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Parathënie 

Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) publikon rezultatet e Anketës 

së Mbeturinave të Trajtuara (AMT) për vitin referues 2020, si anketë e 

rregullt vjetore. Qëllimi i këtij hulumtimi është që të sigurohen të dhëna 

të qëndrueshme statistikore për sektorin e mbeturinave në Kosovë.    

Rezultatet e paraqitura në këtë publikim ofrojnë burim të rëndësishëm 

statistikor të gjendjes aktuale të këtij sektori. Metodologjia e përdorur për 

realizimin e anketës së lartpërmendur është në  përputhje me Ligjin për 

Mbeturinat në Kosovë (Nr. 02/L-30 dhe Nr.04/L-60), si dhe me  

rregulloret dhe rekomandimet e BE-së. 

Publikimin e përgatitën: 

Bajrush Qevani, Drejtori i DSBM-së   

Haki Kurti, Shef i Divizionit të Statistikave të Mjedisit 

Flutura Shosholli, Zyrtare e Statistikave të Mjedisit  

Sugjerimet, propozimet dhe komentet lidhur me këtë publikim janë të 

mirëseardhura. Ato mund të dërgohen në e-mail: agricultural@rks-

gov.net   

Tetor, 2021          Zv. Kryeshef Ekzekutiv i ASK-së 

Ilir T. Berisha 



Anketa e Mbeturinave të Trajtuara, 2020 

3 

Shkurtesat dhe Simbolet 

BE Bashkimi Evropian 

ASK  Agjencia e Statistikave të Kosovës  

DSBM    Departamneti i Statistikave të Bujqësisë dhe Mjedisit

AMT  Anketa e Mbeturinave të Trajtuara 

DS   Deponi Sanitare

Simbolet 

kg -  Kilogram  

t   -   Ton  

%  -  Përqindje 

Në tabelat ku janë rrumbullakuar shifrat deri në shifrën e fundit më të 

afërt, mund të ketë mospërputhje të lehtë të shumave të prezantuara. 
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1. Objektivi dhe metodologjia e anketës

1.1 Objektivi  

Qëllimi i anketës së mbeturinave të trajtuara 2020 është që të sigurojë 

informacion mbi statistikat e mbeturinave sipas kategorive, si vijon:  

- Sasinë  e  mbeturinave të deponuara

- Sasinë e mbeturinave të ricikluar dhe

- Sasinë e mbeturinave të sterilizuara

AMT 2020 ka për qëllim: grumbullimin e të dhënave statistikore nga 

bizneset, që merren me trajtimin e mbeturinave (deponitë regjionale, 

objektet e trajtimit të mbetjeve spitalore, sterilizimi), sigurimin e të 

dhënave të qëndrueshme statistikore për sektorin e mbeturinave dhe 

krijimin e serisë kohore për mbeturinat e trajtuara. 
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1.2 Metodologjia   

1.2.1 Korniza e anketës  

Metodologjia për realizimin e anketës në terren është  përgatitur gjatë 

periudhës prill-maj 2020. Gjatë kësaj periudhe janë përgatitur 

dokumentet si vijon: pyetësori dhe udhëzuesi për intervistuesit dhe 

mostra e anketës. Mostra është nxjerrë nga regjistri i biznesit në ASK.  

Në këtë anketë  janë përfshirë bizneset të cilat merren me trajtim të 

mbeturinave. Bizneset aktivitetet e të cilëve kufizohen në mbledhjen dhe 

tregtimin e mbeturinave të riciklueshme ( bizneset që i përkasin E38 dhe 

G46.77 në AMT 2020 nuk janë përfshirë).  

1.2.2 Procedurat në terren 

Puna në terren u krye gjatë periudhës kohore korrik-gusht 2021,  nga 

anketuesit e Operatorit Ekonomik, të cilët zhvilluan intervista të 

drejtpërdrejta me menaxherët e bizneseve, në bazë të pyetësorit. (Shtojca 

1). 

Gjithashtu gjatë periudhës së lartpërmendur nga stafi i ASK-së, është 

realizuar  mbikëqyrja dhe kontrollimi cilësor dhe sasior i pyetësorëve të 

plotësuar në terren nga anketuesit.   
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2. Definicioni

Trajtimi i mbeturinave - Nënkupton procesin fizik, kimik, biologjik, 

termal, duke përfshi edhe ndarjen e mbeturinave në lloje, me qëllim të 

pakësimit të vëllimit dhe karakteristikave të dëmshme të mbeturinave, si 

dhe lehtësimin për manipulim me mbeturina ose riciklimin e tyre. 

Riciklimi - Çdo operim me qëllim të përpunimit nga i cili materialet 

mbeturinë janë rikthyer në produkte, materiale, substanca qoftë si 

origjinale apo për qëllime tjera. Kjo përfshinë rikthimin e materialeve 

organike por nuk përfshinë përfitimin e energjisë dhe ripërpunimin në 

materiale që përdoren si karburante apo për operimet e mbulimit të 

mbeturinave. 

Impiant - Objekti me pajisje të dedikuara për kryerjen e procesit të 

caktuar. 

Deponi - Vendi i caktuar dhe rregulluar për mbeturina, ku do të vendosen 

mbeturinat nën apo mbi sipërfaqe të tokës. 

Mbeturinat medicinale - Mbeturina të cilat krijohen gjatë kryerjes së 

shërbimeve medicinale. 

Sterilizim- Asgjësim i plotë i të gjitha mikroorganizmave dhe sporeve 

përkatëse në produktet ushqimore, përgatesat farmaceutike, instrumentet 

kirurgjike, materialet lidhëse etj. Sterilizimi përgjithësisht kryhet me 

mjete fizike, prej të cilave më shpesh përdoret nxehtësia (#120°C). 

Realizohet me anë të ujit të valuar, përpunimit me avuj uji nën trysni në 

autoklavë, me ajër të thatë në dollapë tharës (termostat) etj. Mjete të tjera 

fizike janë rrezet ultravjollcë, infra të kuqe, filtrimi sterilizues etj. 
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3. REZULTATET

Tabela më poshtë tregon sasinë e mbeturinave të ricikluara, të 

sterilizuara (në impiantet adekuate për sterilizim), të deponuara  dhe 

gjithsej sasinë e mbeturinave të trajtuara në vitin 2020.  

Tabela 1: Mbeturinat e trajtuara sipas llojit për vitin 2020 /t. 

Mbeturina Deponuara Ricikluara Sterilizuara Gjithsej

Mbeturina spitalore 968                   968                   

Mbeturina të letrës dhe kartonit 304                 304                   

Mbeturina nga metali 1,284              1,284                

Mbeturina nga plastika 2,294              2,294                

Mbeturinat nga ekonomitë familjare dhe të ngjashme 445,449        445,449          

Gjithsej 445,449        3,882              968 450,299          

Të dhënat në tabelën 1, tregojnë se gjithsej sasia e mbeturinave të 

ricikluara ka qenë 3 882 ton, sasia e mbeturinave të sterilizuara 1 

(mbeturina medicinale) ka qenë 968, ton.  

Ndërsa  gjithsej sasia e mbeturinave të trajtuara dhe të deponuara në 

vitin 2020 ka qenë 450 299 ton. Krahasuar me të dhënat e vitit 2019, ka 

një rritje të lehtë prej 0.03 %. 

Sasia e mbeturinave të trajtuara, sipas llojit të mbeturinave dhe llojit të 

trajtimit, e shprehur në përqindje për vitin 2020 ishte si vijon:  

1 Në kategorinë mbeturina të sterilizuara janë përfshirë të dhënat  e mbeturinave 

medicinale-spitalore nga institucionet shëndetësore; Qendra Klinike Universitare e 

Kosovës (QKUK),  si dhe nga spitalet regjionale të Kosovës  (Gjilan, Prizren, Gjakovë 

Ferizaj, Pejë, Vushtrri dhe Mitrovicë).  
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- Mbeturina nga plastika 47%,

- Mbeturina nga metalet 27%,

- Mbeturina medicinale-spitalore2 20%,

- Mbeturina nga letra dhe kartoni 6%.

Figura 1: Struktura e mbeturinave të trajtuara  sipas llojit të trajtimit 2020, 
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Sasia e mbeturinave të sterilizuara në vitin  2020,  krahasuar me  të dhënat 

e vitit 2019, ka një  rritje prej 11%, gjithashtu sasia e mbeturinave të 

ricikluara në vitin 2020, krahasuar me të dhënat e vitit 2019,  ka një rritje 

prej 3.4%. 

2 Mbeturinat spitalore janë mbeturina të cilat krijohen gjatë kryerjes së shërbimeve 

medicinale. 
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Tabela 2: Të dhënat e mbeturinave të grumbulluara në deponitë  e licencuara 

 për vitin 2020/t 

Deponitë Gjithsej/ton %

DS-Prishtinë 153,481           34

ST-Ferizaj 26,520 6

DS-Gjilan 41,170 9

DS-Mitrovicë 48,768 11

DS-Pejë 53,918 12

DS-Prizren 105,397           24

DS-Podujevë 16,195 4

Gjithsej 445,449           100

Nga të dhënat në tabelën 2 vërehet se sasia e mbeturinave të deponuara 

në vitin 2020  ka qenë 445 449 /t, krahasuar me të dhënat e vitit 2019,  ka 

një rënie të lehtë prej -0.02%, ndërsa krahasuar sipas sasisë së 

mbeturinave të deponuara në deponitë sanitare regjionale në vitin 2020, 

vërehet se sasia më madhe e mbeturinave të deponuara ka qenë në 

deponin sanitare në regjionin e Prishtinës (Mirash), 153 481/ t ose 34 %. 

Figura 2: Sasia e mbeturinave  të deponuara në deponitë e  licencuara, 
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                                             Anketa e Mbeturinave Industriale 2012

TË DHËNAT PËR IDENTIFIKIM

Numri i biznesit

Numri fiskal

Emri i biznesit

Shifra e veprimtarisë: Nace Rev.2:

Numri i të punësuarve 2020 (100% me orarë të plotë)

Numri i të punësuarve 2020 (të përkohshëm)

Përshkrimi i aktivitetit ekonomik:

Adresa:

Komuna

Vendi

Rruga

Numri i ndërtesës

Emri i pronarit:
 (Emri dhe mbiemri) Tel

E-mail:

Personi kontaktues:

 (Emri dhe mbiemri) Tel

Biznesi është anketuar PO/JO

Nëse jo, trego arsyen?

E-maili i personit kontaktues:

Data, muaji dhe koha e anketimit:

Data Muaji Viti Koha

PYETËSOR
 ANKETA E MBETURINAVE TË TRAJTUARA 2020
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1. Deponi o

2. Objekte për djegje o

3. Objektet në të cilat bëhet djegia e

mbeturinave spitalore / mjekësore
o

4. Shitja e materialeve te riciklueshme o

5.* …… o

* Ju lutem përdorni linjën 5 për llojet e tjera të objekteve

* kolonat e ngjyosura nuk plotësohen

KAPACITETI I MBETUR NE 

FUND TË 2020

(m³)

Çfarë lloji të objektit për trajtimin e 

mbeturinave keni në shftytëzim

Ju lutemi shënjoni 

me kryq objektin 

/aktivitetin e duhur 

KAPACITETI 

(ton/vit)

Tabela 1:Objektet për trajtim të mbeturinave 2020

Tabela 2:Të dhënat e mbeturinave të trajtuara (të cilat i nënshtrohen procesit të trajtimit)

ton ton ton

1 2 3 4 5

Gjithsej

Mbeturinat e 

gjeneruara nga 

kompania

Mbeturina nga 

kompanitë tjera ose 

kompanitë e 

grumbullimit të 

mbeturinave

Mbeturinat të cilat hyjnë në objekte për trajtim

Lloji i mbeturinave/ 

Produkti 

(Përshkrimi)

Kodi i mbeturinave 

(kodi i LpM)

Sasia e gjeneruar

nga e cila …
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Tabela 3:Të dhënat e mbeturinave të trajtuara (të dalura nga procesi i trajtimit)

ton ton Lloji i trajtimit ton ton

1 2 3 4 5 6 7

Gjithsej

Mbeturinat e dalura nga objektet për trajtim

Lloji i mbeturinave / 

Produkti 

(Përshkrimi)

Kodi i mbeturinave 

(kodi i LpM)

Sasia e gjeneruar

nga e cila …

Të eksportuara
Trajtimi i mbeturinave në objektet tjera

Të shitura ose të 

dërguara tek 

shfrytëzuesit 

Trajtim tjetër i shfrytëzuar në vend



 

 

 

 

 

Agjencija e Statistikave të Kosovës përshkrim i 
shkurtër 

 
Agjencija e Statistikave të Kosovës, është institucion 
profesional, i cili vepron që nga viti 1948 dhe ka kaluar disa faza 
historike, i strukturuar sipas rregullimit shtetëror  të asaj kohe. 
Më 2 Gusht 1999, Agjencioni ka rifilluar punën profesionale, si i 
pavarur në kuadër të Ministrisë së Administratës Publike. 
Agjencioni financohet nga Buxheti i Konsoliduar i Kosovës dhe 
donatorë për projekte të veçanta.    
 
Agjencia e Statistikave të Kosovës vepron sipas Ligjit Nr. 
04/L-036 i cili ka hyrë në fuqi me 12.12.2011. Plani zhvillimor 
strategjik 2009-2013 është në implementim afatmesëm për 
zhvillimin e sistemit statistikor në korrelacion me Statistikat e 
Bashkësisë  Evropiane (EUROSTAT-it). 
 
Misioni i Entit, është që të përmbush nevojat e përdoruesve me 
të dhëna statistikore objektive dhe analiza të rregullta në mënyrë 
që të përkrah departamentet qeveritare, t’u sigurojë informata të 
duhura për vendim-marrësit si dhe përdoruesit tjerë në Kosovë. 

 
Adresa: Agjencia e Statistikave të Kosovës  
Rr.”Zenel Salihu” Nr.4, Prishtinë 
Telefonat: +381 (0) 31 129 
Kryeshefi ekzekutiv : +381 (0) 38 200 31 112  
Fax: +381 (0) 38 235 033 
E-mail: agricultural@ks-gov.net 

Ueb-faqe:  http://ask.rks-gov.net/ 
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