkluzionet
Në Kosovë operojnë numër i madh i bizneseve të cilat gjenerojnë mbeturina të ndryshme. 
Grumbullimi, transportimi dhe deponimi i tyre bëhet pa ndonjë klasifikim. Mungesa e 
klasifikimit të mbeturinave ndikon direkt në shëndetin e qytetarëve pasi që ato kontaminojnë 
tokën dhe ujin. 

MMPHI-ja ende nuk ka arritur të kompletoj bazën ligjore dhe të gjithë udhëzuesit për 
menaxhimin e mbeturinave për të siguruar se ato janë duke u trajtuar dhe deponuar në 
mënyrën e duhur. MMPHI-ja nuk ka marr iniciativë për kompletimin e tërë bazës ligjore duke 
ndikuar që mbeturinat të mos trajtohen sipas rrezikut të tyre. 

MMPHI-ja, komuna e Ferizajt dhe e Fushë Kosovës kanë hartuar plane afatgjate për ndarjen 
e mbeturinave lidhur me investimet në impiante, makineri për grumbullimin dhe bartjen e 
mbeturinave si dhe kontejner, mirëpo ato nuk kanë bërë asnjë vlerësim të realizimit të tyre 
dhe rezultateve të arritura. 

Më tutje, edhe pse janë investuar mbi 10 milion euro në impiante ato vazhdojnë të jenë 
jofunksionale ku përveç amortizimit të tyre, mbeturinat vazhdojnë të përfundojnë në deponi 
pa ndonjë kontroll mbi përmbajtjen e tyre se sa mund të jenë të rrezikshme për mjedis dhe ujë. 

AMMK-ja dhe Inspektorati në MMPHI, por edhe inspektoratet në komunën e Ferizajt 
dhe të Fushë Kosovës nuk kanë bërë inspektime dhe monitorim të rregullt të kompanive 
grumbulluese, transportuese dhe të deponive. Edhe raportet vjetore të inspektimeve si dhe 
procesverbalet e bëra gjatë inspektimit nuk përmbajnë informata se a po bëhet klasifikimi i 
mbeturinave komerciale sipas kritereve, që nga krijimi në burim, grumbullimi, transportimi 
dhe deponimi i tyre. Po ashtu, MMPHI-ja, nuk ka ofruar dëshmi për mënyrën e monitorimit 
dhe menaxhimit të qeseve plastike në treg të cilat kanë përdorim të lart në vend. Njëkohësisht, 
kur ato përfundojnë si mbeturina nuk mund të dihet nëse përmbajnë karakteristikat që mund 
të degradohen lehtë apo kanë qëndrueshmëri të gjatë. MMPHI-ja nuk ka njohuri nëse qeset 
e plastikës që janë në treg plotësojnë kriteret e parapara në UA, përderisa në vendet e BE-së 
kanë hartuar strategji për reduktimin e qeseve plastike për një përdorim. 

KMDK-ja dhe Ministria nuk kanë zhvilluar aktivitete të mjaftueshme për të përfunduar 
procesin e pajisjeve me leje të integruar të ndotjes. Mos pajisja me leje tregon se deponitë nuk 
i plotësojnë të gjitha kushtet për operim. Përveç kushteve bazë për lejen e deponive, KMDK-ja 
nuk bënë as deponimin e mbeturinave sipas klasifikimit të tyre, p.sh. deponon/varros mbetjet 
shtazore në një vend me të tjerat.

Mos krijimi i të gjitha parakushteve të duhura, infrastrukturës jo adekuaete dhe mungesa e 
hartimit të të gjitha politikave dhe udhëzuesve për menaxhimin e mbeturinave ka rezultuar 
me mos klasifikimin e duhur të mbeturinave komerciale që ka për pasojë ka mos trajtimin e 
duhur të mbeturinave brenda deponive. Përveç parakushteve, mungesa e monitorimit dhe 
inspektimeve të rregullta në të gjitha nivelet është tjetër shkaktar i gjendjes së krijuar me 
mbeturinat komerciale dhe mos klasifikimin e tyre. Andaj grumbullimi, transportimi dhe 
deponimi i mbeturinave nuk është duke i plotësuar kushtet e parapara për parandalimin e 
ndotjes së ambientit duke mos qenë as në pajtim me direktivat e BE lidhur me mbeturinat 
komerciale. Për pasojë nuk e kemi një mjedis të pastër dhe të sigurt dhe kjo rrezikon shëndetin 
e popullatës në përgjithësi.
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5. Rekomandimet
Ky kapitull përfshinë rekomandimet e Zyrës Kombëtare të Auditimit. Për t’i menaxhuar 
mbeturinat komerciale në përputhje me praktikat e BE-së dhe për të siguruar ambient të 
pastër, institucionet përgjegjëse duhet t’i zbatojnë me prioritet rekomandimet në vijim:

Ministrinë e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës:

1. Të ndërmarr veprime për të hartuar të gjitha udhëzimet dhe procedurat e nevojshme për 
menaxhimin e të gjitha mbeturinave që gjenerohen nga bizneset, me qëllim të sigurimit të një 
procesi të mirëfilltë të trajtimit të mbeturinave duke filluar nga grumbullimi, transportimi, 
deponimi apo riciklimi i tyre;

2. Të monitorojë mënyrën e menaxhimit të mbeturinave duke hartuar një plan vjetor të monitorimit 
që të ketë pasqyrë të rregullt për gjendjen e deponive për të ndërmarr masa me kohë në ruajtjen 
e mjedisit. 

3. Të bëjë monitorimin për mënyrën e përdorimit të qeseve të plastikës dhe njëkohësisht të hartoj 
strategji dhe plan veprimi për reduktimin e tyre me qëllim të mbrojtjes së mjedisit;

4. Të shqyrtojë me prioritet aplikacionin e KMDK-së për leje të integruar, për të vlerësuar nëse 
deponitë të cilat janë nën menaxhimin e saj i plotësojnë kushtet dhe kriteret për tu pajisur me 
një leje të tillë, në mënyrë që të mos lejohet operimi i deponive të pa licencuara;

Ministrinë e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës dhe Agjencinë e Ushqimit 
dhe Veterinarisë:

1. Të ndërmarrin veprime adekuate për të siguruar funksionalizimin, dhe monitorimin e përdorimit 
të impianteve që do të shërbejnë për trajtimin e mbeturinave, sipas kategorizimit dhe 

2. Në bashkëpunim me komunat të ndërmarrin hapa adekuat që të sigurojnë se të gjitha kompanitë 
që merren me grumbullimin e mbetjeve shtazore, t`i ndajnë dhe t`i dërgojnë këto mbetje në 
impiante adekuate, për të ulur rrezikun e ndotjes së mjedisit. 

Ministrinë e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës, Komunën e Ferizajt dhe 
Fushë Kosovës dhe KRM-të “Pastrimi” dhe “Pastërtia”:

1. Të sigurojnë se planet afatgjata janë të mbështetura me plane operative përmes të cilave sigurohet 
realizimi dhe monitorimi i objektivave të parapara, me qëllim të përmirësimit të gjendjes aktuale 
të ndarjes së mbeturinave;

2. MMPHI-ja dhe komunat të hartojnë plane të punës të cilat aprovohen nga hierarkia përgjegjëse 
, si dhe raporte vjetore të plota të inspektimit për t’i identifikuar dobësitë në menaxhimin e 
mbeturinave komerciale. 
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3. MMPHI-ja, Komunat dhe KRM-të duhet të sigurojnë infrastrukturën e nevojshme për 
menaxhimin e mbeturinave, duke filluar nga ndarja e tyre në burim, grumbullimi, transportimi 
si dhe deponimi apo riciklimi/ripërpunimi. 

Kompaninë për Menaxhimin e Mbeturinave në Kosovë:

1. KMDK-ja duhet të krijojë infrastrukturën e nevojshme që deponimi/varrosja e mbetjeve shtazore 
si dhe mbeturinave tjera që kanë ndikim në ndotjen e tokës, ujit dhe ajrit, të bëhet në mënyrën 
e duhur. 
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Shtojca 1. Fushëveprimi, metodologjia, kriteret e 
auditimit dhe përshkrimi i sistemit

Fushëveprimi i auditimit 

Për të kuptuar se si është duke u menaxhuar sistemi i mbeturinave, ekipi auditues do të 
ekzaminoj disa nivele të institucioneve të përfshira në këtë proces. 

Së pari, subjekt auditues është MMPHI-ja për shkak të përgjegjësisë për hartimin e politikave 
për mbrojtjen e mjedisit, strategjisë dhe planit për zbatimin e saj, që ka një rëndësi të veçantë 
në reduktimin e dëmeve të shkaktuara në mjedis. Në kuadër të MMPHI-së, do të auditohet 
Agjencia e Mbrojtjes së Mjedisit e cila së bashku me MMPHI-n bëjnë monitorimin e mënyrës 
së menaxhimit të mbeturinave nga KRM-të. Pjesë e auditimit do të jetë edhe Inspektorati i 
Mjedisit që funksionon në kuadër të MMPHI-së dhe bënë inspektimin e KRM-ve dhe deponive 
për mbeturina. 

Është audituar KRM “Pastërtia” dhe komuna e Ferizajt si pjesë e regjionit ku vepron kompania 
si subjekt i këtij auditimi, KRM “Pastrimi” dhe komuna e Fushë Kosovës që po ashtu është 
në kuadër regjionit në të cilin vepron kompania. Kompanitë Regjionale të Mbeturinave janë 
zgjedhur duke marr parasysh madhësinë e tyre, kurse komunat ku veprojnë këto komani 
janë përzgjedhur në mënyrë të rastësishme. KRM “Pastrimi” ka shtrirje në shtatë komuna 
kurse KRM “Pastërtia” në tri komuna. Komunat në nivel lokal kanë përgjegjësi në hartimin 
e planeve afatgjata të mbrojtjes së mjedisit, hartimin e politikave si dhe inspektimet për të 
siguruar mbrojtje të mjedisit. Pjesë e këtij auditimi për mbetje shtazore është Agjencia e 
Ushqimit dhe Veterinarisë (AUV). 

Kompania e Menaxhimit të Deponive në Kosovë (KMDK) është përzgjedhur për auditim pasi 
që është zbatuese e politikave në nivel qendror dhe lokal dhe është vlerësuar nëse mbeturinat 
komerciale kategorizohen dhe klasifikohen nga burimi, transporti dhe deponimi i tyre.. 
Në këtë auditim nuk janë përfshirë deponitë ilegale pas që ky auditim ka mbuluar pjesën e 
deponive të menaxhuara nga ndërmarrjet publike me fokus mbeturinat komerciale. 

Ky auditim mbulon vitet 2019 dhe 2020. Për çështje raportimi është përfshirë edhe tremujori 
i parë i vitit 2021.

Metodologjia e auditimit

Metodat e përdorura në këtë auditim përfshijnë dëshmitë fizike, verbale, të dokumentuara 
dhe analitike për t’iu përgjigjur pyetjeve specifike nëse sistemi i menaxhimit të mbeturinave 
komerciale është duke funksionuar mirë. Metodologjia e përdorur në këtë auditim është si në 
vijim:

•• Analizimi i kornizës përkatëse ligjore për adresimin e çështjeve të menaxhimit të mbeturinave 
komerciale dhe vlerësimi i nivelit të zbatimit të saj nga institucionet përgjegjëse në vend. Po 
ashtu to do të analizohet përgjegjësia e mekanizmave monitorues institucional për mbikëqyrjen 
e zbatimit të politikave;
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•• Analizimi i raporteve dhe dokumenteve relevante të MMPHI-së, komunave dhe KRM-ve, 
sidomos të atyre që ndërlidhen me aktivitetet e zhvilluara për menaxhimin e mbeturinave 
komerciale;

•• Intervistimi i zyrtarëve përgjegjës në MMPHI (dhe agjencive ekzekutive në kuadër të 
ministrisë) lidhur me hartimin e politikave që kanë ndikim në ruajtjen e mjedisit, krijimin 
e mekanizmave institucional për implementimin e këtyre politikave, analizimin e masave të 
ndërmarra që kanë ndikim në uljen e ndotjes së ujit dhe ajrit si dhe krijimin e mekanizmave 
për mbikëqyrjen e efikasitetit dhe efektivitetit të këtyre masave; 

•• Intervistimi i zyrtarëve përgjegjës në komuna lidhur me hartimin e udhëzimeve, planeve, 
monitorimin dhe inspektimin e KRM-ve dhe deponive për mbeturina; 

•• Intervistimi i zyrtarëve përgjegjës në KRM-të në Ferizaj dhe Fushë Kosovë lidhur me hartimin 
e planeve dhe zbatimin e tyre; dhe

•• Analizimi i dokumenteve relevante në KRM-të lidhur me mënyrën e ndarjes dhe klasifikimit 
të mbeturinave.

Po ashtu, është bërë vëzhgimi fizik i disa bizneseve për të parë se si bëhet hedhja dhe 
klasifikimi i mbeturinave. Vizita është bërë edhe në deponi rajonale për të kuptuar se si është 
duke u menaxhuar mënyra e ndarjes së mbeturinave dhe kritereve të përdorura me qëllim të 
mbrojtjes së ujërave dhe mjedisit.
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Përshkrimi i fushës së auditimit

Përgjegjësia për administrimin dhe menaxhimin e mbeturinave komerciale është e ndarë në 
mes të MMPHI-së, komunave dhe Kompanive Regjionale të Mbeturinave (KRM). Ministria 
përfaqëson nivelin qendror, nivelin lokal e përfaqëson secila komunë për territorin e saj, 
ndërsa KRM-të bëjnë grumbullimin e mbeturinave. Diagrami në vijim paraqet përgjegjësitë 
dhe obligimet e secilës palë në administrimin dhe menaxhimin e mbeturinave:

Figura 11. Roli dhe përgjegjësitë e palëve të përfshira në proces.

MMPHI

KOMUNA

KOMPANITË
REGJIONALE TË
MBETURINAVE

KOMPANITË
PËR MENAXHIMIN
E DEPONIVE TË

KOSOVËS

Departamenti për mbrojtjen e mjedisit dhe ujërave
• Nxjerr aktet ligjore;
• Harton strategjinë për menaxhimin e mbeturinave;
• Harton planin e veprimit për menaxhimin e mbeturinave;
• Lëshon licenca pë menaxhimin e mbeturinave;

Inspektorati
• Inspekton menaxhimin e mbeturinave në përputhje me aktet ligjore.

Agjencia për mbrojtjen e mjedisit
• Krijon bazën e shënimeve dhe sistemin informativ për menaxhimin e mbeturinave;
• Harton raporte për menaxhimin e mbeturinave;

• Harton planin komunal për menaxhimin e mbeturinave;
• Harton raportin vjetor për menaxhimin e mbeturinave dhe e dorëzon në Ministri, 
deri më 31 mars të vitit vijues;
• Përzgjedh personat e licencuar për mbledhjen, grumbulllimin, magazinimin 
dhe transporti embeturinave: inerte, komunale, komerciale, të vëllimshme, dhe
mbeturinat nga ndërtimet dhe demolimet e objekteve ndërtimore brenda territorit 
të tyre;
• Përcakton tarifat dhe mënyrën e inkasimit;
• Themelon Njësinë për menaxhimin e mbeturinave kuadër të Drejtorisë së 
Shërbimeve Publike;
• Zgjedh dhe cakton vendet e pikave grumbulluese të mbeturinave;
• Përcakton orarin dhe dinamikën e mbledhjes së mbeturinave;

• Bëjnë grumbullimin dhe bartjen e mbeturinave;
• Hartojnë planin operativ, i cili përcakton kohën dhe mënyrën e ushtrimit të 
aktiviteteve të pastrimit që duhet të jetë në perputhje me planin komunal.

• Përgjegjëse për Menaxhimin e Deponive të Mbeturinave në Kosovë;
• Operon dhe menaxhon këto deponi:
   ▪Deponinë Sanitare regjionale - Prishtinë (Mirash),
   ▪Deponinë Sanitare regjionale - Gjilan (Velekincë),
   ▪Deponinë Sanitare regjionale - Prizren (Landovicë),
   ▪Deponinë Sanitare regjionale - Podujevë (Dumnicë),
   ▪Stacioni transferues i mbeturinave - Ferizaj (Gërlicë).
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MMPHI-ja ka përgjegjësinë në hartimin e politikave, standardeve për mbrojtjen e mjedisit 
si dhe monitorimin e zbatimit të tyre. Në kuadër të MMPHI-së është Njësia për Politika dhe 
Monitorimin e NP-ve qëllimi i së cilës është të ndihmoj Qeverinë në ushtrimin e përgjegjësive. 
Ndërsa, Qeveria është e obliguar që së paku një herë në vit të raportoj në Kuvend për 
performancën e NP-ve. KRM-të raportojnë tek MMPHI-ja për menaxhimin e mbeturinave 
dhe investimeve kapitale që u jepet në formë të subvencioneve nga Qeveria.

Ligji për Vetëqeverisjen Lokale përcakton që komunat kanë kompetencë të plotë dhe 
ekskluzive në ofrimin e shërbimeve cilësore për të gjithë qytetarët përfshirë edhe menaxhimin 
e mbeturinave. Është përgjegjësi e komunave të sigurojnë që mbeturinat mblidhen dhe 
deponohen si duhet. Në harmoni me planin nacional për menaxhimin e mbeturinave, komuna 
duhet të sigurojë hartimin dhe zbatimin e planit lokal, në të cilin përcaktohen objektivat 
afatshkurtra, si dhe për parashikimin e buxhetit të ndarë për menaxhimin më të mirë dhe më 
efikas të sektorit të mbeturinave. Mbikëqyrja dhe kontrolli i administrimit të mbeturinave 
bëhet përmes inspektoratit komunal mjedisor.

Sipas Ligjit të Ndërmarrjeve Publike, KRM-të janë të organizuara si shoqëri aksionare, me 
aksionar komunat përkatëse sipas pasurive të ndara. Të drejtat e aksionarit ushtrohen nga 
Komisioni Komunal i Aksionarëve (KKA) për secilën komunë. KKA-ja përbëhet nga një anëtar 
i emëruar nga Kryetari i Komunës dhe dy anëtarë të tjerë të emëruar nga Kuvendi Komunal. 
Komisioni i Komunal i Aksionarëve ka rol mbikëqyrës se si drejtohet dhe menaxhohet 
kompania dhe për këtë raporton një herë në vit në Kuvendin Komunal. 

Aktivitetet e kompanisë i menaxhon Kryeshefi Ekzekutiv, i cili ka përgjegjësinë për të siguruar 
funksionimin e kontrolleve të brendshme dhe raporton rregullisht para Bordit të Drejtorëve. 
Menaxhmenti i KRM-ve i raporton Bordit të Drejtorëve (BD), ndërsa ky i fundit i raporton 
Komisionit Komunal të Aksionarëve (KKA). Roli i Bordit është përgatitja dhe miratimi i 
strategjisë afatgjate dhe planit të investimeve financiare të kompanisë. 
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Shtojca 2: Letër Konfirmimet
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