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1. Hyrje  
 

Projekti “Monitorimi dhe vlerësimi i shërbimit të menaxhimit të mbetjeve urbane në bashkitë Krujë, 
Përmet, Sarandë” është zhvilluar përgjatë periudhës shkurt 2018 - 2019. 

Qëllimi i projektit është përmirësimi i gjendjes aktuale të shërbimit të pastrimit në 3 bashki dhe 
ndërgjegjësimi i qytetarëve për mbajtjen pastër të qytetit ku jetojnë. 
 
Ndërsa objektivat e synuara për t’u realizuar janë:  

• Ngritja e kapaciteteve për tre organizatat lokale lidhur me menaxhimin e mbetjeve dhe 
monitorimin e shërbimit të pastrimit. 

• Monitorimin e realizimit të cilësisë së shërbimit të pastrimit për 3 bashki bazuar në kushtet e 
kontratave.  

• Angazhimi dhe edukimi i brezit të ri për mbrojtjen e mjedisit, ruajtjen dhe përmirësimin e tij. 
 
Nisur nga situata e vlerësuar gjatë vizitave, puna jonë në këto 3 bashki do të sjell një radiografi të këtij 
shërbimi dhe, përmes gjetjeve e rekomandimeve synojmë përmirësimin e shërbimit, rritjen e 
transparencës dhe përmirësimin e imazhit të bashkive. Duke u bazuar edhe tek eksperienca e 
mëparshme që kemi për menaxhimin e integruar të mbetjeve mendojmë se problemi i mbetjeve, i cili 
është në rritje të shpejtë dhe që përbën një kërcënim për mjedisin dhe shëndetin e njeriut, mund të 
adresohet vetëm kur institucionet shtetërore, shoqëria civile dhe komuniteti të ndërgjegjësohen për 
përgjegjësitë e tyre dhe t’i përmbushin ato. 

Tre janë rezultatet e pritshme: 
Ngritja e kapaciteteve e  të paktën 3 organizatave lokale lidhur me menaxhimin dhe monitorimin e 
shërbimit të pastrimit për të qenë të aftë t’i drejtohen organeve vendimmarrëse në mënyrë ligjore, për 
t’i kërkuar llogari mbi veprimet apo mosveprimet e tyre. Edhe pse e njohin mirë problemin vështirësia 
qëndron tek mungesa e informacionit, dokumentimit të të dhënave dhe mënyrës së ballafaqimit me 
nëpunësit e bashkive. Organizatat lokale janë më pranë komunitetit të prekur nga problemi, ato duhet 
të jenë zëri i qytetarëve. Organizatat lokale duhet të jenë ura lidhëse mes komunitetit dhe bashkisë, për 
të ngritur zërin e qytetarëve për zgjidhjen e problemit.  
 

Cilësi më e mirë e shërbimit të pastrimit për 3 bashkitë - Nëpërmjet monitorimit në mënyrë të 
vazhdueshme  të shërbimit të pastrimit do të bëjmë të mundur dokumentimin e shkeljeve, vënien para 
përgjegjësisë si kompaninë e kontraktuar, po ashtu edhe punonjësit e bashkisë në rast evidentimi të 
zonave të papastruara në bashkitë ku do të bëhet monitorimi.  
 

Edukimin e brezit të ri për mbrojtjen e mjedisit, ruajtjen dhe përmirësimin e tij - aktivitete pastrimi me 
pjesëmarrjen e nxënësve të shkollave, përfaqësues nga bashkia, përfaqësues të komunitetit etj., për të 
dhëne një mesazh ndërgjegjësimi për të gjithë qytetin.  
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2. Përmbledhje ekzekutive 
 

Menaxhimi i integruar i mbetjeve është një nga shërbimet publike më të rëndësishme që siguron 
mbrojtje më të mirë të mjedisit dhe të shëndetit të banorëve si dhe zë peshë në buxhetin e përgjithshëm 
të bashkive. Ai lidhet me një sërë çështjesh të mënyrës së jetesës urbane, konsumit, punësimit dhe të 
ardhurave të banorëve si dhe me faktorë të tjerë socio-ekonomik dhe kulturor.  
 
Në këtë studim prezantohet shërbimi i pastrimit në bashkinë Krujë, merret në shqyrtim kontrata e 
pastrimit, realizimi i saj për disa nga zërat, bëhet analiza financiare e shërbimit si dhe jepen treguesit e 
performancës më vete dhe krahasimore mes bashkive. Pjesë e studimit është dhe një përmbledhje e 
performancës së shërbimit, bazuar në anketën e zhvilluar me banorët dhe bizneset, që ushtrojnë 
veprimtarinë në bashkitë përkatëse. 
 
Një nga karakteristikat e menaxhimit të mbetjeve është se qëndrueshmëria e shërbimit arrihet vetëm 
nëse bashkitë kanë kapacitetet teknike, organizative dhe burimet financiare të nevojshme. Aktualisht 
bashkitë janë duke u përpjekur për të siguruar një shërbim cilësor dhe të përballueshëm, si dhe të 
sigurojnë kushte minimale për trajtimin e mbetjeve. Problemet kryesore, të ndeshura nga ekipi i 
ekspertëve në vizitat e kryera, por edhe nga takimet me aktorë të ndryshëm lidhen kryesisht me:  

• Mungesën e planeve vendore të menaxhimit të integruar të mbetjeve bashkiake; 
• Shtrirjen e mbulimit me shërbim,  
• Grumbullimin dhe largimin e pamjaftueshëm të mbetjeve si dhe sasinë e kufizuar që 

depozitohet dhe trajtohet në venddepozitë,  
• Sasitë në rritje të mbetjeve inerte dhe atyre të gjelbra; 
• Egzistencën e vend-depozitimeve (të lejuara dhe të palejuara) të cilat janë jashtë standardeve 

sanitare dhe inxhinierike,  
• Numrin e kufizuar dhe cilësinë jo të mirë të pajisjeve për grumbullimin dhe transportin e 

mbetjeve,  
• Mungesën e ndarjes së mbetjeve në burim dhe % e vogël të riciklimit,  
• Mbulimin e kostos nga tarifa, por edhe mënyrën e llogaritjes së saj, 
• Kontratat e dobta në formulim, por edhe të pazbatueshme, 
• Transparencën e ulët në shërbimin e pastrimit dhe njohjen e qytetarëve me tarifat, 
• Mungesën e programeve të mirëfillta të edukimit mjedisor, 
• Besueshmërinë e të dhënave përsa i takon mbetjeve që gjenerohen, grumbullohen dhe 

trajtohen në territoret e tyre.  
 

Po ashtu mendojmë që sfidat e bashkive për më tej lidhen me: 
 Sigurimin e menaxhimit gjithëpërfshirës e të integruar të mbetjeve të ngurta urbane – hartimin 

e planeve vendore në përputhje me Strategjinë Kombëtare dhe masterplanin e mbetjeve si dhe 
me planet rajonale për të rritur efektivitetin dhe optimizuar koston e shërbimit; 

 Përmirësimin e performancës së përgjithshme së menaxhimit të mbetjeve – duke nisur me 
dokumentimin, mbledhjen dhe raportimin në kohë të treguesve, por edhe me shtrirjen e 
optimizimin e shërbimit qoftë publik apo privat. Në rastin e fundit e rëndësishme është hartimi 
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dhe zbatimi i kontratave të forta me specifikime të qarta të volumeve, të matshme dhe të 
monitoruara në kohë reale dhe të shtrira në territor.   

 Përmirësimin e llogaridhënies për menaxhimin e mbetjeve - bashkitë duhet të bëjnë më shumë 
përpjekje në ndërgjegjësimin e publikut, bizneseve dhe politikanëve, që të mundësojnë që të 
ndërmerren veprime, por edhe të programohen burimet e duhura. 
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3. Metodologjia, elementët e studimit 
 
Ligj Nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, Neni 33 flet për “Instrumentet për administrimin e 
shërbimeve publike” dhe një nga këto shërbime është dhe ai i menaxhimit të integruar të mbetjeve. 
Përmes projektit Milieukontakt dëshiron të prezantojë dhe të masë disa indikatorë për performancën e 
shërbimeve të menaxhimit të mbetjeve në nivel lokal dhe të performancës në drejtim të zbatimit të 
politikave të menaxhimit të mbetjeve në nivel qendror.  
 
Indikatorët që do të maten do të jenë cilësorë e sasiorë dhe do të mbështeten nga mbledhja dhe 
analizimi i të dhënave. Këto të dhëna do të merren nga burime të tilla si pyetsorë/anketa, raporte të 
vëzhgimit në terren, raporte teknike, sistemet e monitorimit të funksionimit të performancës, 
aktivitetet e inspektimit, të realizuara me stafin e bashkisë, por edhe me banorët. 
Indikatorët e performancës janë grupuar në 3 kategori të përbërë nga disa indikatorë specifik.  
Kategoritë janë:  
1. Cilësia e shërbimit (efikasiteti në mbledhjen e mbetjeve; pastërtia; perceptimi publik);  
2. Qëndrueshmëria mjedisore (shkalla e diferencimit; mbrojtja e buarimeve natyrore);  
3. Qëndrueshmëria ekonomike dhe financiare dhe aspektet institucionale dhe (mbulimi i kostos; 
mbledhja e tarifës; transparenca e faturimit). 
 
Niveli i tyre i arritjeve po ashtu do të shkallëzohet në tre nivele (e ulët, mesatare dhe e lartë) sipas 
"saktësisë së të dhënave" duke dhënë një informacion edhe mbi nivelin e besueshmërisë së të dhënave. 
Zbatimi i një mjeti monitorimi të tillë do të ndihmojë bashkinë në matjen dhe regjistrimin e të dhënave, 
por do të ndikojë edhe indirekt në rritjen e transparencës së shërbimit tek popullsia. 
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Ekipi i ekspertëve pranë Milieukontakt së bashku me organizatat partnere finalizoi metodologjinë e 
monitorimit bazuar në të dhënat e mbledhura nga takimet e para, shtrirja territoriale e shërbimit në 
bashki, periudha kohore dhe indikatorët e monitorimit. Rëndësi iu kushtua dhe mbulimit të zonave 
problematike apo atyre turistike. U hartuan formatet e monitorimit dhe u ndanë detyrat ndërmjet 
personave përgjegjës. Organizatat partnere me ndihmen e vullnetarëve kanë zhvilluar proçesin e 
monitorimit të pastrimit të mbetjeve urbane.  
 
Monitorimi u krye duke u mbështetur në informacionin e bashkive mbi oraret e mbledhjes së 
mbeturinave, si për zonën urbane dhe për atë rurale. Janë grumbulluar foto në terren; në lidhje me 
respektimin e orarit dhe ditëve të pastrimit; është kontrolluar cilësia e pastrimit dhe dezinfektimi i tyre; 
komunikimi me banorët e zonës nëse në perceptimin e tyre realizohet shërbimi i monitorimit rregullisht 
dhe ditët e qëndrimit të mbetjeve. 
 
Nisur nga fakti që shërbimi bazë i pastrimit është zbrasje dhe fshirje kontenierësh si dhe fshirje e 
larje/lagie e rrugeve (kryesisht në muajt e verës) formatet e monitorimit kanë qenë javor për: 

• zbrasjen e kontenierëve  
• dhe fshirja/larja e rrugëve  

 
Specifikisht në Bashkinë Krujë në muajin e parë (maj) u monitorua shërbimi në qytetin e Krujës në të 4 
lagjet. “Lagjja 1” dhe ” 4”  u monitorua  “3”  ditë të javës dhe “lagjia 2” dhe “3” tre ditët e tjera. Muajin 
e dytë, qershor, u monitorua pastrimi në qytetin e Fushë Krujës me një shtrirje të madhe dhe denduri 
të lartë. Edhe këtu shërbimi i pastrimit është kontraktuar tek një kompani tjetër private dhe monitorimi 
u realizua për lagjet “Kastriot”, “Punëtori”, “SMT Grumbullimi”, “Adem Gjeli”, “Bakushe Visha”, “Fshat 
Fushë Krujë” dhe “Luz”. Përgjatë muajit korrik u mbuluan njësitë e tjera Thumane, Bubq, Nikel, të cilat 
e realizojnë me ndërmarrjen e tyre shërbimin e pastrimit. Mbeti pa u mbuluar vetëm NJ.A Cudh ku 
shërbimi nuk ofrohet fare. Gjithsesi kjo njësi u mbulua me plotësimin e pyetsorëve për të nxjerrë në pah 
problematikat.  
 
Procesi i monitorimit konsistoi nëpërmjet vëzhgimit në terren të pikave të grumbullimit të mbetjeve 
urbane në qytete dhe Nj.A; frekuenca e zbrazjes së koshave, pastrimi përreth, dezinfektimi i tyre, gjendja 
e koshave si dhe pastrimi i rrugëve të qytetit.  
 
Të gjitha formatet e plotësuara dhe të dhënat e gjeneruara e më pas të analizuara do t’i prezantohen 
bashkisë si pjesë e raporteve përfundimtare, për t’i detyruar që të ofrojnë një shërbim sa më të mirë 
dhe efiçent për komunitetin. 
 

  



  
ANALIZA E MENAXHIMIT TE MBETJEVE TE NGURTA BASHKIA KRUJE 9 

 

4. Përshkrimi i të dhënave Bashkia Krujë 
4.1. Pozita gjeografike dhe klima 
Bashkia Krujë gjendet në pjesën qendrore-perëndimore të territorit të Republikës së Shqipërisë. Pas 
ndarjes së re territoriale bashkia Krujë ka 6 Njësi Adminsitrative, 2 qytete dhe 50 fshatra të shtrirë në 
një sipërfaqe prej 339.02 km2. Kufizohet me Bashkinë Laç, Durrës, Vorë, Kamëz, Tiranë edhe Mat. Relievi 
i zonës paraqet një mozaik formash dhe tipologjish me lartësira që zbresin gradualisht në drejtimin 
lindje-perëndim. Zona fushore shtrihet në perëndim midis kodrave të Ishmit – Prezë, Tapizë, Krastë 
Krujë. Zona kodrinore ka një lartësi 100-300 m lartesi mbi nivelin e detit. Zona malore përbëhet nga dy 
vargje paralele me drejtim veri-perendim dhe jug-lindje. Vargu Kruje-Dajt dhe vargu Skëndërbej (maja 
e Liqenit qe është dhe maja më e lartë e rrethit Krujë).  

Bashkia ka si qendër qytetin e Krujës, që shtrihet në faqen perëndimore të malit të Krujës me një lartësi 
600m mbi nivelin e detit. 

NJA Nr i zonave urbane Qytetet dhe fshatrat 

Krujë (1) Qytet (3) Fshatra Qytet: Krujë Fshatra: Barkanesh, Picërragë, 
Brret 

Fushë Krujë (1) Qytet (11) Fshatra Qytet: Fushë-Krujë Fshatra: Fushë-Krujë, 
Arrameras 1, Luz 1, Hasan, Larushk 1, Halil, 
Zgërdhesh, Zallë, Luz 2, Larushk 2, Arrameras 2 

Bubq (7) Fshatra Fshatra: Bubq, Bilaj, Budull, Mazhë e Madhe, 
Mazhë e Vogël, Mallkuç, Murqinë 

Nikël (9) Fshatra Fshatra: Nikël, Tapizë, Qerekë, Rinas, Virjon, 
Buran, Mukaj, Kurçaj, Zezë 

Thumanë (10) Fshatra Fshatra: Kodër-Thumanë, Borizanë, Derven, 
Gramëz, Thumanë, Bushnesh, Dukagjin i Ri, 
Sukth-Vendas, Miliska, Derven Kodër 

Cudhi (10) Fshatra Fshatra: Cudhi-Zall, Nojë, Mafsheq, Shqezë, 
Shkretë, Cudhi-Kant, Kroi Madh, Bruz-Zall, 
BruzMal, Rranxë 

6 Njësi Administrative 52 zona urbane  

 

Zotëron kryesisht klimë mesdhetare malore me dimër të ftohtë e verë të freskët. Reshjet e pranishme 
janë kryesisht në formë shiu, por nuk përjashtohen edhe reshjet e dëborës. Temperaturat mesatare 
luhaten mes 07-10 OC në dimër dhe 25-32OC në verë. 
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4.2 Demografia  
Popullsia e bashkisë Krujë1, ka një numër prej 59,814 banorë dhe dendësi 176.43 banorë/km2, ndërsa 
sipas regjistrit të gjendjes civile 80,870 banorë. Ky ndryshim i madh flet për dukurinë e emigracionit dhe 
lëvizjeve të popullsisë që nga 1989, që ndikon në mosparaqitjen e gjendjes reale të popullsisë. Migrimi 
i brendshëm ka ndodhur nga zonat periferike drejt qendrave urbane dhe zonave me akses në 
infrastrukturë. 

Shtesa natyrore e popullsisë deri në vitet ‘90 ka qënë e lartë falë politikave sociale dhe ritmeve të larta 
të lindshmërisë, të shoqëruara nga ulja e vazhdueshme e treguesve të vdekshmërisë. Pas viteve ’90 vihet 
re një ulje e ndjeshme e nivelit të lindjeve. Shkak kryesor është migracioni i theksuar për moshën 20-35 
vjeçare, ndryshimi i mentalitetit dhe ndryshimi i nevojës për krahë pune në bujqësi. 

 Krujë F.Krujë Cudhi Nikël Bubq Thumanë 

2011 11,721 18,477 1,812 9,518 5,951 12,335 

2016 16,342 26,277 3,099 10,219 8,617 16,253 

Tabelë - Ndryshimi i popullsisë në vite  
Burimi: INSTAT për 2011 dhe Bashkia Krujë 2015/16 
 

Nga të dhënat e mësipërme, vihet re një rritje të numrit të banorëve në të gjitha njësitë administrative.  

Shifrat tregojnë një rritje prej rreth 5.3% të popullsisë në 22 vite me një mesatare vjetore rreth 0.24 %. 
Megjithatë studimet tregojnë që Bashkia Krujë ka tendenca për të mos pësuar rritje të kosiderueshme 
të popullsisë, duke ruajtur kryesisht numrin aktual të popullsisë, ose duke u reduktuar në zona të 
caktuara (zonat e thella) dhe do të vazhdojë të ketë lëvizje të brendshme popullsie nga zonat e thella 
drejt qendrave ekonomike, atyre të shërbimeve dhe infrastrukturës. 

 

4.3 Bizneset dhe Institucionet 
Bashkia e Krujës ka një profil ekonomik të diversifikuar. Aktivitet kryesore ekonomike janë përqëndruar 
përgjatë rrugës nacionale midis Njësisë Administrative Fushë-Krujë dhe Krujë; si dhe fasone të 
përqëndruar rreth qytetit të Krujës. Aktualisht, tokat bujqësore zënë rreth 40% të territorit të të gjithë 
bashkisë, megjithatë prodhimet aktuale janë nën potencialin e tyre. Ndër aktivitetet ekonomike, një 
përqindje të madhe zënë ato që shfrytëzojnë drejtpërdrejt pasuritë natyrore, si p.sh.: guroret dhe pikat 
e shfrytezimit të inerteve. Sektor tjetër i rëndësishëm është ai i industrive përpunuese si ajo e çimentos, 
drurit, mermerit, përpunimit të sheqerit, etj. Ndërkohë që industritë përpunuese ushqimore, 
tradicionale për zonën, si fabrika e zhveshjes së orizit, e çembrionizimit të misrit, e tharjes së 
prodhimeve bujqësore, janë tashmë jashtë funksionit.  

Aktualisht, në bashkinë e Krujës janë vendosur 1,265 aktivitete ekonomike, nga të cilat 934 janë biznese 
te vogla dhe 331 biznese të mëdha. 

Lloji Aktiviteti Nr. 

Biznes i vogël Tregti 680 

                                                           
1 Të dhëna mbi popullsinë sipas të dhënave të Censusit 2011 
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Shërbime 254 

Total 934 

Biznes i madh Ndërtim 30 

Tregti 150 

shërbim 50 

Prodhim dhe faqosje këpuce 10 

Prodhim druri 15 

Prodhim inertesh 2 

Shfrytëzim burimesh natyrore 1 

Ndërtim linje prodhim e shitje 
sheqeri 

1 

Prodhim energjie 1 

Prodhim çimento 1 

Përpunim mermeri 1 

Gurore 42 

etj 27 

Total 331 

Tabela e Bizneseve në Bashkinë Krujë 
Burimi: Analiza e thelluar dhe vlerësimi i gjendjes ekzistuese të territorit 
 

4.4 Rrjeti rrugor  
Territorin e Bashkisë Krujë e përshkojnë 102.45 km rrugë nacionale, 18.9 km rrugë rurale dhe pjesa tjetër 
rrugë lokale. Distancat e qytetit të Krujës nga qendrat administrative kryesore të vendit është:  

• 31 km nga Tirana  

• 18 km nga Aeroporti Rinasit  

• 44 km nga Durrësi (porti i Durrësit) 

Linja të transportit publik janë vetëm Fushë Krujë –Tiranë dhe Krujë – Tiranë, të tjerat sigurohet lëvizja 
me furgon. Gjendja e rrugëve në përgjithësi është e mirë. 

 

4.5 Gjendja e përgjithshme mjedisore  
Ndotësi kryesor i Bashkisë Krujë ndër vite është cilësuar aktiviteti i furrave të shuarjes së gëlqeres duke 
ndikuar drejtpërsëdrejti në tokë, ujë dhe ajër. Këto aktivitete veprojnë në mënyrë të pakontrolluar duke 
mos respektuar asnjë normë për mbrojtjen e mjedisit. Në vitin 2013 u krye një aksion për mbylljen e 
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këtyre aktiviteteve, pasi u cilësuan si tejet ndotës dhe krejtësisht jashtë standardeve të përcaktuara në 
legjislacionin mbi mjedisin.  

Shpyllëzimi është një faktor tjetër që ndikon në mjedis, por fatmirësisht nuk është i përhapur masivisht 
në bashkinë Krujë..  

Guroret duke qenë se operojnë afër burimeve ujore mund të çojë në ndryshimin e cilësisë së ujit të 
pijshëm për shkak të penetrimit në thellësi të ujërave të shpëlarjes që përdoren në gurore, si dhe 
ndotësve të tjerë. Gjithësesi, ndikimi më I dukshëm është ai i ndryshimit të peizazhit dhe cilësia e ajrit.  

Bashkia Krujë në territorin e saj ka 2 fabrika çimentoje duke çliruar kështu sasi të konsiderueshme të 
CO, SO2, NOx dhe në rritjen e sasisë së grimcave të pluhurit në ajër.  

Në Bashkinë Krujë ka 1 fabrikë tullash. Fabrikat e tullave në rast se nuk monitorohen në mënyrën të 
vazhdueshme mund të jenë burim ndotjeje për mjedisin përreth.  

Në Bashkinë Krujë është shumë i zhvilluar biznesi fason për prodhimin e këpucëve apo të produkteve të 
ngjashme prej lëkure. Edhe pse produktet importohen të përgatitura vetëm për montim, është i 
nevojshëm trajtimi i efluentëve të këtyre industrive, të cilat janë të pasura me solventë apo kimikate të 
tjera.  

Aeroporti "Nënë Tereza" përbën një nga burimet më të mëdha gjeneruese të ndotjes së ajrit, kryesisht 
nëpërmjet emetimit të gazeve serrë, si pasojë e përdorimit të sasive të mëdha të karburantit (kerosen). 

 

4.6 Aspektet institucionale në menaxhimin e mbetjeve, rregullore dhe marrëveshje 
Ligji i instrukton qeveritë vendore të hartojnë dhe miratojnë kuadrin e nevojshëm rregullator lokal. 
Kuadri lokal përfshin Planin Vendor të Menaxhimit të Mbetjeve të Ngurta Urbane si dhe rregulloret e 
ndryshme që përcaktojnë proçeset e menaxhimit të mbetjeve dhe objektin, përshkruajnë indikatorët, 
specifikojnë kriteret dhe instruktojnë strukturat lokale në përmbushjen e detyrave dhe funksioneve, si 
dhe në zgjidhjen e problemeve që mund të dalin. Kuadri rregullator lokal duhet të përfshijë: 
 
- Rregulloren bashkiake për menaxhimin e mbetjeve: e cila përcakton metodologjitë dhe rregullat 

për shërbimet e pastrimit të qytetit dhe menaxhimit të mbetjeve brenda territorit administrativ të 
bashkisë, të hartojë procedura për ankesat e banorëve, gjithashtu edhe kapitullin për aplikimin e 
sanksioneve. Rregullorja duhet të miratohet nga Këshilli Bashkiak. Bashkia Krujë nuk ka një 
rregullore të tillë. 

- Plan Buxhetor i të ardhurave të specifikuar për tarifën e mbetjeve: ka për qëllim të krijojë një 
sistem efektiv për mbulimin e kostos së shërbimit të menaxhimit të mbetjeve. Ky plan përfaqëson 
një politikë bashkiake afatgjatë për mbulimin e kostos, nivelin e tarifave dhe sistemin e mbledhjes 
së tyre dhe vendos rregulla specifike për autoritetet lokale si dhe për komunitetin lokal dhe biznesin. 
Deri më sot bashkia Krujë nuk ka punuar në llogaritjen e kosots së shërbimit së menaxhimit të 
mbetjeve sipas udhëzimeve.. 

- Formën e menaxhimin të shërbimit: e përcakton Këshilli i Bashkisë. Sido që të ofrohet shërbimi, 
nga kompani private apo institucion publik, bashkia ka përgjegjësinë për mbledhjen dhe depozitimin 
e mbetjeve të ngurta, pra garanton që ky shërbim ofrohet dhe përmbush standardet e kërkuara për 
besueshmërinë, efikasitetin, marrëdhëniet me publikun dhe mbrojtjen e mjedisit. Bashkia Krujë 
përdor forma të ndryshme, si më poshtë: 



  
ANALIZA E MENAXHIMIT TE MBETJEVE TE NGURTA BASHKIA KRUJE 13 

 

• NjA Krujë, pra qendra e Bashkisë dhe NjA Fushë-Krujë, ku banojnë rreth 52% e popullsisë, e 
realizojnë shërbimin nëpërmjet kontratave të sipërmarrjes. Ofrimi i shërbimit konsiton në: 
pastrimin e rrugëve të qytetit, shesheve, mbledhjen dhe transportin e mbetjeve.  

• NjA Thumanë, Nikël dhe Bubq e ofrojnë shërbimin vetë, pra me një strukturë punëtorësh dhe 
mjetesh në vartësi të sektorit të shërbimeve publike.  

• NjA Cudhi nuk e ofron fare këtë shërbim dhe herë pas here Adminsitrata e Zonave të Mbrojtura 
mund të organizojë ndonjë pastrim pjesorë.  

 
Ndërkohë Bashkia Krujë ka një Rregullore mbi Organizimin, Funksionimin, Detyrat dhe Kompetencat e 
Administratës së Bashkisë Krujë dhe Njësive Administrative, ku saktësohen detyrat e Drejtorisë së 
Investimeve dhe Punëve Publike: 
• Të synojë realizimin dhe përmirësimin e vazhdueshëm të shërbimeve publike në komunitët; të hartojë 
strategji zhvillimi dhe të programojë investime publike për përmirësimin e infrastrukturës. Gjithashtu, të 
harmonizojë punën me entet e ndryshme, veprimtaria e të cilave ndikon në funksion të përmirësimit dhe 
ngritjes së cilësisë së shërbimeve publike;  
• Të ngrejë në nivelin e kërkesave të kohës, interesave dhe kulturës qytetare të gjitha shërbimet 
publike, të cilat kanë të bëjnë me përmirësimin e jetës së qytetarit si: në aspektin e modernizimin të 
sistemit të pastrimit të qytetit, ruajtjes dhe pasurimit të fondit të gjelbërt në qytet dhe kurorën përreth 
tij, duke synuar për një qytet të pastër dhe gjithmonë të gjelbëruar;  
• Të vlerësojë si një nga aspektet më prioritare raportet dhe kërkesat ndaj sipërmarrjeve private, për 
realizimin cilësor të shërbimeve të kontraktuara si: pastrimin,  
• Të bashkërendojë punën me faktorë të tjerë të interesuar në funksion të përmirësimit të shërbimeve 
publike dhe përfshirjes së banorëve në monitorimin vlerësimin dhe bashkëqeverisjen komunitare, si: OJF-
të, organizatat rinore (Parlamentin Rinor, Qeveritë e Shkollave) etj.  
 

Mbikqyrësi i Sipërmarrjeve Private si përfaqësues i investitorit ndjek zbatimin e kontratës me 
(sipëmarrjet) e Pastrimit, Gjelbërimit, Dekorit në këto aspekte:  
1. Kontrollon zbatimin pikë per pikë të kontratës së lidhur midis Bashkisë dhe kompanisë së pastrimit, 
duke vlerësuar llojin e shërbimit dhe cilësine e tij në varësi të kohës, parashikuar në kontratë  
2. Kontrollon ecurinë e punimeve në kompaninë e pastrimit sipas grafikëve të miratuar nga Bashkia dhe 
bën shënimet në ditarin e detyrave që ka kjo kompani. Problemet që evidentohen i bën prezent tek 
personi i kontaktit i kompanisë.  
3. Lajmëron me shkrim në mënyrë periodike sipërmarrësin dhe eprorin direkt për problemet që dalin 
gjatë kontrollit.  
4. Cakton pikat e vendosjes së kontenierëve të mbetjeve dhe bën azhornimin e tyre në hartë.  
5. Bën kontroll të përditshëm sipas grafikëve të miratuar, për pastrimin e kontenierëve, për pastrimin, 
dezinfektimin e tyre dhe vendit ku janë vendosur sipas kërkesave të kontraktuara.  
6. I paraqet eprorit direkt grafikun javor e mujor të largimit të mbeturinave sipas detyrave e objektivave 
të miratuara.  
7. Kontrollon kryerjen e të gjitha proceseve të pastrimit, frekuencën e tyre dhe cilësinë e pastrimit, 
bazuar në Rregulloren Higjeno-Sanitare, ligjet, vendimet dhe urdhëresat në fuqi.  
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8. Mban procesverbale ditore për punën e pakryer për çdo zë pune dhe bën vlerësimin e tyre në lekë 
sipas detyrimeve kontraktuese. Procesverbali duhet të firmoset dhe nga administratori i kompanisë së 
pastrimit apo përfaqësuesi i autorizuar ligjërisht prej tij.  
9. Raporton çdo ditë në orën 14.00, tek eprori direkt rezultatet e kontrollit.  
10. Shqyrton ankesat e banorëve dhe bën vlerësimin e tyre në bashkëpunim me firmën e pastrimit.  
11. Organizon anketime me banorë sipas blloqeve apo lagjeve, për cilësinë e pastrimit dhe problemet 
që ata kanë ndaj këtij shërbimi.  
12. Të gjitha anketimet i bën prezent tek Kompania e Pastrimit dhe programon masa për përmirësimin 
e gjendjes.  
13. Çdo fillim muaji dorëzon tek Kryetari i Bashkisë situacionin përfundimtar të muajit të kaluar. 
 

4.7 Organizimi në nivel vendor  
Detyrat dhe përgjegjësitë: bazuar në ligjin nr. 139/2015, ligjin 8094/1996, dhe në ligjin nr. 9010/2003, 
NJQV-të janë përgjegjëse për të organizuar shërbimin e grumbullimit, transportit, trajtimit dhe 
depozitimit final të mbetjeve, duke i deleguar këto shërbime organeve lokale ose duke kontraktuar një 
kompani private të specializuar. Bashkia përcakton: 

i. Strukturat bashkiake për administrimin dhe monitorimin e shërbimeve të menaxhimit të 
mbetjeve si dhe inspektimin e territorit urban;  

ii. Përcakton buxhetin e mjaftueshëm për mbulimin e shpenzimeve operative dhe të investimeve 
në fushën e mbetjeve; vendos tarifa për menaxhimin e mbetjeve bashkiake në territorin nën 
juridiksionin e saj dhe autorizon organizmat publik apo privat që t’i grumbullojnë ato;  

iii. Harton dhe miraton rregullore lokale specifike territoriale për çdo metodë menaxhimi për 
mbetjet duke zbatuar rregulloret “tip” të miratuara nga ministritë respektive;  

iv. Harton planet e menaxhimit të mbetjeve bashkiake në nivel lokal apo rajonal në bashkëpunim 
me autoritetet rajonale dhe autoritetet e tjera lokale fqinje;  

v. Përcakton vendet dhe metodologjitë e përshtatshme për grumbullimin, trajtimin dhe 
depozitimin përfundimtar të mbetjeve në përputhje me kriteret mjedisore dhe planet e 
zhvillimit;  

vi. Mbledh të dhëna dhe mban regjistrin lokal të mbetjeve, si dhe kryen fushata sensibilizuese. 
 

Në përputhje me legjislacionin mjedisor për mbetjet, bashkitë kanë si detyrime si më poshtë: 

i. Të kujdesen për higjienën publike kur kjo rrezikohet nga ndotja që shkaktohet prej mbetjeve të 
gjeneruara apo atyre të braktisura; 

ii. Të zbatojnë projekte dhe investime për përmirësimin e gjendjes së mjedisit urban në lidhje me 
ndotjen e mbetjeve; 

iii. Të monitorojnë dhe inspektojnë të gjitha proceset e menaxhimit të mbetjeve nga grumbullimi 
deri në depozitimin përfundimtar në përputhje me standardet kombëtare mjedisore,  
rregulloret dhe manualet lokale; 

iv. Të inspektojnë “zotëruesin e mbetjeve” për të konfirmuar zbatimin e rregullave dhe 
standardeve në nivel kombëtar dhe lokal dhe të vendosë sanksione në rast shkeljesh; 

v. Të bashkëpunojë me ARM për lëshimin e lejeve mjedisore për persona fizikë dhe juridikë që 
lidhen edhe me aktivitetin e tyre në raport me proceset e menaxhimit të mbetjeve; 

vi. Të bashkëpunojë me Inspektoratin Mjedisor, ARM si dhe inspektoriate të tjerë për të ndërmarrë 
inspektime të mbetjeve dhe aktiviteteve që lidhen me to brenda territorit dhe juridiksionit lokal. 
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vii. Çdo njësi e qeverisjes vendore është autoritet kontraktues për koncesionet lidhur me aktivitetet 
ekonomike nën juridiksionin përkatës dhe, si rrjedhojë, edhe për koncesionin e projekteve mbi 
mbetjet (neni 5 i ligjit nr. 9663). 
 

 

4.8 Struktura e Bashkisë për mbetjet  
Diagrama më poshtë ilustron strukturën e bashkisë në lidhje me menaxhimin e mbetjeve, duke filluar 
nga Këshilli Bashkiak, Kryetar Bashkie, drejtuesit e shërbimeve dhe njësitë administrative.  

Këshilli Bashkiak: është autoriteti përfaqësues lokal me përgjegjësi të drejtpërdrejtë për miratimin e 
buxhetit të mbetjeve dhe investimeve, miratimin e strukturave bashkiake për administrimin e mbetjeve, 
miratimin e nivelit të tarifave të mbetjeve dhe miratimin e dokumenteve rregullatore dhe strategjike  
dhe, është i përfshirë në procesin e dhënies së lejes për një vend për mbetjet e rrezikshme (Ligjit 9537). 

Sipas organigramës bashkia ka në 
strukturën e saj:  

• Në NJA Krujë, ka një organikë 
me 143 punonjës, ku 
Drejtoria e Shërbimeve dhe 
Punëve Publike ka 4-
punonjës: 1-Drejtor; 1-
Përgjegjës; 2-Specialistë. 
Drejtoria e Shërbimeve 
Publike ka 24 punonjës të 
përbërë nga: 8-punonjës 
mirëmbajtje dhe 16-
punonjës të profesioneve të 
tjera.  

• NJA Fushë-Krujë, ka një 
strukturë organike prej 74 
punonjësish nga të cilët 16 
zyrtarë dhe 58-punonjës 
administrativ.  

• NJA Thumanë, ka një strukturë organike prej 67 punonjësish nga të cilët 11 zyrtarë dhe 56 punonjës 
administrativ. Nga këto, 14 punonjës janë të përcaktuar si punonjës mirëmbajtje, 1 shofer kamioni 
dhe 1 shofer fadrome. Kjo Njësi Administrative e kryen vetë pastrimin. 

• NJA Nikël, ka një strukturë organike prej 21 punonjësish nga të cilët 11 zyrtarë dhe 20 punonjës 
administrativ. Nga këto, 12 punonjës janë të përcaktuar si punonjës mirëmbajtje dhe 1 shofer 
kamioni. Kjo Njësi Administrative e kryen vetë pastrimin. 

• NJA Bubq, ka një strukturë organike prej 29 punonjësish nga të cilët 11 zyrtarë dhe 18 punonjës 
administrativ. Nga këto, 3 punonjës janë të përcaktuar si punonjës mirëmbajtje dhe 1 manovrator. 
Kjo Njësi Administrative e kryen vetë pastrimin. 

• NJA Cudhi, ka një strukturë organike prej 11 punonjësish nga të cilët 2 zyrtarë dhe 9 punonjës 
administrativ. Nga këto, 5 punonjës janë të përcaktuar si punonjës mirëmbajtje. Në këtë Njësi 
Administrative nuk realizohet pastrimi i mbetjeve.  



  
ANALIZA E MENAXHIMIT TE MBETJEVE TE NGURTA BASHKIA KRUJE 16 

 

Në NjA ka kapacitete njerëzore të limituara, të patrajnuara për ofrimin e një shërbimi sipas standardeve, 
për monitorimin dhe parandalimin e ndotjes urbane nga mbetjet.  

Policia  bashkiake: ushtron funksionin e saj bazuar në ligjin nr. 8224/1997, është përgjegjëse për të 
evidentuar dhe parandaluar ndotjen mjedisore dhe depozitimet e papërshtatshme të mbetjeve dhe, për 
të siguruar zbatimin e urdhërave, akteve lokale dhe vendimet në lidhje me menaxhimin e mbetjeve. 
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5. Shërbimi i mbetjeve 
Kruja gjeneron rreth 17,136 ton në vit mbetje dhe ende nuk ka një Plani Vendor Menaxhimi të Mbetjeve. 
Po ashtu Plani Rajonal i Menaxhimit të Mbetjeve, Qarku Durrës është një plan i vjetëruar i 2011 dhe që 
ka mbetur në letër pa u miratuar nga këshilli i qarkut. Të dhënat zyrtare nga Bashkia Krujë në lidhje me 
prodhimin e mbetjeve janë ende të debatueshme dhe bazohen vetëm në vlerësime të përgjithshme 
duke u bazuar në numrin e popullsisë të qytetit dhe normën e gjenerimit. Makina që transporton 
mbetjet për në vend-depozitim nuk peshohet dhe nuk është bërë asnjë përpjekje për të numëruar 
ngarkesat e makinave dhe për të llogaritur vëllimin e mbetjeve në vend-depozitim.  
Thënë këtë, Kruja ka vite që nuk ka një plan e metodologji të përcaktuar për llogaritjen e kostos së 
shërbimit dhe sot ajo i referohet normave të gjenerimit sipas PKMM te vitit 2011 me 0.6 kg/banorë në 
zonat urbane dhe 0.4 kg/banorë për zonat rurale.  
 

Nj.Q.V Tipologjia Banorë Familje Norma 
Gjenerimit 

t/Ditë t/Vit Ditë/javë t/konte Nr Kontenier 

Krujë Urbane 16342 5001 0.6 9.8 3528 
 

6 1.1 115+56/st 

Fushë 
Krujë 

U/Rurale 26277 7223 0.6 15.7 5652 
 

7 1.1 73 

Thumanë Rurale 16253 4386 0.6 9.7 3492 4 1.1 52 

Nikel Rurale 10219 2653 0.6 6.1 2196 4 1.1 40 

Bubq Rurale 8617 2853 0.6 5.1 1836 4 1.1 26 

Cudhi Rurale 3099 973 0.4 1.2 432 0 0 0 

Total  80807 23089  47.6 17136   306+56/st 

Tabela Metodologjia e llogaritjes së mbetjeve të gjeneruara në nivel bashkie 
Burimi: Drejtoria e shërbimeve publike 
 

Nj.Q.V Mbetje urbane 
t/vit 

 
raportuar 

Mbetje te ngurta (Urbane dhe 
voluminoze, inerte) 

t/vit 
kontraktuar 

Krujë 3,528 7,100 
Fushë-Krujë 5,652 4,653 
Thumanë 3,492 3,492 
Nikel 2,196 2,196 
Bubq 1,836 1,836 
Cudhi 432 432 
Total 17,136 19,709 
Venddepozitë 13,708 600 

 

Sipas raportimeve në Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë rezulton që bashkia deklaron 17,136 ton 
mbetje në vit nga të cilat 13,708t/vit shkojnë në venddepozitë (80%), 600 ton/vit të tjerë janë inerte. 
Natyrshëm na lind pyetja se çfarë ndodh me 2,828 ton/vit që nuk raportohen apo dhe me 2,573 ton/vit 
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nga ato që paguhen si shërbim? (Kujtojme që nga raportet vjetore të qytetit Krujë dhe Fushë-Krujë 
paguhen rreth 11,653 ton/vit) 

 

5.1 Mbledhja dhe grumbullimi i mbetjeve 
Shërbimi i mbledhjes dhe grumbullimit të mbetjeve konsiston në mbledhjen e mbetjeve urbane të 
depozituara nga qytetarët, bizneset dhe institucionet brenda kontenierëve publik si dhe rreth tyre, 
dezifektimi i kontenierëve dhe vendit përreth me gëlqere dhe klor, transportimi i mbetjeve urbane me 
makinën teknollogjike deri në pikën përfundimtare të depozitimit.  

Shërbimi i grumbullimit dhe largimit të mbetjeve të ngurta urbane kryhet në pjesën më të madhe të 
territorit. Bashkia raporton se ky shërbim kryhet në 99% të tij dhe më konkretisht në 5 NJ.A (Krujë, 
F.Krujë, Thumanë, Bubq dhe Nikël) dhe nuk mbulohet fare zona rurale e Cudhit (4% e popullsisë). 
Ndërkohë që vlerësimi i performacës së këtij sherbimi nga qytetaret është në vlerën 40%. Njësia 
Administrative Nikël dhe Bubq janë futur në skemën e grumbullimit dhe largimit të mbetjeve vetëm në 
2016 që u shoqërua dhe me investime nga ana e bashkisë në mjete si kompaktor dhe kontenierë. Ndërsa 
në 2017 janë blerë kontenierë të rinj për qytetin e Krujës në madhësi dhe materiale të ndryshme (1.1 
m3, 0.6 m3 dhe 0.25 m3). Duhet theksuar se po nga bashkia na është thënë që për shkak të terrenit malor 
kontenierëve ju kanë hequr rrotat (ndaj aty ku monitoruesit raportojnë kazanë të dëmtuar me shënimin 
mungesë rrotash veprimi është i brendshëm). 

Po ashtu për qytetet e Krujës dhe Fushë-Krujës shërbimi kontraktohet në një firmë private, në tre njësitë 
e tjera ky shërbim ofrohet nga vetë stafi i bashkisë dhe vetëm në Cudh ai nuk ofrohet fare. 

Qyteti i Krujës – Sistemi aktual i pikave të grumbullimit të mbetjeve (PGM) përbëhet nga kontenierë 
metalik me rrota me volum 1.1 m3, të pozicionuar në anë të rrugëve në pika të përbashkëta publike 
miratuara paraprakisht nga autoritet bashkiake. Ka rreth 115 kontenierë per grumbullimin e mbetjeve 
të shpërndara në 56 pika grumbullimi. Nisur nga numri i popullsisë dhe norma e gjenerimit prej 0.6 
kg/banorë, llogaritet që qyteti të prodhojë rreth 9.8 ton mbetje në ditë. Duhet theksuar se kjo sasi është 
e pamundur të depozitohet në kontenierët ekzistues dhe të tërhiqet një herë në ditë. Bashkia duhet të 
shtojë numrin e kazanëve ose t’i kërkojë firmës shtimin e tyre (do të duhen rreth 280 kontenierë për të 
grumbulluar sasinë e raportuar dhe të paguar). 

Firma “Dien shpk” ofron shërbimin e pastrimit për qytetin me një kontrate nr. 1764 të lidhur në 17 
dhjetor 2014, për një periudhë 5 vjeçare për vlerën 17,791,518 Lekë/vit. Shërbimi ofrohet 6 ditë të javës. 
Megjithëse reforma territoriale ka sjellë ndryshime në përbërjen e bashkive, kjo kontratë ka vazhduar 
të funksionojë pa asnjë rregullim apo reflektim për vite me radhë.  

Ky shërbim përmban: 

1. Grumbullimin e mbetje të ngurta urbane dhe inerte në pikat e përcaktuara nga Bashkia dhe 
transportimin e tyre për në vend-depozitim (sipas hartës më poshtë); 

2. Fshirje me fshesë të hapësirave publike si rrugë të asfaltuara, rrugë me kalldrëm, dhe 
shesheve (87,000 m2 vit); 

3. Lagie dhe spërkatje sezonale me ujë të rrugëve dhe shesheve (88,000 m2 ne vit); 

4. Dezinfektim, kontenirësh dhe pika stacionere, si dhe mirëmbajtjen e tyre. 
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Firma kontraktore e ofron këtë shërbim sipas kushteve të kontratës 6 ditë në javë, si dhe lagien dhe 
spërkatjen sezonale  me ujë, nga muaji maj deri në muajin tetor. Volumet e punimeve për mënyrën se 
si është kryer ky shërbim mbikëqyret nga një suprevizor i jashtëm, i cili  paguhej nga bashkia deri në 
2016, nëersa tani thjesht mbikëqyret nga Drejtoria e Shërbimeve Publike. ku përkohësisht janë caktuar 
dy specialistë. Në bazë të situacioneve mujore dhe raporteve/proces-verbal të mbajtur nga bashkia 
bëhet dhe pagesa.  

 

Firma Dien ka si asete një mjet teknologjik (kompaktor); një kamion vetëshkarkues; një autobot për 
lagie; një autofshesë dhe personel sipas pozicioneve të punës (shofer, punëtorë të mjetit teknologjik, 
punëtore pastrimi, fshesarë). 

 

Qyteti i Fushë-Krujës gjeneron rreth 15.7 ton mbetje në ditë. Ka rreth 73 kontenierë 1.1 m3. Shërbimi i 
pastrimit realizohet me kontraktim çdo vit. Së fundmi kontrata e shërbimit është lidhur me firmën 
“Rinia” për një vlerë prej 16,999,813 Lekë/vit duke realizuar shërbimin për këto volume: 

1. Grumbullimin e mbetje të ngurta urbane dhe inerte në pikat e përcaktuara  nga Bashkia dhe 
transportimin e tyre për në vend-depozitim;  

2. Fshirje me auto fshesë të hapësirave publike si rrugë të asfaltuara, sheshe dhe trotuare 
(85,795 m2/vit); 

3. Fshirje me fshesë të hapësirave publike si rrugë të asfaltuara, sheshe dhe trotuare (36,550 
m2/vit); 

4. Lagie speciale rrugësh, sheshesh dhe trotuaresh (122,345 m2/ vit) 

5. Lagie rrugësh, sheshesh dhe trotuaresh (85,795 m2/vit); 

6. Pastrim territori urban (15763 m2/vit) 

7. Dezinfektim, kontenierësh dhe pika stacionere, si dhe mirëmbajtjen e tyre (63 copë). 

Grumbullimi i mbeturinave bëhet me kontenierët në pikat e grumbullimit të përcaktuara nga bashkia 
nga ora 7.00 në orën 9.00. Largimi dhe transporti i këtyre mbeturinave bëhet me makina teknologjike. 
Aktualisht hedhja e mbeturinave bëhet mbrapa ujëmbledhësit të Fushë-Krujës sipas vendit të caktuar 
nga bashkia, por ky venddepozitim i mbetjeve të ngurta nuk disponon një leje nga Ministria e Mjedisit. 
Mirëmbajtja pastër e rrugëve gjatë ditës, grumbullimi i papastërtive të ndryshme bëhet nga ora 10:00 
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deri në orën 18:00. Fshirja e rrugëve kryhet me makineri teknologjike fshesë për rrugët dhe sheshet;  
kryhet çdo natë nga ora 22:00 deri në orën 03:00 të mëngjesit.  

Nga kontrata e lidhur me firmën mbetet interesant  fakti që shërbimi i larjes realizohet çdo ditë të vitit, 
ndërkohë që zakonisht bashkitë e kontraktojnë këtë sherbim vetëm gjatë periudhës maj-tetor,  kur 
temperaturat ngrihen mjaft dhe mund të ketë thatësira për ditë me radhë. Ndërkohë që personeli i 
bashkisë pohon se lagia e rrugëve të qytetit bëhet për periudhën maj-tetor me tre lagie në ditë: paradite, 
në drekë dhe pasdite. 

Nikël, Thumanë dhe Bubq – shërbimi i 
pastrimit ofrohet nga vetë bashkia 
përmes një ekipi prej disa punëtorësh të 
mirëmbajtjes të drejtuar nga një 
përgjegjës i sherbimeve publike pranë 
këtyre NJA. Ky ekip është vërtetë i ulët 
për të mbuluar zona si p.sh. Thumana, që 
pothuaj gjeneron tonmbetje baraz me 
Krujën (9,7 ton/ditë). Ndërkohë dhe 
gjenerimi i mbetjeve në këto zona është 
respektivisht 6.1 ton/ditë; 9.7 ton/ditë 
dhe 5.1 ton/ditë. Këto zona kanë 
kontenierë të vendosur në akset kryesore 
të rrugës përkatësisht 40, 52 dhe 26 
kontenierë të kapacitetit 1.1 m3. Ky 
shërbim sipas bashkisë ofrohet 4 ditë në 
javë, duke kombinuar përdorimin e 
mjeteve (kamionë dhe kompaktor) të 
bashkisë. 

Gjëndja aktuale PGM nuk paraqitet e pranueshme, ekzistojne një seri problemesh si përsa i përket 
dëmtimeve (100% e kontenierëve janë të dëmtuar), higjenës së tyre dhe numrit të pamjaftueshëm të 
kontenierëve.  

 

5.2 Depozitimi 
Bashkia Krujë operon me 3 vend-depozitime, të cilat janë jashtë limiteve të tyre dhe duke mos 
respektuar asnjë normë dhe standard për të qenë sanitar.  

NJA Vendi Statusi Leja mjedisore 

Krujë Stanet e Ndojes (Krastë) Vendim Keshilli Nuk ka 

Fushë Krujë, Nikël 
dhe Bubq 

Kodër Dollak Vendim Keshilli Nuk ka 

Thumanë 

 

Dukagjin Vendim Komune Nuk ka 
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Gjendja funksionale e vend-depozitimit në Krastë është 
katastrofike, pasi është e mbingarkuar. Në këtë pikë depozitimi, të parrethuar mbetjet vetëm 
depozitohen dhe nuk bëhet asnjë proces tjetër (ndarja e materialeve të reciklueshme, të rrezikshme 
etj., apo trajtimi i tyre).  

Të pyetur rreth menaxhimit të këtyre venddepozitimeve stafi i bashkisë tregon që këto pika jo vetëm 
janë jashtë limiteve dhe herë pas here gjobiten nga Inspektoriati i Mjedisit, por nuk kryejnë asnjë punë 
për mbajtjen e tyre nën kontroll. Këto territore nuk janë të rrethuara, duke lejuar hyrjen edhe të 
personave të paautorizuar, nuk realizohet mbulim me dhe, as ndarje në qeliza apo pjerrësi e kanale për 
rrjedhjen e likuideve. Sipas një rregulli të pashkruar është firma e pastrimit për të dy qytetet ajo që deri 
diku bën sistemimin në vend-depozitë. Shpesh mbetjet marrin flakë, duke shkaktuar tymra. Kryeplaku i 
fshatit Halil, shprehet se nga kjo ndotje alarmante vetëm në këtë fshat kanë vdekur rreth 15 persona me 
sëmundje tumoriale. Mbi 70 mijë banorë vazhdojnë të thithin gazrat helmuese me veti të lartë 
koncerogjene. Po ashtu edhe liqeni i Bacungut në të cilin laheshin dikur banorët e zonës, është tërësisht 
i ndotur nga mbetjet që derdhen në të. 

 

5.3 Riciklimi 
Nuk kryhet fare ndarje ne burim e mbetjeve. Riciklimi i mbetjeve është në fazën fillestare, më shumë 
nga komuniteti rom dhe disa kolektorë të vegjël. Llojet kryesore që grumbullohen janë kanaçe, plastikë, 
letër, karton, plastmas dhe hekur. Pjesa më e madhe e mbetjeve të riciklueshme vjen nga mbetjet 
urbane dhe nga industria. Nuk ka impiant të kompostimit të mbetjeve të biodegradueshme dhe të 
djegies së mbetjeve urbane (të pariciklueshme) si dhe mbetjeve industriale për qëllime 
ngrohje/prodhim energjie.  
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6. Analiza ekonomiko-financiare 
Në fazën e monitorimit të këtij shërbimi është realizuar edhe analiza ekonomiko-financiare e buxhetit 
të Bashkisë Krujë, duke synuar që nëpërmjet saj të evidentojë mënyrën e menaxhimit të burimeve të 
financimit vendor (Buxhetit të Bashkisë Krujë) për aktivitetin e shërbimit të pastrimit dhe njëkohësisht 
të realizojë ngitjen e kapaciteteve të shoqërisë civile për metodologjinë e vlerësimit, të drejtat dhe 
detyrimet e ndërsjellta dhe realizimin e vijueshmërisë së këtij procesi që në hartimin e PBA-së deri në 
zbatimin e tij.  
MiA ka udhëzuar dhe përgatitur kërkesën e organizatës lokale, Klubi Ekologjik Krujë për një informacion 
të detajuar nga Bashkia Krujë.2 
Në përgjigje të kësaj kërkese Bashkia Krujë me shkresën nr.1864/1 datë 19.04.2018, ka dhënë 
infomacionin e saj, mbi bazën e së cilës kemi këto të dhëna të përpunuara: 
 

6.1 Buxheti dhe shpenzimet 
Buxheti i Bashkisë Krujë është përgatitur mbi bazën e ligjit Nr. 139/2015, ligjin Nr. 9936, datë 26.06.2008, 
“Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, ligjit Nr. 10296, datë 8.7.2010 “Për 
menaxhimin financiar dhe kontrollin”, udhëzimin e Ministrisë së Financave Nr. 23 datë 22.11.2016 “Për 
procedurat standarde të përgatitjes së programit buxhetor afat-mesëm”, udhëzimin e Ministrisë së 
Financave Nr. 2, datë 06.02.2012 “Për procedurat standarde të zbatimit të buxhetit” me qëllim hartimin 
e strukturës së programeve që siguron përfshirjen brenda një programi shpenzimesh, funksionet 
kryesore të njësisë. 
Struktura e programeve të Bashkisë në formë tabelare e grafike paraqitet: 

Nr Programet e Bashkisë 2018 Buxheti 2018 në 000/ 
lekë 

1 Menaxhim Administrim 143,758  

2 Planifikimi urban 200,028  

3 Shërbime Publike,strehimi 183,345  

4 Bujqësia e Adm.Pyjeve 23,965  

5 Arsimi Kultura, Rinia, Sporti 135,538  

6 Shërbime Sociale 22,543  

  Totali buxhetit 709,177  

 

                                                           
2Modeli i kërkesës, sipas ligjit nr.119/2014 "Për të drejtën e Informimit” 
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1. Buxheti i Bashkisë Krujë përbëhet nga këto burime  financimi:  
a) Transferta e Pakushtëzuar në vlerën                       265.083.084 lekë 
b) Të ardhura vendore(Taksa+Tarifa) në vlerën         320.000.000 lekë 
c) Transfertë specifike (e kushtëzuar) në vlerën         124.094.437 lekë 
   TOTALI                                                                             709,177,521 lekë 
 

2. Pesha specifike që zë programi i shërbimeve publike, strehimi në burimet e financimit të Bashkisë 
Krujë paraqitet në tabelën e mëposhtme: 
 

NR Emërtesa Vlera në 000/ 
lekë 

Pesha specifike në 
% ndaj buxhetit 

total 

1 Transfertë e pakushtëzuar 2018 Bashkia Krujë             265,083  100% 

2 Shërbimet publike, strehimi nga TP (6260)               79,546  30% 

3 Të ardhura vendore 2018 Bashkia Krujë  320,000  100% 

4 Shërbimet publike strehimi nga AV (6260)                52,910  17% 

5 Buxheti total i Bashkisë (1+3)              585,083  100% 

6 Buxheti total për Shërbimet publike (2+4)              132,456  23% 

 
Siç evidentohet në tabelën e mëposhtme, programi i shërbimeve publike, strehimi 6260, zë një peshë 
të rëndësishme në buxhetin e bashkisë, me 23% të totalit të saj, krahasuar me peshën specifike që zë 
programi Shërbimet e Përgjithshme Publike në nivel kombëtar (sipas www.financatvendore.al), e cila 
për vitin 2017 është në masën 5.48%. Ky krahasim, do të ishte i saktë dhe i plotë, nëse mund të 
krahasonim produktet e programit në Bashkinë Krujë, gjë që është e pamundur, sepse ai është së bashku 
me strehimin.  
Grafikisht më poshtë, paraqitet pesha specifike e buxhetit të shërbimeve në transfertën e pakushtëzuar 
të Bashkisë si dhe në të ardhurat vendore. 

Menaxhim
Administrim

Planifikimi urban Shërbime
Publike,strehimi

Bujqësia e
Adm.Pyjeve

Arsimi Kultura,
Rinia, Sporti

Shërbime Sociale

143,758 

200,028 
183,345 

23,965 

135,538 

22,543 

Buxheti 2018 sipas Programeve 



  
ANALIZA E MENAXHIMIT TE MBETJEVE TE NGURTA BASHKIA KRUJE 24 

 

 

 
Duke analizuar detajimin e buxhetit brenda programit, sipas zërave të shpenzimeve, evidentojmë se: 
a) Për paga dhe sigurime përdoret 47% e buxhetit; 
b) Për shpenzime operative e mirëmbajtje, përdoret 53% e buxhetit. 
 

 

NR Emërtesa Vlera në 
000/ lekë 

Pesha 
specifike 
në % ndaj 
buxhetit 

total 

 Të dhëna analitike     

1 Buxheti Shërbime publike 
2018 

  132,456    100% 

2 Paga pune  53,208  40 % 

3 Sigurime shoqërore  8,885  7 % 

4 Shpenzime operative  70,363  53 % 

5 Investime -    0 % 
 

 

 

Nga informacioni në faqen web të Bashkisë www.kruja.gov.al, ku paraqitet buxheti dhe struktura 
organike e miratuar  për vitin 2018, evidentohet se për programin e Shërbimeve publike kemi: 

a) Në administratën e Bashkisë Krujë, ka një organike me 143 punonjës, ku Drejtoria e Shërbimeve dhe 
Punëve Publike ka 4-punonjës: 1-Drejtor; 1-Përgjegjës; 2-Specialist.  

b) Gjithashtu, ka 24 punonjës administrativ në Drejtoria e Shërbimeve Publike të përbërë nga: 8-
punonjës mirëmbajtje dhe 16-punonjës të profesioneve të tjera.  

c) Njësia Administrative Krujë- Bashkia Krujë, e kryen pastrimin e qytetit me kontratë shërbimi nga të 
tretët dhe vlera e kësaj kontrate është 17.791.518 lekë (informacion i shkresës së Bashkisë së 
sipërcituar). 

70%

30%

Buxheti per sherbime publike ne 
Transferten e Pakushtezuar 2018

Transferte e
pakushtezuar
2018 Bashkia
Kruje
Sherbimet
publike nga TP
(6260)

83%

17%

Buxheti i Sherbimeve Publike nga te 
Ardhurat Vendore 2018

Te ardhura
vendore 2018
Bashkia Kruje
Sherbimet
publike nga
AV (6260)

40%

7%

53%

0%

Detajimi i analitik i buxhetit te 
sherbimeve publike 2018

Paga pune

Sigurime
shoqerore
Shpenzime
operative
Investime
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d) Njësia Administrative Fushë-Krujë, Bashkia Krujë ka një strukturë organike prej 74 punonjësish nga 
të cilët 16-zyrtarë dhe 58-punonjës administrativ, që kryejnë profesione të ndryshme. Kjo njësi 
administrative e kryen pastrimin e qytetit me kontratë shërbimi nga të tretët dhe vlera e kësaj kontrate 
është 16.999.813 lekë (informacion i shkresës së Bashkisë së sipërcituar). 

e) Njësia Administrative Thumanë-Bashkia Krujë, ka një strukturë organike prej 67 punonjësish, nga të 
cilët 11-zyrtarë dhe 56-punonjës administrativ, që kryejnë prefesione të ndryshme. Nga këto, 14- 
punonjës janë të përcaktuar si punonjës mirëmbajtje dhe 1-shofer kamioni dhe 1-shofer fadrome. Kjo 
Njësi administrative e kryen vetë pastrimin e NJA nga kjo strukturë punonjësish mirëmbajtje. 

f) Njësia Administrative Nikël-Bashkia Krujë, ka një strukturë organike prej 21 punonjësish, nga të cilët 
11-zyrtarë dhe 20-punonjës administrativ që kryejnë profesione të ndryshme. Nga këto, 12- punonjës 
janë të përcaktuar si punonjës mirëmbajtje dhe 1-shofer kamioni. Kjo njësi administrative e kryen vetë 
pastrimin e territorit nga kjo strukturë punonjësish mirëmbajtje (informacion i shkresës së Bashkisë së 
sipërcituar). 

g) Njësia Administrative Bubq-Bashkia Krujë, ka një strukturë organike prej 29 punonjësish, nga të cilët 
11-zyrtarë dhe 18-punonjës administrativ që kryejnë profesione të ndryshme. Nga këto, 3- punonjës 
janë të përcaktuar si punonjës mirëmbajtje dhe 1-manovrator. Kjo njësi administrative e kryen vetë 
pastrimin e NJA nga kjo strukturë punonjësish mirëmbajtje (informacion i shkresës së Bashkisë së 
sipërcituar). 

h) Njësia Administrative Cudhi -Bashkia Krujë, ka një strukturë organike prej 11 punonjësish nga të cilët 
2-zyrtarë dhe 9-punonjës administrativ që kryejnë prefesione të ndryshme. Nga këto, 5-punonjës janë 
të përcaktuar si punonjës mirëmbajtje. Në këtë Njësi administrative nuk realizohet pastrimi i mbetjeve 
(informacion i shkresës së Bashkisë së sipërcituar). 

Nga të dhënat e mësipërme, vlera që shpenzohet nga buxheti i Bashkisë Krujë për Programin e 
Shërbimeve publike, strehimi (6260) është: 132.456.000 lekë, ndërkohë që vetëm dy kontratat e 
shërbimit janë: 

1-Kontrata e shërbimit për mbetjet Krujë                       17.791.518 lekë 
2-Kontrata e shërbimit për mbetjet FushëKrujë             16.999.813 lekë 
TOTALI                                                                                    34.781.331lekë 
 

Në se do krahasonim këtë vlerë (informacion i shkresës së Bashkisë së sipërcituar) dhe buxhetit të 
planifikuar 2018, për Programin Sherbimeve publike, strehimi (6260) në faqen zyrtare të Bashkisë 
www.kruja.gov.al, vlera e tij është 183.345 mijë lekë, pra del me një diferencë prej 50,889 mijë lekë.   

Informacioni në faqen web është i pasaktë / parakorduar tabelat me tekstin e miratimit të Vendimit të 
Buxhetit 2018, si dhe përgjigja zyrtare e Bashkisë drejtuar OJF-së është krejt formale dhe në mungesë 
të plotë të transparencës nga ana e Bashkisë dhe punonjësve/drejtuesve të Financës së saj. Kjo e bën 
akoma më të paqartë dhe konfuze situatën ekonomike dhe monitorimin e saj, si dhe është në shkelje të 
plotë të ligjit nr.119/2014 "Për të drejtën e Informimit". 
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6.2 Të ardhurat nga tarifa e pastrimit 
Të adhurat vendore të Bashkisë miratohen në Paketën fiskale, e cila përcakton nivelin e taksave dhe 
tarifave vendore, llojet, baza tatimore, kategorizimet dhe nënkategorizimet, këstet e pagimit, koha e 
kryerjes së tyre, kushtet lehtesuese dhe strukturat e ngarkuara të Bashkisë Krujë për vjeljen e tyre. 
Mbeshtetur në nenin 35 te ligjit Nr. 9632 datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore” i ndryshuar, 
si dhe nenit 14 te ligjit 68/2017 ‘Për financat e vetqeverisjen vendore’, Njesitë e qeverisjes vendore kanë 
të drejtë të vendosin tarifa për një shërbim që këto njësi ofrojnë apo për një të drejtë që u jepet 
individëve, personave fizikë dhe juridikë.  
 

Në mbështetje të ligjeve të sipërcituar, Bashkia miraton edhe "Tarifën e pastrimit" sipas përcaktimit të 
së cilës, i nënshtrohen të gjitha familjet, personat fizikë ose juridikë, vendas ose të huaj, që banojnë dhe 
ushtrojnë veprimtari ekonomike brenda teritorit të Bashkisë së Krujës. 

Kërkesa e Milieukontakt dhe Klubit Ekologjik Krujë ka qenë e njëjtë edhe për vënien në dispozicion të 
evidencave vjetore/periodike të të ardhurave 2017-2018, specifikuar Tarifën e pastrim/gjelbërimit dhe 
sërish përgjigja ishte se gjendet në faqen web të bashkisë....!  
 
Por, si për të dhënat e transparencës së shpenzimeve buxhetore edhe për të ardhurat është e njëjta 
situatë. Edhe pse në faqen zyrtare të Bashkisë Krujë www.kruja.gov.al, në programin e transparencës 
evidentohen informacionet dhe dokumentacionet që i vihen në dispozicion publikut, citojmë:  
"Të dhëna për buxhetin dhe planin e shpenzimeve për vitin financiar në vijim dhe vitet e kaluara, si dhe 
çdo raport vjetor për zbatimin e buxhetit.........", nuk ka të pasqyruar nivelin e realizimit të të ardhurave 
vendore nga taksat dhe tarifat (përfshi edhe tarifën e shërbimit) për vitin 2017 dhe as për vitin në vijim 
2018. 
 

Në infomacionin formal, të dërguar elektronikisht nga Drejtoria e Financës dhe Drejtoria e të Ardhurave 
Vendore, për kërkesën e organizatave për infomacion me: 

• të dhënat e buxhetit dhe të ardhurave  
• metodologjinë e përllogaritjes dhe mbajtjes së Regjistrit të tatimpaguesve 
• mënyrën e njotimit të qytetarëve për detyrimet fiskale vendore 
• agjentin e  mbledhjes së taksave e tarifave vendore   

 -përgjigja është më shumë se telegrafike: 

• buxheti është ne faqen Web 
• kemi regjistër dixhital të tatimpaguesve 
• qytetarët njoftohen në Bashki 
• Drejtoria e të Ardhurave i mbledh vetë taksat e tarifat në nivelin vendor.  

Sipas www.financatvendore.al për vitet 2015-2017, niveli i realizimit të të ardhurave nga Tarifa e 
Shërbimeve Publike (pastrim-gjelbërim) në totalin e të ardhurave nga taksat dhe tarifat si dhe nga 
tarifave vendore për Bashkinë Krujë, paraqitet në formë tabelare e grafike:  
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Nr Emërtimi të ardhuarve sipas viteve 2015 2016 2017 

1 Të ardhura nga taksa & tarifa vendore  126,341     182,459  
  

140,481  
2 Të ardhura nga tarifat vendore në 000/lekë 58,350    85,380     78,940  

3 
Të ardhura nga tarifa e shërbimeve publike 
ne 000/ lekë 32,670    44,910    47,030  

 

 

 

Tarifa e shërbimeve publike për vitin 2017, është planifikuar në vlerën 43.000 mijë lekë dhe realizimi i 
saj është 47.030 mijë lekë, ose 109.37%. Ky element, tregon rezerva në bazën e planifikimit të kësaj 
tarife, e cila duhet rishikuar së bashku me nivelin e saj që ka disa vite që nuk ka ndryshuar. 

 

Pesha specifike e të ardhurave nga, sipas www.financatvendore.al paraqitet garfikisht: 

 

 

Për vitin 2018, Bashkia Krujë ka miratuar Tarifën e Pastrimit, e cila në Paketën Fiskale 2018 paraqitet: 

I. Tarifë pastrimi për familjarët, sipas Njësive Administrative të Bashkisë Krujë  
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Klasifikimi 
Njësia Administrative  
Krujë & Fushë-Krujë 

Njesia Administrative  
Thumanë, Nikel, Bubq 

Njësia 
Administrative 

Cudhi 

Për çdo familje 300 lekë/vit 200 lekë/ vit - 
 

II: Tarifë pastrimi e largimit të mbeturinave për çdo subjekt  

Nr Klasifikimi Zona A/ 
lekë/vit 

Zona B/ 
lekë/vit 

  Per cdo subjekt biznes i vogel me qarkullim 0- 5 milion leke     

  Njësi Prodhimi, Tregtimi, Shërbimi     

  Prodhim buke, fast food, piceri, pastiçeri etj     

  Shërbime artizanale, berber, parukeri, rrobaqepsi, këpucar     

  riparime elektro-shtëpiake     

1 Qendër interneti, kancelari    5,000            5,000  

  Agjenci turistike, funerale, këmbim valute, autoshkolla     

  shërbime telefonie, transferta parash etj     

  Për transport pasagjeresh & mallrash ( jo agjenci)     

  bar kafe,restorante,bujtina,hotele,etj     

  Tregti artikuj të ndryshëm industrial, artikuj ushqimor, fruta     

  Perime me pakicë     

2 mish peshk, etj       10,000   10,000  

3 Prodhime e tregeti mermeri e materiale të tjera të ngurta 10,000  10,000  

 Për çdo subjekt BV (me qarkullim 5-8 milion)     

4 Njësi tregtimi, artikuj industrial, shërbimi, agjenci etj 40,000   20,000  

5 Njësi prodhimi, tregtimi, artikuj të ndryshëm e material ndërtimi. 50,000  30,000  

6 Klinika mjeksore, farmaceutike, stomatologjike, laboratore etj të 
ngjashme me to (profesionet e lira) 

40,000         20,000  

7 Për çdo subjekt BM     

8 Për subjekte ndërtimi     100,000         60,000  

9 Për subjekte njësi Prodhimi, Tregimi & Shërbimi Prodhim, tregtim artikuj 
të ndryshëm, restorante, hotele e të tjera të ngjashme me to. 

100,000  50,000  

10 Fasoneritë 80,000              50,000  

11 Njësi të prodhimi, perpunim e tregtim mermeri etj 100,000  100,000  

12 Prodhime Bujqesore, etj të ngjashme    40,000  40,000  
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13 Mbarështrime blegtorale, etj te ngjashme. 40,000  40,000  

14 Filiale të lojrave të fatit KAZINOTË 100,000       100,000  

15 Filiale lojra llotari, baste sportive 50,000  50,000  

16 Klinika mjeksore, farmaceutike, stomatologjike, laboratore etj të 
ngjashme me to. 

40,000        20,000  

17 Agjenci udhëtimi, sigurimi 40,000        20,000  

18 Shkolla,kopshte,cerdhe,fondacione të ngjashme me to     40,000  20,000  

19 Banka Institucione krediti e të ngjashme, Albtelecom, abcom, kompanitë 
celulare, posta sh.a,dega osshe etj 

100,000  50,000  

20 Subjekte të tjera shërbimi, Subjekte VIP. (TIA,ALBCONTROL) 500,000    

21 Për çdo subjekt karriere guri (gurore) 200,000    

22 Për çdo subjekt karriere guri e përpunim guri (prodhim inerte) 300,000    

23 Për çdo subjekt prodhim asfaltobetoni e të ngjashme me to.   200,000    

24 Fabrikat e prodhimit me argjile, e të tjera të ngjashme. 1,000,000    

25 Të tjera fabrika sipas, llojit e volumit të punës që kryejnë e të ngjashme 
me to, 

   500,000    

26 Fabrikat e prodhimit të çimentos egzistuese.  5,000,000    

27 Te tjera fabrika, uzina, sipas vendndodhjes e volumit të punës që 
kryejnë  të ngjashme me to 

  
1,000,000  

  

28 Te Tjera (sipas vendodhjes) 20,000    

29 INSTITUCIONE     

30 Muzeu Kombëtar “Gjergj Kastrioti Skenderbeu”Spitali Krujë, Materniteti. 200,000    

31 Drejtoria e shëndetit publik, Agjensia ADISA , Institucionet e Vuajtjes së 
dënimit 

100,000     50,000  

32 ZVRRPP Krujë, Thesari, Aluizni 50,000    

33 Institucione të tjera    20,000    

 
Për të analizuar nivelin e realizimit të të ardhurave vendore nga taksat dhe tarifat, specifikisht tarifën e 
shërbimeve të pastrim/gjelbërimit, nivelin e grumbullimit të saj apo peshën që zë në të ardhurat nga 
tarifat, nuk kemi asnjë burim informacioni të Bashkisë. Planifikimi i nivelit të realizimit të të ardhurave 
vendore në mënyrë analitike, sipas çdo burimi, nuk paraqitet në asnjë dokument në faqen e Bashkisë, 
as në buxhetin e viti 2018.  
Sipas www.financatvendore.al, të dhënat e fundit të raportimit të nivelit të realizimit të ardhurave 
vendore, dhe tarifës së shërbimeve publike për 6-mujorin e parë 2018 në Bashkinë Krujë, paraqiten në 
nivel shumë më të lartë se e njëjta periudhë e vitit paraardhës, e cila në formë tabelare e grafike 
rezulton: 
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Nr Emërtimi i të ardhurave 6-M-I-2017 6-M-I-2018 Diferenca + 

1 Të ardhura nga taksa dhe tarifa (000/leke) 122,278,510  164,824,016  42,545,506  

2 T.shërbimeve publike vendore (mbetje, gjelbërim) 
000/Leke 

24,327,480  39,115,739  14,788,259  

3 Perqindja qe ze Tarifa sherbimeve ne nivelin e te 
ardhurave (% 2/1) 

19.9 % 23.7 % 3.8 % 

 
a) Të ardhurat nga taksa dhe tarifa vendore në 6-M-I-2018 me një vlerë prej 42.545 mijë lekë më shumë  
se në të njëjtën periudhë 6-M-I-2017; 
b) Të ardhurat nga Tarifa e shërbimeve publike vendore (mbetje, gjelbërim) në 6-M-I-2018 me një vlerë 
prej 14.788 mijë lekë më shumë se në të njëjtën periudhë 6-M-I-2017, duke rritur kështu përqindjen e 
tarifës së shërbimeve në totalin e të ardhurave gati në 24%, ose në 3.8,% më e lartë se niveli i një viti 
më parë. 
 

 
 

Nga Bashkia Krujë nuk na është dhënë niveli i realizimit të të ardhurave vendore për periudhën 
ushtrimore 2018, dhe është e pamundur të realizohet një analizë e thellë mbi ecurinë dhe nivelin e 
realizimit të të ardhurave vendore, e përpasojë edhe e tarifës së shërbimeve publike. Por, nëse vetëm 
në 6-mujorin e I-rë 2018, niveli i realizimit të të ardhurave nga tarifa e shërbimeve publike është 
raportuar në www.financatvendore.al me 39.115 mijë lekë, krahasuar me realizimin e saj në vitin 2017 
prej 47.030 mijë lekë, rezulton se vetëm në 6-mujorë është realizuar 83% e planifikimit saj.   

Vetëm duke ju referuar këtyre të dhënave nga www.financatvendore.al, ku evidentohet se niveli i 
realizimit të Tarifës së shërbimeve publike vendore (mbetje, gjelbërim) për vitin 2017 ka qenë 47.030 
mijë lekë, mund të themi se: 

a) Krahasuar me të dhënat e Buxhetit 2018, për Programin Sherbimeve publike, strehimi (6260) në 
vlerën 183.345 mijë lekë, të ardhurat nga kjo tarifë mbulojnë 25,6% të shpenzimeve buxhetore. 

 -
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b) Krahasuar me të dhënat e Buxhetit analitik 2018, për Programin Shërbimeve publike, strehimi (6260) 
detajohet në vlerën 132.456 mijë lekë, të ardhurat nga kjo tarifë mbulojnë 35,5 % të shpenzimeve 
buxhetore. 
Nxjerrja e këtyre dy koefiçentëve, është si pasojë e mos saktësimit të shpenzimeve buxhetore dhe 
diferenca është e ndjeshme, me 8.9 % nga njëra e dhënë e referuar, tek tjetra. 
 

6.3 Analiza e kontratave  
 
Në se do t'i referoheshim analizës për nivelin e planifikimit të buxhetit në vlerën 183.345 mijë lekë dhe 
të dhënave për buxhetin e parashikuar për pastrimin e Krujës dhe Fushë-Krujës nga dy kompani të 
ndryshme në vlerën totale prej 38.500.000 lekë, sipas shkresës së Bashkisë nr.1864/1 datë 19.04.2018, 
vlera e tyre analitike sipas preventivave të punës është: 

a) Kontrata për Bashkinë Krujë 17.791.518 lekë (viti2014) dhe  
b) Kontrata e parë për NJA Fushë-Krujë 16.999.813 lekë (viti 2018) 
c) Kontrata e dytë për NJA Fushë-Krujë (maj 2018) vlera është e përafërt, 16,902,323 lekë 
Në total shuma 34.781.331 lekë. 
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TABELA KRAHASUESE E KONTRATAVE PËR BASHKINË KRUJË DHE FUSHË KRUJË 
 

Nr Emertesa 
Kontrata Kruje Sipas 

preventivit  
Kontrata pare Fushe Kruje Sipas 

preventivit  
Kontrata dyte, Fushe Kruje 

Njesia  Sasia  Cmimi Vlera  Njesia  Sasia  Cmimi Vlera  Sasia  Cmimi Vlera  

1 
Fshirje me fshese rruge, 
sheshe, trotuare m² 87,000  35.7  3,105,900    3,106,600  m²  36,550         41.95    1,533,273   1,533,273   36,550           47  

        
1,725,050  

2 

Transport mbeturinash, 
zhavor, mbetje 
ndertimore ton 

       
7,100  1368 

       
9,712,800  

         
9,714,342  ton 4775 

      
828.00  

             
3,953,700  

              
3,953,700  

            
4,653        820  

        
3,813,724  

3 
Larje, Sperkatje rruge, 
sheshe m² 

   
88,000  13.38 

        
1,177,440  

         
1,778,092  m² 

    
85,795  

         
26.85  

             
2,303,596  

              
2,303,596  

         
85,795           25  

        
2,149,336  

4 

Pastrim larje disinfektim 
kont, rregullim pika 
grumbu konten 115 7193 

           
827,195  

             
827,231  konten 

              
63  

  
10,116.00  

                 
637,308  

                   
637,308  

                    
73  10,274 

           
750,002  

5 

Pastrim me autofshese 
rrugeve shesheve 
trotuareve            m²  

    
84,795  

         
48.22  

              
4,088,815  

               
4,137,035  

         
85,795           49  

       
4,222,658  

6 
Larje speciale rrugesh, 
sheshesh e trotuaresh            m²  

  
122,345  

            
8.93  

               
1,092,541  

                
1,092,541  

       
122,345              7  

             
903,151  

7 Pastrim territori urban            m²   15,673      32.48         509,059      509,059   15,673           33       521,347  
8 Shuma shepnzimeve       14,823,335    14,826,265          14,118,291  14,166,511      14,085,269  
9 TVSH        2,964,667    2,965,253        2,823,658.21    2,833,302        2,817,054  

10 TOTALI       17,788,002     17,791,518         16,941,949  16,999,813      16,902,323 
11 Diferenca         3,516             57,864        
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Nga tabela e përllogaritjes së preventivave të kontratave respektive, kemi diferenca prej 3,516 lekë në atë 
të Krujës dhe 57,864 lekë në të Fushë Krujës, për kontratën e parë. 
Edhe nga sa evidentohet më sipër, por edhe nga problemet e shtruara nga ana e MiA-s për nëpunësit e 
Bashkisë, vërehet se emërtesa e zërave të kontratës dhe frekuenca e shërbimeve nuk janë transparente 
dhe të matshme. 

a) Brenda kontartës së Krujës, ka elementin 1 "Fshirje me fshese rruge, sheshe, trotuare" me 87,000m² 
dhe elementin 3 "Larje, Sperkatje rruge, sheshe" me 88,000m², pra me 1000 m² më shumë. 
b) Brenda kontratës së Fushë-Krujës ka elementin 1-"Fshirje me fshese rruge, sheshe, trotuare" me 
36550m², ndërkohë që ka tre element të tjerë larje:  

-elementi 3. Larje, sperkatje rruge, sheshe me 85,795 m²,  
-elementi 5.Pastrim me autofshesë rrugëve shesheve trotuareve"  84,795 m²   
-elementi 6. Larje speciale rrugësh, sheshesh e trotuaresh me 122,345 m². 

c) nuk ka një hartë të vendosjes së rrugëve, trotuareve, shesheve, lagjeve me legjendat përkatëse ku do 
realizohet shërbimi dhe frekuenca e kryerjes. 
 
Gjithashtu, krahasimi ndërmjet dy kontratave në zëra të njëjtë, çmimet përkatës janë shumë të ndryshme, 
evidentuar në tabelën e mëposhtme: 
 

Nr Emertesa Kruje Fushe Kruje Diferenca 
në lekë 

Bashkia me 
vlere me te 

larte Cmimi/lekë Cmimi/lekë 

1 Fshirje me fshese rruge, sheshe, trotuare 35,7      41,95        6,25   Fushe Kruja +  

2 Transport mbeturinash, zhavor, mbetje 
ndertimore 

1.368   828        540    Kruja +  

3 Larje, Sperkatje rruge, sheshe 13,.4      26,85      13,47   Fushe Kruja +  

4 Pastrim larje disinfektim kont, rregullim pika 
grumbullimi 

7.193   10.116    2.923   Fushe Kruja +  

 
Në se do të analizojmë zbatimin e këtyre kontratave, nga analiza e dokumentacionit teknik/situacioneve/ 
tabelës përmbledhëse të shërbimeve nga kompaniasi dhe faturave financiare për lëvrimin e fondeve nga 
ana e Bashkisë Krujë, të cilat na janë vënë në dipsozicion nga vetë Bashkia kemi:  
 
A) Për kontratë në Njësinë Administrative Krujë për periudhën Janar- Dhjetor 2017 kemi evidentuar se 
kompania  "DIEN" ka nënshkruar kontratën për vlerën prej 17,788,002 lekë dhe është financuar 3.516 lekë 
më shumë se kontrata e nënshkruar, sipas zërave të shërbimeve të pasqyruara edhe në tabelën e 
krahasuese të kontratave. Nga dokumentacioni vërehet se në çdo muaj, kompania ka rakorduar me 
Bashkinë për situacionet e shërbimeve, dhe janë mbajtur edhe proces-verbale për konstatime periodike 
për parregullësi shërbime pastrimi, të cilat kanë lënë vetëm detyra për zbatim operativ nga kompania, por 
jo për t'u pasqyruar në situacione apo mbajtur pagesat përkatëse apo vendosur sanksione e gjoba. 
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B) Për kontratën e parë në Njësinë Administrative Fushë-Krujë për periudhën Janar- Dhjetor 2017 kemi 
evidentuar se kompania  "RINIA 96" është financuar 2.225.374 lekë më shumë se kontrata e nënshkruar, 
sipas zërave të shërbimeve: 
 

Nr Emertesa 
Kontrata nënshkruar Fushë Krujë Pagesa në 

fakt 2017 

Diferenca 
më shumë 
se kontrata  Njesia  Sasia  Cmimi Vlera  

1 
Fshirje me fshesë rrugë, 
sheshe, trotuare m² 

             
36,550  

                             
41.95  

                 
1,533,273  

                        
1,509,116  

-                    
24,157  

2 

Transport mbeturinash, 
zhavor, mbetje 
ndertimore ton 4775 

                         
828.00  

                
3,953,700  

                      
5,855,431  

                 
1,901,731  

3 
Larje, Sperkatje rruge, 
sheshe m² 

             
85,795  

                            
26.85  

                
2,303,596  

                        
1,911,373  

-                
392,223  

4 

Pastrim larje desefektim 
kont, rregullim pika 
grumbu 

konte
n 

                       
63  

                    
10,116.00  

                     
637,308  

                          
684,821  

                       
47,513  

5 

Pastrim me autofshese 
rrugeve shesheve 
trotuareve  m²  

             
84,795  

                            
48.22  

                 
4,088,815  

                     
4,569,026  480,211  

6 
Larje speciale rrugesh, 
sheshesh e trotuaresh  m²  

           
122,345  

                               
8.93  

                  
1,092,541  

                          
856,617  

-                
235,924  

7 Pastrim territori urban  m²  
              

15,673  
                            

32.48  
                     

509,059  
                         

586,385  
                      

77,326  

8 Shuma shepnzimeve       
                 

14,118,291  
                   

15,972,769  
               

1,854,478  

9 TVSH       
                

2,823,658  
                      

3,194,554  
                   

370,896  

10 TOTALI       
               

16,941,949  
                    

19,167,323    
11 Diferenca             2,225,374  

 
• Në kontratë janë parashikuar 4,775 ton mbetje në vit për "Transport mbeturinash, zhavor, mbetje 

ndertimore",  ndërkohë që në totalin e situacioneve janë pasqyruar 7,024.7 ton mbetje/vit, pra 
2,249 tonë më shumë, ose 1.901.731 lekë më shumë se kontrata e nënshkruar. 

• Në kontratë ka 63 kontenier për "Pastrim/larje desinfektim kontenierësh, rregullim pika 
grumbullimi", në situacionin e 3-mujave janar-shkurt-mars, ka 63 kontenierë, ndërsa në 9-muajt e 
tjerë ka nga 73 kontenierë/muaj në çdo situacion, e cila reflektohet edhe në pagesën totale me 
47.513 lekë më shumë se vlera e kontratës së nënshkruar. 

• Në shërbimin "Pastrim me autofshese rrugëve shesheve trotuareve" në njësi matje në situacion 
është  85.795 m², ndërkohë që në kontratë kjo sipërfaqe është 84.795 m², e cila reflektohet në edhe 
në pagesën totale me 480.2011 lekë më shumë se vlera e kontratës së nënshkruar. 

• Në shërbimin "Pastrim territori urban" raportimi për njësi të sipërfaqes ndryshon nga një situacion 
në tjetrin, dhe gjithashtu, për të njëjtën sipërfaqe, çmimi është i ndryshëm. Kështu, për muajt janar- 
shkurt-mars, raportimi është për  sipërfaqen nga  15670 m²,  dhe çmimi njësi është 4,32 lekë, 
ndërkohë që për muajt në vijim sipërfaqja prej 15.673m² çmimi njësi është 2,59 lekë, vlerë e cila 
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nuk argumentohet në infomacionin e Bashkisë dhe, vlera e paguar më shumë është 77.326 lekë më 
shumë se vlera e kontratës së nënshkruar. 
 

C) Për kontratën e dytë kompania "RINIA 96" në Njësinë Administrative Fushë-Krujë ka nënshkruar  
kontratën e dytë, për periudhën Maj- 2018- Prill 2019 (365 ditë) me vlerë 16.902.323 lekë. Nga analiza e 
4-situacioneve të paraqitura për maj-qershor-korrik-gusht 2018, kemi evidentuar se diferencat e 
analizuara në kontratën e parë janë sistemuar në këtë kontratë. 
 
Në se do kemi të dhëna indikative të rrugëve, shesheve dhe trotuarëve, do mund të bënim edhe 
krahasimin ndërmjet dy kontratave, gjë e cila është e pamundur, pasi kontratat në zbatim, janë kontrata 
që para 3-viteve, ndërkohë që kontrata e dytë e Fushë-Krujës, edhe pse e lidhur në Maj 2018, nuk ka 
pësuar asnjë ndryshim, as pas ndryshimit të ligjit për ndarjen administrative dhe bashkimit në një njësi të 
qeverisjes vendore.  
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7. Performanca aktuale e administrimit të mbetjeve vendore 
 

7.1 Monitorimi i shërbimit të pastrimit  
Nëpërmjet një formati të hartuar nga MiA, ekspertët i kanë prezantuar organizatës lokale KEK një plan për 
kryerjen e monitorimit të shërbimit dhe evidentimit të zonave të pastrimit të mbetjeve urbane. 
Monitorimi është kryer për një periudhë 5 mujore, duke evidentuar punën e bërë nga kontraktori, sipas 
elementëve/zërave të vendosur në kontratën e shërbimit, apo edhe mangësitë e dala gjatë proçesit të 
pastrimit. Informacioni i grumbulluar është bërë publik në kohë reale për t’i bërë presion strukturave 
përgjegjëse për përmirësimin e shërbimit të pastrimit. Po ashtu aktivistët dhe organizata partnere lokale 
kanë qënë dhe do të jenë të pranishëm në mbledhjet e Këshillit Bashkiak për të sjellë në vëmendje 
problematikën dhe gjetjet e monitorimit të këtij shërbimi.  
Gjatë monitorimit i është kushtuar më shumë vëmendje qyteteve të Krujës dhe Fushë-Krujës, shërbim që 
ofrohet nga kompani private;është monitoruar gjithashtu shërbimi edhe në NJA Bubq, Thumanë, dhe 
Nikël në muajin korrik. 
  

Analiza e raporteve te monitorimit Krujë 
Grumbullimi dhe tërheqja e mbetjeve 
Për qytetin e Krujës monitorimi nisi në katër 
lagjet kryesore të qytetit, me një total 
kontenierësh të vëzhguar 127, në 39 rrugë të 
qytetit. Që nga fundi i prillit deri në fillim të 
korrikut 2018 janë plotësuar formatet e 
monitorimit ditor nga monitoruesi lokal. Pas 
analizimit në mënyrë tabelare kemi këto 
rezultate dhe të dhëna të grumbulluara për 4 
muaj: 
 

 Lagja 1 
(prill) 

Lagja 1 
(shtator) 
 
(6x/2jave) 

Lagja 2 
(maj) 

Lagja 3 
 (maj) 

Lagja 4 
 (maj) 

Lagja 4 
 (shtator) 
 
(6x/2javë) 

Kontenierë të 
pazbrazur 

     3/64 10K/384K        3/20      0/15      2/28 23K/168K 

Kontenierë të 
papastruar  

     3/64 11K/384K        8/20      8/15      6/28 25K/168K 
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Më poshtë janë të pasqyruara pikat problematike: 
Në lagjen “Nr 1” me një total 13 rrugë e 64 kontenierë nga 
monitorimi i kryer pikat problematike rezultojnë në: 
- “Varosh”, 1 kontenierë jashtë funskionit 
- “Kacane”, 4 kontenierë të pazbrazur 
- Rruga Kryesore (Ura Madhe) 3 kontenierë të papastruar 

përreth dhe 3 të pazbrazur (foto në krah) 
- “Rr Kryesore”, “Rr. Malit”, “Gurkuqe”, “Marin Barleti”, 

“Nënë Tereza”, “Vrana Konti” në total janë 20 kontenierë 
të dëmtuar ose pa rrota. 

Banorët e lagjes “Nr. 1” në Krujë, duhet të bëjnë gjysmë km 
rrugë për të hedhur mbeturinat në kontenier. Gjatësia që ata 
përshkojnë është nga rruga “Varosh” deri tek rruga “Gurguqe”. 
Por jo të gjithë mbajnë mbeturinat në krahë. Disa gjejnë rrugën më të shkurtër, duke i hedhur pranë një 
kabine elektrike. Kështu janë krijuar pirgje mbetjesh, duke ndotur mjedisin dhe lagjen përreth.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Në “Lagjen nr. 2” me një total prej 8 rrugë dhe 20 kontenierë, nga monitorimi i kryer pikat problematike 
rezultojnë në: 
- Rr. “Llubane” 1 kontenier i papastruar 
- “Broc Barun”, 1 kontenier i papastruar 
- “Shete”, 1 kontenier i papastruar  
- Rr. “Kryesore”, “Lekë Dukagjini” dhe “Nënë Tereza” 8 kontenierë të dëmtuar ose pa rrota. 

Foto lagjia ne 2 Rr. 16 Maji 

Foto lagjia nr 1 vendhedhje ilegale 

Foto Rruga e Malit 
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Në lagjen “Nr 3” me një total prej 7 rrugë dhe 15 kontenierë, nga 
monitorimi i kryer pikat problematike rezultojnë në: 
Rr. “Lekë Zaharia”,  1 kontenier i dëmtuar 
“Albanopolis”, “Lekë Zaharia”,  7 kontenierë pa rrota. 
 
Në lagjen “Nr 4”  me një total prej 11 rrugë dhe 28 kontenierë, nga 
monitorimi i kryer pikat problematike rezultojnë në: 
Rr.:  “Karl Gega”,  2 kontenierë të papastruar 
Rr.:  “Gavril Dara”, Rr.: “Kryesore” 6 kontenierë pa rrota 
Nga monitorimi i menaxhimit të mbetjeve në lagjen “Nr. 4” në 
Krujë, konstatohet mungesë kontenierësh në rrugët brenda lagjes. 
Nga kjo mungesë, banorët hedhin mbeturinat në anët e rrugëve 
dhe në brendësi të lagjes, ku ka mjaft burime uji.  

 
Nga analiza e parë e raporteve të monitorimit për Krujën, duke u bazuar edhe tek kontrata e shërbimit të 
pastrimit dhe largimit të mbetjeve të cilat janë të parashikuara të largohen çdo ditë, problematikat më të 
mëdha janë tek lagjia nr 1 dhe nr 4, pasi kemi edhe numrin më të lartë të kontenierëve dhe 24 rrugë në 
total të monitoruara. Ky rezultat vjen pasi synimi i monitorimit ishte verifikimi dhe raportimi mbi pastrimin 
e kontenierëve ekzistues. Ndonëse nga perceptimi qytetar lagjia nr. 2 dhe nr. 3 rezultojnë mjaft 
problamatike,  për vetë faktin që ka mungesë të thekesuar të numrit të kontenierëve, të cilëtnjëkohësisht 
lënë hapësirë për krijimin e vatrave të reja për venddepozitimet ilegale të mbetjeve urbane. 
 
Informacione për kompaninë e pastrimit - Numri i punëtorëve që merren me menaxhinim e integruar të 
mbetjeve urbane dhe i mjeteve teknologjike që zotëron kompania “Dien” në Krujë rezulton: 
 

Emërtimi Nr. punëtorë Zëvëndësues 

Drejtues mjetesh 5  

Punëtorë të mjetit teknologjik dhe vetëshkarkues 7  

Foto:  Lagjia “Nr.3”, Rr.: “Lekë Zaharia” 
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Punëtorë për larje dezinfektim pika stacion 
kontenierë 

1  

Punëtorë, fshirje me fshesë trotuare, shkallë 
kuneta 

8 2 

 
Punëtorët mbajnë të veshur uniformat specifike gjatë kryerjes së shërbimit. 
 
Mjetet që përdoren: 1 mjet teknologjik i tipit kompaktor, 2 mjete vetëshkarkues, 1 autobot për larje. 
Duke parë numrin e ulët të automjeteve, gjithashtu edhe të punëtorëve vihet në dyshim edhe realizimi i 
plotë i procesit të pastrimit dhe largimit të mbetjeve në qytet. Ndërkohë kontrata e shërbimit nuk 
saktëson madhësinë (ton) dhe teknologjinë që duhet përdorur.  

 
 
Zyra e operatorit të pastrimit  për informacion dhe ankesa  ndodhet në adresën e dhënë dhe për 
komunimin përdoret nr. që disponon operatori/administratori. 
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Bazuar në kontratën e shërbimit të pastrimit të 
fimosur nga kompania e pastrimit me Bashkinë 
Krujë, Neni 27.2 parashikon se në rastin kur 
identifikohen zëra të punës së pakryer të 
parashikuara nga preventivi i kontratës nga 
Autoriteti Kontraktor, Bashkia Krujë, atëherë 
përveç ndalesës për punë të pakryer, 
kontraktuesi penalizohet me 5 fishin e vlerës së 
zërit përkatës. Vetëm në muajin shtator janë 21 
kontenierë të pazbrazur, ndërkohë që 
deklarohet pastrimi në 100% të zonës së 
mbulimit të tyre. 
 
Ndërkohë gjatë kontrollit të situacioneve mujore 
përgjegjësi i shërbimeve publike në Bashkinë 
Krujë nuk rezulton që të ketë penalizuar në asnjë 
rast firmën e pastrimit “Dien”.  
 
Gjithashtu në pikën B të Nenit 34 të kontratës 
parashikohet që në çmimin njësi të largimit të 
mbetjeve përfshihet gjithashtu edhe mirëmbajtja si edhe dezinfektimi në përfundim, me pluhur gëlqereje 
me 5% përmbajtje klori për çdo kontenier, por që në asnje rast nuk realizohet dezinfektimi. Ndërkohë që 
firma është likujduar plotësisht për situacionet e dorëzuara. 
 
I domosdoshëm është edhe edukimi i publikut, e një gjë të tillë e parashikon Neni 36 i kontratës. Firma e 
pastrimit duhet të zhvillojë një program edukimi publik të destinuar për të përmirësuar njohuritë e 
konsumatorëve dhe banorëve të qytetit, si edhe për të rritur në maksimum pjesëmarrjen në Programin e 
Menaxhimit të Mbeturinave. Një gjë e tillë akoma nuk është zhvilluar nga firma e kontraktuar. 
 
Gjithashtu gjatë periudhës Maj 2018 që është bërë monitorimi i lagjeve 1,2,3 dhe 4 në Krujë kemi 
kontrolluar edhe situacionet e derguara nga firma e pastrimit “Dien sh.p.k”. Na rezulton që nga proces 
verbali i mbajtur me datë 01/06/2018 midis përfaqësuesit të Bashkisë Krujë dhe përfaqësuesit të 
subjektit sipërmarrës “DIEN shpk” Z. Dritan Hoxha mbi marrjen në dorëzim të “Shërbimit të Pastrimit”, 
grumbullimit dhe largimit të mbetjeve urbane dhe inerte të qytetit të Krujës sipas “Kontratës së 
Sipërmarrjes” datë 17.12.2014, për punimet e realizuara gjatë muajit Maj 2018. Nga kontrolli i zërave të 
shërbimeve të paraqitura në situacionin përkatës rezulton se janë kryer të gjitha volumet e punimeve si 
dhe janë aplikuar çmimet e tenderit fitues. 
Por, nga monitorimi i kryer nga monitoruesit në terren datë 6 Maj 2018 vetëm në lagjen “Nr. 1”,  në Rrugën 
Kryesore pranë Urës së Madhe janë konstatuar 3 kontenierë të pazbrazur dhe të papastruar përreth. 
Më poshtë paraqitet formati i kontrollit ditor nga Monitoruesit lokal dhe proces-verbali i mbajtur mbi 
kalimin e fondit të plotë mujor pa penalitete. 



  
ANALIZA E MENAXHIMIT TE MBETJEVE TE NGURTA BASHKIA KRUJE 41 

 

 

 
 

 

 

Figura, Tabelë monitorimi ditor   
Burimi:  Klubi Ekologjik Krujë 

Figura: Situacioni I firmçs së pastrimit dhe Procesverabli i muajit Maj 2018   
Burimi Bashkia Krujë 
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Analiza e raporteve te monitorimit Fushë-Krujë 
Grumbullimi dhe tërheqja e mbetjeve - Pergjatë gjithë muajt Qershor është realizuar monitorimi i 
shërbimit të pastrimit dhe mbledhjes se mbetjeve. Ndarja nga monitoruesit eshte bërë me zona, më 
saktësisht në 5 lagje dhe fshatin Luz. Numri total i kontenierëve që ka Fushë-Kruja është 73, e këtë shifër 
duke e krahasuar me numrin e popullsisë dhe normën e gjenerimit të mbjetjeve është mjaft e ulët. 
Ne mënyrë tabelore më poshtë paraqitet situata mbi numrin e kontenierëve të papastruar nga 66 
kontenierë të monitoruar. 

 Kontenierë të 
Papastruar/TOTAL 

Kontenierë të 
Dëmtuar /TOTAL 

SMT 1/8K 1/8K 
L. Punëtori 2/10K 2/10K 

L. Adem Gjeli 1/12K 2/12K 
L. Bakushe Visha 0/10K 0/10K 

L. Kastrioti 4/22K 4/22K 
Fshati Luz 0/4K 0/4K 

 
Në total janë monitoruar 66 Kontenierë, nga të cilët 8 prej tyre gjatë muajit  qershor kanë rezultuar të 
papastruar dhe në shumicën e rasteve të dëmtuar. Dëmtimi i tyre sjell edhe mosfunksionim të rregullt, 
duke u bërë një problem për banorët e zonës, por edhe duke i krijuar vështirësi punëtorëve në pastrimin 
e tyre. 
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Larja dhe fshirja e rrugëve të Fushë-Krujës - Sa i përket raporteve të larje/fshirjes monitoruesit 
konfirmojnë që pastrimi dhe larja kryhet vetëm në 3 zona në Fushë-Krujë. Gjatë monitorimit nuk është 
vënë  re që të punohet për fshirje me autofshesë, por vetëm me fshesë dore. Gjithashtu nuk realizohet 
larja speciale e rrugëve apo 
trotuareve me autobot për 
larje. Realizohet vetëm një lagie 
rrugësh,  por që  nga situacionet 
mujore deklarohet si larje e 
rrugëve.  
 
Bashkëngjitur paraqitet formati 
i monitorimit për larjen dhe 
fshirjen e rrugëve, ku shihet 
mjaft qartë që larja realizohet 
pjesërisht në rrugën kryesore, 
ndërsa fshirja vetëm me fshesë. 
 
Zonat ku monitoruesit 
konfirmojnë lagien në vend të 
larjes dhe fshirjen e rrugëve 
janë: Hyrja, qendra, dalja e 
qytetit (foto). 
 
Por,  kontrata dhe situacionet tregojnë që pastrimi i qytetit përfshin edhe përdorimin e autofshesës për 
rrugët edhe sheshet, gjithashtu pastrim-larje dhe dezinfektim të kontenierëve. Situacionet për lagie 
rrugësh, sheshesh e trotuaresh si edhe larje speciale rrugësh janë dorëzuar. Për të gjitha këto shërbime 
kompania “Rinia 96 shpk” është likujduar nga Bashkia në vlerën e plotë të kërkuar 1.108.527 lekë në muaj. 
 
Ndërkohë për Fushë-Krujën në rastet penalizuese që duhet të ndërmerren kur identifikohen zëra të 
punës së pakryer të parashikuara nga preventivi i kontratës Neni 28.2, pika A, kontraktuesi përveç 
ndalesës për punë të pakryer, duhej të penalizohej me 5 (pesë) fishin e vlerës së zërit përkatës. 

foto lagia e rrugës kryesore 
foto pastrimi me fshesë dore 

Format monitorimi për Larje/Fshirje Rrugësh 
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Gjithashtu në bazë të Nenit 18.3 të Kontratës dy herë në muaj kontraktuesi ka për detyrë të prodhojë e 
të shpërndajë materiale informative të shkruara në broshura ose fletëpalosje. Po ashtu,  sipas Nenit 18.2 
duhet të realizohet një spot televiziv një herë në 6 (gjashtë) muaj, pjesë e programit ambiental, por që 
nuk është realizuar dhe justifikimi i dhënë është mungesa e një televizoni lokal. Po sipas bashkisë 
shperndahen fletpalosje dhe kartvizita të firmës së pastrimit. 
 
Në rastet kur Edukimi Ambjental (spoti) nuk realizohet, sipas Nenit 28.2 pika f supervizorët e Autoritetit 
Kontraktor të Bashkisë Krujë duhet të aplikojnë gjobë në masën 500.000 mijë lekë. Në qoftë së spoti 
televiziv nuk realizohet brenda 30 ditëve nga aplikimi i gjobës së parë, Autoriteti Kontraktor vendos 
penalitetin e rradhës 1.000.000 lekë. Ende nuk është shfaqur spoti dhe nuk ka mbajtje të këtij zëri 
buxhetor. 
 
Numri i punëtorëve që merren me menaxhinim e integruar të mbetjeve urbane dhe i mjeteve teknologjike 
që zotëron kompania Kontraktuese “Rinia’ Fushë Krujë rezulton:  
 

Emërtimi Nr. punëtorëve Zëvëndësues 
Emërtimi 3  

Drejtues mjetesh 3 1 
Punëtorë të mjetit teknologjik dhe vetëshkarkues 2  

Punëtorë për larje/dezinfektim pika,stacion, 
kontenierë 

4  

 
Punëtorët mbajnë të veshur uniformat specifike gjatë kryerjes së shërbimit. 
 
Mjete: 1 mjet teknologjik kompaktor, 1 autobot për larje, 1 autofshesë. Të gjitha mjetet teknologjike janë 
në përdorim. Vlen të theksohet që këto makineri nuk janë në gjëndje të përballojnë gjenerimin e madh të 
mbetjeve per Fushë-Krujën. 
 
Zyra e operatorit të pastrimit për 
informacion dhe ankesa ndodhet 
në adresën e dhënë dhe për 
komunimin përdoret nr. që 
disponon 
operatori/administratori. 
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Njësia Administrative “Thumanë”  
E realizon shërbimin e pastrimit vetë dhe ka këta punëtorë:  

Emërtimi Nr. Punëtorëve Zëvëndësues 
Drejtues mjetesh 1  

Punëtorë të mjetit teknologjik, 2  
Punëtorë për larje, dezinfektim pika 

stc.konetniere 
0  

Punëtorë, fshirje me fshesë trotuare shkallë 
kuneta 

0  

Mjete: 1 mjet teknologjik kompaktor  

 

Gjatë periudhës 2 Korrik deri më 18 Korrik 2018 është kryer monitorimi i 19 kontenierëve në Derven, 
Borizanë, Thumanë, Bushnesh dhe Dukagjin. 

 Kontenierë të 
Papastruar 

Kontenierë të 
Dëmtuar  

Derven, Borizan 2/5K 2/5K 
Thumanë 8/11K 4/11K 

Bushnesh, Dukagjin  3/3K 3/3K 
 

Vihet re që situata gjatë monitorimit ka rezultuar mjaft problematike, nga 19 kontenierë në total, 13 prej  
tyre kanë qënë të papastruar, ndërsa 9 prej tyre kanë qënë të dëmtuar dhe pa rrota. 

Sa i takon shërbimit të pastrimit të rrugëve dhe larjes së tyre, ky shërbim u ofrohet vetëm qendrës së 
Thumanës, ndërsa larja nuk realizohet fare. 

Njësia Administrative “Nikël”  
E realizon shërbimin e pastrimit vetë dhe ka këta punëtorë: 

Emërtimi Nr. punëtorëve Zevëndësues 
Drejtues mjetesh 1  

Punëtorë të mjetit teknologjik, 2  
Punëtorë për larje dizinfektim pika stc.konetnierë 0  

Punëtorë, fshirje me fshesë trotuare shkallë 
kuneta 

0  

 

Gjatë përiudhës 6 deri më 27 Korrik 2018, është bërë evidentimi dhe monitorimi i 27 kontenierëve në 
Nikel, Tapizë, Qerek dhe Vrion. Raportet e sjella kanë treguar që zona pastrohet rregullisht, duke mos 
patur problematika. 

Sherbimi i pastrimit dhe larjes së rrugëve, duhet të ofrohet nga bashkia, por që gjatë monitorimeve 
është vënë re se mungon ofrimi i këtij shërbimi për NJ.A Nikël.  
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Njesia Administrative “Bubq”  
E realizon shërbimin e pastrimit vetë dhe ka këta punëtorë. 

Emërtimi Nr. Punëtorëve Zëvëndësues 
Drejtues mjetesh 1  

Punëtorë të mjetit teknologjik, 2  
Punëtorë për larje dizinfektim pika stc.konetnierë 0  

Punëtorë, fshirje me fshesë trotuare shkallë 
kuneta 

0  

 

Mjete: 1 mjet teknologjik kompaktor, që shërben për të dy Njësitë Administrative Nikël e Bubq. 

Në Njësinë Administrative Bubq janë monitoruar 20 Kontenierë nga 26 që janë në total, nga Ura e Gjolës 
deri ne Mallkuç. Nga raportet e sjella, situata paraqitet në gjëndje normale me kontenierë të pastruar, 
ndërsa vetëm 1 kontenier ishte i dëmtuar. Periudha e monitorimit ka qënë 10.07.2018 – 24.07.2018.  

Sa i takon shërbimit të pastrimit të rrugëve dhe larjes së rrugëve, nuk realizohet asnjëri nga këto 
shërbime, pasi nuk ka kapacitetet e mjaftueshme njerëzore. 

 

7.2 Performanca me bazë indikatorët  
Më poshtë paraqitet situata në menaxhimin e mbetjeve për gjysmën e parë të 2018, sipas grupit të 
indikatorëve të performancës bazuar në metodologjinë e dldp.  
 
“Efikasiteti në mbledhjen e mbetjeve” shpreh sasinë e mbetjeve të mbledhura nga autoriteti i autorizuar 
për këtë shërbim përkundrejt sasisë totale të mbetjeve të gjeneruara në NJQV, si për zonën urbane dhe 
për atë rurale. Besimi në këtë indikator varet shumë nga metodat e përdorura për grumbullimin e të 
dhënave. Duke qenë se në të shkuarën nuk ka patur të dhëna të sakta në lidhje më sasinë e mbetjeve të 
grumbulluara dhe as të dhëna nga sasia e mbetjeve të depozituara në landfill mund të themi se 
besueshmëria e këtyre të dhënave është e ulët dhe mbështetur në hamëndësime. Megjithatë nga të 
dhënat e mbledhura shkalla e mbulimit të mbledhjes së mbetjeve për zonën urbane është 100% dhe për 
atë rurale është 92% (vetëm NJ.A Cudhi me rreth 3,099 banorë nuk është në skemën e grumbullimit të 
mbetjeve). 
“Pastërtia e qytetit” shpreh efektivitetin e mbledhjes së mbetjeve dhe fshirjes së rrugëve. Vlerësohet në 
tre aspekte: në efektivitetin e mbledhjes së mbetjeve, të pastrimit të rrugëve dhe në atë të zonave rurale. 
Për sa i takon prezencës së mbetjeve përreth kontenierëve mund të themi që në zonën urbane (ku ka 
PGM) vihet re prezencë e moderuar e mbetjeve, ndërsa në rrugë ka prezencë të ulët të mbetjeve. Në 
zonat rurale ka prezencë të moderuar të mbetjeve dhe numër të vogël hot-spotesh të krijuara. Në 
vlerësimin tonë ky indikator klasifikohet në kategorinë e mesme (65%) me saktësi të mesme,  pasi një 
pjesë e të dhënave vijnë dhe nga sondazhi i limituar i bërë përgjatë muajit maj 2018. 
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“Perceptimi Publik” u realizua me 430 banorë dhe 70 biznese të zonës, një numër i konsiderueshëm për 
ta quajtur vlerësimin të besueshëm dhe të lartë. Të pyetur rreth cilësisë së pastrimit në 
lagjen/fshatin/qytetin ku banojnë 75% u përgjigjen se mjedisi i tyre është i pastër.  

 
“Ripërdorimi: shkalla e mbledhjes së diferencuar të mbetjeve në zonat urbane” përfaqëson 
shkallën e sasisë së mbetjeve të mbledhura zyrtarisht nga një cikël i mbyllur,  që nga pikat e grumbullimit 
në qendrën e trajtimit të mëtejshëm. Nuk ka të dhëna zyrtare, por as edhe një iniciativë për ndarje 
mbetjesh në burim. Gjithashtu sipas bisedave me mbledhësit e mbetjeve apo dhe kompaninë e riciklimit 
që operon në zonë, mbetjet e diferencuara krahasuar me totalin e mbetjeve të mbledhura nuk kalojnë 
vlerat 5%. 
 

“Mbrojtja e burimeve natyrore: shkalla e mbetjeve të trajtuara në landfill sanitar ose vend depozitime 
të aprovuara”. Mbetjet e grumbulluara përgjatë këtyre viteve (100%) janë dërguar në 4 venddepozitime 
zyrtare të territorit të Bashkisë,  që nuk përmbushin standartet, nuk kanë as leje mjedisore dhe ku nuk 
bëhet as trajtimi minimal i tyre. Po ashtu shkalla e vërtetësisë mbi sasinë e mbetjeve të depozituara aty 
është e ulët pasi nuk ka rekorde zyrtare dhe mbështeten në hamëndësime. 

 
“Mbulimi i kostos përmes tarifës” Krahason koston totale për shërbimin dhe financimin e tij përmes 
tarifës së vendosur dhe nivelit të mbledhjes së saj. Tarifa e mbulon koston në 32.5% nga 132.456 mijë lekë 
që kushton shërbimi, vetëm 43.000 mije pritet të arkëtohen. 
“Kontributi i qytetarëve në financimin e shërbimit: “niveli i mbledhjes së tarifës” reflekton 
kapacitetin/dëshirën e popullsisë për të paguar tarifën. Të ardhurat vjetore të realizuara nga tarifa e 
pastrimit për 2018 janë 39,000 mijë lekë, ndërsa totali i të ardhurave të planifikuara 43,000 mijë leke, pra 
mund të jetë realizim me i lartë se planifikimi, ose deri në 6-mujor ka realizuar 90.7 % të të ardhurave të 
planifikuara. 

 

“Transparenca e sistemit të faturimit” 
Vlerëson kapacitetin e bashkisë për t’i dhënë 
faturë klientit. Aktualisht nuk ka një sistem 
faturimi për shërbimin e pastrimit që iu 
dërgohet qytetarëve, por ato njihen me 
taksat dhe tarifat vendore kur drejtohen 
pranë sporteleve të bashkisë për të marrë 
ndonjë shërbim. Ndaj mund të thuhet që 
transparenca është e ulët dhe duhet të 
adresohet,  duke ju dërguar me postë çdo 
familje të paktën një herë në vit së bashku 
me një fletë informuese rreth cilësisë së shërbimit të ofruar; dhe me elementë të transparencës së 
shërbimit. Shembuj të tillë ka në disa bashki të vendit. 
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Indikatorët  Klasifikim i koduar me ngjyra  Saktësia e të 
dhënave 

 I ulët  I mesëm  I lartë  

 

     

 E ulet  

Mesatare  

E larte 

 

Ci
lë

si
a 

e 
sh

ër
bi

m
it 

C1 zona e mbulimit të shërbimit          

C1.1 mbulimi i shërbimit në 
zonën urbane dhe peri-
urbane 

 0 – 40 % 41 – 80% 81 – 100% 

100% 

 E ulët  

 

 

C1.2 mbulimi i shërbimit në 
zonën rurale 

 0 – 30 % 31 – 50% 51 – 100% 

92% 

 E ulët  

 

 

C2 pastërtia e qytetit  0 – 32 % 33 - 66% 

65% 

> 66%  E mesme 

 

 

C3 perceptimi publik: shkalla e 
kenaqshmërisë së publikut me 
shërbimin 

 0 – 50% 51% - 80% 

75% 

81% - 100%  E lartë  

 

 

Q
en

dr
ue

sh
m

er
ia

 
m

je
di

so
re

 

D1  Ripërdorimi: shkalla e mbledhjes 
së diferencuar të mbetjeve në 
zonat urbane 

 0 – 5% 

 5% 

5 – 20% >20%  E ulët  

 

 

D2  Mbrojtja e burimeve natyrore: 
shkalla e mbetjeve të trajtuara në 
landfille sanitare ose vend 
depozitime të aprovuara  

 0 – 30% 

10% 

31 – 70% 

 

71 – 100% 

 

 E ulët  

 

 

Q
ën

dr
ue

sh
m

ër
ia

 

In
st

itu
tio

na
le

 fi
na

n 
dh

e 
 

E1  Mbulimi i kostos: tarifa mbulon 
koston.  

 0 – 35% 36 – 70% 

32.5% 

71 – 100% 

 

 E ulet  

 

 

E2  Si qytetarët kontribojnë në 
financimin e shërbimit: niveli i 
mbledhjes së tarifës 

 0 – 40% 41 – 75% 75 – 100% 

90.7% 

 E ulët   

E3 Transparenca me sistemin e 
faturimit 

 E ulët E mesme E lartë  E ulët   

Kosto e shërbimit 
 0.130 Lek/t    

2.458 Lek/banorë/vit3  

 

  

                                                           
3 53876 banorë pë bashkinë sipas formulës së korrektuar nga qeveria (census me regjistrin e gjendjes civile) 
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8. Vlerësimi i performancës së shërbimit përmes kënaqësisë së 
banorëve 

 

Gjatë muajve maj-qershor 2018, MiA së bashku me organizatën partnere lokale Klubi Ekologjik Krujë 
realizoi plotësimin e pyetësorëve nga ana të rinjve dhe vullnetareve te kësaj organizate në Bashkinë Krujë. 
Pyetësori përmbante 30 pyetje të karakterit cilësor dhe sasior, por njëkohësisht duke iu dhënë mundësinë 
të anketuarve për të dhënë edhe komente shtesë. Në total MiA realizoi 500 pyetësor, nga të cilët qytetarë 
të Krujës të anketuar ishin 430, ndërsa biznese ishin 70.  

Pyetësori përbëhet nga katër seksione. Seksioni i parë përmban pyetje të përgjithshme, të cilat synojnë 
të mbledhin të dhëna bazë mbi të anketuarit (si psh. lagja, mosha, gjinia, nr. i anëtarëve të familjes) si dhe 
disa vlerësime të përgjithshme mbi standardin e jetesës dhe fushën e punësimit. 

Seksioni i dytë fokusohet në perceptimin e qytetarëve mbi shërbimet e ofruara nga Bashkia Krujë. Përmes 
pyetjeve specifike, të anketuarit kanë mundësi të reflektojne se sa i pastër është qyteti apo lagja ku 
banojnë, sa herë pastrohen mbeturinat atje dhe mbi të dhënat për numrin apo distancën e kazanëve nga 
shtëpitë e tyre. 

Seksioni i tretë vë fokusin mbi pagesën e tarifës së pastrimit. Në këtë seksion të anketuarit mund të 
zgjidhnin gjithashtu mbi vlerën që duhet paguar në Bashki si taksë pastrimi, si dhe të jepnin 
rekomandimiet e tyre që tarifa të jetë sa më e ulët, çfarë rrugësh apo mekanizmash do të mbështesnin. 

Seksioni i fundit përmban pyetje mbi informimin dhe komunikimin,  ku të anketuarit japin përgjigjet e tyre 
mbi informacionet e marra nga bashkia mbi shërbimin e pastrimit, rëndësinë qe ata i kushtojnë  
pjesëmarrjeve në mbledhjet e Këshillit Bashkiak dhe mbi ndjeshmërinë qe ata kanë nga ndotja. 

Përqindja më e lartë e të anketuarëve 76% jetojnë në banesa private, ndërsa 24% banojnë në banesa 
private; 61% meshkuj dhe 39% femra, 75% e të anketuarve vijnë nga familjeve që kanë 4-6 anëtarë. Sa i 
takon gjendjes ekonomike të të intervistuarëve, vihet re që mbizotëron shtresa e mesme e shoqërisë, me 
maksimumin 2 anëtarë të punësuar për familje, që arrin 
në shifrat 84%, ndërsa vetëm 16% e familjeve kanë mbi 3 
anëtarë të punësuar. Fushat e punësimit janë nga më të 
ndryshmet, ku përqindja më e madhe  e të intervisturëve 
janë punonjës të administratës publike, 21% janë të 
vetëpunësuar në bujqesi, 18% të punësuar në turizëm, 
16% merren me prodhime ushqimore dhe 10% e të 
intervisturëve janë të papunë. 

Në lidhje me shërbimin e pastrimit të ofruar 68% e 
qytetarëve dhe 86% e bizneseve e përfitojnë shërbimin e 
pastrimit dhe largimit të mbetjeve, ndërsa 32% shprehen 
se nuk janë përfitues të shërbimit. 70-75% e qytetarëve 
dhe 79% e bizneseve mendojnë që zona ku banojnë janë 
të pastra. Në një anketim të 2017 banorët të njëjtës 
pyetje i janë përgjigjur në shkallën 53%. 

Mbeturinat
19%

Ndotje 
në 

përgjithë
si

41%
Nga 

ndërtimet
12%

Amortizimi
16%

Nuk e di
12%

Nëse është e papastër ose më keq, 
cili është problemi më i madh për 

ju?



  
ANALIZA E MENAXHIMIT TE MBETJEVE TE NGURTA BASHKIA KRUJE 50 

 

Problematikat kryesore në lidhje me situatën aktuale të papastërtive vlerësojnë ndotjet në përgjithësi 
(41%), mbeturinat (19%) amortizimet (16%), pastaj me 12% të ndotjes vlerësohen mbetjet inerte, nga 
prishjet e mureve apo ambjenteve përreth. 

43% e qytetarëve dhe 37% e bizneseve thonë se ky shërbim kryhet 2-3 herë në javë, 25% çdo ditë të javës 
dhe 18% një herë në javë. Mesa shihet shumica e të anketuarve konfirmojnë edhe raportin e 
monitoruesve në terren, që janë shprehur se shërbimi i pastrimit të kazanëve, qytetareve të Krujës iu 
ofrohet më së shumti 1-3 herë në javë. 77% shprehen që mbeturinat shtëpiake i hedhin ne kazanet e 
bashkisë, ndërsa vetëm 23% i hedhin në vende të hapura të caktuara nga bashkia si venddepozitim të 
mbetjeve. 

Numri i kazanëve është i lidhur ngushtë edhe me distancën që kanë 
banorët nga shtëpia deri tek kazani më i afërt. Sipas perceptimit të 
qytetarëve, 42% e qytetarëve dhe 70% e bizneseve mendojnë se 
numri i kazanëve nuk është i mjaftueshëm dhe 59% që distanca nga 
shtëpia deri tek kazani më i afërt është e konsiderueshme. Vetëm 
34% e të anketuarveve kanë një distancë të shkurtër, 50-100m. 

Kohët e fundit, pothuajse gjysma e të anketurëve nuk kanë ndjerë 
shqetësim apo problematikë në largimin e mbeturinave voluminoze 
nga lagja e tyre.  

Sipas perceptimit të tyre, banorët janë pyetur edhe mbi 
përgjegjësit kryesor për mbajtjen pastër të qytetit. 51% 
e të anketuarve mendojnë se kjo përgjegjësi bie në 
radhë të parë mbi bashkinë, pastaj vjen pergjegjësia 
morale për çdo qytetatar, i cili duhet të kontribuojë për 
mbajtjen pastër të qytetit dhe mos ta ndosin me 42%, 
kurse 6% e të anketuarve  mendojnë se përgjegjëse 
duhet te jetë “firma private” që kryen shërbimin e 
pastrimit dhe largimit të mbetjeve në qytet. 

Seksioni i 3 i pyetjeve përmban pyetje mbi pagesën e 
shërbimit të pastrimit, nëse kryhet apo jo dhe çfarë vlere 
ka. Çuditërisht në Krujë përqindja më e lartë e të 
anketuarve 45% shprehen se nuk e paguajnë tarifën e 
pastrimit dhe largimit të mbetjeve, ndërsa vetëm 36% e 
tyre e kryjnë këtë pagesë. Kur kalojmë në situatën që 
flasim për shifra, marrja e të dhënave rezulton më e 
vështirë, pasi 100 të anketuar  i janë përgjigjur pyetjes 
me vlerën që paguajnë, pjesa tjetër hezitojnë të 
përgjigjen ose nuk e dinë sa është vlera që paguajnë. 
Ndërsa 78% e bizneseve e paguajnë tarifën e mbetjeve 
dhe 68% shprehen se duhet të aplikohen sanksione apo 
të merren masa administrative për ata biznese që nuk 
paguajnë shërbimin e pastrimit. 

36%

45%

19%

Paguani tarifë për pastrimin dhe 
largimin e mbetjeve?

Po

Jo

Nuk e di

42%

42%

16%

A ka numër të 
mjaftueshëm kazanësh 

për të hedhur 
mbeturinat?

Po

Jo

Nuk e di

59%

41%

A keni distancë normale nga shtëpia 
juaj deri tek kazani?

Po

Jo
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Vetëm 21% e të anketuarëve janë dakort për të paguar një tarifë më të lartë për përmirësimin e shërbimit 
të pastrimit. 43%  shprehen më entuziast në rastin se do paguanin një tarifë më të ulët, nëse do të 
mbështesnin nismat për ndarjen e mbeturinave që në burim, 34%, grumbullimin e mbetjeve në shtëpi 
dhe nxjerrjen dy herë në javë, 20%  ripërdorimi/riciklimi  

55% e të anketuarve shprehen se  bashkia nuk i ka informuar mbi mënyrën e organizimit të shërbimit të 
pastrimit në qytet, ndërsa një numër mjaft i ulët 12% shprehen se janë të informuar. Meqënëse rezultatet 
nuk janë shumë të kënaqshme nevojitet të gjenden mënyra për informimin e qytetarëve, e mënyra më e 
mirë, e cila u evidentua me 41% 
sipas të anketuarve janë takimet 
publike në lagje/fshat, pastaj me 
një përqindje me të ulët, por të 
njëjtë me njëra-tjetrën vijnë 
media dhe broshurat informuese,  
që mund të shpërndahen në qytet 
dhe, e fundit fare faqja zyrtare e 
Bashkisë. 

Sa i përket angazhimit personal, në mënyrë vullnetare për pastrimin e zonave problematike në lagjet apo 
fshatrat e tyre, qytetarët e anketuar nuk duken shumë aktiv, pasi 58% e tyre nuk janë të gatshëm të 
ndërhyjnë për pastrimin e mjedisit ku jetojnë ose nuk janë të sigurt. 

83% të qytetarëve dhe bizneseve nuk kanë qënë asnjeherë në mbledhje të Këshillit Bashkiak, ndërsa 
angazhimi i tyre në funksion të shërbimit të pastrimit dhe rolit të tyrë në vendimmarrje s’është aspak i 
kanaqshëm. Një numër mjaft i ulet qytetarësh (4%) ka qënë pjesë e mbledhjeve të Këshillit Bashkiak, që 
flet për një indiferentizëm mjaft të lartë ndaj kujdesit për shërbimin e pastrimit. 

Mbetjet urbane janë një shqetësim global. Mosmenaxhimi i duhur i mbetjeve, mungesa e kapaciteteve 
përballuese apo mbuluese për zona të caktuara, hedhja e mbetjeve inerte në vende ilegale, apo mbetjeve 
të rrezikshme në kazanët e mbeturinave urbane përbëjnë një rrezik potencial për mjedisin dhe shëndetin 
e qytetarëve. 61% e tyre e ndjejnë veten jo të sigurt ose nuk dinë shumë për rrezikun që vjen nga mungesa 
e shërbimit të pastrimit dhe largimit të mbetjeve. Vetëm 39% e njerëzve dhe 47% e bizneseve e ndjejnë 
veten mjaftueshëm të mbrojtur. 

Në fund të pyetësorit 
nëpërmjet një 
zgjedhjeje të 
shumëfishtë, 
anketuesit shprehin 
mendimin e tyre se cila 
është pika më e ndotur 
që ndikon indirekt në 
shëndet:  

Si përfundim 
pyetësorët pasqyruan një sërë problematikash në lidhje me shërbimin e pastrimit dhe largimit të mbetjeve 
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qytetarëve të bashkisë?
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dhe përforcuan bindjen se, ndonëse me luhatje të vogla midis të anketuarëve, egziston nje mungesë 
sigurie për tarifën e shërbimit të pastrimit, një informim dhe pjesëmarrje e ulët e qytetarëve në proceset 
e hartimit të buxhetit vendor për shërbimet në përgjithësi dhe pastrimin e territorit në veçanti.  Përgjigjet 
e grupit më të madh të të anketuarve, të Bashkisë Krujë, vunë në dukje se ka një mangësi në infrastruktrën 
e ofrimit të shërbimit të pastrimit, numër i ulët kazanësh dhe distance të konsiderueshme nga shtëpitë e 
tyre. Gjithsesi, përpos evidentimit të rezultateve problematike, duhet vënë në dukje se ka një interesim 
nga të anketuarit për ofrimin e mundësivë më të mira për ndarjen e mbeturinave që në burim. 
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9. Konkluzione dhe rekomandime 
 

BASHKIA Nr TREGUESI KONKLUZIONE REKOMANDIME 

KRU
JA 

1 Transparenca në faqen 
zyrtare  

Informacioni për shërbimin e 
pastrimit është inekzistent. Ka të 
pasqyruar Buxhetin e viti 2018. 

Përditësimi i faqes dhe 
informimi i plotë i publikut. 

2 Evidentimi i shërbimit të 
menaxhimit të mbetjeve në 
Programin e Shërbimeve të 
Përgjithshme Publike 

Nuk është i ndarë më vehte, por së 
bashku me strehimin. 

Duhet ndarë shërbimi 
pastrimit nga shërbimet e 
tjera brenda programeve, 
sipas VKM 319, datë 
31.05.2018. 

3 Forma e realizimit të 
menaxhimit të mbetjeve 

Me kontratë me të tretë për NJA Krujë 
dhe Fushë-Krujë, dhe nga vete 
Bashkia për NJA e tjera. 

Kontratat duhet të 
riformatohen, sipas 
kushteve, kritereve dhe 
standardeve të reja të 
menaxhimit të mbetjeve. 

4 Mbulimi i NJA në Bashki Në 5 nga 6 NJA ofrohet Krujë, Fushë-
Krujë, Bubq, Nikël, Thumanë. Në 
Cudhi nuk ofrohet. 

Shtrirja dhe përmiresimi i 
cilësisë së shërbimit. 

5 Performanca e menaxhmit 
të fondit për shërbimin e 
pastrimit 

Buxheti që perdoret për pastrimin 
është i lartë. Në dy kontratat me 
operatorët e pastrimit ka probleme, si 
të përllogaritjes, ashtu edhe 
ndryshimit të kostos për njësi, nga 
njëra kontratë tek tjetra. 

Duhet të rishikohen të 
dhënat teknike, të 
plotësohet me hartën e 
shërbimit kontrata, dhe të 
rishikohen pagesat nga 
auditi i Bashkise 

6 Pasqyrimi i nivelit të 
taksave/tarifave për 
komunitetin  

Nuk janë të pasqyruara në faqen 
zyrtare, në kënde informative të 
publikimit në Bashki dhe nuk i ndahen 
qytetarëve, vetëm në rastin e vjeljes 
së tyre nga Nd/ujësjellësit. 

Duhet të pasqyrohet. Eshtë 
detyrim ligjor. 

7 Dokumenta politik dhe 
strategjik lokal 

Jo Duhet të hartohet sa më 
shpejt Plani Vendor i 
Menaxhimit të Integruar të 
Mbetjeve 

8 A ka praktika të riciklimit 
të mbetjeve? 

Jo Duhet të fillojë ndarja në 
burim e mbetjeve. 

9 Trajtimi i mbetjeve 3 vend depozitime të cilat janë jashtë 
limiteve të tyre dhe duke mos 
respektuar asnjë normë dhe standard 
për të qenë sanitar (Dukagjin, Kodër 
Dollak, Stanet e Ndojes-Krastë). 

Rehabilitimi i tyre si dhe 
gjetja e një landfilli sanitar 
rajonal të përshtatshëm. 
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10 Grumbullimi, fshirja dhe 
larja 

Të dhënat zyrtare nga Bashkia Krujë 
në lidhje me sasinë e mbetjeve janë 
ende të debatueshme dhe bazohen 
vetëm në vlerësime të përgjithshme, 
në numrin e popullsisë dhe, normën e 
gjenerimit. Makina që transporton 
mbetjet për në vend depozitim nuk 
peshohet dhe nuk është bërë asnjë 
përpjekje për të numëruar ngarkesat 
e makinave.  

Duhet të llogaritet i saktë 
gjenerimi i mbetjeve dhe 
kostimi i shërbimit sipas 
udhëzimit përkatës.  

11 Infrastruktura dhe mjetet Zonat periferike dhe NJA kanë 
probleme me infrastrukturën, pasi 
mungojnë kontenierët ose janë të 
dëmtuar.  

Shtimi i numrit të 
kontenierëve. Riparimi i 
atyre të dëmtuar. Në 
periferi duhet të ofrohet i 
njëjti sherbim si në qendrën 
e qytetit. 
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10. Shtojca  
TREGUES EKONOMIK TË PERFORMANCËS SË BASHKIVE - KRAHASUES 
 

NR Emertimi Kruja Permeti Saranda 

Treguesi i vleresimit të shërbimit sipas përfitimit të fondeve në buxhetet e Njësive Vendore 
1 Buxheti total 2017 (lekë) 470,683,570  194,469,540  452,420,760  
2 Shërbimet e përgjithshme publike (lekë) 132,456,000  34,199,000  61,000,000  
3 Koefiçenti i peshës  specifike 2/1 28.1% 17.6% 13.5% 

Treguesi i nivelit të të ardhurave nga Tarifa Pastrimit në totalin e të Ardhurave nga T-Tarifa 
1 Të ardhura nga taksa dhe tarifa 2017 (lekë) 219,425,137  30,602,529  297,296,262  
2 Tarifa shërb.pub (mbetje, gjelbërim) 2017(lekë)  47,029,858  6,831,871  68,364,877  
3 Koefiëenti i pesha specifike 2/1 21% 22% 23% 

Treguesi i performancës së buxhetit për shpenzime kapitale 
1 Shpenzime të tjera ne % ndaj buxhetit total 99.73% 99.64% 99.62 
2 Shpenzime kapitale % ndaj buxhetit total 0.27% 0.36% 0.38% 
3 Koeficenti i pesha specifike 2/1 0.27% 0.36% 0.38% 

Treguesi i ndryshimit të mbledhjes së të ardhurave vendore në 2-vite 
1 Të ardhura nga taksa/Tarifa 6-M-I-2017(lekë) 122,278,510          16,464,120      107,653,570  

2 Të ardhura nga taksa/Tarifa 6-M-I-2018(lekë) 
                   

164,824,016  
                

18,390,022  
                    

109,182,236  
3 Koeficenti i rritjes 2018-2017 135% 112% 101% 

Treguesi i ndryshimit të mbledhjes së të ardhurave nga Tarifa e pastrimit në 2-vite 

1 
Tarifa të shërbimeve publike vendore (mbetje, gjelbërim 
etj.) 6-M-I-2017 (lekë) 24,327,480  3,368,390  26,048,660  

2 
Tarifa të shërbimeve publike vendore (mbetje, gjelbërim 
etj.) 6-M-I-2018 (lekë) 39,115,739   7,114,890   31,547,622  

3 Koefiçenti i rritjes 2018-2017 161% 211% 121% 
Treguesi i nivelit te mbulimit te kostos se sherbimit te pastrimit nga Tarifa Pastrimit 

1 Shërbimet e përgjithshme publike (lekë) 
            

132,456,000  34,199,000   61,000,000  
2 Tarifa shërb.pub (mbetje, gjelbërim)2017(leke)  47,029,858   6,831,871    68,364,877  
3 Koeficenti i mbulimit 2/1 0.36 0.20 1.12 

Treguesi i nivelit të realizimit të të ardhurave vendore  për vitin 2017 

1 Tarifa shërb.pub (mbetje, gjelbërim) PLAN 2017 (000/lek) 
                   

43,000  7,597    76,000  
2 Tarifa shërb.pub (mbetje, gjelbërim) FAKT 2017 (000/leke) 47,030  6,832       68,365  
3 Koeficenti i realizimit 2/1 109.37 89.93 89.95 

Treguesi i përfitimit të shërbimeve për lekë/banorë/vit 
1 Popullsia  53,876  17,395      41,544  
3 Shpenzimet për Shërbime publike (leke) 132,456,000   34,199,000   61,000,000  
4 Koefiçenti i lekë/banor/vit për 3/1           2,459              1,966                1,468  
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Indikatorët Kruja 
Saktësia e të 

dhënave Përmeti 
Saktësia e të 

dhënave Saranda 
Saktësia e 

të dhënave 
  I ulët I mesëm I lartë   I ulët I mesëm I lartë   I ulët I mesëm I lartë  

     E ulët      E ulët     E ulët  
     Mesatare      Mesatare      Mesatare  
     E lartë     E lartë     E lartë 

Ci
lë

si
a 

e 
sh

ër
bi

m
it 

C1 zona e mbulimit të shërbimit              
C1.1 mbulimi i shërbimit në 

zonën urbane dhe peri-urbane 
0 – 40 % 41 – 80% 81 – 100% 

100% 
E ulët   0 – 40 % 41 – 80% 81 – 100% 

100% 
E ulët   0 – 40 % 41 – 80% 81 – 100% 

100% 
mesatare 

C1.2 mbulimi i shërbimit në zonën 
rurale 

0 – 30 % 31 – 50% 51 – 100% 
92% 

E ulët   0 – 30 % 31 – 50% 51 – 100% 
81% 

E ulët   0 – 30 % 31 – 50% 51 – 100% 
100% 

mesatare 

C2 pastërtia e qytetit 0 – 32 % 33 - 66% > 66% E mesme  0 – 32 % 33 - 66% > 66% E mesme  0 – 32 % 33 - 66% > 66% mesatare 
  65%     65%     65%   
C3 perceptimi publik: shkalla e 
kenaqshmërisë së publikut me 
shërbimin 

0 – 50% 51% - 80% 
 

75% 

81% - 100% E lartë   0 – 50% 51% - 80% 
 

55% 

81% - 100% E lartë   0 – 50% 51% - 80% 
 

76% 

81% - 100% E lartë  

Q
en

dr
ue

sh
m

e
ria

 m
je

di
so

re
 D1  Ripërdorimi: shkalla e 

mbledhjes së diferencuar të 
mbetjeve në zonat urbane 

0 – 5% 
 

5% 

5 – 20% >20% E ulët   0 – 5% 
 

5% 

5 – 20% >20% E ulët   0 – 5% 
 

5% 

5 – 20% >20% E ulët  

D2  Mbrojtja e burimeve natyrore: 
shkalla e mbetjeve të trajtuara në 
landfille sanitare ose vend 
depozitime të aprovuara  

0 – 30% 
 

10% 

31 – 70% 71 – 100% E ulët   0 – 30% 
 

10% 

31 – 70% 71 – 100% E ulët   0 – 30% 31 – 70% 71 – 100% 
   100% 

E lartë  

Q
ën

dr
ue

sh
m

ër
ia

 fi
na

nc
ia

re
 

dh
e 

in
st

itu
ci

on
al

e E1 Mbulimi i kostos: tarifa mbulon 
koston.  

0 – 35% 36 – 70% 71 – 100% E ulet   0 – 35% 36 – 70% 71 – 100% E ulet   0 – 35% 36 – 70% 71 – 100%   
100% 

E lartë  

E2  Si qytetarët kontribojnë në 
financimin e shërbimit: niveli i 
mbledhjes së tarifës 

0 – 40% 41 – 75% 75 – 100% 
 

90.70% 

E ulët   0 – 40% 41 – 75% 75 – 100% E ulët   0 – 40% 41 – 75% 75 – 100%      
90% 

E lartë  

E3 Transparenca me sistemin e 
faturimit 

E ulët E mesme E lartë E ulët   E ulët E mesme E lartë E ulët   E ulët E mesme E lartë E ulët  

Kosto e shërbimit 0.130 Lek/t    6.839 Lek/ton    6.481 Lek/ton   
2.458 Lek/banorë/vit   1.966 lekë/banorë/vit   1.468 Lek/banorë/vit  
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