
Në bazë të nenit 19 nga Ligji për Ndërmarje Publike ( G.z. 38/96, 40/2003) dhe në bazë 

të nenit 15 nga Statuti i NPK Saraj, Këshilli drejtues i NPK Saraj në mbledhjen e mbajtur 

me datën 28.01.2018 sjell: 

 

 

V E N D I M  

Për miratimin e Programës për grumbullimin, transportin e mbeturinave  të ngurta  

dhe mbeturinave teknologjike në teritorin e Komunës së Sarajit për vitin 2018 

 

 

Neni 1 

 

Këshilli Drejtues I NPK Saraj, miraton Programën për grumbullimin, transportim të 

mbeturinave, të ngurta dhe mbeturinave teknologjike në teritorin e Komunës së Sarajit 

për vitin 2018, e propozuar nga U.D. Arsim Rustemi. 

 

 

Neni 2  

 

Programa për grumbullimin, transportim të mbeturinave të ngurta dhe mbeturinave 

teknologjike në teritorin e Komunës së Sarajit për vitin 2018, është një pjesë përbërëse e 

këtij Vendimi. 

 

Neni 3 

 

Ky vendim hynë në fuqi nga dita e sjelljes. 

 

 

Neni 4 

 

Programa hynë në fuqi nga dita e dhënies pëlqim nga Këshilli I Komunës së Sarajit dhe 

shpalljen në Fletoren zyrtare të Komunës së Sarajit. 

 

Neni 5 

 

Mostër nga ky Vendim do të dorëzohet tek  

- Këshilli I Komunë së Sarajit  

- Arhiva e Komunës së Sarajit   

- Arhiva e NPK Saraj. 

 

 

 

Saraj 28.01.2018                                                                                 NPK Saraj  

                                                                                                                  Kryetar i K.d 

                                                                                                               Z. Xhevit Demiri  

 



 

P R O G R A M 

 

 për grumbullim, transportim të mbeturinave të forta, të ngurta dhe 

mbeturinave teknologjike në teritorin e Komunës së Sarajit  

për vitin 2017 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Saraj,viti 2017 

Ndërmarja publike komunale ,, Saraj’’- Komuna e Sarajit  

 

 

 

 

 

 



Në bazë të dispozitave të Ligjit për menaxhimin e mbeturinave ( ,,Gazeta zyrtare e RM’’ 

nr.68/04, 71/04, 107/07, 102/08, 143/08 dhe 124/10), Ligji për mjedisin jetësor (,,Gazeta 

zyrtare e RM’’ nr. 53/05,81/05,24/07,159/08,83/09,48/10 dhe 124/10), Ligji për 

veprimtaritë komunale ( ,, Gazeta zyrtare e RM’’45/97,23/99,45/02,16/04 dhe 5/09) dhe 

Vendimi për rend komunal në Komunën e Sarajit, Këshilli Drejtues i Ndërmarjes Publike 

Komunale ,, Saraj’’ në mbledhjen e mbajtur më 22.12.2017 sjell: 

 

 

  P R O G R A M 

 

 për grumbullim, transportim të mbeturinave  të ngurta dhe mbeturinave 

teknologjike në teritorin e Komunës së Sarajit  

për vitin 2017 

 
 

 

 

I. HYRJE  

 

Tek qytetarët e komunës së Sarajit ekziston  një vetëdije e lartë ekologjike   ku dhe 

ata janë më pak tolerant ndaj ndotjes nga mbeturinat.Mbikëqyrja e  inspektimit efikas dhe 

dënimet  mandatore detyrojnë qytetarët e papërgjegjshëm të respektojë rregullat për 

mbeturinat e ngurta në dobi të komunitetit. Ndërmarja Publike Komunale ,,Saraj’’është 

mirë e organizuar, ku  stafi profesional vazhdimisht përmirëson sistemin për menaxhim 

me mbeturinat dhe NPK ,, Saraj’’  ka logjistikë të mirë në mbledhjen e mbeturinave dhe 

bashkëpunim të mirë me shfrytëzuesit e shërbimeve. Me trajtim efikas të mbeturinave të 

ngurta komunale qytetarët e Komunës së Sarajit janë një hap përpara realizimit të së 

drejtës për mjedis të shëndetshëm. 

Planet e ardhshme janë të drejtuar drejt nxitjes dhe mbrojtjes së mjedisit, duke futur 

plane teknike dhe teknologji të reja në menaxhimin e mbeturinave, trajtim i të njejtit 

nëpërmjet shfrytëzimit të mbeturinave si materiale te perpunuara te mesme dhe 

karburantit te energjise,zvoglim te sasise në dhënjen e mbeturinave ,trajtim 

adekuat,ngritjen e vetedijes publike per rendesine e këtij problemi, të dhënat e 

monitorimit dhe per te reduktuar dhe eliminuar ndikimin e demshem te ketij lloji te 

mbeturinave në mjedis. 

Në përgaditjen e këtij programi NPK ‘’Saraj’’ synon përmbushjen e disa objektivave 

strategjike dhe atë: 

- Zbatimin e legjislacionit ( Ligji per menaxhimin e mbeturinave dhe Ligji per 

mjedisin jetësor) 

- Përmirsimin i operacioneve punuese, duke futur teknologji te reja dhe teknika në 

punë. 

- Zgjerimin e veprimtarisë në të gjithë teritorin e Komunës së Sarajit 

 

 

 



Ne menyre që të përmbush objektivat themelore të Ligjit për menaxhimin e 

mbeturinave, Ndërmarja do te ndërmarre aktivitet qe synojnë: 

- Shmangjen / zvoglim në sasine e mbeturinave te gjeneruara  

- shfrytezimi i  komponimeve te perdorshem nga mbeturinat 

- zhvillim te qendrueshem dhe per te parandaluar efektet negative te mbeturinave 

ne mjedis dhe ne interes te mbrojtjes se shendetit publik. 

Gjithashtu synon që në përmbushjen e këtyre qëllimeve  të sigurojë dhe të respektojë 

parimin bazë: krijuesi i  mbeturinave është përgjegjës për mbeturinat e tij të krijuara në 

drejtim të përzgjedhjes së tij, zvogëlim të tij , ndikim negativ në mjedis me kujdes të 

vecantë trajtim nga njëra anë. Në këtë mënyrë Ndërmaraj Publike Komunale ‘’Saraj’’ si 

ofruesi i shërbimit do të aplikoj parimet: universalitetet të shërbimit, jo-diskriminim, 

qëndrueshmëri të shërbimit, cilësi, transparencës, shumë e pranuar ekonomike dhe 

mbulim te plotë të teritorit  ku kryhet  shërbimi, në anën tjetër. 

        E nevojshme do të jetë që të fillohet me zgjedhjen primar të mbeturinave komunale 

dhe trajtimin e materialeve të papërpunuara dytësore.  
       Duke respektuar principin / parimin - ndotësi paguan, menaxhimi i integruar i 

mbeturinave është shfaqur si një imperativ dhe Komuna duhet të ketë njohuri në shumën 

e përgjithshme të mbeturinave të krijuara dhe trajtimin e tyre, ku Ndërmarja Publike 

Komunale  ,,Saraji,, është vetëm një nga subjektet për të përmirësuar cilësinë e jetës  në 

mjedisin urban. 

 

II. SEKSIONI I PËRGJITHSHËM 

 

       Me këtë program është vendosur  dhe planifikuar mënyra dhe ritmi i mbledhjes dhe 

transportimit të mbeturinave të ngurta komunale nga familjet e zonave të Komunës  së 

Sarajit, mënyra e  përzgjedhjes primare të mbeturinave komunale, metoda e asgjësimit - 

deponimit të mbeturinave, disa aktivitete të tjera dhe aktivitetet e NPK Saraj, organizim  

– pajisje teknike dhe forma e  financimit. 

      Ky program është në përputhje me ligjet dhe aktet nënligjore dhe atë: Ligji për 

menaxhimin e mbeturinave, Ligji per mjedisin jetësor, Ligjin  për veprimtari komunale 

dhe vendimi për rend komunal në komunën e Sarajit. 

       Gjatë vendosjes së komprioritetit në menaxhimin e mbeturinave dhe llojeve tjera, 

NPK Saraj do të udhëhiqet ne bazë te parimeve: prioritet në menaxhimin e mbeturinave, 

mbrojtjen e mjedisit, kujdesi, afërsia, universalitetit të parimit të shërbimit që ndotësi 

paguan. 

       Ky program mbulon të gjitha pjesët dhe vendbanimet nga territori i komunës së 

Sarajit, ku dimensionimi i nivelit të shërbimit  dhe dinamika e ekzekutimit të tij paraqesin 

rrumbullaksimin lidhur me respektimin e zakoneve të jetesë urbane, sociale dhe kulturore 

të popullsisë. Në varësi nga numri dhe lloji i kontejnerëve për deponim të përkohshëm të 

mbeturinave dhe respektimin e mësipërm të ligjeve dhe nevojave, është vërtetuar  

dinamika e tubimit dhe transportimit që është vetëm në interes të plotësimit të nevojave të 

qytetarëve, dmth të shërbimit përdorues. 

        Mbeturinat e mbledhura  si nga familjet dhe nga subjektet dhe mbeturinat e 

mbledhura nga  tokat publike, me makina të posaçme të përshtatura për këtë qëllim janë 

te transportuara dhe të depozituara në deponinë sanitare – Drislla. 

 

 



III.   PJESA OPERUESE 

 

Programi përfshin një koleksion të organizuar për transportimin e mbeturinave 

komunale në një mjedis urban brenda legjislacionit i cili ka një ndikim të drejtpërdrejtë 

në ruajtjen e mjedisit, shikuar në aspektin e   rëndësisë sanitare dhe ekologjike. 

Dinamika e mbledhjes dhe transportimit të mbeturinave të ngurta komunale në zonën 

e komunës së Sarajit përcaktuar në varësi të: 

- dendësisë së popullsisë 

- sasis së mbeturinave komunale 

- strukturës së mbeturinave komunale 

- karakteristikatve dhe shprehive e qytetarëve sociale, kulturore etj 

- infrastrukturën-kushtet trafike   

- llojin dhe numrin e kontejnerëve për mbeturina. 

 

Në vazhdim vijon: 

SHQYRTIMI  

Në dinamikën  e përcaktuar në seksionet për grumbullimin e mbeturinave të ngurta                                                                       

komunale dhe industriale 

 

Numër 

rendor 

Vendbanimi  Seksioni Dita e 

mbledhjes 

Koha e 

Mbledhjes 

Dinamikë 

(javë) 

1 Saraj  rr.20 E hënë-E ejte 07-15 2 

2 Saraj rr. 3  E hënë-E ejte 07-15 2 

3 Saraj  rr.5 E hënë-E ejte 07-15 2 

4 Saraj rr.12 E hënë-E ejte  07-15 2 

5 Saraj  rr. 17 E hënë-E ejte  07-15 2 

6 Gllumov rr.1 E Premte 07-15 1 

7 Kondov rr.1 E Marte 07-15 2 

8 Matkë rr.1 E hënë 07-15 1 

9 Arnaqi e 

P.,Arnaqi e 

Eperme 

      Rr 1 

       Rr 2 

E premte 07-15 2 

10 Rashe rr.1 E martë 07-15 2 

11 Saraj -Lubi rr.8 E martë- E 

premte 

07-15 2 

12 Saraj rr.6  E premte 07-15 2 

13 Lubin i 

poshtëm 

rr.1  E premte 07-15.30 2 

14 Shishov rr.1 E mërkurë 07-15.30 1 

15 Gërcec rr.1 E mërkurë 07-15.30 1 

16 Krushopek rr.1 E mërkurë 07-15.30 1 

17 Llokë rr.1 E mërkurë 07-15.30 1 

18 Lubini i 

Epërm 

rr.1 E ejte 07-15.30 1 

19 Shkollat rr.1 E premte 07-15.30 1 

 



       Në bazë të të dhënave përfundimtare nga departamentet përkatëse, me organizim të 

heqjes  së mbeturinave përmes një sistemi të eksportit përfshin rreth 3200 përdorues 

individual (familjet dhe shtëpitë për fundjavë) 

 

       Përveç nga përdoruesit individual – shtëpiak, NPK ,,Saraj’’  kryen shërbime për 

personat juridikë (institucionet, ndërmarrjet, mjeshtrive, dyqanet, restorantet dhe objektet 

tregtare, etj) që ndodhen brenda territorit të komunës së Sarajit, të cilët  mbeturinat 

komunale i predispoziocionojnë në kontenierë të përhershëm për akomodimin e tyre të 

përkohshme (kazanë nga 120 litra dhe 240 litra, kontenierë me një vëllim prej 1.1 m3). 

      Mbeturinat nga familjet rregullisht lartësojnë standartin e kontejnerëve të 

përshtatshëm të veçanta për grumbullimin e mbeturinave - enë plastike prej 120 litra, me 

të cilat furnizohen më shumë se 40,00% e familje në territorin e komunës së Sarajit, ku 

krijuesit e mbeturinave i bartin ato në vendin përkatës për to, në ditët dhe kushtet e 

përcaktuara për heqjen e mbeturinave. 

     Mbeturinat e ngurta komunale të mbledhura  transportohen  dhe depozitoen në 

deponin sanitare për mbeturina komunale - Drislla. Sipas përvojës së kaluar, gjatë vitit 

2017 pritet dhe planifikohet që nga ana e konsumatorëve individual - familjet në territorin 

e Komunës së Sarajit të mblidhen dhe të transportohen në deponinë Drislla  mbeturina të 

ngurta komunale në një sasi vjetore prej 2,500 ton. Nga personat juridik planifikohet të 

mblidhet rreth 500 ton në vjet mbeturina komunale të ngurta. 

Përveç aktiviteteve operative (grumbullimi dhe transportimin e mbeturinave 

komunale të ngurta) Ndërmarja Publike Komunale ,,Saraj’’ kryen dhe  disa veprime të 

tjera dhe aktivitete që synojnë përmirësimin e cilësisë së jetesës urbane në mjedisin 

jetësor.Njëra nga këto aktivitete përfaqëson dhe pastrimin e rrjeteve të kanalizimit. 

Për grumbullimin funksional dhe transportimin e mbeturinave të ngurta komunale nga 

territori i komunës së Sarajit cdo ditë do të angazhohemi në numrin e nevojshëm të 

makinave plotësisht për mbledhjen e mbeturinave të ngurta komunale, vendosur në bazë 

të dinamikës. Për këtë qëllim  mbledhja dhe transportimi i mbeturinave komunale kryhet 

nga makina speciale, me enë të përshtatura për vendosje. 

 

Në vazhdim vijon: 

Rishikimi organizativ i pajisjeve teknike të NPK  ,,Saraji,, Në fakt përmbledhja 

tabelore e mjeteve të veçanta për grumbullimin dhe transportimin e mbeturinave të ngurta 

komunale dhe kryerjen e aktivitete të tjera shtesë ( pastrimi kanalizimeve - përdorim i 

makinave nga  Ndërmarja Publike Ujësjellësi dhe Kanalizimi - Shkup) 

Numër 

rendor 

Lloji Marka Tip Copë Mosha 

mesatare 

(vjet) 

1. Kamion 

 

Mercedes  2 15 v. 

2. Kamion  iveko  1 8 v. 

 

       Edhe një herë  theksojmë situatën alarmante me gjendjen momentale të Ndërmarjes, 

e cila ende nuk është mbuluar  për shkak të mungesës së fondeve për një kohë të gjatë, ku 

tregon dhe mosha mesatare e mjeteve në dispozicion të NPK Saraj. Gjegjësisht  në vitet e 

fundit ndërmarja është përballur me mungesën kronike të mjeteve të veçanta për 



grumbullimin dhe transportimin e mbeturinave të ngurta komunale, e cila është detyruar 

të mare me qira  automjete të posaçme për grumbullimin dhe transportimin e mbeturinave 

të ngurta komunale për zhvillimin normal të aktiviteteve të biznesit aktual. 

      Defektet dhe riparimet për automjete janë të zakonshme ku për këto qëllime 

harxhohet një shumë e madhe parash. Për shkak të kësaj, kështu që në të ardhmen për të 

lejuar funksionimin normal dhe zhvillimin e punës në mbledhjen dhe transportimin e 

mbeturinave komunale dhe për të zvogëluar sasinë e saj, do të jetë e nevojshme të marrë: 

     . Një automjet të posacshëm  për mbledhjen dhe transportimin e mbeturinave me  

ngarkesë mbi 10 ton. 

      Ne vazhdim vijon: 

Rishikimi i burimeve të nevojshme për kryerjen e punëve (puna). Në funksion të 

kryerjes së aktiviteteve themelore (grumbullimi dhe transportimi i mbeturinave 

komunalem) në pasqyrë e mëposhtme tregon operatorët e kërkuara që do të jenë 

përgjegjës për zbatimin e suksesshëm të programit në vitin 2018: 

 

- 1 udhëheqës 

- 3 administrator / e 

- 3 shoferët e automjeteve të veçanta 

- 8 punëtorë për të marrë mbeturinave 

- 3 punëtorë shtesë 

 

Aktivitetet e planifikuara për fillimin e përzgjedhjes dhe trajtimin e materialit të 

mesëm. 

Përzgjedhja e  komponentëve të nevojshme të mbeturinave komunale në vend të 

krijimit të tyre në mënyrë të konsiderueshme kontribuon në cilësinë e jetesës urbane, 

duke e zvogëluar shumën  e përgjithshme të mbeturinave, sjell përfitime ekonomike  

financiare dhe shton vetëdijen dhe përgjegjësite e  krijuesit dhe ofruesit te shërbimeve. 

Për këto arsye, ajo është në përputhje me mundësitë objektive për të filluar me  

realizimin e mbledhjes së mbeturinave selektiv, me theks të veçantë në ndarjen e 

amballazhës PET paketimime, plastikë, letër / karton dhe kanaçe. Në përputhje me 

eksperiencën ndërkombëtare, koncept themelor i këtij lloji te përzgjedhjes është për të 

ndarë komponentet e përdorshëm të mbeturinave komunale në vend ku  krijohen ato, 

përkatësisht të vijmë në situatë ku të ndahen komponentët e thatë nga ato të lagësht të 

mbeturinave. Për realizimin e këtyre aktiviteteve të planifikuara do të jetë e nevojshme të 

rritet ndërgjegjësimi i publikut dhe përgjegjësitë e çdo subjekti të mbeturinave, për të 

krijuar një sistem të mbledhjes së mbeturinave dhe trajtim selektiv të organizuar, për të 

bërë strukturën financiare, Programi dhe plani i veprimit për sigurimin e kontejnerëve  

shtesë (koshat) për ruajtjen e përkohshme të mbeturinave, si dhe për forcimin e kontrollit 

dhe përgjegjsisë të të gjitha subjekteve nga krijimi deri në asgjësimin e trajtimit të 

mbeturinave (arsim, ndërgjegjësimi i publikut, organet e inspektimit, sistemi i 

stimulimeve/gjoba etj) 

Propozues: 

U.D.Drejtor i NPK SARAJ 

                                                                                                                 Arsim Rustemi                                        


