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SOT PUNON SOT HAN

Një pjesë e madhe e komu-
niteteve RAE e sigurojnë mbi-
jetesën duke mbledhur skrap (mb-
eturina të riciklueshme) nëpër 
kontejnerë. Kushtet e rënda eko-
nomike e sociale i detyrojnë ata 
që të punojnë ditë e natë në vende 
të rrezikshme, në temperatura të 
papërshtatshme, e pa mjete pune, 
vetëm që të fitojnë pak para sa 
për të mbijetuar. Këta mbled-
hës grumbullojnë lëndën e parë 
të produkteve të cilën më pas e 
eksportojnë jashtë vendit. Mbled-
hja e mbeturinave për ta është 
bërë e zakonshme dhe e përdit-
shme pavarësisht pasojave. Të rri-
turit thonë se këtë punë e bëjnë që 
nga fëmijëria pasi që nuk kishin 
mundësi shkollimi e punësimi, e 
të njëjtin fat e kanë edhe fëmijët e 
tyre, të cilët në këto rrethana nuk 
kanë mundësi që të bëjnë zgjidhje 
tjetër për të mbijetuar.  

Mbledhësit individualë apo 
joformalë të mbeturinave nuk ja-
në të organizuar rreth një struk-
ture formale. Ata nuk kanë mar-
rëveshje zyrtare me kompanitë 
private që bëjnë grumbullimin 
e skrapit.

Sasia e madhe e mbeturinave 
ka rritur nevojën për një sistem 
më efikas për menaxhimin e tyre. 
Por as Ministria e Mjedisit dhe Pl-
anifikimit Hapësinor e as kompa-
nitë që ofrojnë shërbime publike 
rreth menaxhimit të mbeturinave 
nuk kanë arritur të krijojnë një 
sistem të tillë. Si rrjedhojë, viteve 
të fundit në Kosovë është shfaqur 
një sektor joformal për grumbul-
limin e mbeturinave. 

Biznesi me skrap është shumë 
fitimprurës, ndonëse joproporcio-
nal për palët e përfshira në këtë 
punë. Kompanitë që merren me 
grumbullimin dhe eksportimin e 
mbeturinave fitojnë miliona eu-
ro, ndërsa një pjesë e qytetarëve 
të Kosovës që i mbledhin ato mb-
eturina mezi arrijnë që të siguro-
jnë mbijetesën.

Në të  g ji tha komunat e 
Kosovës ka njerëz të të gjitha 
grupmoshave që mbledhin mbetu-
rina në kontejnerë dhe i dërgojnë 
nëpër pika grumbulluese. Ekipi i 
Preportr për disa ditë me radhë ka 
përcjellë punën që bëjnë mbled-
hësit individualë me fokus në rajo-
nin e Prishtinës, Fushë Kosovës si 
dhe në deponinë e Gjilanit, duke 
pasur parasysh që në këto vende 
është i koncentruar një numër i 
madh i tyre. 

Në Fushë Kosovë s itua-
ta është më e veçantë, sepse të 
gjithë banorët e dy lagjeve të mëd-
ha merren me mbledhjen e mbe-
turinave dhe me këtë punë të për-
ditshme e sigurojnë jetesën. 

Rreth 12 për qind e banorëve 
të kësaj komune janë pjesëtarë të 
komuniteteve RAE. Ata jetojnë 
në kushte shumë të vështira so-
ciale dhe shumica prej tyre jeto-
jnë në disa objekte të vjetra dhe 
të shkatërruara. 

Zëdhënësi i Komunës së Fushë 
Kosovës Ali Topalli, ka thënë 
për Preportr se vetëm një pjesë 
e familjeve të këtij komuniteti 
përfitojnë ndihmë sociale. Nga 
500 familje të komunitetit ash-
kali vetëm 278 marrin ndihmë 

sociale, ndërsa nga 50 familje të 
komunitetit rom, ndihmë socia-
le marrin 32 prej tyre dhe nga 40 
familje të komunitetit egjiptas, 30 
janë përfitues të ndihmës sociale.

Në rrugët e ngushta të këtyre 
dy lagjeve, gjatë gjithë kohës shi-
hen duke lëvizur fëmijë, gra dhe 
burra të cilët bartin mbeturinat 
që kishin mbledhur. Dikush me 
karroca, dikush me multikultiva-
tor e të tjerët duke i bartur thasët 
me duar. Ata fillimisht i dërgo-
nin nëpër oborret e shtëpive të 
tyre për klasifikim dhe për t’i dër-
guar më pas në pikat grumbul-
luese. Dikujt që shkon për herë të 
parë në këto lagje mund t’i duket 
e çuditshme se si njerëzit aty mer-
ren gjatë gjithë kohës vetëm me 
mbledhjen e mbeturinave, por për 
banorët e këtyre lagjeve ky është 
një realitet i përditshëm. 

Puna nga mbledhja e skrapit 
e deri të përgatitja kalon në disa 
cikle zinxhirore.   Hallkën e parë 
të këtij zinxhiri e përbëjnë mbled-
hësit individualë të cilët materi-
alet i dërgojnë tek pikat grum-
bulluese që i kanë afër vendban-
imeve. Këto pika grumbulluese 
i dërgojnë në kompani të mëdha 
të cilat pasi që e bëjnë presimin e 
skrapit e dërgojnë për eksportim. 

Eksportimi zakonisht bëhet 
në vende të rajonit, por edhe më 
larg. Nga i gjithë ky zinxhir pikat 
grumbulluese përfitojnë mesatar-
isht 3 deri në 5 centë për një kilo-
gram skrap. Por çmimi i eksportit 
ndryshon nga vendi në vend p.sh 
një kilogram plastikë në Shqipëri 
mesatarisht eksportohet për 13 

centë ndërsa në Zvicër eksporto-
het me çmim prej 6 eurove.

Materialet e reciklueshme  
si hekuri, bakri, plastika, letra 
etj., zënë vendin e parë në listën 
e mallrave që eksportohen. Vetëm 
në periudhën kohore 2010 - 2015 
janë eksportuar 520 milionë e 581 
mijë e 960 kilogramë skrap, të 
cilat kapin vlerën monetare 105 
milionë e 20 mijë e 106 euro.  

SHUMË PUNË, PAK PARA

Nesifja edhe pse ka pesë fëmi-
jë del për çdo ditë bashkë me burr-
in për të mbledhur mbeturina në 
Prishtinë. Ajo thotë se këtë punë 
detyrohen ta bëjnë për mbijetesë, 
pasi që i kanë fëmijët e vegjël, e 
më të voglin që nuk është as 1 vjeç 
e merr me vete. Kushtet në objek-
tin ku jetojnë ata, e që nuk mund 
të quhet as shtëpi, janë shumë të 

BESNIK BOLETINI, LEONIDA MOLLIQAJ

Mbledhësit individualë të skrapit, që kryesisht i përkasin komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptas (RAE), mezi 
arrijnë ta sigurojnë mbijetesën nga kjo punë edhe pse për kompanitë grumbulluese ky lloj i të bërit biznes 
është mjaftë fitimprurës. Pjesa më e madhe e këtyre kompanive janë të palicencuara nga Ministria e Mje-
disit. Pjesëtarët e komuniteteve RAE mbledhin mbeturina ditë e natë dhe nga gjithë ajo punë marrin rreth 
pesë euro në ditë. Pothuajse të gjithë banorët e dy lagjeve të komuniteteve RAE të Fushë Kosovës merren 
me mbledhjen e mbeturinave dhe kjo punë për ta është bërë e përditshme. Për dallim nga banorët e këtyre 
lagjeve që mbledhin nëpër kontejnerë, qindra persona mbledhin mbeturina në deponinë e Gjilanit ku kanë 
ngritur edhe tenda që të qëndrojnë aty. Ndër mbledhësit e përditshëm janë fëmijët dhe për shkak të kësaj 
pune shumë prej tyre e kanë ndërprerë shkollimin fillor ose nuk e kanë filluar fare

Sasia prej vitit 2010 - 2015

520,581,960.00
Vlera prej vitit 2010 - 2015

105,020,106.26 

2010
Sasia: 83,696,260.00

Vlera : 15,369,130.00

2011
Sasia: 106,576,445.00

Vlera : 22,305,151.00

2012
Sasia: 92,942,588.00

Vlera : 19,247,789.78

2013
Sasia: 105,783,286.00 

Vlera : 20,084,113.00

2014
Sasia: 102,897,181.00 

Vlera : 21,735,979.23

2015
Sasia: 28,686,200.00

Vlera : 6,277,941.79
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rënda. Aty është shumë e vështirë 
të jetohet verës, e lëre më dimrit. 

“Fmija nuk shkojnë në shkol-
lë. Dalim kshtu nëpër kanta me 
mledh bërllok në Prishtinë. Nuk e 
kem naj orë të caktume kur dalim, 
po kur t’na bahen punët. Për ni 
ditë i mbledhim ni thes, ni thes e 
gjys, i marrim 5-6 euro, kto pare 
herë na dalin herë jo për mi ble 
senet elementare”, thotë ajo. 

Zymeri është një tjetër mbled-
hës i përditshëm i mbeturinave. 
Ai është rreth të pesëdhjetave dhe 
thotë se këtë punë e bën që nga 
fëmijëria. Ai mbledh mbeturina 
kryesisht në Prishtinë bashkë me 
fëmijët e tij të cilët janë të mitur. 

“Prej fminisë qet punë e punoj 
dhe deri sa të vdes me ketë punë 
duhet me u marrë se papunësi në 
përgjithësi është.  Dal çdo ditë, 
por tash mu ka prishë miltikul-
tivatori e s’po muj me dalë. Unë 
dal ma së shumti në Prishtinë te 
‘Bregu i Diellit’ dhe ka ‘Darda-

nia”, thotë ai.
Zymeri tregon se mbledh më 

së shumti najlon, kanaçe dhe 
shishe të plastikës. Ai thotë se 
prej krejt asaj që arrin të mbled-
hë brenda dy ditëve i fiton më së 
shumti 5 deri në 8 euro në ditë. 

“Me kto jetojmë, edhe bukën 
kaniherë e gjajmë e ja dhamë fmi-
jve se po jesim kaniherë qishtu, 
jeta është e tillë. Nuk jemi të 
knaqun as me çmimet se kanë ra 
shumë. Kilogrami i shisheve ka 
shku 19 centë, tash ka ra në 13 
centë”, thotë Zymeri.

Ai thotë se kjo punë është 
mjaft e vështirë dhe e dëmshme 
për shëndetin, pasi që të jesh në 
kontakt të vazhdueshëm me mb-
eturina të ndryshme është shumë 
e rrezikshme. Zymeri mbeturinat 
e mbledhura i vendos njëherë në 
oborrin e shtëpisë së tij, derisa të 
grumbullohen në sasi më të mad-
he. Por grumbullimi i mbeturi-

nave në oborr paraqet rrezik për 
fëmijët e tij të vegjël, të cilët në 
mungesë të lodrave, luajnë me kë-
to mbeturina.

“Për shkak të kësaj pune kam 
edhe probleme shëndetësore, me 
frymëmarrje nuk jam mirë. Edhe 
çika mu ka paralizu për shkak të 
kushteve, u infektu se nuk ka lind 
kshtu”, shprehet Zymeri.

Ekipi i Preportr ka përcjel-
lë punën e përditshme që e bën 
Zymeri . Ai për një punë dyditore 
kishte arritur që të mbledhë një 
thes e gjysmë me shishe të plas-
tikës dhe po i dërgonte për t’i shi-
tur. 

Mbeturinat e mbledhura i dër-
gon vetëm tek kompania “Rrezi 
Com”, e cila bën grumbullimin e 
mbeturinave të riciklueshme. Ed-
he pse thesi dukej goxha i madh 
dhe i mbushur plot, ai nuk peshoi 
më shumë se 31 kilogramë, për-
jashtuar këtu edhe peshën që e ka 
thesi i zbrazët, që në këtë rast ishte 

1 kilogram. Pra, nga ky thes gji-
gant i mbushur me shumë mund, 
Zymeri nuk mori më shumë se 4 
euro e 20 centë dhe u kthye ser-
ish për ta zënë pjesën e mbetur të 
ditës për të mbledhur mbeturina.

Kompania “Rrezi Com” është 
njëra ndër kompanitë më të mëd-
ha të mbledhjes se mbeturinave 
të plastikës. Pasi që aty dërgohen 
mbeturinat nga mbledhës individ-
ualë, një grup i punëtorëve mer-
ret me presimin dhe përgatitjen 
e tyre për eksport. 

Pronari i kësaj kompanie 
nuk dëshiroi të prononcohet, 
por Rrahman Beqiri, punëtor i 
kësaj kompanie na shpjegoi pu-
nën që bëhet aty dhe për mënyrën 
e eksportimit. 

“Këto materialet qa na vij-
në i presojna (shtypim me maki-
neri) dhe pastaj vijnë kompani 
tjera që i dërgojnë jashtë vendit”, 
thotë Beqiri.

Sipas të dhënave që Preportr 
ka marrë nga Dogana e Kosovës 
për këtë kompani, vetëm brenda 
periudhës 2010 deri në shtator 
2015, ajo ka eksportuar 428 mi-
jë e 295 kilogramë (neto) skrap, 
vlera e këtij eksporti është 76 mi-
jë e 681 mijë euro.

Smajli, një tjetër mbledhës i 
cili është 56 vjeçar, del dy herë në 
ditë për të mbledhur mbeturina. 
Për dallim nga mbledhësit e tjerë, 
ai e ka pasur pas fatin që të ndih-
mohet nga organizata “The Ideas 
Partnership”, e cila ia ka blerë një 
karrocë për të mbledhur mbetu-
rina më lehtë. Ai thotë se kjo kar-
rocë po i ndihmon shumë në pu-
nën e tij të përditshme, por anko-
het se ngasja e kësaj karroce është 
e lodhshme duke marrë parasysh 
moshën që e ka.

Familja e tij përbëhet prej tetë 
anëtarësh dhe të gjithë jetojnë nga 

mbledhja e mbeturinave, përf-
shirë këtu edhe pagesën e qirasë 
së shtëpisë ku jetojnë.

Ai thotë se zgjohet në ora 
pesë të mëngjesit për të shkuar 
në Prishtinë dhe punën e mbaron 
rreth orës 9 në mbrëmje. Lëviz-
ja gjatë tërë ditës nëpër lagje të 
Prishtinës dhe shkuarja e ardh-
ja në shtëpi dy herë në ditë është 
shumë e lodhshme për të, pasi 
thotë se brenda një dite i bën de-
ri në 60 kilometra rrugë.

“Më së shumti mledh në kan-
tat që janë në lagjen ‘Dardania’ 
dhe ‘Lagjen e Spitalit’. Me ket pu-
në merrem që katër vjet. Mledhi 
hekur, plastikë etj. Përpara kam 
mledh edhe paketa, po tash nuk 
po muj mi baj ato se s’po kam as 
ku mi lan, se nuk është veni jem 
ktu ku jetoj, e për shishet e plas-
tikës nuk është problem se janë 
të pastra”, thotë ai.

Ai për dallim prej mbledhë-
seve të tjerë nuk i dërgon mbeturi-
nat për t’i shitur për çdo ditë, por 
i dërgon pasi grumbullon një sasi 
më të madhe, të cilat paraprak-
isht i klasifikon.

“Për ni ditë i mushi dy thasë, 
i daj shishet veç, najlonin veç. Ni 
thes i madh i ka 30-40 kilogramë. 
Zakonisht i boj 6-7 thasë dhe i çoj 
për mi shit . Për ni ditë i fitoj 6-7 
euro. Por me pas traktor kisha fitu 
edhe ma shumë”, ka thënë Smajli.

Preportr ka shoqëruar Sma-
jlin duke punuar gjatë një pjese 
të ditës. Ai po bënte gati kar-
rocën dhe thasët e mëdhenj për 
të mbledhur mbeturina në kohën e 
pasdites. Në oborrin e shtëpisë ku 
jeton ai kishte grumbulluar katër 
thasë me mbeturina të plastikës 
dhe disa prej tyre tashmë i kishte 
klasifikuar, pra i kishte bërë gati 
për t’i dërguar për t’i shitur. Ai 
na tregon se mbledh edhe mbetu-
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rina tjera si kanaçe dhe materiale 
tjera të metalit. 

Smajli atë ditë ndjehej më i 
lodhur dhe kishte vendosur që 
të shkojë vetëm deri në Fushë 
Kosovë. Me të arritur në Fushë 
Kosovë, ai drejtohet tek konte-
jnerët e parë. Filloi menjëherë që 
të mblidhte mbeturinat që i duhen 
për t’i shitur. I pakënaqur me atë 
që gjeti në këta kontejnerë, shkoi 
për të kërkuar mbeturina edhe në 
kontejnerët e tjerë të qytetit, ash-
tu siç bën për çdo ditë .

Duke marrë parasysh gjend-
jen e rëndë të banorëve të këtyre 
lagjeve, organizata “The Ideas 
Partnership”, po mundohet t’u 
ndihmojë në arsimim, shënde-
tësi dhe në forma të ndryshme. 
Udhëheqësja e kësaj organizate 
Elizabeth Gowing thotë se që pesë 
vite angazhohet që t’u dalë në ndi-
hmë banorëve të këtyre lagjeve.  
Zyra e kësaj organizate ndodhet 
pikërisht në njërën nga këto lagje. 

Elizabeth i njeh shumë mirë 
hallet e këtyre banorëve, ajo pu-
non në mesin e tyre, madje tregon 
edhe për përvojën e saj, se si ka 
dalë që të mbledhë mbeturina 
bashkë me një familje të këtij ko-
muniteti.

“Unë kam dalë një ditë me e 
pa për së afërmi si bëhet kjo pu-
në, sepse është punë kryesore në 
komunitetin ku punojmë tash e 
pesë vite. Kam dalë një ditë për 
të mbledh mbeturina me Agro-
nin dhe vajzën e tij Gjejlanen që 
i ka pasur në atë kohë 11 vjeç”, 
thotë Elizabeth.  

Ajo tregon se për tri orë që 
thotë se ishin të lodhshme ka-
në arritur që të mbushin një kar-
rocë me qese dhe se ka menduar 
se do të fitojnë goxha para, por 

kur kanë shkuar për t’i shitur, 
ajo ishte dëshpëruar me atë se sa 
kanë fituar.

 “Kam mendu se do të fitojmë 
shumë pare, kur kemi shkuar në 
depo dhe janë matur ne kemi fitu-
ar dy euro e tetëmbëdhjetë centë. 
Kur jam kthyer për Prishtinë, jam 
ulur në një kafe dhe kam poros-
itur një lëng portokalli, i cili ka 
kushtuar dy euro. Mendova që 
e gjithë puna ka shkuar kot”, u 
shpreh ajo.

DEPONIA E GJILANIT “INDUSTRI” 
E MBLEDHJES SË MBETURINAVE

Për dallim nga mbledhësit në 
kontejnerët e qyteteve, dhjetëra 
persona mbledhin mbeturina 
duke hallakatur në deponinë e 
Gjilanit, e cila gjendet mes fsha-
trave Velekincë dhe Uglarë. Ata 
presin kamionët të cilët shkar-
kojnë mbeturinat dhe fillojnë të 
mbledhin materialet që u nevo-
jiten (kanaçe, shishe plastike, ma-
terial metalike si shufra alumini, 
bakri, çeliku, etj). Këto materia-
le i dërgojnë në pikat e grumbul-
limit, shumica prej të cilave gjen-
den në atë rajon.

Këta persona gjatë gjithë ditës 
qëndrojnë aty për të mbledhur 
mbeturina. Numri i tyre arrin 
deri në 100 dhe për dallim prej 
qyteteve tjera ku mbledhës janë 
vetëm komunitetet RAE, aty ka 
edhe një numër të madh të shq-
iptarëve. 

Kjo deponi në pamje të parë 
duket sikur një industri e mbled-
hjes së mbeturinave. Aty shihen 
thasë të mëdhenj të mbushur me 
mbeturina të ndryshme të cilat 
janë klasifikuar paraprakisht. 
Brenda deponisë ka tenda të im-

provizuara, ku qëndrojnë person-
at që mbledhin mbeturina. Ata e 
presin secilin kamion që vjen për 
t’u zbrazur, ndërsa nuk frikëso-
hen që të mbledhin as mbeturi-
nat që shpërndahen dhe shtypen 
nga ekskavatori. 

Ata kanë dëmtuar edhe rre-
thojat e larta të deponisë për të 
hyrë sa më lehtë dhe për të nxjerrë 
materialet e mbledhura nga aty.

Ekipi i Preportr ka tentuar të 
bisedojë me ndonjërin prej këtyre 
mbledhësve, por ishte e pamun-
dur për shkak të kundërshtimit 
të tyre dhe kërcënimeve që mos 
t’i xhirojmë me kamerë.

Shqetësues është fakti se në 
këtë deponi ka një numër të madh 
të fëmijëve. Ata i ekspozohen 
rrezikut të vazhdueshëm, duke 
mbledhur mbeturina afër kami-
onëve dhe ekskavatorëve, por ed-
he duke qëndruar në një ambi-
ent të kontaminuar gjatë gjithë 
ditës. Për shkak të punës së për-
ditshme në deponi, këta fëmijë e 
kanë ndërprerë edhe shkollimin.  

Përgjegjësit e deponisë thonë 
se këta mbledhës e pengojnë pu-
nën e punëtorëve të deponisë, pa-
si që qëndrojnë vazhdimisht afër 
kamionëve dhe ekskavatorëve, 
kur zbrazen, përkatësisht kur 
shtypen mbeturinat. Ata thonë 
se kanë provuar të bisedojnë di-
sa herë me ta, por nuk kanë ar-
ritur që t’i largojnë nga aty. Ka 
pasur edhe raste të konfrontimit 
në mes të mbledhësve lidhur me 
hapësirën ku mbledhin mbeturi-
na dhe për këtë ka edhe kallëzim 
penal nga policia. 

As policia nuk ka arritur t’i 
largojë këta persona nga deponia 
pavarësisht se qëndrimi i tyre aty 
është i ndaluar. Ata largohen sapo 

të shohin veturat e policisë, për 
t’u kthyer brenda deponisë men-
jëherë pas largimit të tyre .

Z ëd hënë s i  i  Pol i c i s ë  s ë 
Kosovës për Rajonin e Gjilanit, 
Ismet Hasahni, ka thënë për Pre-
portr se përgjegjës për largimin 
e personave që ndodhen në këtë 
hapësirë është sigurimi i kësaj de-
ponie dhe nëse incidentet eskalo-
jnë, atëherë duhet të lajmërohet 
policia.

“Policia e Kosovës është njof-
tuar nga punëtorët mirëmbajtës 
të deponisë se persona të pan-
dërgjegjshëm e kanë dëmtuar rre-
thojën nga teli në segmente të cak-
tuara të aksit përgjatë deponisë. 
Policia ka identifikuar disa perso-
na të dyshimtë dhe ka ngritur disa 
raste penale për ‘dëmtim prone”. 
ka thënë Hashani.

Zëdhënësi i Komunës së Gjila-
nit Muhamet Pajaziti ka thënë për 
Preportr se në bashkëpunim me 
Policinë e Kosovës kanë interve-
nuar disa herë për të larguar kë-
ta persona nga deponia, pasi që 
është konsideruar se prania e tyre 
atje ka rrezikshmëri të lartë për 
shëndetin e tyre.

Sipas tij, një pjesë e madhe e 
këtyre kryefamiljarëve janë në 
skemën sociale të Komunës së 
Gjilanit dhe shumica prej tyre 
marrin shtesë dhe pako ushqi-
more nga kjo komunë. 

“Në bashkëpunim me GIZ-
in gjerman, jemi duke hartuar 
strategjinë për riciklimin e mb-
eturinave, ku mendohet të hapet 
një fabrikë afër kësaj deponie dhe 
këta qytetarë të asaj zone të pu-
nësohen në atë fabrikë dhe me 
këtë tentojmë të ndalojmë grum-
bullimin ilegal të mbeturinave”, 
ka shtuar ai.

Ndërsa, sipas të dhënave që 
Preportr i ka marrë nga Ministria 
e Punës dhe Mirëqenies Sociale, 
aktualisht ndihmën sociale në ko-
munën e Gjilanit e shfrytëzojnë 
41familje të komuniteteve RAE.

LARG SHKOLLËS, AFËR 
KONTEJNERËVE

Ndër mbledhësit e përditshëm 
të mbeturinave janë edhe fëmi-
jët dhe për shkak të kësaj pune 
shumë nga ata kanë ndërprerë 
shkollimin ose nuk e kanë fillu-
ar fare. 

Elvisi dhe Alberti vinë për çdo 
ditë nga fshati Plemetin i Komu-
nës së Obiliqit për të mbledhur 
mbeturina në Prishtinë. Elvisi mbi 
supe mbante një çantë të shkollës, 
por në të nuk kishte libra, sepse li-
brat i kishte zëvendësuar me mb-
eturina. Ai thotë se ka shkuar 

“Për ni ditë i 
mushi dy thasë, i 
daj shishet veç, 
najlonin veç. Ni 
thes i madh i ka 
30-40 kilogramë. 
Zakonisht i boj 
6-7 thasë dhe i 
qoj për mi shit . 
Për ni ditë i fitoj 
6-7 euro. Por me 
pas traktor ki-
sha fitu edhe ma 
shumë”

SMAJLI
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në shkollë deri në klasën e pestë 
dhe që së bashku me shokun e 
tij Albertin, që të dy njëmbëd-
hjetëvjeçarë, e kanë ndërprerë 
shkollimin, në mënyrë që t’i ndi-
hmojnë familjeve të tyre për mbi-
jetesë. Ndonëse shprehin dëshirën 
që të kthehen sërish në bankat 
shkollore, thonë se këtë e kanë të 
pamundur sepse duhet të punojnë.

As Ibrahimi, një tjetër fëmijë i 
komuniteteve RAE që mbledh çdo 
ditë mbeturina, nuk është bashkë 
me shoqet e shokët e tij në bankë 
të shkollës. Ai angazhohet bash-

kë me vëllanë e tij për të siguru-
ar ushqimin e ditës për familjen 
tetëanëtarëshe. Nga Fushë Koso-
va udhëton çdo ditë për në Prishti-
në për të mbledhur mbeturina të 
cilat në fund të ditës i shet. Ai 
thotë se qëndron për orë të tëra 
në lagjen “Bregu i Diellit” dhe sa 
më afër kontejnerëve, pasi që ka 
edhe mbledhës tjerë që vinë ko-
hë pas kohe për të mbledhur në 
këtë vend.

 “Për çdo ditë në ora gjashtë 
të mëngjesit nisna prej Fushë 
Kosovës për në Prishtinë. Krejt 
ato çka mledhim, pej Prishtinës 
i çojmë çdo ditë në deponi për m’i 
shit. Me kto që mbledhim për ni 
ditë i fitojmë 3 deri në 5 euro.  Ket 
punë e boj qe 10 vjet, kur jam ka-
në krejt i vogël kam fillu me dalë 
me mledh. Paret që i fitojmë i ço-
jmë në shpi për me ble ushqimin”, 
u shpreh ai.

Në rrugët e lagjes ku jeto-
jnë komunitetet RAE në Fushë 
Kosovë shpesh gjatë ditës shi-
hen fëmijët me karroca apo ed-
he me thasë në duar duke i dër-
guar mbeturinat që kanë mbled-
hur në një pikë grumbulluese që 
gjendet brenda lagjes.   

Ndërkohë në rrugë vijnë tre 
fëmijë të vegjël. Njëri nga ata e 
shtyn një karrocë të mbushur plot 
me mbeturina. Nga sasia e madhe 
që kishte ngarkuar, ai nuk shihej 
fare prapa karrocës e cila shpesh 
nga pesha ia merrte anën.

Këto mbeturina ata i dërguan 
në pikën grumbulluese që është 
brenda lagjes. Thesi i mbushur 
me shishe të plastikës që kishte 
sjellur peshonte 20 kilogramë, 
por nuk i llogaritën të gjitha kë-
to, pasi që duhet të matej edhe 
thesi, i cili në këtë rast peshoi 3 

kilogramë e 300 gramë. Pra nga 
ky thes ata fituan vetëm 1 euro 
e 95 centë. 

Më i madhi nga tre fëmijët 
thotë se mbledh mbeturina për 
çdo ditë dhe se me paratë e fitu-
ara blejnë gjëra ushqimore dhe i 
ndihmojnë nënës, pasi thotë se 
është e sëmurë.

“Paradite dal me mledh ksh-
tu, e masdite pej orës 12 shkoj 
në shkollë. Edhe në mbramje dal 
me mledh. Unë edhe vllaznit e 
mi mledhim bashkë, edhe kre-
jt çka i mledhim i bina këtu afër 
me kolicë për m’i shit”, thotë ai. 

Personi që ka hapur pikën 
grumbulluese në lagje, thotë se 
këtë e ka bërë për fëmijët të cilët 
rrezikohen duke kaluar nëpër 
rrugë kryesore për t’i dërguar 
mbeturinat në deponi. 

“Ktu i mledhim të gjitha llojet 
e mbeturinave, plastikë, shishe, 
metale, najlon, kanaçe etj. Ma së 
shumti sjellin fmitë dhe unë kam 
fillu me mledh mbeturina që fmija 
mos me shku te deponia në Fushë 
Kosovë, se rrezikohen nga qentë 
dhe nga kerret. Ka raste që për 20 
centë shkon deri te deponia atje. 
Veç prej fmijëve grumbullohen 
diku 200 kilogramë mbeturina 
në ditë”, thotë ai, duke shtuar se 
mbeturinat e grumbulluara i dër-
gon në pikën e grumbullimit në 
Fushë Kosovë çdo 2-3 muaj, ndër-
sa thotë se i fiton rreth 3 centë për 
një kilogramë.  

Në kërkim të hekurishteve 
e plastikave këta fëmijë gjej-
në ndonjëherë edhe gjëra për të 
ngrënë e veshur. Dy fëmijë në mes 
të lagjes në Fushë Kosovë duke 
kërkuar nëpër mbeturina gjetën 
diçka që ua ktheu gëzimin në fy-
tyrë. Vajza gjeti një jastëk e djali 

një palë këpucë për babin e vet. 
Vendi ku ata po i fusnin duart për 
të kontrolluar ishte i mbushur me 
gjësende të rrezikshme si: gjem-
ba, hekura, pelena etj.

Në përputhje me Konventën 
nr. 138 të Organizatës Ndërkom-
bëtare të Punës (ILO) për Moshën 
Minimale të Punësimit, Ligji i 
Punës në Kosovë ndalon punën 
e fëmijëve nën moshën 15 vjeç, 
me qëllim që ata të kenë mundë-
si të ndjekin arsimin e detyruar.

Duke kaluar pjesën më të 
madhe të kohës në punë të rënda 
këta fëmijë kanë pak energji për 
t’iu përkushtuar shkollës. 

Një studim i vitit 2009 nga 
Fondacioni i Kosovës për Shoqëri 
të Hapur (KFOS) ka konstatu-
ar se 96 % e popullatës RAE në 
Kosovë nuk e kanë të përfundu-
ar shkollimin obligativ. Të lënë 
pranë kufirit më të ulët të ekzis-
tencës, ndjekjen e shkollës e për-
jetojnë si të pavlefshme sepse në 
një gjendje të tillë ku ekzistenca 
është e kërcënuar, ata nuk njohin 
angazhim afatgjatë.

Ndryshe, bazuar në hulumti-
min të cilin e ka kryer organizata 
“Balkan Sunflowers Kosova”, ku 
janë intervistuar 2346 familje të 
komuniteteve RAE, arsyet që u 
nxorën për mosvijueshmërinë e 
shkollës ishin: 18,6 % e të anket-
uarve kanë deklaruar se arsyeja 
është mungesa e rrobave të për-
shtatshme për shkollë, 16,3 për 
qind janë përgjigjur se ata nuk 
kanë para për libra dhe fletore të 
nevojshme për shkollë, 13,7 për 
qind e të anketuarve konsidero-
jnë se mungesa e rrobave të nx-
ehta për dimër është arsyeja që 
fëmijët nuk mund të shkojnë në 
shkollë, 10,8 për qind e të anket-

uarve konsiderojnë se mungesa 
e parave për të blerë ushqim në 
shkollë është një faktor pse fëmi-
jët nuk mund të shkojnë në shkol-
lë, si dhe 8 për qind e të anketu-
arve tregojnë se fëmijët duhet të 
punojnë dhe për këtë arsye ata 
nuk mund të shkojnë në shkollë.

PËR EKZISTENCË RREZIKOJNË 
JETËN

Mbledhësit gjithë procesin e 
grumbullimit të mbeturinave e 
kryejnë me duar. Ata nuk përdo-
rin veshje të veçanta mbrojtëse, 
dorëza, maska apo vegla të tjera 
pune, të cilat jo vetëm do t’ua 
lehtësonin punën, por edhe do 
t’ua mbronin shëndetin. Shumi-
ca nga ta nuk kanë informacion 
mbi rrezikun që u kanoset nga ky 
aktivitet, por edhe atëherë kur 
janë të vetëdijshëm për rëndësi-
në e mjeteve mbrojtëse nuk kanë 
mundësi financiare për t’i blerë. 

Mbledhësit fillimisht i shkar-
kojnë mbeturinat e riciklueshme 
në oborret e shtëpive të tyre dhe 
zakonisht pasi të grumbullohet 
një sasi e konsiderueshme i dër-
gojnë në pikat e grumbullimit. 
Në këtë mënyrë ata dhe famil-
jet e tyre vazhdimisht u ekspo-
zohen mbeturinave. Edhe trans-
portin për në shtëpi të tyre apo 
pika grumbulluese e bëjnë me 
mjete si thasë, karroca, biçikle-
ta, e shumë të paktë janë ata që 
kanë ndonjë automjet të vogël. 
Ata thonë se ngarkesa e madhe jo 
rrallëherë u ka shkaktuar prob-
leme në boshtin kurrizor.

Këtë e konfirmojnë edhe 
mjekët të cilët pranojnë pacientë 
nga dy lagjet e Fushë Kosovës ku 
jetojnë komunitetet RAE. Sipas 

Shishet e 
plastikës 

0.13 euro 

 “Për çdo ditë në 
ora gjashtë të 
mëngjesit nisna prej 
Fushë Kosovës për në 
Prishtinë. Krejt ato 
çka mledhim, prej 
Prishtinës i qojmë 
çdo ditë në deponi 
për mi shit. Me kto 
që mbledhim për ni 
ditë i fitojmë 3 deri 
në 5 euro.  Ket punë 
e boj qe 10 vjet, 
kur jam kanë krejt 
i vogël kam fillu 
me dalë me mledh. 
Paret që i fitojmë 
i qojmë në shpi për 
me ble ushqimin”

IBRAHIMI

SA FITOJNË 
MBLEDHËSIT 
INDIVIDUALË NGA 
MBLEDHJA E 
SKRAPIT?

Hekuri

0.14 euro 

Najloni

0.15 euro 

Kanaçet

0.35 euro 
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KOMPANIA

Imk Pipe Factory L.L.C  276,580.00 49,078.00 

Metal - Mix   Sh.P.K. 77,536,870.00 14,980,286.00 

Albanian Mining Company  Sh.P.K. 233,120.00 46,144.40 

Ar - Metal  Sh.P.K. 570,602.00 139,817.00  

BDN  SH.P.K. 1,847,293.00 430,088.12

Bechtel Enka - Gp 969,265.00 197,203.00 

Beta  Sh.P.K. 42,220.00 7,518.60

Biopak  Sh.P.K 44,000.00 7,920.00

C.M.C.  Ekocon  Sh.P.K 60,150.00 10,097.00 

Ci - Kos - Cro Gmbh  L.L.C. 19,026,955.00 5,679,580.00

Euro - Steel  Sh.P.K. 75,428,253.00 17,433,311.00 

Euro Abi  Sh.P.K. 81,678,294.00 14,549,781.00

Euro Lumi & Surovina  Sh.P.K. 21,992,725.00 3,591,352.00

Exim Metal  Sh.P.K. 355,260.00 63,675.00 

F & Z   Sh.P.K. 225,870.00 40,656.60 

Fan  Sh.P.K. 93,020.00 20,464.40

Floral   Sh.P.K. 205,700.00 37,026.00

Gratis Commerce  Sh.P.K. 14,368,360.00  3,213,758.00 

Inter Steel  Sh.P.K. 1,522,526.00 209,095.00

Intertrans-Coop  Sh.P.K. 5,327,190.00 971,739.00

Kosova - Stell  Sh.P.K. 9,150,565.00 9,285,165.00 

Kosova Metal  Sh.P.K. 15,160.00 2,728.80

Kras   Sh.P.K. 212,680.00 42,767.40

NETO | KG VLERA

N.T.P.  Vatani - F.Sh. 473,750.00  89,992.00

N.T.P. Hekurishta  Te Baloshi  793,165.00 149,144.00

N.T.Sh Stina 1,812,190.00 382,874.00

N.T.Sh.   Egzoni 44,660.00 9,628.86

N.T.Sh.   Ilirida 18,095.00 3,619.00

N.T.Sh.  Leotrimi - Trans  2,769,890.00 534,507.00 

N.T.Sh.  Profil Metali 233,040.00 44,580.00 

N.T.Sh.P.   Metal Elektro 63,600.00 11,012.00 

Nderimi  Sh.P.K. 116,196,917.00 21,821,528.00

Ndërmarrja Tregtare Private  Tiki 924,030.00 189,345.00 

Newco Ifs Progres Sh.P.K. 112,325.00 176,056.05

Newco Imk Pipe Factory L.L.C 394,473.00 58,473.00 

Ntp  Loresa 136,560.00 21,023.95

Pastrimi  Sh.P.K. 1,175,483.00 211,586.94

Rafaelo 2002   Sh.A. -
Dega Në Kosovë

954,205.00 263,213.00

Rec Kos  Sh.P.K. 16,094,489.00 3,847,025.00 

Tims Trader 10,697,435.00 1,858,179.00

KOMPANIA

L & L   Sh.P.K. 23,555.00 1,648.85

Laberia Company 21,504,370.00 4,612,633.00

Limak Insaat Sanayi ve Ticaret 
A.S.-Kosovo Branch Office

67,825.00 17,154.75

Max Internacional  Sh.P.K. 204,250.00 35,505.00

Metal - Mix   Sh.P.K. 3,128,217.00 563,080.06

Metal Company  Sh.P.K. 20,880.00 3,758.40

N.P.P.  An - Di 23,000.00 4,140.00

N.P.Sh.T.P. Metaltehnika Asllani 97,802.00 21,516.00

N.P.T.   A.N, Xh. Sekunda 971,360.00   187,017.00 

N.P.T.   Muli 15,820.00 2,847.60

N.P.T.  Aurum 550,175.00 116,183.00 

Ndërmarrja e Re-Fabrika e 
Pasurimit të Kromit Devë  Sh.P.K.

17,310.00 3,115.80

N.Sh.  Metalurgu 843,190.00 185,759.00 

N.T.   Graniti Comerc 20,000.00 3,600.00

N.T.  Marigona 1,637,035.00 276,270.00

N.T.P.   Kaçaku 8,500.00 18,950.00

N.T.P.   Rrezi Com 428,295.00 76,681.00 

N.T.P.   Trimi Metal 199,890.00 37,979.10

N.T.P.  Metal - Trade 21,978,521.00 4,009,523.00 

N.T.P.  Metali 20,410.00 3,979.95

N.T.P.  Paja 4,609,990.00 1,175,056.00

NETO | KG VLERA

SASIA E SKRAPIT QË KANË EKSPORTUAR KOMPANITË GJATË VITEVE 2010-2015

SASISA DHE VLERA  E ESKPORTIT TË SKRAPIT NË DISA PREJ VENDEVE TË RAJONIT DHE BASHKIMIT EVROPIAN (2010-2015) 

MBETJET, PRERJET DHE KTHIMET PREJ PLASTIKE 

SHTETI NETO | KG VLERA

Maqedonia 6,234,414.00  1,813,283.66 

Serbia  701,719.00 194,497.07

Shqipëria 145,065.00 18,334.20 

Mali i Zi 7,760.25 2,587.75 

Austria 28,734.00 11,897.40 

Gjermania 229,906.00 172,921.23

Suedia 281.00 927.50

KTHIME DHE MBETJE FERRIKE; LINGOTA MBETJESH 
TË RISHKRIRËSHME PREJ GIZE DHE ÇELIKU

SHTETI NETO | KG VLERA

Maqedonia 160,902,834.06 37,759,930.01 

Gjermania 1,381,501.00  1,604,456.75

Shqipëria  380,447,827.00 70,665,197.92

Mali i Zi 4,606,433.00  2,459,670.71

Polonia 1,381,625.00 96,713.75 

Belgjika 71,200.00 4,984.00

Bosnia dhe 
Hercegovina 

 1,159.00   1,356.03

FERRO - LIDHJET- 2012-2015

SHTETI NETO | KG VLERA

Maqedonia 86,790.00 23,301.48 

Italia  25,654,939.00 65,830,088.92 

Sllovenia 187,926.00 405,424.28

Belgjika 3,673,629.00 8,391,502.13 

India 23,878,752.00 60,966,723.41

Kina 4,368,822.00 12,828,162.81 

Afrika Jugore  1,550,778.00 3,937,935.73
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mjekut të qendrës për shëndetësi 
familjare në Fushë Kosovë, Remzi 
Shala, personat që mbledhin mb-
eturina janë të prirë të preken nga 
sëmundjet infektive. 

“Popullata e cila jeton në një 
ambient ku ka mbeturina, në as-
pektin shëndetësor mund të prek-
en nga sëmundjet infektive të 
lëkurës apo sëmundje gastriti, por 
edhe sëmundje të tjera ngjitëse të 
cilat mund t’i marrin përmes mb-
eturinave”, ka thënë ai. 

Megjithatë, duke ditur gjend-
jen e rëndë në të cilën jetojnë kë-
to komunitete, shumë pak prej 
tyre i vizitojnë institucionet shën-
detësore.

“Kemi pak pacientë që vi-
në për lëndime nga materialet e 
forta. Pacientët që vinë te ne ka-
në sëmundje që kanë lidhshmëri 
me kushtet e tyre të jetesës, si së-
mundjet parazitare, zgjeba dhe 
morrat e trupit”, ka thënë mjeku 
Shala.

Situata shëndetësore e ko-
muniteteve RAE është e lidhur 
ngushtë me situatën sociale, eko-
nomike dhe arsimore. Niveli i së-
mundjeve dhe i vdekshmërisë së 
hershme është shumë më i lartë 
sesa në komunitetet shumicë në 
Kosovë. Doktor Shala thotë se 
shumë pjesëtarë të këtyre komu-
niteteve nuk janë vaksinuar asn-
jëherë në jetë, apo nuk kanë bërë 
ndonjë kontrollë mjekësore.

SHUMA MILIONËSHE NGA 
EKSPORTIMI I SKRAPIT

Mbledhësit individual të mbe-
turinave, duke mos qenë pjesë for-

male e ndonjë strukture organi-
zative të mbledhjes së skrapit nuk 
marrin gjithmonë çmime të drejta 
dhe të arsyeshme për lëndët dhe 
materialet që ofrojnë.

Preportr ka hulumtuar çmi-
met e këtij tregu dhe ka gjetur se 
mbledhësit individual i shesin ma-
terialet me çmimet minimale  tek 
pikat grumbulluese. Ata një kilo-
gram plastikë e shesin 0.13 euro, 
hekurin 0.14 euro, najlonin 0.15 
euro ndërsa kanaçet 0.35 euro. 
Pikat grumbulluese të mbeturi-
nave nuk kanë treguar sa fitojnë 
për një kilogram material të re-
ciklueshëm kur e dërgojnë atë për 
shitje në kompanitë e mëdha që 
e bëjnë eksportin, përveç pikës 
grumbulluese në lagjen e Fushë 
Kosovës e cila grumbullon mbe-
turinat nga fëmijët, sipas pronarit 
të së cilës në një kilogram mate-
rial fiton afër 0.03 euro.

Preportr ka kërkuar nga 
Dogana e Kosovës çmimet e 
eksportit për secilin produkt të 
reciklueshëm për të vënë në pah 
fitimin e kompanive që eksporto-
jnë nga puna e mbledhësve indi-
vidualë. Por dogana ka dërguar 
të dhënat sipas kodit tarifor që 
posedon, duke e ndarë skrapin 
në tri kategori: “Mbetjet, pre-
rjet dhe kthimet prej plastike”, 
“Kthime dhe mbetje ferrike; lin-
gota mbetjesh të rishkrirëshme 
prej gize dhe çeliku”  dhe “Fer-
ro-lidhje”. Poashtu këto të dhë-
na janë vetëm për vendet, sasinë 
dhe vlerën ku eksportohen, por jo 
edhe për kompanitë sepse, sipas 
Doganës, këto të dhëna nuk janë 
të lejuara për publikim. 

Preportr e ka pasur të pamun-
dur që të gjejë p.sh fitimin e kom-
panisë kur e eksporton një kilo-
gram plastikë në bazë të këtyre të 
dhënave dhe se pronarët e kompa-
nive që janë intervistuar nuk ka-
në treguar sa fitojnë mesatarisht 
nga produktet që i eksportojnë e 
që grumbullohen nga mbledhësit 
individualë .

Megjithatë Preportr ka gjetur 
se cilat janë kompanitë që ekspor-
tojnë më së shumti skrap. Më së 
shumti jashtë vendit ka ekspor-
tuar kompania “Nderimi sh.p.k”, 
e cila prej vitit 2010 deri tani ka 
eksportuar 116,196,917.00 ki-
logramë skrap në vlerë prej  
21,821,528.00 euro. Sasi të mad-
he eksportojnë edhe kompanitë 
si “Metal-Mix”, “Euro-Steel”, 
“Euro Abi”, etj.   

Gjithashtu Preportr ka arri-
tur të nxjerrë çmimet me të cilat 
eksportohet skrapi nga Kosova 
në vendet tjera.

Duke iu referuar të dhënave 
nga Dogana e Kosovës nga vi-
ti 2010 - 2015, brenda një viti 
mesatarisht Kosova ka ekspor-
tuar skrap deri në vlerë afër 
20,000,000 euro.  Sasia e ekspor-
tit dhe vlera janë rritur dukshëm 
nga viti në vit. Përderisa në vi-
tin 2010 Kosova ka eksportu-
ar  83,696,260.00 kg skrap në 
vlerë prej 15,369,130.00 euro, 
në vitin 2014 është eksportuar 
102,897,181.00 kg skrap në vlerë 
prej 21,735,979.23 euro.

Në vendet e rajonit përgjithë-
sisht materialet e reciklueshme 
shiten me çmime të përafërta. P.sh 
një kilogram plastikë në Maqedo-

ni gjatë viteve 2010-2015 ekspor-
tohej me çmim mesatar 0.29 euro, 
në Serbi 0.28 euro dhe në Malin 
e Zi 0.33 euro. Me çmimin më të 
lirë plastika eksportohet në Shq-
ipëri me çmim mesatar 0.13 euro 
për kilogram.

Por në vendet e tjera  plasti-
ka eksportohet me çmim shumë 
më të lartë. Në Zvicër një kilo-
gram plastikë është eksportuar 
me vlerë prej 6.00 euro dhe në 
Suedi 3.30 euro.

Sipas doganës, materialet për 
reciklim që sipas kodit tarifor kat-
egorizohen si “Mbetjet, prerjet 
dhe kthimet prej plastike”, janë 
eksportuar në sasi më të mëdha 
në Maqedoni, Turqi, Serbi dhe 
Gjermani.

Kategoria tjetër e materia-
leve të reciklueshme “Kthime dhe 
mbetje ferrike; lingota mbetjesh 
të rishkrirëshme prej gize dhe çe-
liku”  eksportohen më së shumti 
në Shqipëri, Maqedoni dhe Turqi 

me çmime mesatare prej 0.19 
deri në 0.31 euro për kilogram. 
Eksportimi në Shqipëri bëhet tek 
kompania turke “Kurum Interna-
tional”, e cila gjendet në zonën e 
metalurgjikut të Elbasanit.

Me çmim shumë të lirë këto 
materiale eksportohen në Poloni, 
Holandë, Belgjikë dhe Republikën 
Çeke me vetëm 0.07 euro për ki-
logram. Ndërsa me çmimin më 
të lartë eksportohen në Izrael me 
2.23 euro dhe në Slloveni me 1.67 
euro për kilogram.

Materialet e reciklueshme të 
kategorizuara si “Ferro-lidhje” 
eksportohen kryesisht në Itali, 
Slloveni, Kinë, Indi, Spanjë etj. 
Këto materiale eksportohen me 
çmime të ndryshme varësisht prej 
vendeve ku shkojnë. Në Repub-
likën Çeke një kilogram i këtij 
materiali eksportohet për vetëm 
0.10 euro, përderisa në vendet si 
Franca shitet 2.99 euro.

Shumica e deponive që grum-
bullojnë mbeturinat nuk janë të 
licencuara

Kompanitë që merren me 
grumbullimin e mbeturinave 
duhet të jenë të licencuara para-
prakisht nga Ministria e Mje-
disit dhe Planifikimit Hapësinor 
(MMPH). Preportr gjatë hulum-
timit ka evidentuar disa deponi 
që nuk kanë fare licencë, pasi që 
ato nuk gjenden në mesin e 64 de-
ponive të licencuara nga MMPH. 

Kjo ministri pranon se ka de-
poni të tilla të palicencuara dhe se 
deri më tani inspektorati i kësaj 
ministrie gjatë inspektimeve në 
terren ka arritur që të evidentojë 
65 deponi që bëjnë grumbullimin 

Ministria e Mjedisit dhe 
Planifikimit Hapësinor 
pranon se ka deponi të 
tilla të palicencuara dhe 
se deri më tani inspe-
ktorati i kësaj ministrie 
gjatë inspektimeve në 
terren ka arritur që të 
evidentojë 65 deponi 
që bëjnë grumbullimin 
e skrapit që nuk janë të 
licencuara. 

“Popullata e cila 
jeton në një am-
bient ku ka mb-
eturina, në aspe-
ktin shëndetësor 
mund të fitojnë 
sëmundje infek-
tive të lëkurës 

apo sëmundje 
gastriti, por edhe 
sëmundje të tjera 
ngjitëse të cilat 
mund t’i marrin 

përmes mbeturi-
nave”

REMZI SHALA
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 “Ky botim është realizuar me përkrahjen nga projekti Promovimi i Shoqërisë Demokratike (DSP) – i financuar nga Zyra Zvicerane për Bashkëpunim në Kosovë (SCO-K) dhe menxhuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF)”. Përmbajtja e këtij botimi është 
përgjegjësi e ÇOHU dhe në asnjë mënyrë nuk mund të konsiderohet si qëndrim I SCO-K-së apo KCSF-së

“Ky botim është financuar nga projekti Promovimi i Shoqërisë Demokratike (DSP) – i financuar nga Zyra Zvicerane për Bashkëpunim në Kosovë (SCO-K) dhe menaxhuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF)”

Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur
Kosovo Foundation for Open Society

e skrapit që nuk janë të licencu-
ara.  Pra këto kompani janë iden-
tifikuar vetëm gjatë inspektimit 
që ka bërë ministria në fjalë, që 
do të thotë se mund të ketë edhe 
raste të tjera të ngjashme të cilat 
nuk janë identifikuar ende. 

“Të gjitha kompanitë që janë 
pa licencë e për të cilat MMPH-ja 
është në dijeni, janë të dërguara 
në gjykatë, po ashtu një numër i 
tyre është në procedurë të pajisjes 
me dokumentacionin e nevojshëm 
sipas dispozitave ligjore. Të gjitha 
masat ndëshkimore për të gjithë 
operatorët që janë në kundërsh-
tim me ligjin merren nga gjykatat 
dhe masat që u shqiptohen përmes 
gjykatave janë konform dispoz-
itave ligjore”, thotë Fadil Max-
huni nga zyra për informim në 
MMPH.

Në anën tjetër, deponitë apo 
pikat grumbulluese që janë të 
pajisura me licencë ankohen se 
po përballen me konkurrencë të 
pabarabartë, për shkak se të jesh 
i licencuar duhet të paguash tak-
sa të shumta, gjë që nuk e bëjnë 

deponitë e palicencuara. 
Preportr ka vizituar disa nga 

kompanitë që bëjnë grumbulli-
min e skrapit për të parë nga af-
ër ciklin e punës që bëhet deri te 
përgatitja për eksportim. 

Kompania “S.R.I – Kosova” e 
cila vepron në Fushë Kosovë është 
grumbulluesi më i madh i mate-
rialeve të reciklueshme të letrës 
apo kartonit dhe i materialëve të 
plastikës, najlonit etj.

Administratori i kësaj kom-
panie, Valdet Azemi, ka thënë 
për Preportr se vitin e kaluar ka-
në eksportuar afër 7000 tonë ma-
teriale të reciklueshme. Ai thotë 
se 30 % të tregut të kompanisë e 
mbulojnë mbledhësit individualë 
të cilët pas grumbullimit të mbe-
turinave i sjellin  ato në kompani 
ku matet sasia dhe paguhen varë-
sisht nga sasia dhe cilësia e lëndës.

“Letra momentalisht është 3 
deri në 4 centë, ndërsa shishet 14 
deri 16 centë, kurse politeleni sil-
let nga 10 deri 17 centë. Çmimet 
ndryshojnë varësisht nga çmimi 
i materialit apo produktit final”, 

ka thënë Azemi.
Ai thotë se pjesën tjetër të mb-

eturinave kompania e grumbullon 
vetë dhe se ky grumbullim bëhet  
zakonisht në qytetet e afërta. 

“Për shkak se transporti e 
rrit koston shumë, nuk ia vlen 
të shkosh më larg se 20-30 kilo-
metra nga pika e grumbullimit. 
Prandaj edhe komunat krye-
sore ku marrim mbeturina janë 
Prishtina, Fushë Kosova, Obiliqi 
dhe Lipjani. E kemi edhe një pikë 
në Pejë, atje operojmë që nga viti 
i kaluar”, theksoi ai.

Për dallim  nga pikat grum-
bulluese brenda lagjeve kompa-
nia në fjalë është e licencuar dhe 
duket se plotëson kushtet bazë 
për ushtrimin e veprimtarisë. Si-
pas Azemit, ka edhe shumë kom-
pani të tjera që merren me grum-
bullim por shumica e tyre nuk 
janë të licencuara, dhe ato kri-
jojnë shumë vështirësi në treg. 

“Për me e marrë l icencën 
na duhet me i plotësua shumë 
kushte, ne paguajmë qira shumë 
të lartë këtu, kemi një objekt siç 

kërkohet të jetë e mbyllur një 
pjesë e një pjesë të hapur, kami-
onë e kështu me radhë. Ndërsa 
ata munden në një fushë të ha-
pur të hapin biznesin pa i pen-
guar askush. Kur t’i krahasojmë 
kostot atëherë ata na shkaktojnë 
problem në afarizmin tonë”, u 
shpreh Azemi.

Ndërsa “Rec Kos” është kom-
pania më e madhe në Kosovës sa 
i përket grumbullimit të metalit. 
Një pjesë e madhe e kompanive 
që veprojnë në Kosovë i dërgo-
jnë materialet e metalit tek kjo 
kompani. Pronari i “Rec Kos” 
nuk dëshiroi të prononcohet në 
lidhje me aktivitetin e kompa-
nisë së tij, por thotë se materialet 
e metalit pasi të grumbullohen 
presohen dhe bëhen të gatshme 
për eksport. Sipas të dhënave që 
Preportr i ka marrë në Doganën e 
Kosovës, kjo kompani ka ekspor-
tuar më së shumti në Shqipëri, 
Maqedoni, Mal të Zi, Itali etj., 
dhe çmimi i skrapit ndryshon nga 
vendi në vend . 

Sipas të dhënave të Doganës të 

Kosovës, kjo kompani në periud-
hën 2010 deri në shtator 2015 ka 
eksportuar 16 milionë e 94 mijë 
e 489 kilogramë metale, ndërsa 
vlera e eksportit është 3 milionë 
e 847 mijë e 25 euro.

Gjithashtu “Metal Mix” është 
njëra nga kompanitë që grumbul-
lon metale të ndryshme, të cilat i 
eksporton në Shqipëri dhe njëko-
hësisht nga atje importon shufra 
të hekurit. 

Drejtori i kësaj kompanie Al-
ban Zeqiri thotë se skrapin më 
së shumti e dërgojnë kompanitë 
që merren me mbledhjen e këtij 
materiali, por edhe mbledhës in-
dividual.

“Brenda një muaji afërsisht 
eksportojmë 2000-2500 tonë 
hekur në Shqipëri, më konkre-
tisht në Elbasan në firmën ‘Ku-
rum International’, që është një 
kompani turke. Ata e marrin, e 
shkrijnë atë dhe ne i importojmë 
nga aty shufrat e hekurit. Aktu-
alisht një kilogram hekur e blej-
në 15 deri në 17 centë, mandej e 
shesim 20-21 centë”, thotë Zeqiri.


