
ANALIZA E MENAXHIMIT 

TË MBETJEVE TË NGURTA 

BASHKIA SARANDË 
 

 

 

 

 

Janar 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
ANALIZA E MENAXHIMIT TË MBETJEVE TË NGURTA BASHKIA SARANDË 2 

 

 

 

Përgatitur nga: MILIEUKONTAKT SHQIPËRI 

 

 

 

 

 

www.milieukontakt.org 

Adresa: Rr: “Xhorxhi Martini”, Pall. “Teuta Konstruksion”, Shk.3/8, Tiranë  

 

 

 

Autorët:                                                           

MSC. Valbona Mazreku - Eksperte e Menaxhimit të Integruar të Mbetjeve 

MSC. Afrida Domnori - Eksperte e Financave Vendore 

 

 

 

 

Ky botim u realizua në kuadrin e projektit” “Monitorimi dhe vlerësimi i shërbimit të menaxhimit të mbetjeve 

urbane në bashkinë Sarandë, Përmet dhe Krujë”.  

Ky botim u realizua me mbështetjen e LevizAlbania.  

Mendimet dhe opinionet e shprehura në të i përkasin autorëve dhe nuk përkojnë domosdoshmërisht me 
qëndrimet e LevizAlbania. 

 

 

http://www.milieukontakt.org/


  
ANALIZA E MENAXHIMIT TË MBETJEVE TË NGURTA BASHKIA SARANDË 3 

 

 

Përmbajtja: 
 

1. Hyrje ................................................................................................................................................ 4 

2. Përmbledhje ekzekutive .................................................................................................................. 5 

3. Metodologjia, elementët e studimit, .............................................................................................. 7 

4. Përshkrimi i të dhënave Bashkia Sarandë ........................................................................................... 9 

4.1. Pozita gjeografike dhe klima ........................................................................................................ 9 

4.2 Demografia .................................................................................................................................... 9 

4.3 Bizneset dhe institucionet ............................................................................................................. 9 

4.4 Rrjeti rrugor ................................................................................................................................. 10 

4.5 Gjendja e përgjithshme mjedisore .............................................................................................. 10 

4.6 Aspektet institucionale në menaxhimin e mbetjeve, rregullore dhe marrëeveshje .................. 10 

4.7 Organizimi në nivel vendor ......................................................................................................... 11 

4.8 Struktura e Bashkisë për mbetjet ............................................................................................... 13 

5. Shërbimi i mbetjeve .......................................................................................................................... 15 

5.1 Mbledhja dhe grumbullimi i mbetjeve ....................................................................................... 15 

5.2 Pastrimi dhe larja ........................................................................................................................ 16 

5.3 Depozitimi ................................................................................................................................... 16 

5.4 Riciklimi ....................................................................................................................................... 17 

6. Analiza ekonomiko-financiare....................................................................................................... 18 

6.1 Buxheti dhe Shpenzimet ............................................................................................................. 18 

6.2 Të Ardhurat nga Tarifa e Pastrimit .............................................................................................. 23 

7. Performanca aktuale e administrimit të mbetjeve vendore ........................................................ 28 

7.1 Monitorimi i shërbimit të pastrimit nga organizatat lokale ........................................................ 28 

7.2 Performanca me bazë indikatorët .............................................................................................. 34 

8. Vlerësimi i performancës së shërbimit përmes kënaqësisë së banorëve ..................................... 36 

9. Konkluzione dhe rekomandime ........................................................................................................ 40 

10. Shtojca ............................................................................................................................................. 42 

 

 

  



  
ANALIZA E MENAXHIMIT TË MBETJEVE TË NGURTA BASHKIA SARANDË 4 

 

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 sjellë një radiografi të këtij 
shërbimi dhe, përmes gjetjeve dhe rekomandimeve synojmë përmirësimin e shërbimit, rritjen e 
transparencës dhe përmirësimin 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 të 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 ure 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 bashkitë pilote të projektit, merret në shqyrtim 
kontrata e pastrimit, realizimi i saj për disa nga zërat, bëhet analiza financiare e shërbimit si dhe jepen 
treguesit e performanceës më vete dhe krahasimor 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, 
• Numrin e kufizuar të kontenierëve,  
• Mungesën e ndarjes së mbetjeve në burim dhe % e vogël të riciklimit,  
• Mbulimin e kostos nga tarifa, por edhe mënyrën e llogaritjes ë 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 dhe 
optimizimin e shërbimit qoftë publik apo privat. Në rastin e fundit e rëndësishme është hartimi 
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.   
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 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. 

  



  
ANALIZA E MENAXHIMIT TË MBETJEVE TË NGURTA BASHKIA SARANDË 7 

 

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 pyetësorë/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 specifikë. 
Kategoritë janë:  
1. Cilësia e shërbimit (efikasiteti në mbledhjen e mbetjeve; pastërtia; perceptimi publik);  
2. Qëndrueshmëria mjedisore (shkalla e diferencimit; mbrojtja e burimeve 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 rrugëve (kryesisht në muajt e verës) formatet e monitorimit kanë qenë javore për: 

• zbrasjen e kontenierëve  
• dhe fshirja/larja e rrugëve  

 
Specifikisht në Bashkinë Sarandë monitorimi është shtrirë në 5 muaj, ku gjatë muajit të parë u mblodh 
dhe konsultua dokumentacioni i bashkisë në lidhje me shërbimin, por edhe raportimet e tjera që 
bashkia bën pranë institucioneve përkatëse. Për muajt qershor-korrik monitorimi është realizuar me 
një frekuencë 3 herë në javë në të 4 zonat A, B, C dhe D në qytetin e Sarandës me 18 pika (shih tabelën 
më poshtë). Ndërsa në Ksamil është monitoruar për një periudhë 4 mujore nga (qershor–shtator 2018) 
pasi gjenerimi i mbetjeve në këtë zonë, për këtë përiudhë të vitit është mjaft i lartë. Për çdo muaj janë 
monitoruar kontenierë në Rr. Kryesore dhe Rr. Bregdetare me fluks te lartë turistësh.  

Ksamili *Rr. Kryesore  
*Rr. Bregdetare 

 

 
Procesi i monitorimit konsistoi nëpërmjet vëzhgimit në terren të pikave të grumbullimit të mbetjeve 
urbane në qytete dhe Njësi Administrative; 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.  

Zona A *Porti detar  dhe *Shëtitorja 
Zona B *Stadiumi  

*Market Spar  
* Kryqëzimi i spitalit  
* Rr. “Idriz Ali Dhima”  
* Rr. “Abedin Dino” 
* Sheshi “N. Tereza”  
* Rr. “Flamurit” 

Zona C * Sheshi “Geraldina”  
* Aksi Horizontal nr.4  
* Zona Arkeologjike  
* Blv “Hasan Tahsini” 

Zona D *Hotel Butrinti  
* H. Grant  
* Resorti Santa Quaranta 
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4. Përshkrimi i të dhënave Bashkia Sarandë 
 
4.1. Pozita gjeografike dhe klima 
Bashkia Sarandë kufizohet në veri me bashkitë Himarë dhe Delvinë, në jug me bashkinë Konispol, në 
lindje me bashkinë Finiq dhe në perëndim me detin Jon. Kryeqendra e Bashkisë është qyteti i Sarandës. 
Bashkia e re ka dy njësi administrative, qytetin e Sarandës dhe NJA Ksamil. 

NJA Nr i zonave urbane Qytetet dhe fshatrat 

Sarandë (1) qytet (4) fshatra Qyteti-Sarandë, Fshatrat-Gjashtë, Metoq, 
Shelgar dhe Cukë  

Ksamil (2) fshatra Fshatra-Ksamil, Manastir 
2 Njësi administrative 1 qytet dhe 6 fshatra  

 

Saranda ka një klimë tipike mesdhetare dhe ka mbi 300 ditë me diell në vit. Gjatë verës, temperaturat 
mund të rriten deri në 30 gradë Celsius. Dimri është i butë dhe temperaturat nën zero janë të rralla. 
Muajt më të lagësht të vitit janë nëntori dhe dhjetori. Vera është shumë e thatë. 

 

4.2 Demografia 
Sipas Censusit të vitit 2011 bashkia Sarandë ka një popullsi prej 20,227 banorësh ndërsa në regjistrin 
civil rezultojnë si popullsi banuese 54,630 banorë1. Bashkia e re ka një sipërfaqe prej 58.96 km2. Sipas 
censusit, densiteti i popullsisë në bashkinë e re është 343 banorë/km2 ndërsa sipas regjistrit civil, 
popullsia është 859.56 banorë/km2. 

Nën juridiksionin e bashkisë janë pesë lagje dhe tri fshatra: Gjashta, Metoqi dhe Shelegari. Saranda 
njihet si një zonë me emigracion të madh. Ajo ka një përbërje të larmishme etnike dhe krahinore. Në 
vitin 1927, Saranda kishte rreth 800 banorë, ndërsa gati dhjetë vjet më vonë kishte 1800 banorë. Në 
vitin 1957 qyteti bëhet qendër administrative. 

Nga viti 1960 deri në vitin 1982, popullsia e Sarandës u rrit me një ritëm mesatar vjetor prej 2.7%. Në 
atë periudhë qyteti i Sarandës numëronte rreth 15 mijë banorë dhe zhvillimi ishte mjaft i kufizuar. Në 
vitet 1990-2004 qyteti njeh një ritëm zhvillimi dhe një rritje të popullsisë, kryesisht prej ardhjes së 
mjaft familjeve nga zona të ndryshme të Shqipërisë. Në vitin 1999 popullsia ishte 26.512 banorë. 

 

4.3 Bizneset dhe institucionet 
Saranda është një qendër e rëndësishme turistike në Shqipëri. Burim kryesor i të ardhurave është 
turizmi dhe emigracioni. Pozita e saj gjeografike favorizon shumë bujqesinë dhe blegtorinë. Edhe pse 
pas komunizmit prodhimi është shumë i pakët.  

Asetet kryesore ekonomike të qytetit janë deti, peshkimi, liqeni i Butrintit dhe pasuritë e shumta 
arkeologjike, parku arkeologjik i Butrintit dhe objekte të tjera të rëndësishme si Manastiri i 40 
Shenjtorëve, Kalaja e Lëkurësit, Manastiri i Shën Gjergjit, rrënojat e kalasë së qytetit etj. Bashkia 
Sarande ka në territor të saj edhe liqenin e Butrintit, i cili është një qendër e rëndësishme e prodhimit 
të midhjeve dhe për peshkimin në pikën e lidhjes me detin. 

                                                           
1 Rregjistri i gjendjes civile 2016 

https://sq.wikipedia.org/wiki/Shqip%C3%ABria
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4.4 Rrjeti rrugor 
Saranda lidhet me rrjetin rrugot kombëtar nëpërmjet Qafës së Gjashtës 2.5 km gjithashtu dhe me 
Qafës së Muzinës 26.5 km. Gjithahtu nëpërmjet Qafës së Gjashtës lidhet dhe me rrugën kombëtare të 
Bregut në drejtim të Vlorës 124 km, e cila është pjesë e korridorit Adriatiko-Jonian (Korridori Blu). 
Rruga hyrëse në qytet është rruga ‘Skenderbeu’ 2.1 km. Rruga që lidhë Sarandën me Butrintin 
nëpërmjet Ksamilit është e rregulluar dhe në gjendje të mirë. Kjo rrugë është me gjatësi 17 km. 

 

4.5 Gjendja e përgjithshme mjedisore 
Saranda është një qytet me më shumë se 2000 vjet histori, ngritur në zonën e bregdetit jugor të 
Shqipërisë, i pasur në vlera të rralla të trashëgimisë kulturore dhe arkeologjike shqiptare, por edhe 
evropiane. Në fillimet e tij, qyteti ka shërbyer si një portë për qytetin antik të Finiqit dhe si rrjedhojë 
edhe si portë hyrjeje për në rajon. Kjo trashëgimi e pasur arkeologjike e gërshetuar me bukuritë e 
natyrës, si dhe portin e saj natyral, përbën bazën më të rëndësishme për të promovuar zhvillimin e 
imazhit aktual të Sarandës, si një destinacion i turizmit klasik botëror. Aktualisht, Parku Kombëtar 
Arkeologjik i Butrintit është gjeneruesi parësor i turistëve ndërkombëtar.  

Ndonëse me bukuritë apo edhe burimet e shumta natyrore Saranda vazhdon të ketë ende probleme 
me ujin e pijshëm, ujërat e zeza, menaxhimin e mbetjeve urbane, si edhe me menaxhimin e ujërave 
detare apo territoreve të shumta bregdetare. 

Problematikat mjedisore në Sarandë lidhen me ndërtimet në bregdet dhe krijimin e hot-spoteve nga 
grumbullimi i mbetjeve në zona të paautorizuara. Grumbullimi i mbetjeve në hapësira jo të autorizuara 
dhe mungesa e riciklimit është një problematikë që vihet re vit pas viti në qytetin e Sarandës. 
Gjithashtu prania e porteve në Sarandë dhe shtimi i numrit të turistëve bën që atje të operojnë anije 
peshkimi, anije udhëtarësh, anije të transportit të mallrave etj. Ndikimi negative në mjedis si pasojë e 
sasisë së naftës të shkarkuar në mjedisin detar si rezultat i mosdjegies së plotë të naftës nga motorrët. 
Rreth 10% e ujit nga mbetjet e motorrëve të anijeve të peshkimit është mbetje duke i detyruar ato t’i 
derdhin në det. Për të minimizuar këtë fenomen duhet një monitorim i rreptë nga autoritetet për të 
eleminuar këtë lloj ndotje. 

Gjatë viteve të fundit tendencat e zhvillimit të shpejtë urban kanë rezultuar në zgjerimin e qytetit 
përgjatë bregdetit. Kjo ka bëre që Saranda të ketë një zhvillim kaotik dhe jo në harmoni me mjedisin. 
Saranda është një qytet i pasur me vlera të trashëgimisë kulturore, e cila është e gërshetuar më 
bukuritë e natyrës. Ky gërshetim e ka bërë Sarandën një ndër qytetet më të vizituar nga turistët 
shqiptar, por edhe të huaj. 

Një nga ndotësit e viteve të fundit në bashkinë e Sarandës është çarja e tubacioneve të ujërave të zeza 
pranë kanalit të Çukës, duke shkaktuar kështu ndotjen e detit. Kjo çarje beri që ujërat të derdheshin 
në liqenin e Butrintit, jo vetëm duke ndotur ujërat, por dhe duke shkaktuar dëme serioze në vaskat e 
midhjeve. Sipas Saranda Neës Capital, pas prishjes së këtij tubacioni, ujërat e zeza për të paktën 2 javë 
janë derdhur në lumin e Bistricës.  

 

4.6 Aspektet institucionale në menaxhimin e mbetjeve, rregullore dhe marrëeveshje 
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, 

https://sq.wikipedia.org/w/index.php?title=Parku_Komb%C3%ABtar_Arkeologjik_i_Butrintit&action=edit&redlink=1
https://sq.wikipedia.org/w/index.php?title=Parku_Komb%C3%ABtar_Arkeologjik_i_Butrintit&action=edit&redlink=1
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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 Sarandë 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 tyre2 dhe vendos rregulla specifike për autoritetet lokale si dhe për komunitetin lokal dhe 
biznesin. Deri më sot bashkia Sarandë 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 Sarandë e ka kontraktuar shërbimin prej disa vitesh tek një kompani private “Korsel” 
SHPK, i cili ndërmjet të tjerave ka për detyrë:  
 

a. të mbajë të pastër pikën e grumbullimit të mbeturinave në përputhje me Rregulloren “Për 
Administrimin e Mbetjeve Urbane dhe Pastrimit të Qytetit”. 

b. Për asnjë rast nuk do të lejohen kazanë të tejmbushur me mbeturina, të patransportuara 
dhe mbeturina të lëna në zonën përreth kontenierëve.  

c. të kryejë grumbullimin dhe transportimin e mbetjeve urbane që  depozitohen në ambjente 
publike brenda zonës së kontraktuar edhe në rast se hidhen larg pikave të miratuara të 
grumbullimit të tyre.  

d. të ketë në efiçensë një “Zyrë të Kontaktimit” për marrjen e ankesave, e cila duhet të  jetë 
e hapur në të gjithë ditët e javës nga ora 7.00-20.00.  

e. Në asnjë rast nuk duhet të kryhet largimi i mbeturinave urbane nga kontenierët në akset 
kryesore, para se të jetë kryer fshirja dhe pastrimi i rrugëve ku ndodhen.  

f. Nëqoftë se gjatë transportit derdhen papastërti nga makinat e shërbimit, brenda ose jashtë 
zonës së shërbimit, ato duhet të pastrohen menjëherë.  

g. Përdorimi i uniformave për punëtorët që kryejnë shërbimin e pastrimit është rigorozisht i 
detyrueshëm. 

 

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 

                                                           
2 VKM nr 319, dt 31 maj 2018 



  
ANALIZA E MENAXHIMIT TË MBETJEVE TË NGURTA BASHKIA SARANDË 12 

 

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 dhe 
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 fizik dhe juridik 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. 

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). 
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4.8 Struktura e Bashkisë për mbetjet  
Diagrama në krahë ilustron 
strukturën e bashkisë në lidhje 
me menaxhimin e mbetjeve, 
duke filluar nga përfaqësuesit 
në nivel 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 (plane, plan-veprime) dhe është i përfshirë në procesin e 
dhënies së lejes për një vend për mbetjet e rrezikshme (Ligjit 9537). 

Bashkia - në mbështetje të Rregullores së Drejtorisë së Shërbimeve Publike, si pjesë e Rregullores së 
institucionit të Bashkisë Sarandë, Drejtoria e Shërbimeve Publike ka për detyrë përmbushjen e të gjitha 
detyrimeve tekniko - administrative që lidhen me shërbimet dhe veprat publike. 

Ka për detyrë të realizojë shërbimet publike për komunitetin dhe t’i përmirësojë ato vazhdimisht duke 
programuar, planifikuar e monitoruar mirëmbajtjen e tyre, të ndërtojë strategjitë për programimin, 
planifikimin dhe implementimin e investimeve në veprat publike si dhe të harmonizojë gjithë 
veprimtarinë e enteve të ndryshme, veprimtaria e të cilave ka të bëjë direkt ose indirekt me shërbimet 
dhe veprat publike. 

Më specifikisht: 
• Mirëmbajtje dhe ndërtimin e rrugëve te reja. 
• Ndërtimin e objekteve publike. 
• Mirëmbajtjen dhe zhvillimin e rrjetit të ujërave të bardha, kanalizimeve të ujërave të zeza dhe 

impianteve të trajtimit të ujërave të larta. 
• Ndërtimin e veprave hidraulike të kontrollit të përmbytjeve. 
• Krijimin e veprave të mbrojtjes hidrogjeologjike. 

 
Gjithashtu: 

• Kryejnë programim e investimeve që duhet të realizohen. 
• Nxerrin koston e këtyre investimeve, nëpërmjet preventivave të llogaritur nga vetë 

specialistët e kësaj drejtorie. 
• Caktojnë dhe kontrollojnë projektet, kur këto të fundit i janë dhënë studiove private sipas 

ligjeve mbi prokurimin publik. 
• Kryejnë verifikimin dhe kontrollin e  projekteve dhe kontratave. 
• Japin të gjitha lejet e nevojshme për kryerjen e shërbimeve publike. 
• Kryejnë të gjitha prokurimet për realizimin e veprave publike. 
• Kryejnë të gjitha proçedurat tekniko-administrative të nevojshme, deri në marrjen në dorëzim 

të veprave publike. 
• Kryejnë marrjen në dorëzim të kontratave. 
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• Kryejnë kolaudimin e objekteve. 
• Kryejnë të gjitha detyrimet që jep ligji për problemet  mjedisore në territorin e Bashkisë. 
• Kryejnë të gjitha detyrimet ligjore për problemet e veterinarisë në drejtim të mbrojtjes së 

shëndetit publik nga sëmundjet infektive, që transmetohen nga kafshët tek njerëzit. 
• Kryejnë të gjitha detyrimet ligjore për mbrojtjen dhe menaxhimin e tokës bujqësore. 

 
Konstatim: Ajo qe vihet re është që edhe pse Bashkia Sarandë miraton miliona lekë investime për 
ofrimin e shërbimit të pastrimit dhe menaxhimit të mbetjeve ne Sarandë, misioni i Drejtorisë së 
Shërbimeve nuk e përmend fare specifikisht si produkt ofrimin e shërbimit të pastrimit dhe largimit të 
mbetjeve ose monitorimin e operatorit të kontraktuar për shërbimin. 

I vetmi informacion që na bën të kuptojmë që ky shërbim ofrohet nga Bashkia, e marrim nga lista e 
punonjësve në këtë sektor.  

Nr EMËR MBIEMËR POZICIONI I PUNËS ADRESA ELEKTRONIKE NR. TELEFONI 
1. ARETI PAPADHIMA 

 
Specialiste Mjedisi arpina2005@yahoo.com 085 22 49 67 

 

2. ARIAN HASIPI Supervizor Pastrimi - 069 76 24 811 
 

Policia e 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. 

 

  

mailto:arpina2005@yahoo.com
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5. Shërbimi i mbetjeve 
 
Saranda ende nuk ka një Plan Vendor Menaxhimi të Mbetjeve të Ngurta. Sipas vlerësimit paraprak të 
vetë Bashkisë në qytetin e Sarandës gjenerohen në ditë deri në 19 ton mbeturina urbane. Sipas 
bashkisë ajo mbulon 100% të territorit, megjithatë po nga burime të bashkisë pranohet që ka lagje (në 
pjesën e sipërme të qytetit) që nuk iu ofrohet shërbimi i pastrimit. 
Gjatë periudhës së verës (muajt qershor-korrik-gusht) gjenerimi i mbetjeve shkon dhe më shumë se 
65 t/ditë, ndërsa në periudhën e dimrit kemi raportime për vlera më të ulta se 19 t/ditë. 
Sipërmarrësi Korsel ka rënë dakort me bashkinë Sarandë, sipas kontratës “Pastrimi i Bashkisë Sarandë” 
bazuar në zërat e punës të përckatuara në Preventiv dhe në përputhje me “specifikimet teknike” dhe 
metodologjinë e punës të kryejë shërbimin e pastrimit të mbetjeve në bashkinë Sarandë.  
 
Ndërkohë nga të dhënat e marra nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë për vitin 2017 bashkia 
raporton: 
 
Banorët 

Gj.Civile 
Sasia vjetore 
e MU (ton) 

Sasia vjetore 
MI (ton) 

Sasia vjetore 
Mb.Urbane 
depozituar, 
Incenerator/Landfill/ 
Venddepozitim 

Tarifa familje 
(lek/vit),  
% e mbledhjes 

Buxheti 
Vjetor për 
Mbetjet 

Nr.Banorë
ve 
Përfitues 
Shërbimit 

54462 9462 2000 9412,31 2,880 leke/vit  
86% 

61.000.000 
45 milion 
pastrim  
16 milion 
takse 
hyrese ne 
landfill 

35000 

 

5.1 Mbledhja dhe grumbullimi i mbetjeve 
Shërbimi i grumbullimit, largimit dhe transportit të mbetjeve të ngurta konsiston në: zbrazjen e 
kontenierëve me makinën e përshtatshme teknologjike, mbledhjen e mbeturianve përreth 
kontenierëve në një rreze rreth 10m nga çdo kontenier, pastrimin dhe fshirjen e sipërfaqes së 
grumbullimit të prej 30m2 për çdo pikë grumbulllimi, dhe sistemimin e kontenierëve pas zbrazjes së 
tyre. Kërkohet gjithashtu dezinfektimi ditor pas zbarzjes së çdo kontenieri, duke përdorur pluhur 
gëlqere më përmbajtje klori në masën 5%. Kontraktori kryen shërbimin për zbrazjen e 380 
kontenierëve në ditë.  

Është parashikuar paraprakisht vendosja e pikave të grumbillimit të mbetjeve për vendosjen e 380 
kontenierëve me volum 1.1 m³, brenda zonës së kontraktuar dhe 70 kontenierë plastikë 0.25 m³ si 
edhe 60 kontenierë 0.05 m³.  

Gjithsesi ky numër kontenierësh nuk e mbulon normën e lartë të gjenerimit të mbetjeve urbane. 
Duhet të blihen kontenierë të rinj si dhe të shtohen koshat e vegjël, që të vendosen në zonat ku ka 
levizje të këmbësorëve pranë shesheve. Gjithashtu është vënë re edhe një detaj tjetër që pronarët e 
firmave të ndërtimit nuk e rrethojnë zonën e ndërtimit, duke u bërë objekt shënjestrimi për hedhjen 
e mbetjeve urbane nga banorë të papërgjegjshëm. 
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Numri i punëtorëve që merren me menaxhinim e integruar të mbetjeve urbane dhe i mjeteve 
teknologjike përbëhet: 

• 87 punëtorë të përfshirë në mbledhjen, grumbullimin dhe largimin e mbetjeve si dhe në 
fshirjen, lagien dhe larjen e shesheve, rrugëve dhe tregjeve. Çdo punëtorë duhet të jetë i 
pajisur me mjete pune pastrimi si fshesa plastike, kaci, karroca dore, lopata, etj për të 
mundësuar kryerjen me cilësi të shërbimit. 

• 3 Makina teknologjike transportuese, me ngarkim fundor ose anësor, me kapacitet mbajtës 
10-11ton, raport kompaktimi 1:4 - 1:6, i vitit të prodhimit jo më poshtë se 2010,  

• 1 Makinë teknologjike transportuese, me ngarkim fundor ose anësor, me kapacitet mbajtës 
jo me shume se 1ton, raport kompaktimi 1:4 - 1:6, i vitit të prodhimit jo më poshtë se 2010;   

• 1 Makinë transportuese të kontenierëve me platformë ngarkimi nga pas, për të mundësuar 
ngarkimin dhe shkarkimin e kontenierëve, i vitit të prodhimit jo më poshtë se 2010; 

• 2 Makina transportuese vetëshkarkuese për heqijen e mbetjeve inerte të vëllimshme me 
peshë mbajtëse jo me pak se 3 ton. 

• 1 Makinë teknologjike për fshirjen e rrugëve, me kapacitet mbajtës 4-6m3, te pajisura me 2 
fshesa anësore (majtas dhe dhjathtas) dhe një fshesë qëndrore rrul, sistem thithës të 
pluhurave (aspirator) dhe sistem spërkatje me ujë gjatë punës, mundësisht me tub aspirimi të 
jashtëm  thithës, i vitit të prodhimit jo më poshtë se 2010; 

• 1 Makinë për larjen e rrugëve, (autobote) të pajisura me pompë për larjen e rrugëve me 
presion, vitit të prodhimit jo më poshtë se 2010. 

 

5.2 Pastrimi dhe larja 
Bashkia ka parashikuar sheshet, rrugët, trotuaret dhe sipërfaqet ku do të ofrohet ky shërbim. Fshirja 
e rrugëve do të bëhët gjatë natës nga ora 21.00 – 04.00. Operatori i shërbimit të pastrimit dhe larjes 
kryen fshirjen me krahë 360.000 m² dhe shërbimet te tjera mbështetëse3. Operatori i shërbimit të 
pastrimit pastron gjithë rrugët, sheshet, trotuaret dhe rrugët dytësore. Punonjësit me fshesë 
pastrojnë edhe aty ku nuk mund të hyjë makina teknologjike, mbeturinat që mund të lerë ajo pa 
pastruar si dhe në vendet e zëna apo vendparkimet. Operatori pastron dhe fshin gjithashtu zonën 
përreth koshave të vegjël të mbeturinave, shërbim i cili kryhet zakonisht natën.  

Gjithashtu sa i takon larjes së rrugëve, janë të parashikuara të lahen 100.000 m² për 92 ditë të vitit. 
Larja speciale periodike do të bëhet çdo natë, gjatë gjithë vitit, gjithmonë pas shërbimit të pastrimit, 
nga ora 24.00 – 06.00. 

 

5.3 Depozitimi 
Mbetjet përpunohen ne landfillin e Bajkaj që prej 2015. Ky landfill i shërben bashkive Delvinë, Sarandë 
dhe Himarë. I ndërtuar në një zonë kodrinore me lartësi rreth 150 m mbi nivelin e detit në një sipërfaqe 
prej 12 ha, landfilli ka një kapacitet përpunues ditor 140 ton mbetje dhe kapaciteti depozitues në total 
është 365.000 m³ mbetje për një periudhë shfrytëzimi prej 25 vitesh. Ai ndodhet afërsisht 12 km në 
veri të qytetit të Sarandës, në distancë 1.5 km nga fshtati Bajkaj dhe 1.4 km nga fshati Palavli. Pagesa 
për ton në landfill llogaritet në vlerën 14$/ton. 

Edhe me ngritjen dhe funksionimin e landfillit të Bajkajt përsëri kemi fenomene të venddepozitimeve 
ilegale të mbetjeve nga firma të ndryshme private. Një rast të tillë e shohim në rrugën nacionale 

                                                           
3 Bashkia ka ndarë me projektin listen e rrugëve dhe siperfaqet përkatese 
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“Metoq-Çukë”; në Volloder që ka operuar si vendepozitim për qytetin e Sarandës nga viti 1995 (deri 
në shtator 2015) dhe vazhdon edhe sot për mbetjet inerte; si dhe në Limjon (ende nuk është 
përcaktuar se kujt i përket kjo zonë Sarandës apo Himarës). 

 

5.4 Riciklimi 
Nuk kryhet fare ndarje në burim të mbetjeve. Megjithatë gjatë periudhës së verës ku edhe gjenerimi 
i sasisë së kartonëve nga dyqanet apo supermarketet është më i lartë, firma e ndan kartonin më vete 
në një magazinë në Metoq. 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. Nuk ka impiant të kompostimit të mbetjeve të biodegradueshme dhe të djegies 
së mbetjeve urbane. 

Në tabelën e mëposhtme sipas PPV jepen disa objektiva që bashkia Sarandë ka vendosur dhe synojnë 
në reduktimin kohor dhe riciklimin e mbetjeve në vitet në vijim. 

Objektivat për reduktimin e mbetjeve 
Parimi Objektiva Nga viti 

Asgjësimi i mbetjeve që 
shkojnë në landfill 

Reduktimi në masën 45% 2020 

Riciklimi dhe ripërdorimi Mbledhje e diferencuar e 
mbetjeve nga 35 % 

2020 

Përmirësimi i asgjësimit 
përfundimtar dhe monitorimi 

Të gjitha mbetjet 100% 2017 

Shmangia e asgjësimit në 
shtretër të lumenjve dhe 

rrugëve anësore 

Të gjitha mbetjet 100% 2017 

Asgjësimi në landfille në 
mënyrë të kontrolluar 

Në masën 35% 2017 

Monitorimi i mbetjeve të 
industrisë së pëshkut dhe 

akuakulturës 

Shmangia e rritjes së peshkut 
në gjire të mbyllura nga 100% 

2017 

Portet e reja dhe ekzistuese Shmangia e derdhjes së naftës 
dhe mbeturinave të tjera në 
det 

2017 
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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 Sarandë duke synuar që nëpërmjet saj të evidentojë mënyrën e menaxhimit të burimeve 
të financimit vendor (Buxhetit të Bashkisë Sarandë) për aktivitetin e shërbimit të pastrimit dhe 
njëkohësisht të realizojë ngitjen e kapaciteteve të shoqërinë civile atje 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 AJMMI për një informacion të detajuar 
nga Bashkia Sarandë4. Në përgjigje të kësaj kërkese Bashkia Sarandë, nuk ka dhënë infomacionin me 
shkrim, por mbi bazën e informacioneve të ndryshme të mbledhura në rrugë jo zyrtare apo edhe 
portaleve publike kemi arritur në këto të dhëna të përpunuara: 
 

6.1 Buxheti dhe Shpenzimet 
Buxheti i Bashkisë Sarandë është detyrim i bazuar në 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. Bashkia Sarandë, në faqen e saj zyrtare, nuk ka paraqitur 
Buxhetin e vitit 2018, nuk i ktheu përgjigje organizatës AJMMI dhe po kështu, nuk e ka të raportuar as 
në portalin www.financatvendore.gov.al. Për këtë arsye, analiza i referohet Buxhetit të viti 2017, 
marrë në faqen zyrtare të saj. Të dhënat për vitin 2017 paraqiten si më poshtë:  

 
1. Struktura e programeve të Bashkisë paraqitet në formë tabelare e grafike: 

Nr Emërtimi sipas Programeve Buxheti 2017 000/lekë 

1  Administrata Bashkisë         347,462  
2  Programim Turizmit             1,500  
3  Pastrim& Përp. mbetje           45,000  
4  Shpz.landfilli           16,000  
5  Qendra kul/sport           23,489  
6  Klubi Butrinti           13,000  
7  Arsim/çerdhe           30,741  
8  Nd/shërb. publike           88,270  
9  Institucione sociale             3,085  

10  Funk. të deleguara           86,670  
11  Investime nga buxheti           03,421  
12  Ndihma ekonomike         206,000  
13  Totali      1,464,638  

                                                           
4 Modeli i kërkesës, sipas ligjit nr.119/2014 "Për të drejtën e Informimit" 
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2. Buxheti 2017 i Bashkisë Sarandë përbëhet nga këto burime  financimi:  

a)Transferta e Pakushtëzuar në vlerën                   104.613.000 lekë 
b)Të ardhura vendore(Taksa+Tarifa) në vlerën     379.500.000 lekë 
c)Të ardhura të papërdoruara nga viti 2016            84.434.000 lekë 
d)Transfertë specifike  në vlerën                                86.670.000 lekë 
e)Investime nga buxheti shtetit                                603.421.000 lekë 
f)Transferte e kushtëzuar                                           206.000.000 lekë 
                      TOTALI                                                  1.464.638.000 lekë 
 

3. Pesha specifike që zë Programi i Shërbimeve publike, në burimet e financimit të Bashkisë Sarandë 
paraqitet në tabelën e më poshtme: 
 

NR Emërtesa Vlera ne 000/ 
leke 

Pesha specifike ne % ndaj 
buxhetit total 

1 Transferta e Pakushtëzuar & Ardhura 
vendore 

568,547 100% 

2 Shërbimet e përgjithshme publike 149,270 22.25% 
3 Shërb.pastrimi&Landfilli 61,000 10.7% 

 
Siç evidentohet në tabelën e mësipërme, programi i Shërbimeve të Përgjithshme publike, zë një peshë 
të rëndësishme në buxhetin e bashkisë, me 22.25 % 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 Sarandë, gjë që është e pamundur, sepse ai është së 
bashku me buxhetin e Ndërmarrjes së mirëmbajtjes. Në Relacionin e Buxhetit 2017 të Bashkisë 
Sarandë, evidentohet se: 

347,462 

1,500 
45,000 

16,000 23,489 13,000 30,741 

88,270 

3,085 

86,670 

603,421 

206,000 

Buxhetit  Bashkise Sarande 2017 sipas Programeve
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Në këtë program shpenzimesh përfshihen disa nga funksionet e bashkisë të cilat përmbajnë 
shërbimet më jetike për komunitetin, siç janë: 

1. Mbledhje, largimi dhe trajtimi i mbetjeve urbane,  
2. Mbledhja dhe largimi i ujrave të shiut dhe mbrojtja nga përmbytjet e zonave të banuara.  
3. Ndërtimi rehabilitimi zgjerimi dhe mirëmbajtja e varrezave publike, 
4. Shërbimi dhe rinovimi i dekorit të qytetit,  
5. Mirëmbajtja e infrastrukturës publike, trotuaret dhe gropat në rrugët e qytetit,  
6. shërbimi mirëmbajtja dhe zgjerimi i rrjetit ndriçues të qytetit 

 
Megjithatë, sërisht duke iu referuar të dhënave të buxhetit, vetëm pastrimi dhe shpenzimet/tarifa e 
landfillit, kanë një vlerë prej 61.000 mijë lekë në vit dhe kjo zë 10.7% të buxhetit 2017 dhe 29% të 
buxhetit të planifikuar për të gjithë strukturën e Programit të Shërbimeve të Përgjithshme Publike. 
Grafikisht më poshtë, paraqitet pesha specifike e Programit të Shërbimeve të Përgjithshme Publike në 
buxhetin e Bashkisë si dhe pesha specifike e Shërbimit të pastrimit&landfillit në këtë program: 
 

               
 
Duhet të evidentojmë se shërbimi i pastrimit të Bashkisë Sarandë kryhet nga të tretët, nga Kompania 
KORSEL, e cila për vitin 2017 ka nënshkruar kontratën me një vlerë prej 44.941.980 lekë, me afat 1-
vjeçar (13.03.2017-12.03.2018). Në Relacionin e buxhetit të vitit 2017 Bashkia Sarandë, evidenton se 
shërbimi i pastrimit i ofrohet: 
 

1. Aktualisht Sarandë, Ksamili, Çuka, Berdeneshi, Gjashte, Metoq, Shelegar kanë shërbim të plotë 
apo në pjesën më të madhe të mbledhjes dhe trajtimit të mbeturinave. 

2. Shërbimi i pastrimit në qytetit kryhet një herë në ditë dhe në sezonin turistik 2 herë në ditë. 
3. Larja e 28% e rrugëve të qytetit bëhet 1 herë në 2.5 ditë. Larja e tregut të shumicës dhe e tregut 

të fruta perimeve bëhet një herë në javë. 
4. Larja dhe dezifektimi i kazaneve bëhet 7 kontenierë në javë dhe për periudhën qershor -shtator 

15 kontenierë në javë. 
 
Nëse do të analizonim nivelin e realizimit të kësaj kontrate, duke iu referuar të dhënave të situacionit 
të realizimit të Buxhetit 2017, vërejmë se ajo është realizuar në 66% të vlerës së kontratës për vitin 
2017 (sipas dokumentacionit të këshilltarëve të Bashkisë për analizën e buxhetit të viti 2017), ndërkohë 
që shpenzimet për pagesën e tarifës për Landfillin, janë realizuar në masën 90% të planifikimit. 

Transferta e 
Pakushtezuar 

& Ardhura 
vendore

79%

Sherbimet e 
përgjithshme 

publike
21%

Pesha specifike e programit sherbimeve ne 
Buxhetin 2017

Sherbimet e 
përgjithshm

e publike
71%

Sherb.pastri
mi&Landfilli

29%

Pesha specifike e Sherbimit te Pastrimit 
&Landfill ne Programin e Sherbimeve 
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Nga analiza e shërbimeve të kontratës së pastrimit 2017, në takimet që ekipi i ekspertëve dhe 
menaxheri ka organizuar me punonjësit e Bashkisë Sarandë, në preventivin e punimve (Neni 6) janë 
evdientuar: 

• paqartësi dhe dublime tek emërtesa e shërbimeve të punës si dhe  
• sipërfaqe të shërbimit të ndryshme dhe të paqarta 
• specifikohet vetëm sipërfaqet prej 94,000 m² për Sarandë, Gjashtë, Metoq, Shelgar, Cuke, 

Berdenesh, dhe sipërfaqja prej 22,000 m² Ksamil; 
• Nuk ka një hartë të vendosjes së rrugëve, trotuareve, shesheve, lagjeve me legjendat 

përkatëse ku do realizohet shërbimi dhe frekuenca e kryerjes.  
 

Nga studimi i kontratës, shumë elementë të detyrimeve të ndërsjellta të palëve të saj, nuk janë 
përcaktuar afatet dhe metodologjia e raportimit dhe as sanksionet në rastet e mosrealizimit. 
Pas këtij vlerësimi të kontratës, dhe opinionit të këshilltarëve të Bashkisë Sarandë se: "Vlera e 
kontratës është shumë e lartë në krahasim me shërbimin që ofrohet në për pastrimin e  Bashkisë 
Sarandë", si dhe është kërkuar që specialistët e Bashkisë të asistohen dhe konsultohen me MIA dhe 
stafin e projektit, për dokumentacionin e kontratratës së re për vitin 2018, i cili ishte në proces hartimi. 
 
Periudha 13 mars-30 maj 2018, Shërbimi i Pastrimit është realizuar me shtesë kontrate dy herë nga 
tridhjetë përqind të buxhetit vjetor. Mësohet se bashkia Sarandë ka shpallur on-line tenderin në 
Agjencinë e Prokurimeve Publike. Në momentin e hapjes së ofertave rezultoi se kishte edhe një 
ofertues të dytë. Nga shqyrtimi i dokumentacionit u pa se ofertuesi i dytë ka konkuruar me një çmim 
prej pesë përqind më ulët për çmimin e shërbimit. Nga ana tjetër, ky ofertues nuk ka pasur mjetet dhe 
infrastrukturën e nevojshme për realizimin e shërbimit të pastrimit. Ndërkohë operatori ekzistues i 
shërbimit, ka rritur vlerën e shërbimit, duke e zgjeruar shërbimin në gjithë territorin e Bashkisë 
Sarandë. Burime të Agjencisë AJMMI bëjnë të ditur se në këto kushte, konkurrenti jofitues ka apeluar 
refuzimin nga autoriteti i bashkisë, pranë organeve përkatëse, sipas ligjit "Për prokurimet publike". 
Nga analiza e kushteve të ofruara, pritshmëria është që brenda këtij viti kalendarik do të lidhet 
kontrata përkatëse. Nga ana e saj bashkia Sarandë ka deklaruar se do të financojë rregullisht shërbimin 
e pastrimit, ndërsa firma “Korsel” do të kryej rregullisht grumbullimin dhe heqjen e mbetjeve urbane 
në gjithë territorin e bashkisë deri në lidhjen e kontratës së re. 
 
Pikërisht në këtë periudhë, Inspektoriati Shtetëror i Mjedisit, Pyjeve dhe Ujërave, me Vendimin nr.05 
datë 12.08.2018, ka dhënë një dënim administrativ me gjobë në vlerën 1.000.000 lekë për Bashkinë 
Sarandë, për shkelje të ligjit nr.10463 datë 22.09.2011 "Për menaxhimin e integruar të mbetjeve".  
Bashkia Sarandë ka shpallur tenderin e Shërbimit të Pastrimit në portalin on-line të Agjencisë së 
Prokurimeve Publike në datën 01.06.2018, dhe procesi i tenderit është shtyrë (arsyet nuk jepen) dhe 
në datë 09.10.2018 ishte dita e hapjes së ofertave. Të paktën 30-ditë më pas mund të arrihet lidhja e 
kontratës së re. Nga monitorimi i vazhdueshem i faqes Web të Agjencisë së Prokurimeve Publike, 
Autoriteti i Bashkise Sarandë nuk ka publikuar deri në fundin e muajit Nëntor 2018, shpalljen e fituesit 
dhe lidhjen e kontratës së sherbimit për procedurën e shpallur. 
 
Nga dokumentacioni i marrë në faqen e prokurimeve ëëë.app.gov.al, vlera e fondit limit të shpallur 
është 55,705,870 lekë pa TVSH ose vlera 66,847,026 lekë me TVSH. Nga këto vlera, evidentohet se 
vlera e planifikuar për procesin e tenderimit të shërbimit është 33% më e madhe se ajo e kontratës 
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paraardhëse. Nëse do të krahasojmë emërtesat e dy kontratave 2017-2018 në preventivin e punës 
kemi këto ndryshime në njësi të shërbimeve që kërkohen: 

Nr Emërtimi 
Numri 

punetoreve Njesia 
Sasia 
2017 

Sasia 
2018 

Diferenca 

1 
Fshirje trotuare 
(Sarandë,Gjashtë,Metoq,Shelegar,Çukë,Berdenesh) 

9 m²   70,000    94,000      24,000 

2 Fshirje rrugë dhe trotuare Ksamil 3 m²   10,000    22,000       12,000  

3 
Fshirje me fshesë dore e rrugëve, shesheve dhe 
hapësirave të tjera brenda lagjeve ditën (Sarandë) 

6 m²     
40,000  

      
65,000  

         
25,000  

4 
Fshirje me fshesë dore e rrugëve, shesheve dhe 
hapësirave të tjera brenda lagjeve ditën ( Ksamili) 

1 m²     
20,000  

      
19,000  

-          
1,000  

5 

Fshirje me fshesë dore e rrugëve dhe shesheve 
natën (Sarandë, Gjashtë, Metoq, Shelegar, Çukë, 
Berdenesh) 

22 m²   
269,500  

    
226,000  

-        
43,500  

6 
Fshirje me fshesë dore e rrugëve dhe shesheve 
natën (Ksamil) 

8 m²   80,000    80,000      -    

7 

Grumbullim dhe transport mbeturinash nëpër 
vendgrumbullime (kontenjerë) (Sarandë, Gjashtë, 
Metoq, Shelegar, Çukë, Berdenesh) 

2 ton          14         17               3  

8 Transport mbeturinash për në landfill (Saranda) 2 ton          14           17                3  

9 
Grumbullim dhe transport mbeturinash nëpër 
vendgrumbullime (kontenjerë) (Ksamil) 

3 ton           5             5                0  

10 Transport mbeturinash për në landfill (Ksamili) 1 ton          5             5                0  

11 
Largimi i objekteve të vëllimshme në afërsi të 
kontenjerëve( Sarandë) 

3 ton   1.8             4     2.2  

12 
Largimi i objekteve të vëllimshme në afërsi të 
kontenjerëve (Ksamili) 

3 ton    0.8             2   1.2  

13 
Larje me mjet teknologjik të rrugëve e shesheve 
(Sarandë) 

8 m²   80,000  150,000       70,000  

14 
Larje me mjet teknologjik të rrugëve e shesheve 
(Ksamil) 

0.8 m²   30,000    30,000                -    

15 Pastrim tregu fruta perime 2 m²     2,000      2,000                 -    
16 Pastrim tregu i shumicës 2 m²     2,000      2,000                 -    
17 Larje tregu fruta perime( një herë në javë) 2 m²     2,000      2,000                 -    
18 Larje tregu i shumicës ( dy herë në muaj) 2 m²     2,000      2,000                 -    

19 
Larje dhe dezinfektim i kazanëve, pusetave dhe 
hapësirave publike. 

4 Leke 
    

                 
-    

20 

Fshirje me mjet teknologjik e rrugëve dhe 
shesheve ditën (SR, Gjashtë, Metoq, Shelegar, 
Çukë, Berdenesh) 

0 m²            -      25,000       25,000  

21 
Fshirje me mjet teknologjik e rrugëve dhe 
shesheve ditën (Ksamil) 

0 m²            -        9,000         9,000  
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Në analizën e kostos bashkëlidhur dokumentacionit të prokurimit, nuk identifikohen sesi është 
përllogaritur sipërfaqja e shërbimit, materialet, paisjet/ si dhe numri i punonjesve që realizon këtë 
shërbim.  
Sipas një përllogaritje të përafërt, për 87 punëtorë me pagën minimale ligjore prej 24.000 lekë, dhe 
sigurimet shoqërore prej 16.7 % të fondit, për një vit vlera e pagave është: 
87 punëtorë X 24.000 lekë paga/muaj X 12 muaj= 25.056.000 lekë/vit +4.184.352 (16.7%) = 
                                    29.240.352 lekë, ose 52.4% i fondit limit të shpallur. 
 
Vetëm nga kjo përllogaritje, evidentohet qartë që peshën më të madhe e zënë pagat e punës, gjë që 
do të thotë se shërbimi nga kompania kryhet në pjesën më të madhe me krahë pune, matja e së cilës 
është thuajse e pamundur në raport me të dhënat bazë, si sipërfaqe sheshi, gjatësi rruge, sipërfaqe e 
rrugë në lagje ku ofrohet shërbimi natën/ditën dhe me fshesë të thjeshtë apo me mjete teknologjike, 
etj,. 
Në një analizë të përgjithëshme, mund të themi se nëse për shërbimin e pastrimit dhe landfillin, në 
buxhetin e Bashkisë janë planifikuar 44,942 mjë lekë kontrata+16,000 mijë lekë shpenzime landfilli, 
vlera e përgjithëshme është 61,000 mijë lekë, të cilat, mbulohen 100% vetëm nga tarifa e shërbimeve 
publike (pastrim, largim e mbetjeve, gjelbërimin dhe ndriçimin publik) që në Relacionin e Buxhetit të 
viti 2017, raportohet se: 
 

janë parashikuar në vlerën prej 76,000 mijë lekë, nga 59,063 mijë lekë si pasojë e saktësimit të bazës 
së tatueshme, por edhe të realizimit më të lartë se plani i viti 2016. 

 

6.2 Të Ardhurat nga Tarifa e Pastrimit 
Të ardhurat vendore të Bashkisë miratohen në Paketën fiskale, e cila përcakton nivelin e taksave dhe 
tarifave vendore, llojet, bazën tatimore, kategorizimet dhe nënkategorizimet, këstet e pagimit, koha 
e kryerjes së tyre, kushtet lehtësuese dhe strukturat e ngarkuara të Bashkisë Sarandë 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 të ligjit 68/2017 ‘’Për financat e vetqeverisjen vendore”, Njësitë e qeverisjes 
vendore kanë të drejtë të vendosin tarifa për një shërbim që këto njësi ofrojnë apo për një të drejtë 
që u jepet individeve, personave fizik dhe juridik.  
 
Në mbështetje të ligjeve të sipërcituar, Bashkia miraton edhe "Tarifën e pastrimit" sipas përcaktimit 
të së cilës, i nënshtrohen të gjitha familjet, personat fizik ose juridik vendas ose të huaj, që banojnë 
dhe ushtrojnë veprimtari ekonomike brenda teritorit të Bashkisë së Sarandës. 
Kërkesa e MIA-s dhe AJMMI, 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 ëeb 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 Sarandë www.saranda.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.........", edhe pse paketa fiskale 2018 është në 
këtë faqe, nuk ka të pasqyruar nivelin e realizimit të të ardhurave vendore nga taksat dhe tarifat 
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(përfshi edhe tarifën e shërbimit) për vitin 2017 dhe as për vitin në vijim 2018, objekt i monitorimit 
tonë. 
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 Sarandë paraqitet në formë tabelare e grafike: 
 

Nr Emërtimi i të ardhurave sipas viteve 2015 2016 2017 
1 Të ardhura nga taksa & tarifa vendore  229,193,560  267,456,240  298,419,362  
2 Të ardhura nga tarifat vendore në 000/lekë 111,796,270  134,630,400  136,116,199  
3 Të ardhura nga tarifa e shërbimeve publike në 000/ lekë 51,376,170 74,109,950  68,364,877  

 

 
 
Pesha specifike e të ardhurave nga Tarifa e Shërbimeve publike për vitin 2017, sipas 
www.financatvendore.al paraqitet grafikisht: 
 

 
 
Për vitin 2018, Bashkia Sarandë ka miratuar Tarifën e Pastrimit, e cila në Paketën Fiskale 2018 
paraqitet: 
 
I. Tarifë pastrimi për familjarët,  

Klasifikimi Tarifë pastrimi Tarifë gjelbërimi Tarifë ndriçimi 
Për çdo familje 2000  lekë/vit 400 lekë/ vit 1200 lekë/vit 
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Te ardhurat nga tarifa e sherbimeve publike ne raport me te 
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Në Paketën fiskale 2018, evidentohet se: 
Tarifa e Shërbimit për familjarët do të mblidhet nga Agjenti Tatimor, përkundrejt shpërblimit 5% të 
shumës së arkëtuar.  
Agjenti zgjidhet nga Kryetari i Bashkisë. Marrëdhënia me të rregullohet me kontratë të posaçme. 
Përjashtohen nga tarifa e shërbimit personat që u lind detyrimi për tarifën kur janë individë, veteran 
të luftës kundër pushtuesve nazifashistë të popullit shqiptar, invalidë të punës, të verbërit, invalidë 
paraplegjike, që e fitojnë këtë status në bazë të ligjit nr.7874, date 17.11.1994 “Për statusin e 
veteranit të luftës kundër pushtuesit nazifashistë të popullit shqiptar” i ndryshuar, ligjit nr.8098 datë 
28.03.1996 “Për statusin e të verbërit”dhe ligjit nr.7889 datë 14.12.1994 “Për statusin e invalidit”. 
Struktura e ngarkuar për vjeljen e tarifës së shërbimit, për subjektet është Drejtoria e Taksave dhe 
Tarifave Vendore, pranë Bashkisë Sarandë. 

 
II: Tarifa e shërbimeve publike (pastrimit e largimit të mbeturinave, ndriçim, gjelbërim) për çdo 
subjekt Biznes i vogël është: 
 

Nr Klasifikimi Njësia matjes 2018 
1 Subjekte të tregtisë me pakicë me sipërfaqe deri 30 m2 Lekë/vit 6000 
2 Subjekte të tregëtisë me pakicë me sipërfaqe 31-50 m2. Lekë/vit 7500 

   
3 

Subjekte të tregëtisë me pakicë me sipërfaqe 51-100 m2 Lekë/vit 12000 

4 Subjekte të tregëtisë me pakicë me sipërfaqe mbi 100 m2. Lekë/vit 25000 
5 Subjekte të ndryshme shërbimi Lekë/vit 8000 
6 Subjekte prodhimi të ndryshme  Lekë/vit 15000 
7 Subjekte të ndryshme transporti  Lekë/vit 6500 
8 Subjekte të profesionit të lirë  Lekë/vit 15000 
9 Subjekte ambulant (te tregjet)  Lekë/vit 4000 

10 Kioska të ndryshme  Lekë/vit 4000 
11 Stacione Plazhi për Siperfaqe të taksushme Lekë/ 

m2/sezon 
50 

12 Subjekte në bulevardin Jonianët gjatë sezonit veror Lekë/ 
m2/sezon 

1500 

 Subjekte sezonale në teritorin tjetër të Bashkisë  Lekë/ m2 
sezon 

1000 

13 Për subjektet hoteljerë (hotel, motel, turizëm familjar) të zones 
A Sarandë dhe Njësia Administrative Ksamil. 

Lekë/dhomë/vi
t 

1500 
 

14 Për subjektet hotelierë (hotel, motel, turizëm familjar) të zones 
B Sarandë dhe Nj.A. Ksamil. 

Lekë/dhomë/vi
t 

1000 
 

 
Në Paketën fiskale 2018, evidentohet se: 

Tarifa e shërbimeve publike është vjetore dhe do të llogaritet për çdo muaj të punuar. 
Përjashtohen nga ky rregull subjektet hoteliere. Detyrimi i tyre do të jetë sipas vlerës në tabelë. Në 
rastet kur subjekti hotelier ka edhe bar apo restorant, detyrimi për to do të llogaritet në varësi të 
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sipërfaqes, me nivelin e subjekteve të tregëtisë me pakicë. Afati i pagesës do të jetë jo më vonë se 
data 31 gusht. 

 
III: Tarifa e shërbimeve publike (pastrimit e largimit të mbeturinave, ndriçim gjelbërim) për subjekte 
të Biznesit të madh 
 

Nr Klasifikimi Njësia matjes 2018 
1 Shoqëritë e ndërtimit  Lekë/vit 95.000 
2 Shoqëritë tregëtare,prodhuese,shërbimi  Lekë/vit 80.000 
3 Shoqëritë anonime dhe filiale të kasinove Lekë/vit 250.000 
4 Filiale të tjera të SH.A. - ve  Lekë/vit 130.000 
5 Institucionet Shtetërore  Lekë/vit 10.000 
6 Subjekte që kryejnë shërbime për të tretë për rimbushje karta 

elektronike të telefonisë Digitalb etj. 
Lekë/vit 40.000 

 
Në Paketën fiskale 2018, evidentohet se: 

Subjektet me status “Biznes i Madh”, me veprimtari ekonomike: tregëti, prodhim dhe shërbime, që 
operojnë në territorin në juridiksion të Bashkisë Sarandë, por që selinë e tyre dhe veprimtarinë 
kryesore e kanë jashtë këtij territori, trajtohen me 50% të nivelit të tarifave për shërbimet publike 
që trajtohen subjektet respektive. Në pikën 6 përfshihen subjektet që statusin si biznes i madh e kanë 
përfituar kryesisht nga shërbimet që kryejne për të tretë për rimbushje elektronike në marrëveshje 
me kompanitë e telefonisë celulare Digitalb etj. 
Ndërsa shoqëritë e ndërtimit, edhe kur nuk e kanë selinë në territorin e Bashkisë, paguajnë të njëjtin 
nivel tarifash. Detyrimi për tarifën do të llogaritet për kohën e kryerjes së aktivitetit. 
Afati i pagesës do të jetë data 31 gusht. 

 
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. 
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 Sarandë, paraqiten 
në nivel më të lartë se e njëjta periudhë e vitit paraardhës, e cila në formë tabelare e grafike rezulton: 
 

Nr Emërtimi i të ardhurave 6-M-I-2017 6-M-I-2018 Diferenca 
2017-2018 

1 Të ardhura nga taksa dhe tarifa (000/leke) 107,653 109,182 1,529 

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

26,048 31,547 5,499 

3 Përqindja që zë Tarifa shërbimeve në nivelin total të të 
ardhurave nga taksa e tarifa (% 2/1) 

24.20% 28.9 % 4.70% 
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a) Të ardhurat nga taksa dhe tarifa vendore në 6-M-I-2018 me një vlerë prej 1,529 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 5,499 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 29% ose në 4,7% më shumë së e nivelit të një 
viti më parë. 
 

 
 

Nga informacionet e marra nga Bashkia Sarandë, nuk na është dhënë niveli i realizimit të të ardhurave 
vendore për periudhën ushtrimore 2018, dhe është e pamundur të realizohet një analizë mbi 
mbulimin e kostos së shërbimeve të pastrimit nga të ardhurat nga Tarifa e shërbimeve publike.  
Vetëm duke iu referuar 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 68.364 mijë lekë, 
mund të themi se: 
 
a) Krahasuar me të dhënat e Buxhetit 2017, (ku niveli i planifikimit të të ardhurave nga Tarifa e 
shërbimeve është planifikuar 76,000 mijë lekë) për Programin Pastrim&Përpunim mbetje 45,000 mijë 
dhe Shpz.landfilli 16,000 mijë lekë, në vlerë totale 61,000 mijë lekë, të ardhurat nga kjo tarifë 
mbulojnë 100% të kostos së shërbimeve, 
 
b) Ky koefiçent i mbulimit me 100% të kostos së shërbimeve të pastrimit nga të ardhurat, mund të 
konsiderohej i saktë nëse të dhënat do të ishin nga Bashkia Sarandë, e cila mund të bënte transparente 
llojin e të ardhurave që grupohen në tarifën e shërbimeve publike (pastrim, gjelbërim, ndriçim, etj). 
c) Nga të dhënat që disponojmë dhe nga të dhënat e studimit, koefiçenti i shërbimit të pastrimit  për 
banorë (41.545 banorë, shifër e korrektuar mes RrC dhe CENSUS) në të gjithë Bashkinë Sarandë është 
1.468 lekë/banorë 
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7. Performanca aktuale e administrimit të mbetjeve vendore 
 

7.1 Monitorimi i shërbimit të pastrimit nga organizatat lokale  
Nëpërmjet një formati të hartuar nga MiA, ekspertët i kanë prezantuar Agjencisë së Mjedisit, Medias 
dhe Informacionit 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.  

Për qytetin e Sarandës monitorimi është realizuar në 18 rrugë kryesore të qytetit dhe dy rrugët më të 
rëndësishme në zonën e Ksamilit, me një total kontenierësh të vëzhguar 110. Që nga fillimi i qershorit 
deri në shtatorit 2018 janë plotësuar formatet e monitorimit ditor/javor nga monitoruesit lokal, duke 
arritur në disa rezultate. 

Problematikat më të mëdha janë vënë re në zonën e Ksamilit, me një dyndje turistësh dhe ndërkohë 
kapacitetet që ka firma për t’i ofruar zonës një shërbim të mirë, pa mbetje e të pastër janë të 
pamjaftueshme. Edhe pse në kontratë parashikohet pastrimi çdo ditë i Ksamilit përsëri në monitorimin 
e kryer nga organizata lokale rezultojnë kontenierë të pazbrazur, të papastruar përrreth apo me 
dëmtime të pjesshme. 

Kontrata me firmën Korsel ka rreth 21 zëra që përfshijnë që nga grumbullimi dhe largimi i mbetjeve, 
transporti i tyre në landfill; pastrimi dhe mirëmbajtja e kontenierëve; fshirja me fshesë dhe me mjete 
speciale e rrugëve; lagia dhe larja e tyre; largimi i mbetjeve solide në venddepozitim të caktuar si dhe 
pastrimi i tregjeve (fruta perime dhe shumicës); dezinfektim tregu, puseta dhe zonave publike. 
Ndërkohë duke parë vlerat e larta të disa zërave ekipi i ekspertëve së bashku me organizatën vendore 
përzgjodhën për të monitoruar këto elemente të kontratës: 

• Grumbullim dhe largim mbetjesh; 
• Pastrim dhe mirëmbajtje të kontenierëve  
• Pastrim te rrugëve, shesheve dhe trotuarve 
• Lagie të rrugëve shesheve dhe trotuarve 
• Programi i Edukimit Mjedisor 

Kjo kontratë një vjeçare ka përfunduar në 13 mars 2018 dhe periudha deri në fund maji 2018 për 
shërbimin e pastrimit është realizuar me shtesë kontrate (sipas legjislacionit, maksimumi deri në 30% 
të vlerës së kontratës) ndërkohë, që qershor deri ne fund të gushtit, sipas afatit ligjor, kërkohet 
procedura e tenderimit. Gjatë sezonit turistik maj-shtator puna për këtë shërbim u dyfishua, duke iu 
përgjigjur dy apo trefishimit të popullsisë në Sarandë në këtë periudhë pushimesh. Bashkia Sarandë, 
në këtë situatë, ka operuar me buxhet te pjesëshëm, dy herë nga tridhjetë përqind të buxhetit vjetor 
me të njëjtat kushte kontrate. Sipas tyre moslidhja e kontratës në afatin ligjor, nuk ka penguar kryerjen 
e shërbimeve, ndonëse nuk ka patur detyrime kontraktore nga palët. Mirëpo nga monitorimi situata 
nuk ka qenë e tillë. Për efekt metodologjie, por edhe nga përgjigja e bashkisë kuptuam që ato kanë 
operuar me firmën me të njëjtat kushte kontrate, ndaj edhe monitorimi ynë është bazuar mbi të. 
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Ndërkohë në datë 18 janar 2019, Bashkia e Sarandës ka njoftuar lidhjen e kontratës për pastrimin e 
qytetit me firmën e cila prej disa vitesh po kryen këtë proces. Vlera e dhënë nga kompania Korsel është 
rreth 668 milionë lekë5. 

 

Grumbullim dhe largim mbetjesh për në Landfillin e Bajkaj  
Ksamili është monitoruar për një periudhë 4 mujore nga (qershor–shtator 2018) pasi gjenerimi i 
mbetjeve në këtë zonë, për këtë përiudhë të vitit është mjaft i lartë. Për çdo muaj janë monitoruar 
rreth 32 kontenierë në Rr. Kryesore dhe Rr. Bregdetare. Grumbullimi dhe largimi i mbetjeve, sipas 
kontratës, është një aktivitet i përditshëm. Të 32 kontenierët e monitoruar duhet të jenë të zbrazur 
brenda orarit të përcaktuar (orët e mbrëmjes). Ndërkohë në periudhën 15 qershor – 15 shtator, që 
përkon me periudhën tonë të monitorimit, mbetjet duhet të largohen dy herë në ditë. Mirëpo raportet 
e monitorimit nuk e tregojnë një gjë të tillë.  

Nga monitorimi vërehet që problematikat janë të vazhdueshme. 

 qershor  
(7 ditë) 

korrik 
(5 ditë) 

gusht 
(9 ditë) 

shtator 
(3 ditë) 

Kontenierë të pazbrazur 65K/224K 23K/160K 22K/288K 31K/96K 
Kontenierë të papastruar 31K/224K 13K/160K 30K/288K 31K/96K 

 

Përgjatë periudhës së raportimit, bazuar dhe në raportet teknike te Bashkisë Sarandë dhe situacionet 
mujore të nxjerra nga kompania Korsel rezulton që likujdimi ndaj kompanisë të jetë bërë në 100% të 
rasteve në vlerën e kërkuar. 

Vetëm në muajin qershor në Ksamil nga monitorimi i shërbimit të pastrimit kanë rezultuar 65 
kontenierë të pazbrazur. Nga situacioni vërejmë që nuk janë mbajtur gjoba apo penalitete për punë 
të pakryer, por likujdimi është kryer në vlerën përkatëse të kërkuar 4.462.560 lekë. (më poshtë foto 
situacioni qershor).  

Sipas një përllogaritje të përafërt penaliteti që i duhej mbajtur firmës së pastrimit do ishte: 

65 kontenierë x (80% x 1.1m³) janë rreth 20.2 ton/muaj 6 mbetje të palarguara. 

Në nenin 20.2.a parashikohet që në rastin kur identifikohen zëra të punës së pakryer të parashikuara 
nga preventivi i kontratës nga Autoriteti Kontraktor, Bashkia Sarandë, atëherë përveç ndalesës për 
punë të pakryer, kontraktuesi penalizohet me 5 fishin e vlerës së zërit përkatës.  

20.2 ton x 800 x 5-fishin = 80.000 lekë gjobë vetëm për muajin qershor. 

                                                           
5 Sipas portalit Saranda web 
6 Njesia matëse 1 m³  = 0.3531 ton  
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Ndërsa qyteti i Sarandës është ndarë e 4 zona kryesore me 18 pika monitorimi. 

Zona A *Porti detar  
*Shëtitorja 

Zona B *Stadiumi  
*Market Spar  
* Kryqëzimi i spitalit  
* Rr. “Idriz Ali Dhima”  
* Rr. “Abedin Dino”  
* Sheshi “N. Tereza”  
* Rr. “Flamurit” 

Zona C * Sheshi “Geraldina”  
* Aksi Horizontal nr.4  
* Zona Arkeologjike  
* Blv “Hasan Tahsini” 

Zona D *Hotel Butrinti  
* H. Grant  
* Resorti Santa Quaranta 

 

Në zonën e qytetit është realizuar monitorimi për 257 kontenierë në muajt qershor - korrik 2018 dhe  
situata paraqitet problematike. Edhe pse zona C & D ka fluks tepër të lartë turistësh dhe është pikë 
hyrëse në qytet, kontenierët e monitoruar kanë qenë të pazbrazur për disa ditë. Më poshtë jepen në 
formë tabelare numri i kontenjerëve të pazbrazur sipas zonave dhe sipas mujave përkatës. Psh ne 
zonë D në 12% të rasteve të monitoruara kanë rezultuyar kontenjerët e pazbrazur dhe 14% të rasteve 
kontenjerët e papastruar përreth. Ndërkohë në proces-verbalin e përgatitur nga supervizori për këtë 
periudhë nuk gjenden fare konstatime apo ndalesa për punën e pabërë. 

 

Nga vëzhgimet e anëtarëve të AJMMI-t në terren problematike shfaqet situata me mbetjet nga 
ambalazhet, pranë supermarketeve. Firma e pastrimit dhe bashkia ende nuk po parandalojnë 
dukurinë e depozitimit të ambalazheve kohë dhe pa kohë në vendgrumbullimet e mbetjeve urbane 
nëpër lagje. Kjo dukuri shkakton tejmbushjen e 
kontenierëve në një kohë shumë të shpejtë. 

Në muajin korrik ka vazhduar përsëri monitorimi për të 
njëjtat zona dhe të njëjtin numër kontenierësh. Situata 
ka ardhur duke u përmirësuar, por përsëri me probleme, 
një numër më i vogël kontenierësh është lënë pazbrazur. 
Në këtë periudhë bashkia ka marrë një gjobë nga 
Inspektoriati Mjedisor pas denoncimeve të shumta nga 
qytetarët dhe në faqen tonë të FB-së. 

 (Qershor - Korrik) Zona A (60K) 
(12 ditë) 

Zona B (57K) 
(12 ditë) 

Zona C (61K) 
(12 ditë) 

Zona D (79K) 
(12 ditë) 

Kontenierë të pazbrazur 22K/720K 65K/684K 38K/732K 79K/648K 
Kontenierë të papastruar 35K/720K 78K/684K 51K/732K 93K/648K 
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Në nenin 18 të kontratës është parashikuar një fond rezervë për vëllimet e punës, të cilat e tejkalojnë 
masën e vëllimeve të punës. Ajo që nuk shprehet është vlera e këtij fondi rezervë.  

 

Pastrim dhe mirëmbajtje të kontenierëve 
Neni neni 26.1 thotë që operatori i shërbimit duhet të lajë dhe të dezinfektojë 380 kontenierë të 
volumeve 1.1 m³/muaj. Neni 26.2 shpreh 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.  
Konstatimi: Dezinfektimi nuk kryhet asnje ditë, të paktën kjo gjë është vënë re nga të gjithë ditët që 
monitoruesit kanë qënë në terren edhe disa kontenierë kanë probleme me kapakët ose rrotat. 
 

Fshirja dhe larja e rrugëve, shesheve dhe trotuareve 

Frekuenca e fshirjes në Ksamil është parashikuar 2 herë/ditë  

Foto Hotel “Butrinti” & "Santa Quaranta" kazane me mbeturina 
perreth 

Foto Ksamil kazane te permbysur 

Foto Kazane te pazbrazur dhe me mbeturina 
perreth 

Foto Mbeturina përreth 
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Konstatimi: Në 50% të rasteve të monitoruara rezulton i pastruar plotësisht dhe 50% pjesërisht. 
Ndërsa frekunca e larjes po në Ksamil kryhet 1 herë/ditë dhe rezulton në 50% të rasteve e larë 
pjesërisht dhe 50% të rasteve e palarë.  

Në qytetin e Sarandës Zona A është planifikuar të fshihet 2 herë/ditë dhe të lahet çdo ditë. 

Konstatimi: Monitorimi tregon që në 100% të rasteve është e fshirë, por nuk lahet asnjë ditë. Si zona 
A, janë të gjitha pikat e monitoruara. Nga kontrata e shërbimeve, në seksionin e larjes së rrugëve 
parashikohet që gjatë një vitë të lahen 100.000m² rrugë për 92 ditë të vitit. Por ngelet për t’u parë se 
cilat janë rrugët/ sheshet që e marrin këtë shërbim. Nga materialet e ndara nga bashkia nuk ka harta, 
por vetëm një shkresë ku janë përcaktuar rrugët, sheshet dhe trotuaret që fshihen me fshesë, apo me 
makineri, që lagen apo lahen me automjete. 

 

Programi i Edukimit Mjedisor 

Në nenin 12.1 parashikohet që kompania e pastrimit duhet të zhvillojë një program edukimi publik të 
destinuar për të përmirësuar njohuritë e konsumatorëve dhe banorëve të qytetit si edhe pë të rritur në 
maksimum pjesëmarrjen në Programin e menaxhimit të Mbeturinave. Ndërsa në nenin 26.6 
parashikohet krijimi dhe shpërndarja e materialeve informuese si broshura apo fletëpalosje të paktën 
2 herë në muaj.  

Në nenin 26.4 parashikohet që operatori i shërbimit duhet të ketë në efiçensë një “Zyrë të Kontaktimit” 
për marrjen e ankesave e cila duhet të jetë e hapur në të gjitha ditët e javës nga ora 7.00 – 20.00. Për 
më tepër që pas marrjes së ankesës nga qytetarët, zgjidhja e problemit duhet të realizohet branda 5 
orësh. 

Konstatimi: Nga monitorimi rezulton qe firma e pastrimit nuk e ka të afishuar asgjëkundi një adresë 
dhe nr telefoni apo zyrë për komunikim me publikun/qytetarët në lidhje me probleme apo kërkesa që 
ato mund të kenë7. Biles as në bashki nuk ka të afishuar asnjë numër. Po ashtu nuk ka asnjë program 
edukimi mjedisor apo shpërndarje e materialeve ndërgjegjësuese. Pas pyetjeve të herëpashershme 
që kemi bërë në bashki në lidhje me programin e edukimit është realizuar një spot në TV lokal i 
financuar nga firma e pastrimit KORSEL si një apel për mbajtjen pastër të ambjenteve përreth.  
 

Uniformat e stafit 

Neni 26.3.4 pika h. thekson që Përdorimi i uniformave për 
punëtorët është rigorozisht i detyrueshëm dhe do ndërmerren 
gjoba për mosplotësimin e tyre. 

Konstatimi: Nga monitorimi i bërë në terren vihet re se stafi i 
mban uniformat e veshura, megjithëse ndonjëherë ka 
neglizhencë sidomos në turnin e natës.  

 

 

                                                           
7 Në kërkim të zyrës së firmës së pastrimit shkruar nga Petro Buneci dhe Bejto Gerxhuni 
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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. Bashkia me ndërtimin e funksionimin e landfillit të Bajkaj ka të dhëna të 
sakta në lidhje më sasinë e mbetjeve të grumbulluara dhe të depozituara në landfill mund të themi se 
besueshmëria e këtyre të dhënave është e lartë. Megjithatë nga të dhënat e mbledhura shkalla e 
mbulimit të mbledhjes së mbetjeve për zonën urbane është 100% dhe për atë rurale është 100%.  
 
“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 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 bërë përgjatë muajit maj 2018. 
 

“Perceptimi Publik” u realizua me 400 banorë dhe 100 biznese të zonës. Të pyetur rreth cilësisë së 
pastrimit në lagjen/fshatin/qytetin ku banojnë 76% 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 specialistë të bashkisë 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 
landfillin sanitar të Bashkisë ku realizohet dhe trajtimi i mëtejshëm i tyre. Po ashtu shkalla e vërtetësisë 
mbi sasinë e mbetjeve të depozituara aty është e lartë, pasi ka rekorde zyrtare dhe peshore në landfill. 

 
“Mbulimi i kostos përmes tarifës” Krahason koston totale për shërbimin dhe financimin e tij përmes 
tarifës së vendosur dhe nivelit të mbledhjes së saj. Për shërbimin e pastrimit dhe landfillin, në buxhetin 
e Bashkisë janë planifikuar 44,942 mjë lekë kontrata dhe 16,000 mijë lekë shpenzime landfilli, vlera e 
përgjithëshme është 61,000 mijë lekë, të cilat, mbulohen 100% vetëm nga tarifa e shërbimeve publike 
(pastrim, largim e mbetjeve, gjelbërimin dhe ndriçimin publik) 
“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 2017 janë 68,364 mijë lekë, ndërsa totali i të ardhurave të planifikuara 76,000 mijë leke,  
ka realizuar 90% te te ardhurave te planifikuara. 



  
ANALIZA E MENAXHIMIT TË MBETJEVE TË NGURTA BASHKIA SARANDË 35 

 

 

“Transparenca e sistemit të faturimit” Vlerëson kapacitetin e bashkisë për t’i dhënë faturë klientit. 
Aktualisht tarifa e shërbimit të punëve publike (pastrim/gjelbërim/ndriçim) qytetarëve iu dërgohet 
përmes faturës së ujit të pijëshëm nga Ndërmarrja e Ujësjellësit edhe për shërbimin e pastrimit, por 
ato nuk njihen me detajimin e taksave dhe tarifat vendore sepse kjo vlerë nuk paraqitet analitike në 
faturë. Vetëm kur qytetarët drejtohen pranë sporteleve të bashkisë për të marrë ndonjë shërbim, 
informohen edhe per taksat dhe tarifat vendore. Ndaj mund të thuhet që transparenca është e ulët 
dhe duhet të adresohet duke iu 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. 

 
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% 

 Mesatare  

C1.2 mbulimi i shërbimit në zonën rurale  0 – 30 % 31 – 50% 51 – 100% 
100% 

 Mesatare   

C2 pastërtia e qytetit  0 – 32 % 33 - 66% 
65% 

> 66%  Mesatare   

C3 perceptimi publik: shkalla e 
kenaqshmërisë së publikut me shërbimin 

 0 – 50% 51% - 80% 
76% 

81% - 100%  E larte   

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% 31 – 70% 
 

71 – 100% 
 

100% 

 E larte   

Q
ën

dr
ue

sh
m

ër
ia

 

In
st

itu
tio

na
le

 fi
na

n 
 

 

E1 Mbulimi i kostos: tarifa mbulon 
koston.  

 0 – 35% 36 – 70% 
32.5% 

71 – 100% 
100% 

 E larte  
 

 

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

 0 – 40% 41 – 75% 75 – 100% 
90 % 

 E larte  

E3 Transparenca me sistemin e faturimit  E ulët E mesme E lartë  E ulët   

Kosto e shërbimit 
 6.481 Lek/ton    

1.468 Lek/banorë/vit8  
 

  

                                                           
8 41544 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 dhe qershor MiA së bashku me organizatën Agjencia Joniane e Medias dhe Mjedisit 
(AJMM) realizoi plotësimin e 500 pyetsorëve në Bashkinë Sarandë. Në total u anketuan 400 qytetarë 
dhe 100 biznese. Pyetsori përmban 30 pyetje të karakterit cilësor dhe sasior, por njëkohësisht jep 
mundësinë edhe për komente shtesë. Pyetsori përbëhet nga katër seksione. Seksioni i parë përmban 
pyetje të përgjithshme, të cilat synojnë të mbledhin të dhëna bazë mbi të anketuarit (si psh. lagjia, 
mosha, gjinia, nr. i anëtarëve të familjes) si dhe disa vlerësime të përgjithshme nga ana e të anketuarve 
mbi standartin e jetesës dhe fushën e punësimit. 

Seksioni i dytë fokusohet në perceptimin e qytetarëve mbi shërbimet e ofruara nga Bashkia Sarandë. 
Përmes pyetjeve specifike, të anketuarit kanë mundësi të reflektojne sesa i pastër është qyteti apo 
lagjia 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 paguajnë në Bashki si tarifë 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 që ata i kushtojnë  
pjesëmarrjeve në mbledhjet e Këshillit Bashkiak dhe mbi ndjeshmërinë që ata kanë nga ndotja që sjell 
mosmenaxhimi i mbetjeve urbane në qytetin e tyre. 

Përqindja më e lartë e të anketuarve jetojnë në banesa private 53%. Raporti 59% femra dhe 41% 
meshkuj, na lejon të analizojmë rezultatet nga një këndvështrim i drejtë gjinor. Të intervistuarit 
kryesisht janë nga familje me 1-3 anëtarë apo 4-6 anëtarë. Sa i takon gjendjes ekonomike të të 
intervistuarëve, vihet re që mbizotëron shtresa e mesme e shoqërisë, me maksimumi 2 anëtarë të 
punësuar për familje 79%, ndërsa vetëm 21% e familjeve kanë mbi 3 anëtare të punësuar. Fluksi i të 
ardhurave luhatet më së shumti në vlerat deri 50.000 lekë të reja në muaj 48% dhe 44% me familje që 
të ardhurat e tyre janë mes vlerave 50.000-100.000 lekë në muaj. 73%, e qytetarëve ishin të 
vetëpunësuar në peshkim, bujqësi dhe turizëm kurse 27% e të intervistuarëve janë punonjës të 
administratës publike. 

Në lidhje me shërbimin e pastrimit të ofruar 76% e qytetarëve dhe 
93% e bizneseve e përfitojnë shërbimin e pastrimit dhe largimit të 
mbetjeve. 55% e qytetarëve dhe 81% e bizneseve mendojnë që zonat 
ku banojnë janë të pastra.  

Mbetjet urbane 41% vlerësohen si problematika më kryesore, 
ndotjet në përgjithësi me 37%, pastaj me 20% mbetjet inerte, 
prishjet e mureve apo ambjenteve përreth. 

39% e familjarëve dhe 23% e bizneseve thonë që ky shërbim kryhet 2-
3 herë në javë, 25% çdo ditë të javës dhe 21% një herë në javë. Mesa shihet shumica e të anketuarve 
konfirmojnë edhe raportin e monitoruesve në terren që janë shprehur që shërbimi i pastrimit 
qytetarëve të Sarandës i’u ofrohet më së shumti 1-3 herë në javë. 67% shprehen që mbeturinat 

Po
76%

jo 
24%

Mbulimi i shërbimit
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shtëpiake i hedhin në kazanët e bashkisë, ndërsa vetëm 20% 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. Rezultatet e pyetsorëve 
sipas perceptimit të qytetarëve tregojnë me 47% që numri i kazanëve 
nuk është i mjaftueshëm dhe me 64% distanca nga shtëpia deri tek 
kazani më i afërt është e konsiderueshme.  

1/3 e pyetsorëve nxjerr shqetësimin dhe 
problematikat që të anketuarit kanë hasur me 
largimin e mbeturinave voluminoze nga lagja e 
tyre. Mbetjet inerte, pemët apo shkurrret kanë 
qëndruar për javë të tëra pa u pastruar pranë 
kazanit të mbeturinave, gjë që përkon edhe me 
sezonin e krasitjeve apo rregullimit të shtëpive. 
Kurse vetëm 26% e të anketuarve nuk kanë hasur 
këtë lloj shqetësimi. 

 

Banorët janë pyetur edhe mbi përgjegjësit kryesor për mbajtjen pastër të qytetit. 39% e tyre mendojnë 
se kjo përgjegjësi bie në radhë të parë mbi bashkinë, pastaj vjen pergjegjisia morale për çdo qytetar 
me 33%, i cili duhet të kontribuojë për mbajtjen pastër të qytetit duke mos e ndotur, kurse 27% e të 
anketuarve  mendojnë që përgjegjëse duhet të jetë firma private që kryen sherbimin e pastrimit dhe 
largimit të mbetjeve në qytet. 

Seksioni i III-të i pyetjeve përmban pyetje mbi pagesën e 
shërbimit të pastrimit, nëse kryhet apo jo dhe çfarë vlere ka. 
Numrin dhe përqindja më e lartë e të anketuarve 69% 
shprehen se e paguajnë tarifën e pastrimit dhe largimit të 
mbetjeve, ndërsa vetëm 29% e tyre nuk e kryen këtë pagesë. 
Kur kalojmë në situatën që flasim për shifra, marrja e të 
dhënave rezulton më e vështirë, pasi 42% e tyre nuk e dinë sa 
është vlera që paguajnë, fakt i cili ngre dyshimet nëse vërtet 
70% e anketuesve e paguajnë këtë shërbim. Janë 58% e të 
anketuarve që paguajnë vlera të ndryshme për pastrimin nga 
300-2000 lekë të reja në vit.  

89% e bizneseve paguajnë këtë shërbim dhe vetëm 10% shprehen që nuk e paguajnë shërbimin. 

37% e banorëve janë të gatshëm të paguajne një tarifë më të lartë, ndërsa 40% e tyre nuk janë të 
gatshëm. 30% shprehen më entuziast në rastin se do paguanin një tarifë më të ulët,  45% do të 
mbështesnin nismat për ripërdorim/riciklim apo ndarjen e mbeturinave që në burim me  
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64% shprehen që bashkia nuk i ka informuar mbi 
mënyrën e organizimit të shërbimit të pastrimit në 
qytet, ndërsa një numër mjaft i ulët vetëm 9% 
shprehen që 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 62% sipas 
të anketuarve janë takimet publike në lagje/fshat, 
pastaj me një përqindje me të ulët vjen 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 64% e tyre nuk janë të gatshëm 
të ndërhyjnë për pastrimin e mjedisit ku jetojnë, vetëm 27% e tyre shprehën angazhimin e tyre 
maksimal për të ndërhyrë kurdoherë që do ndërmerren iniciativa të tilla pastrimi. 

71% e të anketuarve nuk kanë qënë asnjëherë në mbldhjet e Këshillit Bashkiak, ndërsa angazhimi i 
tyre në funksion të shërbimit të pastrimit dhe rolit të tyre në vendimmarrje është i mirë ose aspak i 
kanaqshëm në vlerat 60%. Një numër mjaft i ulët qytetarësh 9% ka qënë pjesë e mbledhjeve të Këshillit 
Bashkiak, shifër e cila nxjerr në pah një indiferentizëm mjaft të lartë ndaj kujdesit për shërbimin e 
pastrimit. 

Sa të mbrojtur e ndjejnë veten qytetarët e japin rezulatet e mëposhtme. Numri më i lartë i të 
anketuarve 65%, e ndjejnë veten jo të sigurt ose nuk e kanë shumë idenë e rrezikut që vjen nga 
mungesa e shërbimit të pastrimit dhe largimit të mbetjeve.  

Në fund të pyetësorit nëpërmjet një zgjedhjeje të shumëfishtë, anketuesit shprehin mendimin e tyre 
se cila është pika më e ndotur që ndikon indirekt mbi shëndetin e qytetarëve. Me vlera më të larta 
34% vlerësohet ndotja rreth kazanëve, ose mungesa e pastrimit të kazanëve për ditë të tëra, me 22% 
cilësohen si shumë të ndotura zonat e vendgrumbullimit të mbetjeve, 17% janë zonat ku mbetjet 
hidhen pa kriter, të cilat janë vendosur pa miratimin e Bashkisë dhe kryejnë rolin e venddepozitimeve 
ilegale, ndërsa në masë më ulët ndotje për banorët shkakton djegia e mbetjeve apo transporti i hapur 
(10-11%). 
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Si përfundim pyetsorët e zhvilluar nga MiA me qytetarët e Bashkisë Sarandë pasqyruan një sërë 
problematikash në lidhje shërbimin e pastrimit dhe largimit të mbetjeve (numër i ulët kazanësh dhe 
distancë të konsiderueshme nga shtëpitë) dhe përforcuan bindjen se, ndonëse me luhatje të vogla 
midis të anketuarëve, ekziston 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. Gjithsesi, duhet vënë në dukje se ka një interesim nga 
të anketuarit për ofrimin e mundësivë më të mira për ripërdorimin apo riciklimin e mbetjeve.   
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9. Konkluzione dhe rekomandime 
 

BASHKIA Nr TREGUESI KONKLUZIONE REKOMANDIME 

SARAN
DA 

1 Transparenca në faqen 
zyrtare  

Informacioni për shërbimin e 
pastrimit është inekzistent. Nuk 
ka të pasqyruar buxhetin e viti 
2018. 

Duhet të pasqyrohet. Eshtë 
detyrim ligjor. 

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

Nuk është i ndarë më vehte, por 
sëbashku me atë të Ndërmarrjes 
së mirëmbajtjes. 

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 kontrate me të tretë. Kontratat duhet të 
riformatohen, sipas kushteve, 
kritereve dhe standarteve të 
reja të menaxhimit të 
mbetjeve. 

4 Mbulimi i NJA në Bashki Të gjitha, përveç zonës së sipërme 
në qytet (populluar rishtas) Shtrirja e shërbimit në 100%. 

5 Performanca e menaxhmit 
të fondit për shërbimin e 
pastrimit 

Ka probleme me kontratën e 
realizuar në vitin 2017. Periudha 
13 mars-30 maj 2018, është 
realizuar me shtesë kontrate, 
ndërkohë që për periudhën sipas 
afatit ligjor që kërkon procedura e 
tenderimit (01.06.2018 deri në 
30.08.2018). Kontrata e re e 
publikuar në faqen e APP për 
tenderim, ka shumë probleme 
dhe 52.4% të fondit e zënë pagat 
e punës, gjë që dotë thotë se 
shërbimi nga kompania kryhet në 
pjesën më të madhe me krahë 
pune. 

  

6 Pasqyrimi i nivelit të 
taksave/tarifave për 
komunitetin  

Nuk janë të pasqyruara në faqen 
zyrtare, në kende informative të 
publikimit në Bashki vetëm 
faturohet nga Nd/ujësjellësit. 

Duhet të pasqyrohet. Është 
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 dhe pilotimi i 
kompostimit në tregjet e 
shumicës. 
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9 Grumbullimi, fshirja dhe 
larja 

Grumbullimi dhe menaxhimi i 
mbetjeve në pikun e sezonit lë për 
të dëshiruar. Sistemi i monitorimit 
është i dobët dhe gjobat nuk janë 
funksionale.  

Modernizimi i shërbimit dhe 
ndarja e territorit në zona 
shërbimi që mund të 
kontraktohen veçmas sidomos 
për t’iu përgjigjur fluksit 
turistik. Shërbimi i fshirjes dhe 
pastrimit mund edhe të 
ofrohet nga vetë bashkia. Të 
rrethohen gropat e ndërtimit 
pasi kthehen në depozitime 
ilegale.  

10 Infrastruktura dhe mjetet Zonat periferike kanë probleme 
me infrastrukturën pasi mungojnë 
kontenierët.  

Duhet të shtohen kontenierët 
sidomos pranë 
supermarketeve dhe zonave ku 
ka urbanizim të lartë. Duhet të 
shtohen koshat e vegjël në 
shëtitore. 
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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 Krujë 
Saktësia e të 

dhënave Përmet 
Saktësia e të 

dhënave Sarandë 
Saktësia e 

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

     E ulet      E ulet      E ulet  
     Mesatare      Mesatare      Mesatare  
     E larte     E larte     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% E ulët   0 – 40 % 41 – 80% 81 – 100% E ulët   0 – 40 % 41 – 80% 81 – 100% mesatare 

   100%     100%     100%  
C1.2 mbulimi i shërbimit në zonën 
rurale 

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

   92%     81%     100%  
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% 81% - 100% E lartë   0 – 50% 51% - 80% 81% - 100% E lartë   0 – 50% 51% - 80% 81% - 100% E lartë  

   75%     75%     76%   

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 – 20% >20% E ulët   0 – 5% 5 – 20% >20% E ulët   0 – 5% 5 – 20% >20% E ulët  

 5%     5%     5%    
D2  Mbrojtja e burimeve natyrore: 
shkalla e mbetjeve të trajtuara në 
landfille sanitare ose vend 
depozitime të aprovuara  

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

E lartë  

       40%        

Q
ën

dr
ue

sh
m

ër
ia

 
fin

an
ci

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

E lartë  

   90.70%            
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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