
 

LIGJ  
I PËRGJEGJËSISË SË ZGJERUAR TË PRODHUESIT PËR MENAXHIMIN E RRJEDHAVE TË 

POSAÇME TË MBETURINAVE (*) 
 
 

I. DISPOZITAT E PËRGJITHSHME 
 
 

Neni 1 
Lënda e rregullimit 

 
Ky ligj rregullon llojin e përgjegjësisë së prodhuesve pas përfundimit të fazës së konsumit të 

produkteve të lëshuar në treg në Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe mënyrën e realizimit të tij 
për mbledhjen, përpunimin dhe riciklimin e rrjedhave të posaçme  të mbeturinave të krijuara nga 
prodhuesit me lëshimin të produkteve të tyre  në treg, kushtet, procedurën dhe mënyrën e 
organizimit për realizimin e përgjegjësisë së zgjeruar, kushtet dhe mënyrën e financimit të masave 
për përmbushjen e përgjegjësisë së zgjeruar të prodhuesit, të drejtat dhe detyrimet e komunave 
dhe subjekteve  të tjerë që kanë një pjesëmarrje në trajtimin e mbeturinave  të rrjedhave të veçanta, 
si dhe çështje të tjera që janë të rëndësishme për realizimin në kohë dhe të plotë të përgjegjësisë 
së zgjeruar të prodhuesve. 
 
 

Neni 2 
Zbatimi i ligjit 

 
(1) Dispozitat e këtij ligji u referohen personave juridikë që kryejnë veprimtari ose aktivitete me 

të cilat produkte të caktuara vendosen në treg në Republikën e Maqedonisë së Veriut, përdorimi i 
të cilave krijon mbeturina që i përkasin rrjedhave të posaçme të mbeturinave dhe për këtë arsye 
kanë detyrimin të ndërmarrin masat shtesë të përgjegjësisë, si dhe të zbatojnë rregulla të veçanta 
për menaxhimin e rrjedhave të posaçme të mbeturinave, duke përmbushur kështu përgjegjësinë e 
tyre të zgjeruar si prodhues në mënyrë që të sigurojnë maksimumin e grumbullimit, përpunimit dhe 
riciklimit të rrjedhave të poaçme të mbeturinave dhe arritjen e qëllimeve kombëtare të Republikës 
së Maqedonisë së Veriut për mbledhjen, ripërdorimin, përpunimin dhe riciklimin e rrjedhave të 
posaçme të mbeturinave të përshkruara me rregulloret për menaxhimin e rrjedhave të posaçme të 
mbeturinave. 

(2) Dispozitat e këtij ligji gjithashtu u referohen komunave, komunave në Qytetin e Shkupit dhe 
Qytetit të Shkupit me qëllim të sigurimit të pjesëmarrjes në realizimin e qëllimeve kombëtare sipas 
paragrafit (1) të këtij neni, si dhe të personat juridikë dhe fizikë që kryejnë aktivitetin e grumbullimit, 
transportimit dhe magazinimit të produkteve të mbeturinave dhe rrjedhës së posaçme të 
mbeturinave të cilat janë pjesë e sistemit për përgjegjësi të zgjeruar kolektive, d.m.th. operatori të 
pavarur, i krijuar për të arritur qëllimet kombëtare. 
 

 
 
 
 

(*) Ky Ligj është harmonizuar me Direktivën 2008/98 / EC të Parlamentit Euroopian dhe të Këshillit të 19 nëntorit 
2008 mbi mbeturinat dhe shfuqizimin e direktivave të caktuara (CELEX Nr. 32008L0098). 

 



Neni 3 
Qëllimi i ligjit 

 
Qëllimet themelore të këtij ligji janë: 
- sigurimi i kushteve të barabarta të punës për prodhuesit që vendosin produkte të caktuara 
në treg, përdorimi i të cilave krijon mbetje që u përkasin rrjedhave të posaçme të mbeturinave në 
mënyrë që të realizojnë pjesën e tyre në zbatimin e përgjegjësisë së zgjeruar të prodhuesit dhe në 
arritjen e qëllimeve kombëtare; 
 
- Sigurimi i mbledhjes së sasive maksimale të rrjedhave të posaçme  të mbeturinave dhe 
sigurimi i ripërdorimit dhe përpunimit dhe riciklimit të teknologjisë më të fundit të rrjeshave të 
posaçme  të mbeturinave, me qëllim arritjen e objektivave kombëtarë për mbledhjen, ripërdorimin, 
përpunimin dhe riciklimin e përcaktuar në rregullore për rrjedhat e veçanta të mbeturinave (këtu e 
tutje: objektivat kombëtare), si dhe arritjen e një niveli të lartë të mbrojtjes së mjedisit dhe shëndetit 
të njeriut, në përputhje me parimin e qëndrueshmërisë; 
-  parandalimin e ndikimit në mjedis nga produktet dhe rrjedhat e posaçme  të mbeturinave të 
krijuara me dhe pas përdorimit të tyre në masën më të madhe të mundshme, duke siguruar një 
shkallë të lartë të mbrojtjes së mjedisit dhe shëndetit të njeriut nga njëra anë, dhe duke siguruar 
funksionimin e pandërprerë  të tregut të brendshëm duke parandaluar krijimin e pengesave në 
shkëmbimin e lirë të produkteve ose shtrembërimin e konkurrencës së tregut të brendshëm të 
siguruar në përputhje me legjislacionin vendas dhe ndërkombëtar, nga ana tjetër; 
- sigurimi i kushteve të barabarta të punës për operatorët kolektivë, përkatësisht të pavarur, 
të cilët administrojnë rrjedhat e posaçme të mbeturinave duke vendosur rregulla dhe procedura 
unike për formimin dhe funksionimin e tyre; 
- Sigurimi i transparencës në funksionimin e prodhuesve, d.m.th. operatorit kolektivë dhe të 
pavarur të rrjedhave të posaçme të mbeturinave; 
-  sigurimi i të dhënave të sakta dhe të rishikuara për sasitë e produkteve të vendosura në 
treg në Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe për mbeturinat e gjeneruara nga përdorimi i tyre, 
si dhe sigurimi i disponueshmërisë së tyre për të siguruar një ambient profesional pune me 
mbikëqyrje të duhur; 
-  sigurimi i të dhënave të sakta dhe të rishikuara për sasinë e grumbullimit, ripërpunimit dhe 
riciklimit të rrjedhave të posaçme të mbeturinave dhe kështu shërbime më të mira në lidhje me 
menaxhimin e rrjedhave të posaçme të mbeturinave dhe rritja e përqindjes së mbledhjes, përpunimit 
dhe riciklimit të tyre që do të rezultojë në përmirësimin e potencialit për zhvillim të sektorit të 
menaxhimit të mbeturinave dhe 
- informimin e publikut dhe ndërgjegjësimin e publikut për produktet dhe llojin e mbeturinave 
të krijuara nga përdorimi i tyre, për mënyrën në të cilën qytetarët mund të përfshihen në menaxhimin 
e rrjedhave të posaçme të mbeturinave, si dhe për ndikimin e mbeturinave në mjedis dhe shëndeti 
i njerëzve. 

 
 
 
 
 

Neni 4 
Zbatimi plotësues i ligjeve të tjera 

 
(1) Ligji i Menaxhimit të Mbeturinave do të zbatohet për të gjitha çështjet që kanë të bëjnë me 

mënyrën e menaxhimit të mbeturinave, të cilat nuk janë të rregulluara me këtë ligj. 
(2) Për çështjet që u referohen përkufizimeve, detyrimeve të prodhuesve, detyrimeve në lidhje 

me transportin, grumbullimin dhe trajtimin e mbeturinave, raportimin dhe mbajtjen e evidencave, të 



cilat nuk janë të rregulluara posaçërisht me këtë ligj, Ligjin e Menaxhimit të Mbeturinave dhe 
rregullorat për rrjedhat e posaçme të mbeturinave. 

(3) Dispozitat e Ligjit e Mjedisit zbatohen për rregullimin e çështjeve që kanë të bëjnë me qasjen 
në informacion në lidhje me mjedisin, pjesëmarrjen e publikut në vendimmarrje dhe vlerësimin e 
ndikimit të strategjive, planeve dhe programeve të caktuara në mjedis. Përveç nëse është rregulluar 
ndryshe me këtë ligj. 

(4) Dispozitat e Ligjit të Procedurës së Përgjithshme Administrative do të zbatohen për 
procedurat e përcaktuara me këtë ligj, përveç nëse regullohet ndryshe me këtë ligj. 
 

 
Neni 5 

Përkufizimet 
 

(1) Disa terma të përdorur në këtë ligj kanë këtë kuptim: 
1. "Përgjegjësi e zgjeruar e prodhuesit" (këtu e tutje: përgjegjësi e zgjeruar) është një grup 

rregullash dhe procedurash për prodhuesit të cilët, duke kryer veprimtarinë  ose aktivitetin e tyre, 
vendosin produkte të caktuara në treg, përdorimi i të cilave krijon mbetje që u përkasin rrjedhave të 
posaçme  të mbeturinave dhe kështu ngarkojnë në mënyrë plotësuese mjedisin për shkak të të cilit 
ata kanë detyrimin të financojnë dhe të marrin masa shtesë për kujdesin e produkteve pas 
përfundimit të fazës së konsumit, si dhe masat e menaxhimit, të cilat veçanërisht i referohen krijimit 
dhe organizimit të sistemit të mbledhjes, ripërdorimin, përpunimin dhe riciklimin e rrjedhave të 
posaçme të mbeturinave të krijuara nga produktet e saj. 

 
2. "Përgjegjësi kolektiv" është një person juridik, i themeluar nga të paktën dy prodhues, i cili 

ka licencë për një administrues kolektiv për administrimin e rrjedhës së posaçme të mbeturinave të 
lëshuar nga organi ekspert në përputhje me dispozitat e këtij ligji, si dhe rregulloren që qeveris 
administrimin e rrjedhës së atyre mbeturinave, dhe të cilët në emër të prodhuesve, të cilët janë 
anëtarë ose themelues të operatorit kolektiv, për një tarifë të caktuar, marrin përgjegjësitë e tyre për 
përgjegjësi të zgjeruar në lidhje me menaxhimin e rrjedhave të posaçme  të mbeturinave. Operatori 
kolektiv në funksionimin e tij në menaxhimin e rrjedhave të pçosaçme të mbeturinave do të zbatojë 
dispozitat e këtij ligji, si dhe dispozitat e rregulloreve për menaxhimin e mbeturinave dhe 
rregulloreve për rrjedhat e posaçme të mbeturinave. 

3."Operatori i pavarur" është një prodhues i cili në mënyrë të pavarur kryen detyrimet për 
përgjegjësi të zgjeruar në lidhje me menaxhimin e rrjedhave të posaçme  të mbeturinave në bazë 
të një leje të lëshuar nga organi ekspert në përputhje me dispozitat e këtij ligji, si dhe dispozitat e 
rregulloreve për menaxhimin e  mbeturinave dhe rregullorets që rregullon menaxhimin e rrjedhës 
së mbeturinave që gjenerojnë; 

4. "Tarifa e veçantë e rrjedhës së posaçme të  mbeturinave" është tarifa që prodhuesi i 
paguan operatorit kolektiv për shërbimet që kryen në zbatimin e detyrimeve për përgjegjësinë e 
zgjeruar të prodhuesit që i referohen administrimit të rrjedhave të posaçme  të mbeturinave me të 
cilat prodhuesi bëhet prodhues i kontraktuar dhe anëtar i veprimit kolektiv; 

 
5. "Prodhuesi" është personi i cili kryen veprimtari ose aktivitete me të cilat për herë të parë 

hedh produkte të caktuara në treg në Republikën e Maqedonisë së Veriut ose importon si mallra të 
përdoruesit të fundit, përdorimi i të cilave krijon produkte të mbeturinave që u përkasin rrjedhave  të 
veçanta të mbeturinave dhe për këtë arsye , krahasuar me personat e tjerë juridikë që vendosin 
produkte në treg, ka detyrimin të marrë masa shtesë të përgjegjësisë, si dhe të zbatojë rregulla të 
veçanta për menaxhimin e rrjedhave të posaçme  të mbeturinave për të krijuar kushte për të siguruar 
sasinë maksimale të mbledhjes, ripërdorimit, përpunimin dhe riciklimin e rrjedhave të posaçme  të 
mbeturinave në përputhje me pjesën e tyre të tregut, të cilat rregullohen me këtë ligj dhe me rregullat 
për rrjedhat e veçanta të mbeturinave. 



6. "Prodhuesi kontraktues" është prodhuesi që ka një kontratë me një operator kolektiv, i cili 
në emër të tij dhe në llogari të tij, ndërmerr dhe zbaton detyrimet për përgjegjësi të zgjeruar në lidhje 
me menaxhimin e rrjedhave të posaçme të mbeturinave. Prodhuesi kontraktues nuk është 
përjashtuar plotësisht nga zbatimi i detyrimeve me përgjegjësi të zgjeruar në përputhje me këtë ligj 
dhe rregullat për rrjedhat e veçanta të mbeturinave. 

7. "Rjedha e posaçme e mbeturinave" është sasia totale e mbeturinave që i përkasin një 
grupi që ndodh me përdorimin e llojeve të caktuara të produkteve të lëshuara në treg në Republikën 
e Maqedonisë së Veriut, për të cilat prodhuesi është përgjegjës sipas pjesës së tij në sasinë totale 
të këtij lloji të produkteve të vendosura në treg në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Për secilin 
grup të mbeturinave sipas llojit, zbatohen rregulla të veçanta për veprim të përcaktuara me këtë ligj, 
si dhe me rregulloret që rregullojnë administrimin e rrjedhave të veçanta të mbeturinave. Gjatë 
trajtimit të mbeturinave, zbatohen rregullat e përgjithshme për menaxhimin e mbeturinave të 
përcaktuara nga rregulloret e menaxhimit të mbeturinave. Mbeturinat e paketimit, pajisjet elektrike 
dhe elektronike të mbeturinave, mbeturinat e baterive dhe akumulatorëve, automjetet e përdorura, 
vajrat e mbeturinave, mbetjet tekstile dhe rrjedhat e tjera të mbeturinave të përcaktuara në përputhje 
me rreguat për rrjedhat shtesë të mbeturinave mund të jenë mbeturina; 

8. "Lloj i veçantë i mbeturinave" janë mbetjet që i përkasin të njëjtit grup të rrjedhave të 
mbeturinave të krijuara nga produktet e mbeturinave dhe që kanë një qëllim të veçantë për 
menaxhimin e mbeturinave që i referohet mbledhjes, ripërdorimit, përpunimit dhe riciklimit të 
përcaktuara në rregulloret për rrjedhat e posaçme të mbeturinave; 

9. "Qëllim i veçantë për administrimin e mbeturinave" është një sasi e veçantë për 
grumbullimin, ripërdorimin, përpunimin dhe riciklimin e një rrjedhe të posaçme mbetjesh, me një 
cilësi të caktuar të përpunimit dhe riciklimit që përcaktohet në rregulloret për rrjedhat e posaçme të 
mbeturinave, veçmas për secilin grup. dhe lloji të rrjedhës së mbeturinave, të cilat duhet të arrihen 
nga prodhuesit nëpërmjet operatorëve kolektivë ose të pavarur për të përmbushur pjesën e tyre në 
arritjen e qëllimeve kombëtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut; 

10. "Qëllimet kombëtare" janë sasitë e përcaktuara në rregulloret për rrjedhat e posaçme  të 
mbeturinave për mbledhjen, ripërdorimin, përpunimin dhe riciklimin e një rrjedhe të posaçme 
mbetjesh, me një cilësi të caktuar të përpunimit dhe riciklimit që duhet të arrihen për të përmbushur 
detyrimet e Republikës së Maqedonisë së  Veriut që kontribuon në përpjekjet globale për mbrojtjen 
e mjedisit dhe zhvillimin e qëndrueshëm, si dhe në përmbushjen e pjesës së saj në qëllimet e 
vendosura të Bashkimit Euroopian të pranuara nga traktatet ose marrëveshjet e ratifikuara 
ndërkombëtare (këtu e tutje: Qëllimet Kombëtare); 

 
11. "Produkti" është një pajisje, objekt ose substancë, e cila mund të jetë në formë të ngurtë, 

të lëngshme ose të gaztë dhe që ka disa karakteristika dhe funksione që mund të plotësojnë një 
nevojë të caktuar për të cilën përdoret nga përdoruesit përfundimtarë, dhe përdorimi i të cilave 
gjeneron mbeturinat që i përkasin një ose më shumë rrrjedhave të caktuara të mbeturinave të 
përcaktuara me rregulloret për rrjedhat e veçanta të mbeturinave, si dhe me rregulloret për 
menaxhimin e mbeturinave; 

12. "Menaxhimi i rrjedhave të posaçme të mbeturinave" është veprimtaria e një operatori 
kolektiv dhe të pavarur që përfshin një sërë aktivitetesh për mbajtjen e regjistrave të sasive të 
produkteve të lëshuara në treg dhe mbeturinave të gjeneruara nga përdorimi i tyre për të cilat ai 
është përgjegjës, si dhe organizimin e operacioneve për mbledhjen, transportimin, magazinimin, 
ripërdorimin, përpunimin, riciklimin dhe depozitimin e rrjedhave të posaçme  të mbeturinave, 
përfshirë detyrimin për të siguruar që këto operacione të kryhen në përputhje me rregulloret në 
fushën e menaxhimit të mbeturinave, përfshirë zbatimin e aktivitetet për informimin dhe 
ndërgjegjësimin e publikut në lidhje me trajtimin e rrjedhave të posaçme  të mbeturinave; 

13. "Tarifa për menaxhimin e rrjedhës së veçantë të mbeturinave" është një shumë 
financiare, e cila përcaktohet në rregulloret për rrjedhat e posaçme të mbeturinave për një lloj të 
caktuar të rrjedhës së mbeturinave, të cilat prodhuesi është i detyruar të paguajë kur të vendosë të 



përmbushë përgjegjësinë e zgjeruar të prodhuesit. që menaxhimi i një rryme të veçantë 
mbeturinash të realizohet duke paguar tarifën, pas pagimit të së cilës ai lirohet vetëm nga detyrimi 
për t'u bashkuar me një operator kolektiv ose të veprojë si një operator i pavarur, por jo nga detyrimi 
për të mbajtur të dhëna dhe raportimin, siç përcaktohet në këtë ligj dhe rregulloret për rrjedhat e 
veçanta të mbeturinave. 

14. "Produktet e mbeturinave" nënkupton produktet që janë hedhur në treg dhe janë përdorur 
nga të paktën një përdorues i cili hedh, ose synon të hedhë ose kërkohet të flakë pas përdorimit, të 
cilat mund të kenë akoma të njëjtin qëllim ose vlerë tjetër të përdorimit, për të cilat ekzistojnë rregulla 
të veçanta për të vepruar në përputhje me rregulloret për rrjedhat e veçanta të mbeturinave; 

15. "Organi profesional" është organi i themeluar në përputhje me nenin 161 të Ligjit për 
Mjedisin; 

16. "Organi mjedisor" është organi i administratës shtetërore përgjegjës për punët e mjedisit, 
përkatësisht Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor 

17. "Marrëveshja vullnetare" është një marrëveshje zyrtare që ka klauzola ekzekutive të 
lidhura ndërmjet organizatave që përfaqësojnë interesa të caktuar të operatorëve ekonomikë dhe 
grupeve të operatorëve ekonomikë të mbuluar nga ky ligj nga njëra anë dhe autoritetit mjedisor ose 
Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut nga ana tjetër., për të arritur qëllime më të larta se 
sa qëllimet e përshkruara në këtë ligj, i cili është i hapur për aderim për të gjithë personat juridikë 
dhe fizik që dëshirojnë të plotësojnë kushtet e përcaktuara në kontratë. 

(2) Për nevojat e këtij ligji, përkufizimet nga Ligji i Menaxhimit të Mbeturinave do të zbatohen 
në mënyrë të përshtatshme për termat në lidhje me mbeturinat, menaxhimin e mbeturinave, 
mbledhjen, mbledhjen e veçantë (përzgjedhjen), parandalimin, ripërdorimin, përpunimin, 
ripërtëritjen, riciklimin, deponimin dhe importin e mbeturinave. 

(3) Për nevojat e këtij ligji, përkufizimet nga rregulloret për menaxhimin e rrjedhave të posaçme 
të mbeturinave do të zbatohen në mënyrë të përshtatshme, përveç nëse rregullohet ndryshe në 
këtë ligj. 
 

 
Neni 6 

Parimet 
 

(1) Në përputhje me objektivat për mbrojtje afatgjatë dhe përdorim të qëndrueshëm të burimeve 
natyrore dhe mbrojtje dhe promovim të medieve dhe fushave të mjedisit, menaxhimi i rrjedhave të 
posaçme të mbeturinave do të bazohet në parimet e mëposhtme: 
1) "parimi i përgjegjësisë së zgjeruar të prodhuesit" - një qasje e qëndrueshme në krijimin dhe 
zbatimin e politikës mjedisore me të cilën prodhuesi i cili vendos produkte të caktuara në treg që 
ngarkojnë mjedisin është përgjegjës për të gjithë ciklin jetësor të produktit nga faza e krijimi i tij, 
nëpërmjet fazës së konsumit të produktit nga konsumatori te menaxhimi i mbeturinave që ndodh si 
rezultat i konsumit ose përdorimit të atij produkti.  
2)  "parimi ndotësi paguan në përgjegjësinë e zgjeruar" - prodhuesi është i detyruar të 
përballojë të gjitha kostot për realizimin e përgjegjësisë së zgjeruar. 
3)  "parimi i parashikueshmërisë" - përgjegjësia e zgjeruar merr parasysh teknikat në 
dispozicion dhe fizibilitetin ekonomik, si dhe ndikimet e përgjithshme në mjedis, shëndetin e njeriut 
dhe zhvillimin shoqëror, duke mundësuar funksionimin e pandërprerë të tregut të brendshëm, si 
dhe parandalimin e krijimit të pengesave në tregti ose shtrembërimin ose kufizimin e konkurrencës. 
4)  "parimi i parandalimit të konkurrencës së padrejtë të gjelbër" - nëpërmjet procedurave të 
prokurimit publik, shteti dhe organet e qeverisjes vendore sigurojnë prokurimin e produkteve nga 
një prodhues që zbaton detyrimet për përgjegjësi të zgjeruar të prodhuesit. 
5)  "parimi i përgjegjësisë përfundimtare të prodhuesit" - përgjegjësia financiare e prodhuesit 
për realizimin e përgjegjësisë së zgjeruar, pavarësisht nëse ai e realizon atë nëpërmjet një operatori 



të pavarur ose kolektiv, d.m.th. përgjegjësia financiare e prodhuesit nëse operatori kolektiv ose i 
pavarur nuk arriti të përmbushë detyrimet e tij. 
6)  "parimi i parandalimit" - nëse, në bazë të njohurive moderne shkencore dhe teknike, 
konkludohet se një aktivitet i caktuar ose kryerja e një aktiviteti të caktuar në menaxhimin e produktit 
do të shkaktonte pasoja të dëmshme për mjedisin, jetën dhe shëndetin e njeriut, ndërmerren masat 
dhe aktivitetet e duhura për të eleminuar rrezikun, para se të merren prova shkencore se mund të 
ndodhin pasoja të dëmshme. 
(2) Në menaxhimin e rrjedhave të posaçme të mbeturinave, përveç parimeve të përcaktuara në 
paragrafin (1) të këtij neni, parimet e përcaktuara në Ligjin e Mjedisit, Ligjin e Menaxhimit të 
Mbeturinave dhe rregulloret për rrjedhat e posaçme  të mbeturinave duhet që të zbatohet në mënyrë 
të përshtatshme.  
 
 
 
II. DETYRIMET E PRGJITHSHME TË PRODHUESIT 

 
Neni 7 

Kujdesi i duhur për mbeturinat e krijuara 
 

(1) Prodhuesi është i detyruar të kujdeset për mbeturinat e krijuara nga produkti që ai hedh në treg, 
duke filluar nga momenti i dizajnimit të produktit, pastaj lloji i lëndëve të para që përdoren, 
veçanërisht për sasinë e të njëjtit që mund të përdoret për sasinë që mbetet pas prodhimit, nëse 
pjesa tjetër mund të ripërdoret, përpunohet dhe si ta hidhni atë. 
(2) Prodhuesi duhet të kujdeset për mbetjet e krijuara pas përdorimit të produktit, duke vendosur 
një sistem të pavarur ose duke përfshirë në sistemin e një operatori kolektiv për menaxhimin e 
rrjedhave të caktuara të mbeturinave dhe në veçanti monitoron nëse këto sisteme përmbushin 
detyrimet në përputhje me rregulloret ligjore pozitive. 
 

 
Neni 8 

Përgjegjësia për arritjen e arritjeve shkencore 
 

Prodhuesi është i detyruar, nëpërmjet investimeve të veta, në mënyrë të pavarur ose së 
bashku, të marrë pjesë në kërkimin shkencor që synon arritjen e arritjeve që sigurojnë përdorim më 
të mirë të lëndëve të para të përdorura në produkte, dizajn më të mirë për të rritur potencialin e 
produktit për të ripërdorur të gjitha ose disa prej  përbërësve të tij, çmontimi dhe shfrytëzimi më i 
mirë i mbeturinave të krijuara pas përdorimit të tyre, si dhe ndarja e arritjeve me palët e interesuara 
pa ose me një tarifë që nuk i kalon kostot e kërkimit në përputhje me ligjin. 

 
 
 

Neni 9 
Detyrimi për të krijuar, organizuar dhe mirëmbajtur një sistem për mbledhjen, ripërdorimin, 

përpunimin dhe riciklimin e një rrjedhe të posaçme mbeturinash 
 

(1) Prodhuesi është i detyruar që me shpenzimet e tij të krijojë dhe organizojë një sistem që do 
të sigurojë grumbullim të veçantë të produkteve të mbeturinave, si dhe grumbullim të veçantë të 
mbeturinave të krijuara nga produktet, në mënyrë që të ripërdorë, përpunojë dhe riciklojën rrjedhën 
e posaçme të mbeturinave. 

(2) Prodhuesi është i detyruar të vendosë dhe organizojë sistemin sipas paragrafit (1) të këtij 
neni në territoret e secilës komunë në Republikën e Maqedonisë së Veriut ku shet produktet e tij, 



duke u siguruar konsumatorëve të paktën një vend për të ndarë mbledhjen e mbeturinave  produktet 
e prodhuesit, si dhe mbeturinat e krijuara nga produktet, me qëllim të ripërdorimit, përpunimit dhe 
riciklimit të rrjedhës së posaçme  të mbeturinave në përputhje me këtë ligj, dhe në përputhje me 
kushtet e përcaktuara në rregulloret për rrjedhat e posaçme  të mbeturinave. 

(3) Detyrimet e përmendura në paragrafin (1) të këtij neni, prodhuesi mund t'i përmbushë në 
mënyrë të pavarur ose nëpërmjet shoqërimit me prodhues të tjerë, në përputhje me këtë ligj, si dhe 
në përputhje me rregulloret që rregullojnë trajtimin e rrjedhave të posaçme të mbeturinave. 
 

 
Neni 10 

Detyrimi për të bashkëpunuar me tregtarët që vendosin një produkt përdorimi i të cilave 
gjeneron mbeturina 

 
Prodhuesi është i detyruar të bashkëpunojë me tregtarin në mjediset e të cilit vendosen 

produktet që ai ka vendosur në treg në mënyrë që të marrë masa të përbashkëta që synojnë 
inkurajimin e mbledhjes së produkteve të mbeturinave nga konsumatorët përfundimtarë, si dhe për 
të siguruar pajisje për mbeturina të ndara që gjenerohen nga produktet e mbeturinave, për 
ripërdorimin, përpunimin ose riciklimin e tyre në rrjedhën speciale të mbeturinave dhe kështu arritjen 
e qëllimeve kombëtare të referuara në nenin 13 të këtij ligji. 
 

Neni 11 
Detyrimi për të bashkëpunuar me komunat dhe sistemet rajonale të menaxhimit të 
mbeturinave për mbledhjen, ripërdorimin, përpunimin dhe riciklimin e rrjedhave të 

posaçme të mbeturinave 
 

Për të arritur qëllimet kombëtare të referuara në nenin 13 të këtij ligji, prodhuesi i vetëm ose 
nëpërmjet operatorit  kolektiv është i detyruar të bashkëpunojë me komunat, komunat në qytetin e 
Shkupit dhe Qytetin e Shkupit dhe sistemet rajonale të menaxhimit të mbeturinave për të marrë 
masa të përbashkëta që synojnë inkurajimin e mbledhjes së veçantë të produkteve të mbeturinave, 
si dhe krijimin e qendrave të grumbullimit dhe infrastrukturës tjetër për mbledhjen e veçantë të 
produkteve të mbeturinave dhe rrjedhave të posaçme  të mbeturinave për ripërdorimin, përpunimin 
dhe riciklimin e rrjedhave të posaçme  të mbeturinave 
 

Neni 12 
Përgjegjësia për ngritjen e vetëdijes publike 

 
(1) Prodhuesi është i detyruar të informojë publikun për mundësitë e produktit që do të 

ripërdoren plotësisht ose disa nga përbërësit e tij, për mënyrën e çmontimit të produktit dhe 
përdorimin e mbeturinave të krijuara pas përdorimit të tij, si dhe në lidhje me ndikimin që mbetjet e 
gjeneruara të produktit do të kenë në mjedis dhe shëndetin e njeriut bazuar në njohuritë shkencore, 
si dhe në përputhje me parimin e parandalimit. 

(2) Prodhuesi është i detyruar, në mënyrë të pavarur ose nëpërmjet operatorit kolektiv, në një 
mënyrë të përshtatshme për të informuar publikun për mundësinë që të përfshihet në menaxhimin 
e rrjedhave të posaçme të mbeturinave për të arritur qëllimet kombëtare për mbledhjen, 
ripërdorimin, përpunimin dhe riciklimi i rrjedhave të posaçme të mbeturinave të përcaktuara në 
rregulloret për rrjedhat e posaçme të mbeturinave. 

 
 
 
 
 



Neni 13 
Detyrimi i prodhuesit për të arritur synimet kombëtare për mbledhjen, ripërdorimin, 

përpunimin dhe riciklimin e rrjedhave të posaçme të mbeturinave 
 

(1) Secili prodhues është i detyruar të marrë pjesë në arritjen e qëllimeve kombëtare për 
mbledhjen, ripërdorimin, përpunimin dhe riciklimin e rrjedhave të posaçme të mbeturinave në vitin 
aktual me një sasi që është të paktën e barabartë me pjesën e tij në sasinë totale të produkteve të 
lëshuara në treg në Republikën e Maqedonisë së Veriut në vitin paraprak që i përkasin llojit të njëjtë 
ose kategorisë së produkteve të përcaktuara në rregulloret për rrjedhat e posaçme të mbeturinave. 

(2) Sasia totale e produkteve të lëshuara në treg në Republikën e Maqedonisë së Veriut me 
qëllim të përcaktimit të sasisë minimale sipas paragrafit (1) të këtij neni përcaktohet nga trupi 
ekspert në përputhje me nenin 31 paragrafi (1) të këtij ligji dhe do të publikohet në mënyrën e 
përcaktuar në nenin 40 paragrafi (4) të këtij ligji. 

(3) Ministri që drejton organin për mjedisin jetësor (në tekstin e mëtejmë: Ministri) përshkruan 
metodologjinë për llogaritjen e sasisë totale të produkteve të lëshuara në treg në Republikën e 
Maqedonisë së Veriut vitin e kaluar për secilin grup të veçantë dhe llojin e rrjedhës së posaçme të 
mbeturinave, në përputhje me rregulloren për rrjedhën e posaçme të mbeturinave, ndërsa në bazë 
të të dhënave për sasi reale të hedhurinave në vitet paraprake. 

 
 
 

Neni 14 
Regjistrimi i prodhuesit dhe Regjistri i prodhuesve me përgjegjësi të zgjeruar 

 
(1) Prodhuesit të cilët vendosin në treg ose importojnë produkte si përdorues të fundit në 

Republikën e Maqedonisë së Veriut, përdorimi i të cilave krijon mbeturina që i përkasin njërës prej 
rrjedhave të posaçme të mbeturinave të përcaktuara me ligjet për rrjedhat e posaçme të 
mbeturinave, janë të detyruar të regjistrohen te organi profesionist brenda 15 ditëve nga fillimi i 
veprimtarisë. 

(2) Regjistrimi kryhet duke paraqitur kërkesë për regjistrim nga prodhuesi, organit profesional 
nëpërmjet aplikimit elektronik në një faqe të veçantë në internet. 

(3) Organi ekspert, bazuar në të dhënat e marra të cekura në kërkesën sipas paragrafit (2) të 
këtij neni, do të mbajë një regjistër të prodhuesve me përgjegjësi të zgjeruar që vendosin në treg 
në Republikën e Maqedonisë së Veriut, produkte përdorimi i të cilave krijon mbeturina që i përkasin 
një rrjedhe të veçantë të mbeturinave (këtu e tutje: Regjistri i prodhuesve me përgjegjësi të 
zgjeruar). 

(4) Regjistri i prodhuesve me përgjegjësi të zgjeruar mbahet në mënyrë elektronike në 
përputhje me llojin dhe kategorinë e produktit, llojin e mbeturinave për secilën rrjedhë të 
mbeturinave të krijuara veçmas nga produkti i mbeturinave, të cilat përcaktohen në rregulloret për 
rrjedhat e posaçme të mbeturinave, si dhe llojin e prodhuesit sipas vëllimit. 

(5) Bazuar në kërkesën e përmendur në paragrafin (2) të këtij neni, me dorëzimin e të dhënave 
të sakta, një numër regjistrimi dhe një certifikatë për regjistrimin e prodhuesit në Regjistrin e 
prodhuesve me përgjegjësi të zgjeruar merren automatikisht nëpërmjet faqes në internet. 

(6) Në rast të ndryshimit të të dhënave të paraqitura gjatë regjistrimit sipas paragrafit (2) të këtij 
neni, prodhuesi, jo më vonë se 15 ditë nga ndryshimi, informon organin ekspert dhe në mënyrë 
elektronike paraqet një kërkesë për ndryshimin e të dhënave në të cilat futen vetëm të dhënat e 
ndryshuara. 

(7) Prodhuesit që kanë pushuar të kryejnë veprimtarinë me të cilën produktet vendosen në treg 
ose importojnë si përdorues të fundit produkte nga përdorimi i të cilave krijohen rrjedha të veçanta 
mbeturinash në përputhje me rregulloret për rrjedhat e posaçme të mbeturinave, janë të detyruar 
brenda 30 ditëve nga dita e përfundimit të aktivitetit, të paraqesë një kërkesë elektronike nëpërmjet 



faqes në internet tek organi ekspert për fshirjen nga Regjistri i prodhuesve me përgjegjësi të 
zgjeruar. 

(8) Organi ekspert është i detyruar të kontrollojë nëse prodhuesi i ka përmbushur detyrimet e 
tij për përgjegjësi të zgjeruar dhe brenda 30 ditëve nga dita e marrjes së kërkesës sipas paragrafit 
(7) të këtij neni, të lëshojë një vërtetim për fshirjen e prodhuesi nga Regjistri i prodhuesve me 
përgjegjësi të zgjeruar. 

(9) Vërtetimi sipas paragrafit (8) të këtij neni lëshohet me një datë në ditën kur është paraqitur 
kërkesa sipas paragrafit (7) të këtij neni. 

(10) Nëse organi ekspert nuk lëshon certifikatë brenda afatit të përcaktuar në paragrafin (8) të 
këtij neni, paraqitësi ka të drejtë të paraqesë ankesë në përputhje me rregulloret për procedurën e 
përgjithshme administrative. 

(11) Organi ekspert është i detyruar të mbajë shënime për entitetet e fshira nga Regjistri i 
prodhuesve me përgjegjësi të zgjeruar për një periudhë prej të paktën shtatë vjetësh pas fshirjes. 

(12) Për prodhuesin, të gjitha detyrimet që dalin nga rregulloret për përgjegjësi të zgjeruar nga 
data e përmendur në paragrafin (8) të këtij neni pushojnë. 

(13) Ministri që administron organin e mjedisit përshkruan formën dhe përmbajtjen e kërkesave 
të përmendura në paragrafët (2) dhe (7) të këtij neni, formën dhe përmbajtjen e Regjistrit të 
prodhuesve me përgjegjësi të zgjeruar të përmendur në paragrafin ( 3) të këtij neni, mënyra e 
mbajtjes dhe mirëmbajtjes së regjistrit, si dhe forma dhe përmbajtja e certifikatës sipas paragrafit 
(5) dhe paragrafi (8) të këtij neni për secilin produkt dhe rrjedhën e mbeturinave që përcaktohen 
nga rregulloret për rrjedhat e posaçme të mbeturinave. 

(14) Organi profesional është i detyruar të azhurnojë dhe mirëmbajë rregullisht Regjistrin e 
prodhuesve me përgjegjësi të zgjeruar në uebfaqen e tij, si dhe të sigurojë funksionimin e rregullt 
të regjistrimit elektronik të prodhuesve. 

 
 

Neni 15 
Prodhuesit e regjistruar jashtë vendit 

 
(1) Prodhuesi i cili nuk është i regjistruar në Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe i cili 

nëpërmjet telekomunikacionit (tregtisë elektronike) vendos në treg në Republikën e Maqedonisë së 
Veriut produkte të përcaktuara me rregulloret për rrjedhat e poaçme  të mbeturinave, detyrimet që 
rrjedhin nga ky ligj dhe rregulloret për kryerjen e rrjedhave të posaçme  të mbeturinave duke caktuar 
një përfaqësues të autorizuar, i cili është i detyruar të regjistrohet si prodhues në përputhje me nenin 
14 të këtij ligji. 

(2) Përfaqësuesi i autorizuar mund të jetë person juridik ose fizik me seli të regjistruar dhe që 
operon në Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe i cili ka marrë një autorizim me shkrim nga 
prodhuesi sipas paragrafit (1) të këtij neni se ai është përfaqësues i autorizuari i tij. 

(3) Nëpërmjet emërimit të përfaqësuesit të autorizuar, detyrimet që rrjedhin nga ky ligj për 
prodhuesin sipas paragrafit (1) të këtij neni, për produktet që vendosen në treg në territorin e 
Republikës së Maqedonisë së Veriut, do t'i transferohen plotësisht përfaqësuesit të autorizuar. 

 
 

Neni 16 
Mbajtja e regjistrave dhe nivelizimi i të dhënave 

 
(1) Në mënyrë që të sigurohet azhurnimi i rregullt i të dhënave për llojin dhe sasinë e produkteve të 
lëshuara në treg në Republikën e Maqedonisë së Veriut, dhe të përcaktuara në përputhje me 
rregulloret për rrjedhat e posaçme të mbeturinave, për llojin dhe sasinë e mbeturinave të krijuara 
për secilin rrjedhë veç e veç, si dhe për përcaktimin e shkallës së përmbushjes së objektivave 
kombëtarë, krijohet një sistem nëpërmjet një organi të veçantë për përgjegjësi të ekuilibruar të 



prodhuesve në përputhje me paragrafin (2) të këtij neni, në mënyrë që të mbahet, të vërtetohet dhe 
nivelizohen të dhënat për menaxhimin e rrjedhave të posaçme  të mbeturinave. 
(2) Mënyra e themelimit, organizimit, menaxhimit dhe punës së organit sipas paragrafit (1) të këtij 
neni rregullohet me ligj të veçantë.  
 
 
III. DETYRIMET E VEÇANTA TË PRODHUESIT 

 
Neni 17 

Detyrimi për të financuar përgjegjësinë e zgjeruar të prodhuesit 
 

(1) Me qëllim të mbrojtjes së mjedisit dhe shëndetit të njeriut, si dhe për arritjen e qëllimeve 
kombëtare të rregulluara nga rregulloret për rrjedhat e posaçme të mbeturinave, për produktet e 
lëshuara në treg në territorin e Republikës së Maqedonisë së  Veriut, prodhuesi është i detyruar të 
sigurojë financimin e kostove të arritjes së përgjegjësisë së zgjeruar të prodhuesit për aktivitetet e 
mëposhtme:  

- kthimi i produktit të përdorur (produkti i mbeturinave); 
- kthimi i mbeturinave që rezultojnë nga përdorimi i produktit, të tilla si paketimi, pjesa e 

dëmtuar, etj; 
- ripërdorimin e produktit të mbeturinave ose pjesës së tij; 
- grumbullimi i veçantë, depozitimi i përkohshëm i mbeturinave dhe mbeturinave të krijuara 

nga përdorimi i produkteve, të paktën për sasinë që i përgjigjet pjesës së vet në arritjen e qëllimeve 
kombëtare; 

- transporti, trajtimi, ripërdorimi, përpunimi, riciklimi dhe asgjësimi i pjesës tjetër të përpunimit 
të mbeturinave që rezultojnë nga përdorimi i produktit të paktën për shumën e pjesës së vet në 
arritjen e qëllimeve kombëtare; 

- kostot e komunikimit me publikun në lidhje me informimin në lidhje me mënyrën e trajtimit të 
mbeturinave që ndodhin me përdorimin e produktit; 

- kostot në lidhje me garancinë financiare; 
- kostot për investime në infrastrukturë për grumbullimin e mbeturinave që ndodhin me 

përdorimin e produktit për të siguruar zgjedhjen e secilit lloj specifik të mbeturinave për të cilat 
prodhuesi ka detyrime për të menaxhuar një rrjedhë të veçantë të mbeturinave; 

-  marrja e rregullt e produktit të mbeturinave dhe mbeturinave që ndodhin me përdorimin    e 
produktit nga tregtari, d.m.th. nga vendi i dorëzimit të një produkti të ri, si dhe nga vendi i përcaktuar 
në përputhje me marrëveshjen e bashkëpunimit nga komuna; 

- grumbullimi i rregullt i mbeturinave dhe mbeturinave të krijuara nga përdorimi i produkteve 
nga familjet, si dhe nga mbledhësit e autorizuar në përputhje me rregulloret për rrjedhat e posaçme 
të mbeturinave, dhe 

- përmbushjen e detyrimeve të tjera të përcaktuara për prodhuesin në rregulloret për rrjedhat 
e posaçme të mbeturinave. 

(2) Kostot për trajtimin e produktit të mbeturinave dhe mbeturinave që ndodhin me përdorimin 
e produktit, prodhuesi nuk duhet të tregojë veçmas kur shet produktin. 

(3) Prodhuesi është përgjegjës për zbatimin e detyrimeve sipas paragrafit (1) të këtij neni edhe 
kur ka lidhur një marrëveshje për ushtrimin e përgjegjësisë së zgjeruar me një operator kolektiv ose 
të pavarur në përputhje me këtë ligj, për shkak të së cilës ai ka për detyrë të kujdeset për punën 
kolektive.përkatësisht për veprimtarin e  pavarur, si dhe të kërkojë të dhëna për të siguruar që 
operatori kolektiv ose i pavarur përmbush detyrimet e përcaktuara me këtë ligj, rregulloret e 
menaxhimit të mbeturinave dhe rregulloret për rrjedhat e posaçme  të mbeturinave. 

(4) Detyrimet sipas paragrafëve (1) dhe (2) të këtij neni rregullohen në detaje me rregulloret 
për rrjedhat e veçanta të mbeturinave, si dhe me nenin 18 të këtij ligji. 

 



Neni 18 
Ushtrimi i përgjegjësisë së zgjeruar 

 
(1) Detyrimet për përgjegjësi të zgjeruar sipas nenit 17 të këtij ligji mund të përmbushen 

nga prodhuesi nëpërmjet:  
- pagesës së një tarife për menaxhimin e një rrjedhe të posaçme  mbeturinash në mënyrën 

dhe shumën e përcaktuar në rregulloret për rrjedhat e posaçme  të mbeturinave, ose 
- krijimin e një sistemi të pavarur për menaxhimin e një rrjedhe të posaçme mbeturinash, kur 

kjo mundësi përcaktohet në rregulloren për trajtimin e asaj rrjedhe të posaçme mbetjesh, ose 
- përfshirjes në sistemin e një operatori kolektiv për menaxhimin e rrjedhës së posaçme të 

mbeturinave. 
(2) Përmbushja e detyrimit të zgjeruar duke paguar tarifën e përmendur në paragrafin (1) 

nënparagrafi 1 të këtij neni kryhet në përputhje me dispozitat e rregullores që rregullon trajtimin e 
rrjedhave të posaçme të mbeturinave për të cilën prodhuesi është përgjegjës, dhe nuk përjashton 
detyrimet e menaxhimit të regjistrave dhe raportimeve në përputhje me këtë ligj dhe rregulloren për 
rrjedhën e veçantë të mbeturinave. 

(3) Përmbushja e përgjegjësisë së zgjeruar sipas paragrafit (1) të këtij neni kryhet në përputhje 
me dispozitat e këtij ligji dhe rregulloren për rrjedhën e veçantë të mbeturinave për të cilën prodhuesi 
është përgjegjës. 

(4) Për përmbushjen e detyrimit sipas paragrafit (1) të këtij neni për prodhuesit lëshohet një 
vërtetim për përmbushjen e përgjegjësisë së zgjeruar për menaxhimin e rrjedhës së veçantë të 
mbeturinave. 

(5) Në rastet e përmendura në paragrafin (1) nënparagrafi 1 dhe 2 të këtij neni, certifikata sipas 
paragrafit (4) të këtij neni lëshohet nga organi ekspert, jo më vonë se 20 shkurt i vitit aktual, me të 
dhëna për vitin paraprak. 

(6) Në rastet e përmendura në paragrafin (1), nënparagrafi 3 të këtij neni, certifikata sipas 
paragrafit (4) të këtij neni lëshohet nga operatori kolektiv i cili në emër të prodhuesit ushtron 
përgjegjësinë e zgjeruar te ky nen, jo më vonë se 20 shkurt i vitit aktual, me të dhëna për vitin 
paraprak.  

(7) Certifikata e përmendur në paragrafin (4) të këtij neni përmban veçanërisht të dhëna për 
llojin dhe sasinë e produkteve të lëshuara në treg për vitin në fjalë për të cilin ekziston detyrimi për 
të marrë përsipër përgjegjësi të zgjeruar në përputhje me regjistrat kontabël të pasurive të 
prekshme, llojin dhe sasinë e rrjedhave të posaçme  të mbeturinave të krijuara nga përdorimi i atyre 
produkteve, shumën e tarifës së paguar në përputhje me paragrafin (1) nënparagrafin  1 të këtij 
neni, përkatësisht  shumën e tarifës së paguar operatorit kolektiv në përputhje me paragrafin (1) 
nëparagrafin 3 të këtij neni. 

(8) Ministri përshkruan formën dhe përmbajtjen, si dhe mënyrën e dorëzimit të konfirmimit sipas 
paragrafëve (5) dhe (6) të këtij neni. 

(9) Kontabilistët që përpilojnë llogaritë përfundimtare vjetore të prodhuesve janë të detyruar të 
kontrollojnë besueshmërinë e të dhënave të cekura në certifikatat e përmendura në paragrafin (6) 
të këtij neni. 

(10) Operatori i pavarur kolektiv është i detyruar të regjistrojë dhe mbajë certifikatat sipas 
paragrafit (6) të këtij neni së bashku me të dhënat nga raporti vjetor i referuar në nenin 36 të këtij 
ligji. 

(11) Organet e qeverisjes shtetërore dhe lokale nuk do të përfundojnë një prokurim publik me 
një prodhues pa dorëzuar konfirmimin sipas paragrafit (4) të këtij neni dhe duke vërtetuar se, të 
paktën për vitin aktual, ai i ka zbatuar plotësisht detyrimet për përgjegjësi të   zgjeruar sipas këtij 
ligji si dhe rregulloret për menaxhimin e rrjedhave të posaçme të mbeturinave. 

 
 
 



Neni 19 
Garancia financiare nga prodhuesi 

 
(1) Operatori kolektiv, përkatësisht I pavarur për prodhuesin kontraktues me të cilin ka lidhur 

një marrëveshje për ndërmarrjen e detyrimeve për administrimin e rrjedhës së veçantë të 
mbeturinave do të sigurojë një garanci financiare për të siguruar zbatimin e përgjegjësisë së 
zgjeruar të përcaktuar me këtë ligj dhe arritjen e qëllimeve kombëtare të përcaktuara nga rregulloret 
për rrjedhat e posaçme të mbeturinave. 

(2) Garancia financiare sigurohet në mënyrën e përcaktuar në nenin 28 të këtij ligji.  
 
 
 
 
IV. THEMELIMI I OPERATORIT KOLEKTIV OSE  TË PAVARUR 

Neni 20 
Marrja e obligimeve në përgjegjësi të prodhuesit 

  
(1) Për të përmbushur detyrimet për përgjegjësi të zgjeruar, prodhuesi i cili ka vendosur të mos 

paguajë tarifën e përmendur në nenin 18 paragrafi (1) nënparagrafi 1 të këtij ligji, është i detyruar 
të përmbushë detyrimet për përgjegjësi të zgjeruar të përmendur në nenin 17 të këtij ligji dhe 
rregulloreve për rrjedhat e posaçme  të mbeturinave (në tekstin e mëtejmë: detyrimet me përgjegjësi 
të zgjeruar), për t'i kryer ato në mënyrë të pavarur ose duke lidhur një marrëveshje me një person 
juridik, një operator kolektiv për ndërmarrjen e detyrimeve për menaxhim të veçantë të mbeturinave, 
i cili është themeluar dhe ka një licencë për menaxhim të veçantë të mbeturinave të marra në 
përputhje me këtë ligj dhe rregulloren për rrjedhën e veçantë të mbeturinave (këtu e tutje: 
administrues kolektiv) 

(2) Kontrata e përmendur në paragrafin (1) të këtij neni përfshin të gjitha detyrimet e prodhuesit 
që rrjedhin nga përgjegjësia e zgjeruarr e përcaktuar në këtë ligj, si dhe në rregulloret për rrjedhat 
e veçanta të mbeturinave, përveç atyre për të cilat prodhuesi është përgjegjës i pavarur. 

(3) Operatori kolektiv për rrjedhat e posaçme  të mbeturinave siguron trajtimin e rrjedhës së 
posaçme  të mbeturinave në emër dhe në llogari  të prodhuesve që janë themeluesit e saj, si dhe 
atyre me të cilët ka lidhur një marrëveshje sipas paragrafit (1) të këtij neni, pra ata bëhen anëtarë 
të administruesit kolektiv, d.m.th. prodhuesve të kontratave. 

(4) Kur përcaktohet specifikisht në rregulloret për rrjedhat e posaçme të mbeturinave, 
prodhuesi mund të lirohet nga detyrimi sipas paragrafit (1) të këtij neni kur bëhet fjalë për një 
prodhues të vogël në një mënyrë siç përcaktohet në rregulloren për atë lloj të veçantë të 
mbeturinave.  

(5) Kur kjo përcaktohet posaçërisht në rregulloret për rrjedhat e posaçme të mbeturinave, 
prodhuesi është i detyruar të përmbushë detyrimet e tij për përgjegjësi të zgjeruar ekskluzivisht 
duke lidhur një marrëveshje me një operator kolektiv, përveç nëse vendos të paguajë tarifën e 
përmendur në nenin 18, paragrafi (1), nënparagrafi 1 të këtij ligji. 

 
 
 

Neni 21 
Themelimi i një operatori kolektiv dhe të pavarur 

 
(1) Prodhuesi mund të përmbushë detyrimet e përgjegjësisë së zgjeruar duke lidhur një 

kontratë me vetëm një operator kolektiv për ndërmarrjen e detyrimeve për menaxhim të veçantë të 
mbeturinave, i cili ka licencë për operator kolektiv për menaxhim të veçantë të mbeturinave të 
lëshuar nga organi ekspert në përputhje me këtë ligj, si dhe rregulloren për rrjedhën eposaçme të 



mbeturinave. Prodhuesi është i detyruar të lidhë kontratën edhe kur ai është themeluesi i operatorit 
kolektiv. 

(2) Prodhuesi mund të përmbushë detyrimet e përgjegjësisë së zgjeruar, me fondet e tij, në 
mënyrë të pavarur vetëm nëse ka siguruar licencë për operator të pavarur për administrimin e 
rrjedhës së posaçme të mbeturinave (në tekstin e mëtejmë: operator i pavarur) i lëshuar nga organi 
ekspert në përputhje me këtë ligji, si dhe rregullat për rrjedhën e posaçme të mbeturinave. 

(3) Për të përmbushur detyrimet e përgjegjësisë së zgjeruar, prodhuesi në rastet sipas 
paragrafit (1) të këtij neni është i detyruar t'i paguajë operatorit kolektiv kompensimin për shërbimin 
e kryer në mënyrën dhe shumën e përcaktuar në kontrata për ndërmarrjen e detyrimeve të 
menaxhimit me një rrjedhë të veçantë të mbeturinave edhe në këtë ligj. 

(4) Operatori kolektiv ose i pavarur nuk mund të fillojë të kryejë ndonjë aktivitet të menaxhimit 
të një rrjedhe të veçantë mbeturinash pa marrë më parë lejen sipas paragrafit (1) ose paragrafi (2) 
të këtij neni. 

(5) Operatori i pavarur përkatësisht kolektiv, përveç lejes sipas paragrafit (1) d.m.th. Paragrafi 
(2) të këtij neni, nuk duhet të jetë mbajtës i një licence tjetër të menaxhimit të mbeturinave që del 
nga rregullorja për menaxhimin e mbeturinave. 

(6) Operatori kolektiv përkatësisht i pavarur, i cili ka licencë për trajtimin e mbeturinave nga 
pajisjet elektrike dhe elektronike, përkatësisht automjetet e përdorura, në të njëjtën kohë mund të 
jetë mbajtës i licencës për menaxhim të mbeturinave nga bateritë dhe akumulatorët. 

(7) Operatori kolektiv përkatësht i pavarur nuk mund të realizojë përmbushjen e detyrimeve për 
menaxhimin e rrjedhave të posaçme të mbeturinave për të cilat ai është përgjegjës, dhe ai është i 
detyruar t'ua besojë personave të tjerë juridikë që kanë licenca të vlefshme për menaxhimin e 
mbeturinave në përputhje me rregulloret për menaxhimin e mbeturinave. 

 (8) Marrëveshjet ndërmjet operatorit kolektiv përkatësisht të pavarur dhe personave juridikë 
për administrimin e mbeturinave sipas paragrafit (7) të këtij neni lidhen për të paktën një vit fiskal, 
në të cilin të drejtat dhe detyrimet reciproke, si dhe sasia dhe lloji i mbeturinave për të cilat trajtohet. 
 

 
Neni 22 

Kërkesa për marrjen e licencës për operatorin kolektiv, përkatësisht  të  pavarur 
 

(1) Operatori kolektiv merr lejen për menaxhim të një rrjedhe të posaçme mbeturinash në bazë 
të kërkesës për lëshimin e lejes e cila i parashtrohet organit ekspert. 

(2) Kërkesa sipas paragrafit (1) të këtij neni posaçërisht përmban: 
1) të dhëna për emrin dhe selinë e personit juridik kërkues – operatorit kolektiv përkatësisht 

operatorit të pavarur; 
2)  të dhëna për rrjedhën e posaçme të mbeturinave për të cilën kërkohet; 
3)  të dhëna për sistemin elektronik për përpunimin, shpërndarjen dhe menaxhimin e të 

dhënave në përputhje me detyrimet për menaxhim të rrjedhës së posaçme të mbeturinave dhe të 
dhëna për mënyrën e mirëmbajtjes së sistemit të përmendur në nenin 43 të këtij ligji dhe 

4)  të dhëna për sasinë totale të produkteve që janë vendosur në treg për vitin paraprak nga 
prodhuesit kontraktues, përkatësisht nga prodhuesi i pavarur.  

(3) Kërkesës së përmendur në paragrafin (1) të këtij neni, operatori kolektiv do t'i bashkëngjisë: 
1)  aktin për themelimin dhe statutin e operatorit kolektiv; 
2) vërtetim nga Regjistri Qendror i Republikës së Maqedonisë së Veriut për regjistrimin e 

personit juridik-kolektiv, përkatësisht operatorin e pavarur, si dhe konfirmimin e situatës aktuale; 
3)  konfirmim nga Zyra e të Ardhurave Publike se asnjë procedurë likuidimi ose falimentimi nuk 

është iniciuar për operatorin kolektiv, përkatësisht prodhuesit, themelues të operatorit kolektiv, 
përkatësisht operatorit të pavarur; 

4)  prova e garancisë financiare të siguruar në përputhje me nenin 28 të këtij ligji; 



5)  lista e prodhuesve me të cilët operatori kolektiv ka lidhur një marrëveshje që në emër të 
tyre dhe në llogari të tyre do të veprojë me rrjedhën e posaçme të mbeturinave (këtu e tutje: 
prodhuesit e kontraktuar), e cila përmban të dhëna për: emrin dhe vendin e prodhuesit, aktivitetin e 
prodhuesit, si dhe sasinë dhe llojin e produkteve që prodhuesit kontraktues i vendosin në tregun e 
Republikës së Maqedonisë së Veriut për vitin paraprak; 

6)  programin për realizimin e përgjegjësisë së zgjeruar të prodhuesit për rrjedhën të posaçme 
të mbeturinave, të përmendur në nenin 30 të këtij ligji; 

7)  një kopje të kontratës standarde për kushtet e përgjithshme të lidhura nga operatori kolektiv 
me prodhuesin e dakorduar; 

8)  deklarata nga menaxherët e themeluesve të operatorit kolektiv se ata janë prodhues në 
përputhje me dispozitat e këtij ligji, si dhe se ata nuk kryejnë veprimtari të menaxhimit të 
mbeturinave në mënyrë të pavarur, as nuk janë themelues ose bashkëthemelues të një tjetër 
subjekti juridik që kryen veprimtari të menaxhimit të mbeturinave, përveç nëse është në përputhje 
me nenin 21 paragrafi (6) të këtij ligji; 

9)  lista e personave juridikë që kanë licenca të menaxhimit të mbeturinave në përputhje me 
rregulloret e menaxhimit të mbeturinave, me të cilat operatori kolektiv ose i pavarur ka lidhur 
marrëveshje për kryerjen e detyrimeve të menaxhimit të mbeturinave, i cili detyrimisht përmban të 
dhëna për: emrin dhe selinë e personit juridik , numri i kontratës së lidhur me operatorin kolektiv 
ose të pavarur, lloji dhe numri i lejes për administrimin e mbeturinave në përputhje me rregulloret 
për menaxhimin e mbeturinave të personit juridik, përshkrimi i lëndës së kontratës me operatorin 
kolektiv ose të pavarur; si dhe të dhëna për kapacitetin total të secilit person juridik për mbledhjen, 
përpunimin dhe riciklimin e mbeturinave në përputhje me lejen për trajtimin e mbeturinave dhe 
kapacitetin e dakorduar me operatorin kolektiv ose të pavarur. 

10)  Dëshmi e përqindjes së pjesës së llogaritur të operatorit kolektiv përkatësisht 
operatorit të pavarur në sasinë totale të produkteve të lëshuara në treg për vitin paraprak, në 
përputhje me paragrafin (5) të këtij neni (nëse ai është një operator kolektiv). 

(4) Operatori kolektiv në momentin e paraqitjes së kërkesës është i detyruar të sigurojë kontrata 
me të cilat, bazuar në listën e prodhuesve sipas paragrafit (3) pika 5) të këtij neni, do të dëshmojë 
se ai ndërmerr detyrime për menaxhimin e rrjedhave të posaçme të mbeturinave me prodhuesit të 
cilët përfaqësojnë minimumi 10% të sasisë totale të produkteve të vendosura në treg në Republikën 
e Maqedonisë së Veriut nga e cila gjenerohet një rrjedhë e posaçme e mbeturinave.  

(5)  Të dhënat për sasinë e përgjithshme të produkteve të vendosura në treg në Republikën e 
Maqedonisë së Veriut për rrjedhat e posaçme të mbeturinave dhe llojet e tyre do të publikohen nga 
organi ekspert në përputhje me nenin 40 paragrafi (4) të këtij ligji, dhe llogaritet në përputhje me 
metodologjinë e nenit 13 paragrafi (3) të këtij ligji.  

(6) Përveç nëse rregullohet ndryshe nga rregulla ligjore për rrjedhën e posaçme të 
mbeturinave, forma, përmbajtja dhe formulari i kërkesës për lëshimin e lejes referuar në paragrafin 
(1) të këtij neni, mënyra e dorëzimit dhe dokumentacioni i nevojshëm bashkangjitur kërkesës duhet 
të përcaktohet nga Ministri. 

 (7) Bashkë me kërkesën mund të kërkohet dorëzimi i të dhënave ose dokumentacionit tjetër 
të përcaktuar nga rregullorja për rrjedhën e posaçme të mbeturinave.  

 
 

Neni 23 
Leje për menaxhimin e rrjedhës së posaçme të mbeturinave për operatorin kolektiv, 

përkatësisht operatorin e pavarur 
 

(1) Organi profesional brenda 30 ditëve nga plotësimi i kërkesës për lëshimin e lejes sipas nenit 
22 të këtij ligji, është i detyruar të marrë vendim për lëshimin e lejes për një operator kolektiv ose 
për një operator të pavarur (në tekstin e mëtejmë: Leja për rrjedhën e mbeturinave) që është, një 
vendim që refuzon kërkesën për lëshimin e lejes. 



(2) Operatori kolektiv përkatësisht i pavarur i cili, në përputhje me rregulloren për rrjedhën e 
posaçme të mbeturinave, mund të kryejë veprimtari administrimi për më shumë se një rrjedhë 
mbeturinash, është i detyruar të sigurojë leje të veçanta për secilën rrjedhë të mbeturinave, ndërsa 
plotëson kushtet për marrjen e lejes për rrjedhën e mbeturinave nuk mund të llogaritet në mënyrë 
kumulative, d.m.th. është i detyruar të plotësojë kushtet për secilën leje veç e veç. 

(3) Leja për qarkullimin e mbeturinave të përmendura në paragrafin (1) të këtij neni duhet të 
përmbajë të dhënat e mëposhtme: 

1) emri dhe selia e operatorit kolektiv - personit juridik, përkatësisht operatorit të pavarur; 
 
2) emrin e rrjedhës së posaçme të mbeturinave për të cilën është lëshuar leja; 
3) sasia totale e produkteve që janë vendosur në treg për vitin paraprak nga prodhuesit 

kontraktues, përkatësisht prodhuesi; dhe 
 
4) përqindja e pjesës së llogaritur të operatorit kolektiv përkatësisht operatorit të pavarur, në 

sasinë totale të produkteve të lëshuara në treg për vitin paraprak. 
(4) Licenca për operatorin kolektiv sipas paragrafit (1) të këtij neni duhet të përmbajë gjithashtu 

emrin dhe selinë e themeluesve të operatorit kolektiv, si dhe afatin deri në të cilin operatori kolektiv 
duhet të përmbushë kushtin sipas nenit 39 paragrafi (1) të këtij ligji nëse nuk është përmbushur.  

(5) Leja sipas paragrafit (1) të këtij neni mund të revokohet nga organi ekspert nëse dy raporte 
radhazi të referuara në nenin 33 të këtij ligji nuk miratohen. 

(6) Programi i përmendur në nenin 30 të këtij ligji për përgjegjësinë e zgjeruar të prodhuesit 
për rrjedhën e posaçme të mbeturinave për operatorin kolektiv përkatësisht operatorin e pavarur, i 
cili përgatitet çdo pesë vjet, duhet të paraqitet me kërkesën e përmendur në paragrafin (1) të këtij 
neni. 

(7) Forma dhe përmbajtja e formularit të lejes për rrjedhën e mbeturinave sipas paragrafit (1) 
të këtij neni, për secilin rrjedhë të veçantë të mbeturinave, si dhe mënyra e lëshimit përcaktohet nga 
Ministri. 

 
Neni 24 

Operatori kolektiv 
 

(1) Operatori kolektiv është një person juridik jofitimprurës, i themeluar nga të paktën dy 
prodhues, qëllimi i të cilit është të zbatojë aktivitete për menaxhimin e rrjedhës së veçantë të 
mbeturinave për të arritur përgjegjësi të zgjeruar të prodhuesve që janë anëtarë të tij. 

 
(2) Themelues të një operatori kolektiv mund të jenë vetëm prodhuesit që vendosin në treg 

produkte për të cilat operatori kolektiv ka licencë për të kryer detyrimet për administrimin e një 
rrjedhe të veçantë mbeturinash. 

(3) Detyrimet për menaxhimin e rrjedhës së veçantë të mbeturinave të prodhuesit kontraktues, 
operatori kolektiv ndërmerr në bazë të një kontrate të lidhur me prodhuesin kontraktues i cili pranon 
kushtet e përgjithshme të punës së operatorit kolektiv për një periudhë prej të paktën një viti fiskal.  

(4) Kontrata sipas paragrafit (3) të këtij neni përcakton edhe tarifën e paguar nga subjekti 
kontraktues për operatorin kolektiv në përputhje me nenin 21 paragrafi (3) të këtij ligji. 

(5) Fitimi i realizuar nga veprimi i tij, operatori kolektiv nuk do të shpërndahet si e ardhur e 
themeluesve të operatorit kolektiv, por është i detyruar ta përdorë atë ekskluzivisht për kryerjen e 
detyrimeve për menaxhim të veçantë të mbeturinave në përputhje me dispozitat e këtij ligji dhe 
rregulloret për rrjedhat e veçanta të mbeturinave. 

(6) Operatori kolektiv nuk duhet të garantojë ose të ndërmarrë detyrime për shlyerjen e borxhit 
ose përmbushjen e detyrimeve të një prodhuesi ose një pale të tretë. 

(7) Operatori kolektiv nuk mund të jetë pronar i mbeturinave me të cilat ai ka marrë përsipër të 
veprojë në emër dhe në llogari të prodhuesve kontraktues. 



(8) Operatori kolektiv pushon të kryejë veprimtarinë e tij nëse: 
1)  është marrë një vendim nga themeluesit për të ndërprerë punën e operatorit kolektiv dhe 

është bërë fshirja e tij nga Regjistri Qendror i Republikës së Maqedonisë së Veriut 
 
2)  ka ndodhur falimentimi ose likuidimi ose 
3)  licenca e tij është revokuar në përputhje me nenin 45 të këtij ligji. 
(9) Në rastet sipas paragrafit (8) të këtij neni, operatori kolektiv është i detyruar t'i paraqesë 

organit ekspert një kërkesë për fshirje nga regjistri, referuar nenit 44 të këtij ligji brenda 30 ditëve 
nga dita e marrjes së vendimit sipas paragrafit (8) pika 1) të këtij neni, përkatësisht nga dita e fillimit 
të procedurës së falimentimit, gjegjësisht likuidimit sipas paragrafit (8) pika 2) të këtij neni.  

 
(10) Në rastet e përmendura në paragrafin (8) pika 3) të këtij neni, organi ekspert është i 

detyruar të fshijë operatorin kolektiv nga regjistri i përmendur në nenin 44 të këtij ligji brenda 15 
ditëve nga data e hyrjes në fuqi të vendimi për revokimin e lejes për qarkullimin e mbeturinave.  

(11) Në rast të ndërprerjes së punës, prona e operatorit kolektiv që mbetet pas shlyerjes së të 
gjitha detyrimeve të prapambetura, është pronë e Republikës së Maqedonisë së Veriut. 
 

Neni 25 
Përgjegjësia dhe detyrimi për t'u kujdesur për prodhuesin për punën e Operatorit Kolektiv 

 
(1) Prodhuesit kontraktues, qofshin ata themelues apo vetëm anëtarë të operatorit kolektiv, 

janë të detyruar të ndjekin punën e operatorit kolektiv nëse vepron në përputhje me rregulloret 
ligjore pozitive, për t'u siguruar që operatori kolektiv përmbush detyrimet e tij në mënyrë të plotë në 
përputhje me këtë ligj dhe rregulloret për rrjedhat e veçanta të mbeturinave për të përmbushur 
përgjegjësinë e zgjeruar të prodhuesit, si dhe për të kërkuar raporte për punën e tij.  

(2) Në rast se prodhuesi kontraktues zbulon në mënyrë të pavarur ose nëpërmjet një zëri të 
prekur nga një palë e tretë, që operatori kolektiv nuk po përmbush detyrimet e tij, ai është i detyruar 
të informojë për gjetjet e tij me një shpjegim të organeve të menaxhimit të operatorit kolektiv për 
detyrimin të respektoj rregullat ligjore të informojë organin ekspert dhe organet e tjera përkatëse 
kompetente në rast se operatori kolektiv nuk flet pas njoftimit dhe nuk përmbush detyrimet sipas 
ligjit. 

(3) Mos përmbushja e detyrimeve të operatorit kolektiv për përgjegjësi të zgjeruar, si dhe 
pamundësia për ta përmbushur atë, nuk i liron prodhuesit kontraktues nga detyrimi për përgjegjësi 
të zgjeruar.  

(4) Në rast se operatori kolektiv nuk i ka përmbushur detyrimet e tij dhe për shkak të dëmit që 
ka ndodhur për prodhuesin kontraktues ose për një palë të tretë, ata mund të kërkojnë kompensim 
për dëmin e pësuar nga prona e operatorit kolektiv në përputhje me paragrafin (8) të këtij neni.  

(5) Në rast se prona nuk është e mjaftueshme për të përmbushur të gjitha detyrimet e operatorit 
kolektiv, prodhuesit kontraktues janë bashkërisht dhe veçmas përgjegjës me mjetet ose veprimet e 
tyre për të përmbushur detyrimet e operatorit kolektiv në proporcion me pjesën e tyre në 
kompenzimin e operatorit kolektiv sipas nenit 38 të këtij ligji për vitin e fundit për të cilin operatori 
kolektiv ka dorëzuar një raport vjetor në përputhje me nenin 36 të këtij ligji.  

(6) Në rastet e përmendura në paragrafin (5) të këtij neni, kur i referohemi një operatori kolektiv 
për të cilin është filluar procedura e falimentimit dhe likuidimit, detyrimet financiare fillimisht shlyhen 
nga prona e operatorit kolektiv, pas së cilës detyrimet e mbetura miren nga veprimtarët kontraktues 
në përputhje me paragrafin (8) të këtij neni.  

(7) Prodhuesi kontraktues, në përputhje me paragrafin (5) të këtij neni është gjithashtu 
përgjegjës për pagimin e sanksioneve për operatorin kolektiv që vendosen në një shumë monetare, 
dhe të cilat nuk mund të shlyhen në përputhje me paragrafin (6) të këtij neni.  

(8) Procedura për shlyerjen e detyrimeve të operatorit kolektiv nga prodhuesit kontraktues 
kryhet në përputhje me rregulloret e përgjithshme për kompensimin e dëmeve dhe detyrimeve.  



Neni 26 
Operatori i pavarur 

 
(1) Operatori i pavarur në mënyrë të pavarur, me fondet e tij nëpërmjet krijimit të një personi 

juridik të veçantë jofitimprurës, merr përsipër detyrimet që rrjedhin nga ky ligj dhe ligjet për rrjedhat 
e posaçme të mbeturinave bazuar në lejen e rrjedhës së mbeturinave të lëshuar nga organi ekspert 
në përputhje me nenin 22 të këtij ligji. 

(2) Operatori i pavarur nuk duhet të ketë si themelues një prodhues tjetër dhe as nuk mund të 
marrë përsipër detyrime për administrimin e mbeturinave nga një prodhues tjetër për një rrjedhë 
tjetër të mbeturinave nga ajo e përcaktuar në lejen e tij të rrjedhës së mbeturinave.  

(3) Shërbimet e operatorit të pavarur nuk mund të përdoren nga asnjë prodhues tjetër për të 
përmbushur përgjegjësinë e zgjeruar të prodhuesit. 
 

(4) Operatori i pavarur nuk duhet të shpërndajë ndonjë fitim të realizuar nga trajtimi me 
rrjedhëne posaçme të mbeturinave si të ardhura të tij, pra të ardhura për prodhuesin themelues, 
dhe është i detyruar ta përdorë atë ekskluzivisht për ekzekutimin më efikas të detyrimeve për 
menaxhimin e rrjedhës së veçantë të mbeturinave në përputhje me dispozitat e këtij ligji, rregulloret 
për rrjedhat e posaçme të mbeturinave dhe rregulloret për menaxhimin e mbeturinave. 

(5) Operatori i pavarur nuk duhet të kryejë veprime që synojnë zvogëlimin e të ardhurave nga 
trajtimi i mbeturinave me qëllim të arritjes së përfitimeve të tjera anësore që nuk vijnë nga trajtimi i 
mbeturinave ose synon të fitojë një avantazh, për vete ose për prodhuesin i cili e themeloi atë., gjë 
që mund të shtrembërojë konkurrencën e tregut.  

(6) Operatori i pavarur pushon së ushtruari aktivitetin e tij nëse: 
1) themeluesi i tij pushon së qeni prodhues dhe paraqet kërkesë për fshirje nga Regjistri i 

referuar në nenin 14 të këtij ligji në përputhje me rregulloren e veçantë për rrjedhën e mbeturinave; 
2) themeluesi i tij ka marrë vendim për ndërprerjen e punës së operatorit të pavarur dhe fshirjen 

e tij nga Regjistri Qendror i Republikës së Maqedonisë së Veriut; 
3) ka ndodhur falimentimi ose likuidimi i themeluesit dhe 
4) licenca e tij është revokuar në përputhje me nenin 45 të këtij ligji. 
(7) Në rastet sipas paragrafit (6) të këtij neni, operatori i pavarur është i detyruar të paraqesë 

kërkesë tek organi ekspert për fshirjen nga Regjistri sipas nenit 43 të këtij ligji brenda 30 ditëve nga 
dita kur kanë ndodhur ngjarjet sipas paragrafit (6) pikat 1) dhe 2) të këtij neni, d.m.th. dita e fillimit 
të procedurës së falimentimit, respektivisht likuidimit sipas paragrafit (6) pika 3) të këtij neni.  

(8) Në rastet e përmendura në paragrafin (6) pika 4), organi ekspert është i detyruar të fshijë 
operatorin e pavarur nga regjistri i përmendur në nenin 44 të këtij ligji brenda 15 ditëve nga data e 
hyrjes në fuqi të vendimit për revokimin e lejes për qarkullimin e mbeturinave.  

(9) Në rast të përfundimit të punës, prona e operatorit të pavarur që mbetet pas shlyerjes së të 
gjitha detyrimeve të prapambetura, është pronë e Republikës së Maqedonisë Veriore. 

 
 
 
 

Neni 27 
Përgjegjësia dhe detyrimi për prodhuesin i cili është themeluesi i operatorit të pavarur 

 
(1) Prodhuesi i cili është themelues i operatorit të pavarur është i detyruar të ndjekë punën, 

d.m.th. nëse vepron në përputhje me rregulloret ligjore pozitive, nëse kujdeset për përmbushjen e 
plotë të detyrimeve të prodhuesit për përgjegjësi të zgjeruar në përputhje me këtë ligj dhe rregulloret 
për rrjedhat e posaçme të mbeturinave, si dhe për të kërkuar raporte për punën e tij.  

(2) Në rast se prodhuesi përcakton në mënyrë të pavarur ose nëpërmjet një zëri të shprehur 
nga një palë e tretë, që operatori i pavarur nuk zbaton detyrimet, ai është i detyruar të informojë 



operatorin e pavarur për gjetjet e tij me një shpjegim, si dhe të informojë organin ekspert dhe organet 
e tjera kompetente në rast se operatori i pavarur nuk do të deklarohet mbi njoftimin dhe nuk do të 
përmbushë detyrimet sipas ligjit.  

(3) Mos përmbushja e detyrimeve të operatorit të pavarur për përgjegjësi të zgjeruar, si dhe 
pamundësia për t’i përmbushur ato, nuk e liron prodhuesin nga detyrimi për përgjegjësi të zgjeruar. 

(4) Në rast se operatori i pavarur nuk i ka përmbushur detyrimet e tij dhe për shkak të dëmit që 
ka ndodhur për prodhuesin ose për një palë të tretë, ai mund të kërkojë kompensim për dëmin e 
pësuar nga prona e operatorit të pavarur në përputhje me paragrafin (6) të këtij neni.  

(5) Në rast se prona nuk është e mjaftueshme për të përmbushur të gjitha detyrimet e operatorit 
të pavarur, prodhuesi është përgjegjës me mjetet ose veprimet e tij për të përmbushur detyrimet e 
operatorit të pavarur. 

(6) Në rastet e përmendura në paragrafin (5) të këtij neni, kur i referohet një operatori të pavarur 
për të cilin është filluar procedura e falimentimit dhe likuidimit, detyrimet financiare së pari zgjidhen 
nga prona e operatorit të pavarur, pas të cilave detyrimet e mbetura merren përsipër nga prodhuesi 
në përputhje me paragrafin (8) të këtij neni.  

(7) Prodhuesi, në përputhje me paragrafin (5) të këtij neni është gjithashtu përgjegjës për 
pagimin e sanksioneve për operatorin e pavarur të cilat janë shprehura në shumën monetare, dhe 
të cilat nuk mund të shlyhen në përputhje me paragrafin (5) të këtij neni. 

(8) Procedura për shlyerjen e detyrimeve të operatorit të pavarur nga prodhuesi kryhet në 
përputhje me rregulloret e përgjithshme për kompensimin e dëmeve dhe detyrimeve. 

 
 

Neni 28 
Detyrimi për të siguruar një garanci financiare 

 
(1) Përveç nëse specifikohet ndryshe në rregulloren për rrjedhat e posaçme të mbeturinave, 

operatori kolektiv, përkatësisht i pavarur është i detyruar të sigurojë një garanci financiare për të 
garantuar përmbushjen e pjesës së tij në arritjen e qëllimeve kombëtare të përcaktuara nga 
rregulloret për rrjedhat e posaçme të mbeturinave. 

(2) Një garanci financiare do të lëshohet për përfitimin e organit të mjedisit dhe mund të jetë: 
1) garanci bankare, depozitë bankare ose lloj tjetër i produktit bankar, ose 
2) fondet e depozituara në një llogari depozite në një bankë ose institucion krediti. 
(3) Shuma e garancisë financiare për operatorin kolektiv llogaritet në shumën prej 3% të të 

ardhurave të planifikuara në Programin e përmendur në Nenin 30 të këtij ligji për vitin e parë të 
funksionimit, d.m.th. nga të ardhurat e realizuara nga viti për të cilin paraqitet Raporti Vjetor në 
pajtim me nenin 36 të këtij ligji.  

(4) Shuma e garancisë financiare për operatorin e pavarur llogaritet në shumën prej 5% të 
shumës së planifikuar për mbulimin e kostove për administrimin e rrjedhës së veçantë të 
mbeturinave për vitin e parë të funksionimit të operatorit të pavarur të përcaktuar në Programin e 
referuar në nenin 30 të këtij ligji, përkatësisht nga shuma totale e fondeve nga rregullorja për 
rrjedhën e posaçme të mbeturinave që prodhuesi ka investuar për vitin për të cilin paraqitet raporti 
vjetor në përputhje me nenin 36 të këtij ligji. 

(5) Garancia financiare llogaritet për një vit fiskal dhe e njëjta për vitin pasardhës i paraqitet 
organit ekspert bashkë me raportin vjetor sipas nenit 36 të këtij ligji deri më 31 mars për vitin 
paraprak. 

(6) Një garanci financiare do të sigurohet me vlefshmëri nga 30 qershori i vitit aktual deri në 30 
qershor të vitit pasues. 

 
(7) Operatori kolektiv ose i pavarur mund të disponojë me garancinë financiare pasi organi 

ekspert e aprovon raportin vjetor në pajtim me nenin 36 të këtij ligji. 



(8) Organi profesional është i detyruar të marrë vendim për aktivizimin dhe realizimin e 
garancisë financiare nëse operatori kolektiv përkatësisht i pavarur për të paktën 5% ose më shumë 
nuk i përmbush qëllimet kombëtare të përcaktuara në rregulloret për rrjedhat e posaçme  të 
mbeturinave. 

(9) Garancia financiare ngarkohet në shumë të trefishtë nga përqindja e mospërmbushjes së 
qëllimeve kombëtare, d.m.th. garancia financiare paguhet e plotë kur qëllimet kombëtare nuk janë 
përmbushur me 30% ose më shumë. 

(10) Mjetet nga garancia financiare janë të ardhura të organit për mjedisin dhe paguhen në një 
llogari të duhur të veçantë pagese, të përdorur për realizimin e programit sipas nenit 48 të këtij ligji.  
 
 
V. PËRMBUSHJA E DETYRIMEVE PËR PUNËN E OPERATORIT KOLEKTIV DHE TË 
PAVARUR 

 
Neni 29 

Rregullat për menaxhimin e rrjedhave të posaçme të mbeturinave për operatorin kolektiv 
dhe të pavarur 

 
(1) Operatori kolektiv dhe i pavarur është i detyruar të besojë mbledhjen dhe transportimin e 

produkteve të grumbulluara të mbeturinave dhe rrjedhave të posaçme të mbeturinave, nga qendrat 
e grumbullimit ose infrastruktura tjetër në komunë, komuna në qytetin e Shkupit dhe Qyteti i Shkupit, 
si dhe nga vendet e tjera, vetëm tek një person juridik i cili ka një leje të vlefshme për transportin e 
mbeturinave të lëshuar në përputhje me rregulloret e menaxhimit të mbeturinave, me të cilat ata 
kanë lidhur një kontratë për transportin e mbeturinave. 

(2) Operatori kolektiv dhe i pavarur është i detyruar t'i sigurojë personit juridik që kryen 
transportin e përmendur në paragrafin (1) të këtij neni, ose të mbledhë dhe të ruajë produktet e 
mbeturinave të sekuestruara dhe rrjedhat  e veçanta të mbeturinave ekskluzivisht një personi juridik 
që mbledh dhe ruan mbeturinat dhe ka licencë për ruajtjen e mbeturinave në përputhje me Ligjin e 
Menaxhimit të Mbeturinave ose të një personi juridik ose fizik që ka licencë për përpunimin dhe 
riciklimin e mbeturinave me të cilat operatori kolektiv ose i pavarur ka një marrëveshje për 
mbledhjen dhe magazinimin, përkatësisht përpunimin dhe riciklimit. 

(3) Subjekti juridik që kryen mbledhjen dhe magazinimin ose transportin e përmendur në 
paragrafin (2) të këtij neni, mund t'i japë mbeturinat për përpunim ose riciklim në vend ekskluzivisht 
një personi juridik që ka një leje për përpunimin ose riciklimin e mbeturinave të lëshuar në përputhje 
me Ligjin e Menaxhimit të Mbeturinave dhe i cili ka lidhur një marrëveshje me operatorin kolektiv 
ose të pavarur për përpunimin dhe riciklimin.  

(4) Subjekti juridik që kryen grumbullimin dhe magazinimin ose transportin e përmendur në 
paragrafin (2) të këtij neni, mund t'ia japë mbeturinat një personi tjetër juridik që kryen mbledhjen 
dhe magazinimin e mbeturinave që ka leje magazinimi në përputhje me Ligjin e Menaxhimit të 
Mbeturinave kur është i detyruar të deklarojë sasinë e mbeturinave që është regjistruar se i përket 
një operatori të veçantë kolektiv ose të pavarur dhe është i detyruar të informojë operatorin kolektiv 
ose të pavarur, si dhe të paraqesë formularët e transportit dhe identifikimit në përputhje me Ligji i 
Menaxhimit të Mbeturinave.  

(5) Subjekti juridik sipas paragrafit (4) të këtij neni që ka marrë mbeturina nga një person tjetër 
juridik që kryen mbledhjen dhe magazinimin nuk duhet, sasin për të cilën është raportuar se është 
regjistruar te një operator kolektiv ose i pavarur, të regjistrohet si një sasi e re te operatori i njëjtë 
apo operatori kolektiv ose i pavarur tjetër.  

(6) Në rast se subjekti që kryen mbledhjen dhe magazinimin e produkteve të mbeturinave sipas 
paragrafëve (2) dhe (4) të këtij neni, synon të përpunojë ose riciklojë në mënyrë të pavarur ose t'ia 
japë atë një pale të tretë për përpunim ose riciklim që do të bëhet me eksport jashtë vendit, është i 
detyruar të informojë operatorin kolektiv ose të pavarur, si dhe të paraqesë të dhëna për sasinë e 



mbeturinave që eksportohen së bashku me format e transportit dhe identifikimit në përputhje me 
Ligjin e Menaxhimit të Mbeturinave.  

(7) Në rastet e përmendura në paragrafët (1), (2), (3), (4) dhe (6) të këtij neni, personat juridikë 
që kryejnë transportimin, grumbullimin dhe magazinimin e mbeturinave janë të detyruar të bëjnë një 
kopje të formullarëve të transportit dhe identifikimit të lëshuar në përputhje me Ligjin e Menaxhimit 
të Mbeturinave që do t'i dorëzohet operatorit kolektiv ose të pavarur për secilin transferim të 
mbeturinave.  

(8) Në rast se subjektet sipas paragrafëve (4) dhe (6) të këtij neni, trajtojnë me mbeturina që 
vijnë nga disa administrues të pavarur përkatësisht kolektivë, ata janë të detyruar veçmas të 
regjistrojnë dhe dallojnë sasinë e mbeturinave që vijnë nga secili operator kolektiv, përkatësisht i 
pavarur si dhe për të parandaluar regjistrimin e dyfishtë të së njëjtës sasi mbeturinash.  

(9) Në rast se personat juridikë që mbledhin dhe ruajnë mbeturinat kanë mbeturina që nuk janë 
mbledhur nga sistemet e një operatori kolektiv ose të pavarur, mund, në përputhje me kushtet e 
përcaktuara në marrëveshje me operatorin kolektiv ose të pavarur, me ose pa kompensim, një sasi 
të mbeturinave ta regjistroj si mbeturin që hyn në sasitë e mbeturinave të trajtuar nga një operator 
i veçantë kolektiv ose i pavarur.  

(10) Personat juridikë që kryejnë grumbullimin dhe magazinimin e mbeturinave janë të 
detyruar, në përputhje me rregulloret e menaxhimit të mbeturinave, të mbajnë regjistra të sasisë së 
mbeturinave që vijnë nga sistemet e veçanta të menaxhimit të mbeturinave që i përkasin secilit 
operator kolektiv ose të pavarur veç e veç, si dhe për sasitë. e mbeturinave që ata regjistrojnë në 
përputhje me paragrafin (9) të këtij neni në sasitë e një operatori kolektiv ose të pavarur. 

(11) Personat juridikë që mbledhin dhe ruajnë mbeturinat në çdo kohë janë të detyruar të kenë 
dëshmi dhe të dhëna për origjinën dhe sasitë e rrjedhave të mbeturinave me të cilat merren dhe 
nuk duhet të lejojnë që të regjistrohet e njëjta sasi e mbeturinave nga më shumë se një operator 
kolektiv ose i pavarur. 

(12) Në bazë të regjistrave të përmendur në paragrafin (10) të këtij neni, personat juridikë të 
përmendur në paragrafin (2) të këtij neni duhet të paraqesin një raport për sasinë dhe llojin e 
rrjedhës së mbeturinave te secili operator kolektiv ose i pavarur jo më vonë se më 31 janar i vitit 
aktual kush ka vepruar dhe të cilin e kanë regjistruar si sasi për një operator të veçantë kolektiv ose 
të pavarur.  

(13) Operatori kolektiv ose i pavarur është i detyruar të zgjedhë personin juridik ose fizik me të 
cilin ka lidhur një marrëveshje për mbledhjen, transportimin, magazinimin, riciklimin dhe përpunimin 
e mbeturinave sipas paragrafëve (2), (4) dhe (6) të këtij neni në në një mënyrë transparente, duke 
respektuar rregullat e konkurrencës dhe mbrojtjen e tregut. Mënyrën dhe procedurën e zgjedhjeve, 
operatori kolektiv ose i pavarur është i detyruar të publikojë në faqen e tij të internetit. 

 
Neni 30 

Programi i përgjegjësisë së zgjeruar i prodhuesit për një rrjedhë të posaçme mbeturinash 
 

(1) Për të arritur qëllimet kombëtare të përcaktuara në rregulloret për rrjedhat e posaçme të 
mbeturinave, operatori kolektiv, i pavarur, do të përgatisë një program për realizimin e përgjegjësisë 
së zgjeruar të prodhuesit për rrjedhën e veçantë të mbeturinave (këtu e tutje: Programi i 
Përgjegjësisë së Zgjeruar). 

(2) Programi i përgjegjësisë së zgjeruar i dorëzohet organit të ekspertit për aprovimin e 
kërkesës për marrjen e lejes sipas nenit 22 të këtij ligji. 

(3) Programi i përgjegjësisë së zgjeruar miratohet për një periudhë pesë vjeçare dhe përmban 
veçanërisht: 

- përshkrimin dhe vlerësimin e situatës aktuale në menaxhimin e rrjedhës së mbeturinave të 
vepruar nga operatori kolektiv ose i pavarur; 

- përshkrimin e subjekteve që trajtojnë rrjedhën e mbeturinave dhe llojin e mbeturinave dhe 
sasitë që do të trajtohen nga operatori kolektiv ose i pavarur; 



- plani për informimin dhe ndërgjegjësimin e publikut për ndikimin e mbeturinave në mjedis dhe 
shëndetin e njeriut, si dhe për përfshirjen e publikut në menaxhimin e rrjedhave të posaçme të 
mbeturinave; 

- të ardhurat e planifikuara të operatorit kolektiv në nivelin vjetor për vitin e parë të operimit dhe 
trendi i pritshëm i zhvillimit për pesë vitet e ardhshme, d.m.th. shuma e planifikuar e operatorit të 
pavarur për të mbuluar kostot e menaxhimit të rrjedhës së posaçme të mbeturinave në vit për vitin 
e parë të funksionimit dhe për trendin e pritur të zhvillimit për pesë vitet e ardhshme; 

-  parashikimet e ardhshme dhe trendi i zhvillimit të operatorit kolektiv ose të pavarur; 
- masat për parandalimin e gjenerimit të mbeturinave dhe masat për të inkurajuar mbledhjen, 

klasifikimin, ripërdorimin, përpunimin, riciklimin dhe format e tjera të rikuperimit, përpunimit dhe 
asgjësimit të rrjedhës dhe llojit të mbeturinave; 

-  masat për përmirësimin e situatës së tregut për rikuperimin, përpunimin dhe riciklimin e 
mbeturinave, masat ekonomike, masat për edukimin dhe kryerjen e një fushate për rritjen e 
ndërgjegjësimit të publikut për menaxhimin e mbeturinave, rishikimin e legjislacionit për menaxhimin 
e mbeturinave dhe masat për përmirësimin e tij; 

-  udhëzime për zhvillimin e ardhshëm të menaxhimit të rrjedhave të mbeturinave; 
- objektivat e sasive për rrjedhën e posaçme të mbeturinave, si dhe për llojin e mbeturinave 

që planifikohen të grumbullohen, përpunohen dhe riciklohen në periudhën e vlefshmërisë së lejes; 
- qëllimet e sasive të mbeturinave që planifikon të ripërdorë; 
- pjesa e planifikuar e Operatorit Kolektiv ose të pavarur në sasinë totale të produkteve të 

lëshuara në treg dhe trendi i planifikuar i zhvillimit, duke përfshirë pjesën e planifikuar në arritjen e 
objektivave kombëtarë të përcaktuara në rregulloret për rrjedhat e posaçme të mbeturinave, dhe 

- çështje të tjera që janë të rëndësishme për menaxhimin e rrjedhës dhe llojit të mbeturinave. 
(4) Programi për përgjegjësi të zgjatur mund të parashikojë gjëra të tjera që përcaktohen në 

rregulloret për rrjedhat e veçanta të mbeturinave. 
(5) Dy muaj para skadimit të afatit për të cilin është miratuar programi sipas paragrafit (3) të 

këtij neni, operatori kolektiv, përkatësisht i pavarur do të paraqesë një program të ri të përgjegjësisë 
së zgjeruar tek organi profesional i miratimit. 

 
Neni 31 

Arritja e qëllimeve kombëtare të menaxhimit të mbeturinave nga operatori kolektiv dhe i 
pavarur 

 
(1)  Operatori kolektiv ose i pavarur duhet të arrijë si minimum, objektivat kombëtarë për 

mbledhjen, përpunimin dhe riciklimin për secilën rrjedhë të posaçme dhe llojin e mbeturinave të 
përcaktuara në rregulloret për rrjedhat e posaçme të mbeturinave në proporcion me pjesën e tij në 
sasinë totale të produkteve. të lëshuar në tregun e Republikës së Maqedonisë së Veriut në vitin në 
fjalë. 

(2) Operatori kolektiv përkatësisht i pavarur nuk duhet të transferojë përgjegjësinë për arritjen 
e qëllimeve kombëtare të përmendura në paragrafin (1) të këtij neni te palët e treta.  

(3)  Operatori kolektiv, bazuar në raportet mujore të paraqitura nga prodhuesit kontraktues dhe 
regjistrat e tij, i paraqet organit ekspert një raport tremujor për produktet e lëshuara në tregun e 
Republikës së Maqedonisë së Veriut nga prodhuesit kontraktues, në përputhje me rrjedhat e 
posçme të mbeturinave dhe lloji i mbeturinave deri në ditën e 30-të në muajin që pason përfundimin 
e çdo tremujori. 

(4) Operatori kolektiv ose i pavarur i paraqet një raport vjetor për punën e tij për vitin paraprak 
organit ekspert jo më vonë se 31 mars të vitit aktual, në përputhje me nenin 36 të këtij ligji, i cili, 
ndër të tjera, përcakton të dhënat për sasitë e mbeturinave. të cilat kanë vepruar dhe shkallën e 
arritjes së qëllimeve kombëtare të përcaktuara në rrjedhat e posaçme të mbeturinave.  

(5)  Organi ekspert në bazë të raportit vjetor të paraqitur do të përcaktojë nëse Operatori 
Kolektiv ose i pavarur i ka përmbushur objektivat kombëtar për menaxhimin e rrjedhës së duhur të 



mbeturinave në proporcion me pjesën e tij të produkteve të lëshuara në tregun e Republikës së 
Maqedonis së Veriut.  

(6) Nëse operatori i pavarur nuk arrin të përmbushë synimet kombëtare për menaxhimin e 
rrjedhave të posaçme të mbeturinave të përcaktuara në rregulloret për rrrjedhat e posaçme të 
mbeturinave me 5% proporcionale me pjesën e tij ose më pak, operatori i pavarur është i detyruar 
në sasi të dyfishtë, për dallim asaj që ishte e nevojshme për të arritur qëllimin, për të paguar tarifën 
e menaxhimit të mbeturinave të përcaktuara në ligjet për rrjedhat e veçanta të mbeturinave. 

(7) Nëse operatori kolektiv nuk i përmbush objektivat kombëtarë për menaxhimin e rrjedhave 
të posaçme të mbeturinave të përcaktuara në rregulloret për rrjedhat e posaçme të mbeturinave me 
5% proporcionale me pjesën e tij ose më pak, operatori kolektiv është i detyruar në sasi të dyfishtë, 
diferenca që ishte e nevojshme për të arritur objektivat, për të paguar tarifën që prodhuesit 
kontraktues duhet të paguajnë për produktet e vendosura në treg. Kur operatori kolektiv ka një çmim 
tjetër për kompensimin për të njëjtin produkt, në përputhje me nenin 39 paragrafi (4) të këtij ligji, 
çmimi më i lartë përcaktohet si bazë për llogaritjen e kompensimit nga ky paragraf. 

(8) Shuma e dëmshpërblimit që duhet të paguhet nga operatori kolektiv ose i pavarur në rastet 
e referuara në paragrafët (6) dhe (7) të këtij neni për organin ekspert llogaritet për secilin lloj të 
veçantë të mbeturinave që i përket rrjedhës së posaçme të mbeturinave edhe atë në mënyrën si në 
vijim:  

N = 2 x A x B x (C/D) denarë 
Кu: 
N - Shuma e tarifës për menaxhimin e një rrjedhe të posaçme mbeturinash që paguhet në 

përputhje me paragrafin (6) ose paragrafin (7) të këtij neni; 
A - njësia e mbeturinave (pesha ose numri) e përcaktuar për secilin lloj të veçantë të 

mbeturinave që i përkasin të njëjtës rrjedhë të posaçme të mbeturinave që përcaktohet në 
rregulloren për atë rrjedhë të posaçme të mbeturinave; 

B - shuma e dëmshpërblimit të përcaktuar për secilin lloj të veçantë të mbeturinave që i 
përkasin të njëjtës rrjedhë të posaçme të mbeturinave që përcaktohet në rregulloren për rrjedhën e 
posaçme të mbeturinave për operatorin e pavarur, d.m.th. në përputhje me paragrafin (7) të këtij 
neni që përcaktohet në listën e çmimeve të operatorit kolektiv për atë rrjedhë të veçantë të 
mbeturinave; 

C - përqindja për të cilën operatori kolektiv ose i pavarur nuk i ka përmbushur kërkesat me 
pjesën e tij të tregut në vitin e dhënë dhe 

D - përqindja e qëllimit të arritur për menaxhimin e rrjedhës së posaçme të mbeturinave nga 
operatori kolektiv d.m.th. i pavarur në vitin e caktuar. 

 (9) Organi ekspert merr vendim për tarifën e llogaritur sipas paragrafit (8) të këtij neni. 
(10) Nëse operatori kolektiv ose i pavarur në dy vjet rresht nuk i arrin qëllimet kombëtare të 

përcaktuara në rregulloret për rrjedhat e posaçme të mbeturinave me më shumë se 5% 
proporcionale me pjesën e tij të produkteve të lëshuara në tregun e Republikës së Maqedonisë së 
Veriut, organi i ekspertit fillon procedurën, mbi vendimin për revokimin e licencës në pajtim me nenin 
45 të këtij ligji. 

(11) Kundër vendimit të përmendur në paragrafët (9) dhe (10) të këtij neni, operatori kolektiv, 
përkatësisht i pavarur ka të drejtë të paraqesë ankesë në përputhje me rregulloret për procedurën 
e përgjithshme administrative. 

(12) Përveç nëse rregullohet ndryshe nga rregullorja për rrjedhën e veçantë të mbeturinave, 
forma dhe përmbajtja e raportit tremujor të përmendur në paragrafin (3) të këtij neni, si dhe forma 
dhe përmbajtja e raportit vjetor për përmbushjen e objektivave vjetorë referuar në paragrafin (4) të 
këtij neni, përcaktohet nga Ministri.  
 

 
 
 



Neni 32 
Pagesa e kompensimit të llogaritur për mospërmbushjen e qëllimeve kombëtare 

 
Tarifa e llogaritur sipas nenit 31 paragrafi (8) të këtij ligji është e ardhur nga organi mjedisor i 

cili paguhet në një llogari të veçantë pagese dhe përdoret për realizimin e Programit sipas nenit 47 
të këtij ligji.  

 
Neni 33 

Llogaritja e pjesës së Operatorit Kolektiv dhe të pavarur 
 

(1) Pjesa e secilit operator kolektiv ose të pavarur në sasinë totale të produkteve të lëshuara 
në treg në Republikën e Maqedonisë së Veriut llogaritet si përqindje e sasisë totale të mbeturinave 
që i përket një rrjedhe të veçantë të mbeturinave të krijuara nga produktet e lëshuara në treg nga 
prodhuesit kontraktues, përkatësisht prodhuesi i pavarur. 

(2) Pjesëmarrja në përmbushjen e qëllimeve kombëtare për secilin operator kolektiv ose të 
pavarur llogaritet si përqindje e sasive të realizuara të rrjedhës së posaçme të grumbulluar, 
ripërdorur, përpunuar dhe ricikluar të mbeturinave nga operatori kolektiv ose i pavarur në lidhje me 
sasitë totale të realizuara të mbledhura, ripërdorura, ripërpunuara dhe ricikluara të së njëjtës rrjedhë 
të posaçme mbeturinash. 

(3) Operatori kolektiv është i detyruar të informojë prodhuesit kontraktues në lidhje me arritjen 
e qëllimeve kombëtare të menaxhimit të mbeturinave, si dhe aktivitetet e ndërmarra dhe të 
realizuara gjatë vitit paraardhës.  

 
 

Neni 34 
Informimi i operatorit të pavar 

 
Prodhuesi i cili është një operator i pavarur është i detyruar t'i paraqesë organit ekspert një 

raport tremujor mbi sasinë e produkteve dhe sasinë dhe llojin e mbeturinave nga rrjedha e veçantë 
e mbeturinave të lëshuar në treg në Republikën e Maqedonisë së Veriut deri në ditën e 30-të të 
muajit pas përfundimit të çdo tremujori paraardhës. 

 
Neni 35 

Marrëveshjet vullnetare 
 

(1) Operatët  kolektivë së bashku me ministrinë ose qeverinë, si dhe organizatat që 
përfaqësojnë interesat e operatorëve ekonomikë që merren me mbeturinat, mund të lidhin një 
marrëveshje vullnetare për të arritur qëllime më të larta se sa synimet e përcaktuara kombëtare për 
grumbullimin, ripërdorimin dhe  riciklimin e rrjedhave të posaçme të mbeturinave  në rregullore për 
rrjedhat speciale të mbeturinave, si dhe për të futur disa sisteme të caktuara të menaxhimit, të cilat 
do të rendisin detyrimet specifike të secilës palë kontraktuese, qëllimet që duhen arritur dhe në cilat 
afate kohore, si dhe mënyrën e monitorimit të përmbushjes së kontratës.  

(2)  Marrëveshja sipas paragrafit (1) të këtij neni rregullon detyrimisht çështjet vijuese  
1) periudhën e vlefshme, 
2) qëllimet dhe afati, mënyrën e financimit dhe monitorimin e realizimit të qëllimeve; 
3) mënyrën e përgatitjes dhe publikimit të raporteve për realizimin e kontratës;  
4) detyrimet dhe të drejtat e palëve kontraktuese; 
5) masat dhe mënyra e ndërmarrjes së masave dhe gjobave që mund të shqiptohen në rast të 

mos përmbushjes së detyrimeve të parashikuara në kontratë, dhe  
6) kushtet dhe mënyra e përfundimit të detyrimeve dhe mënyra e kompensimit të humbjeve. 



(3) Marrëveshja sipas paragrafit (1) të këtij neni do të botohet në "Gazetën Zyrtare të 
Republikës së Maqedonisë së Veriut". 

(4) Marrëveshja sipas paragrafit (1) të këtij neni, si dhe mënyra dhe rezultatet e zbatimit të saj 
janë në dispozicion të publikut.  

 
 

Neni 36 
Raporti vjetor 

 
(1) Operatori kolektiv është i detyruar të mbajë evidencë për punën e tij dhe të paraqesë një 

raport vjetor në përputhje me këtë ligj, si dhe në përputhje me rregulloren për rrjedhën e veçantë të 
mbeturinave, organit ekspert, i cili në veçanti përmban: 

1)  listën e azhurnuar e prodhuesve të kontraktuar; 
2)  listën e personave juridikë kontraktues për menaxhimin e mbeturinave me të cilat ka lidhur 

një marrëveshje për të përmbushur detyrimin e saj për menaxhimin e një rrjedhe të veçantë të 
mbeturinave;  

3)  shumën totale të tarifës së ngarkuar për menaxhimin e rrjedhës së posaçme të mbeturinave 
nga prodhuesit kontraktues; 

4)  të dhëna për tarifën e papaguar për menaxhimin e rrjedhës së mbeturinave nga prodhuesit 
e kontraktuar, me emrin dhe selinë e atyre prodhuesve kontraktues; 

5)  llojin e produkteve për të cilat vepron operatori kolektiv dhe për rrjedhën e veçantë të 
mbeturinave;  

6)  Përmbledhja edhe sipas llojit të kufizuar të sasisë së produkteve të lëshuara në treg; 
7)  të dhëna për përmbushjen e qëllimeve vjetore kombëtare për menaxhimin e rrjedhave të 

posaçme të mbeturinave të përcaktuara në rregulloret për rrjedhat e posaçme të mbeturinave; 
8)  sasinë dhe llojin e mbeturinave të posaçme dhe rrjedhës së posaçme të mbeturinave që 

ripërdoren, përpunohen, riciklohen ose përpunohen ndryshe; 
9)  raport mbi operacionet financiare dhe mënyrën e përdorimit të tarifës së paguar nga 

prodhuesit kontraktues; 
10) raport mbi aktivitetet e zbatuara për informimin e publikut dhe ngritjen e vetëdijes publike; 
11) infrastrukturë e krijuar për mbledhjen e produkteve të mbeturinave dhe rrjedhën e veçantë 

të mbeturinave, të diferencuar sipas llojit dhe shpërndarjes sipas komunave, përkatësisht Qytetiin 
e  Shkupit, dhe  

12) çështje të tjera të përcaktuara në rregulloren për rrjedhën e veçantë të mbeturinave.  
(2) Operatori i pavarur është i detyruar të paraqesë një raport vjetor për punën e tij tek organi 

ekspert i cili posaçërisht përmban të dhëna sipas paragrafit (1) rreshtat 5), 6), 7), 8), 10), 11) dhe 
12), si dhe të dhëna për sasinë e fondeve dhe shpërndarjen e tyre që janë shpenzuar për kryerjen 
e detyrimeve për menaxhimin e rrjedhës së posaçme të mbeturinave. 

(3) Operatori kolektiv përkatësisht i pavarur është i detyruar të bashkëngjisë raportit vjetor një 
raport për rishikimin e të dhënave financiare dhe materiale të dhëna në raport.  

(4) Organi ekspert brenda 60 ditëve nga dita e marrjes së raportit vjetor miraton një vendim për 
aprovimin ose refuzimin e raportit vjetor. 

(5) Organi ekspert mund, nëse e konsideron të nevojshme, para se të nxjerrë vendimin sipas 
paragrafit (4) të këtij neni, të inspektojë operatorin kolektiv ose të pavarur, si dhe prodhuesit 
kontraktues për të kontrolluar të dhënat e deklaruara në Raporti vjetor. 

(6) Në vendimin sipas paragrafit (4) të këtij neni me tëcilin refuzohet raportin vjetor, detyrimisht 
arsyet e refuzimit duhet të deklarohen. 

(7) Kundër vendimit sipas paragrafit (4) të këtij neni, i cili refuzon raportin vjetor, operatori 
kolektive përkatësisht i pavarur ka të drejtë të paraqesë ankesë në përputhje me rregulloret për 
procedurën e përgjithshme administrative. 



(8)  Raportet vjetore, si dhe të dhënat që përmbahen në to do të ruhen nga operatorët kolektiv 
përkatësisht të pavarur, për të paktën shtatë vjet. 

(9) Raportet vjetore dorëzohen në një mënyrë dhe në një formë të përcaktuar në rregulloret 
për rrjedhat e veçanta të mbeturinave.  
 

Neni 37 
Rishikimi i raportit vjetor 

 
(1)  Rishikimi përfshin të dhënat financiare të operatorit kolektiv, përkatësisht të pavarur, në 

lidhje me të ardhurat dhe shpenzimet e realizuara, të cilat bëhen në përputhje me rregulloret për 
rishikimin financiar nga një auditor i çertifikuar. 

(2) Rishikimi i të dhënave materiale përfshin sasitë e regjistruara të mbeturinave që 
menaxhohen nga operatori kolektiv ose i pavarur, dhe veçanërisht sasinë e mbeturinave që 
mblidhen, përpunohen dhe riciklohen për të arritur qëllimet kombëtare, besueshmërinë e 
formularëve të  monitorimit të lëvizjes së  mbeturinave (marrja dhe dorëzimi i mbeturinave), si dhe 
raportet tremujore të paraqitura, të cilat bëhen në përputhje me rregulloret për menaxhimin e 
mbeturinave nga një menaxher i mbeturinave. 
 
 
VI. MENAXHIMI I RRJEDHAVE TË POSAÇME TË MBETUIRNAVE 

 
Neni 38 

Pagesa e tarifës së operatorit kolektiv 
 

(1)  Prodhuesi kontraktues është i detyruar të paguajë një tarifë për shërbimin e kryer për 
shërbimin e zgjatur në emër të operatorit kolektiv, me të cilin ka lidhur një marrëveshje për 
ndërmarrjen e një detyrimi për menaxhimin e rrjedhës së veçantë të mbeturinave për zbatimin e 
detyrimit në emër të tij dhe në llogari të tij, t’i paguajë të paktën një herë në tre muaj në shumën dhe 
në mënyrën e parashikuar në kontratë. 

(2) Kompensimi sipas paragrafit (1) të këtij neni nuk mund të jetë më i vogël se 30% e shumës 
së dëmshpërblimit për atë rrjedhë dhe llojin e veçantë të mbeturinave që përcaktohet në rregulloren 
përkatëse për rrjedhën e veçantë të mbeturinave, përveç në rastet e përcaktuara me nenin 68 të 
këtij ligji. 

(3) Prodhuesi kontraktues është i detyruar të paguajë tarifën sipas paragrafit (1) të këtij neni 
në bazë të një fature të lëshuar nga operatori kolektiv, brenda një periudhe jo më të gjatë se 60 ditë 
nga dita e lëshimit të faturës, sipas raportit tremujor të prodhuesit kontraktues sasitë e produkteve 
që ai ka vendosur në treg për periudhën e dhënë tremujore. 

(4) Prodhuesi kontraktues nuk duhet të shmang pagimin e tarifës së përmendur në paragrafin 
(1) të këtij neni, në veçanti nuk duhet të sigurojë për vete ose për të tjerët një avantazh në treg për 
shkak të mospagimit të tarifës dhe kështu krijojnë kushte për shtrembërimin e konkurrencës së 
tregut.  

 (5)  Nëse prodhuesi kontraktues futet në gjendje të paaftësisë paguese financiare ose fillon 
një procedurë falimentimi ose likuidimi, ai është i detyruar të informojë menjëherë operatorin 
kolektiv, si dhe të paraqesë prova të situatës.  

(6)  Në rastet e përmendura në paragrafin (5) të këtij neni, operatori kolektiv do të vazhdojë të 
zbatojë detyrimet nga kontrata për prodhuesin e kontratës deri në fund të vitit fiskal, pas së cilës do 
të ndërpres kontratën dhe e informon organ ekspert. 

(7) Operatori kolektiv është i detyruar që më së voni deri më 31 korrik të vitit aktual dhe me 
raportin vjetor të përmendur në nenin 36 të këtij ligji. t'i paraqesë një njoftim organit ekspert për 
shumën dhe emrin e prodhuesit të kontraktuar i cili nuk ka paguar tarifën sipas paragrafit (1) të këtij 
neni së paku për tre muaj 



(8) Operatori kolektiv është i detyruar të ndërpresë kontratën me prodhuesin kontraktues nëse 
nuk ka paguar kompensim për të paktën gjashtë muaj, përveç në rastet e përmendura në paragrafin 
(5) të këtij neni. 

(9)  Në rastet e përmendura në paragrafin (8) të këtij neni, operatori kolektiv është i detyruar 
që menjëherë të informojë organin ekspert, si dhe menjëherë të publikojë në faqen e tij të internetit 
emrin dhe selinë e prodhuesit të kontratës të cilit ia ka ndërprerë kontratën. 

(10) Prodhuesi, kontrata e të cilit me operatorin kolektiv është përfunduar në përputhje me 
paragrafin (8) të këtij neni, nuk duhet të lidhë një marrëveshje me një operator tjetër kolektiv në vitin 
e dhënë fiskal për ushtrimin e përgjegjësisë së zgjeruar për të njëjtën rrjedhë mbeturinash. 

(11) Në rastet e përmendura në paragrafin (8) të këtij neni, prodhuesi është i detyruar të 
paguajë tarifën për menaxhimin e rrjedhave të posaçme të mbeturinave të përcaktuara me 
rregulloret për rrjedha te posaçme të mbeturinave në proporcion me sasinë e produkteve të 
lëshuara në treg, për të cilat nuk ka paguar tarifën e përmendur në paragrafin (2) të këtij neni për 
operatorin kolektiv.  

(12) Operatori kolektiv është i detyruar të lëshojë faturën e përmendur në paragrafin (3) të këtij 
neni jo më vonë se 30 ditë nga marrja e raportit tremujor nga prodhuesi kontraktues. 

(13)  Operatori kolektiv nuk duhet të sigurojë një pozicion më të favorshëm në treg në lidhje 
me një operator tjetër kolektiv në një mënyrë që do të lehtësojë mbledhjen e tarifës referuar në 
paragrafin (2) të këtij neni, si dhe nuk duhet të krijojë një avantazh në treg për të tjerët. për shkak 
të mbledhjes së vonuar të tarifës dhe në këtë mënyrë krijuan kushte për shtrembërimin e 
konkurrencës së tregut  

(14)  Operatori kolektiv nuk do të lidhë kontratë për menaxhim të rrjedhës së posaçme  të 
mbeturinave me qëllim të përgjegjësisë së zgjeruar për një periudhë më pak se një vit fiskal, përveç 
në rastet kur prodhuesi kontraktues është themeluar në të njëjtin vit kur është lidhur kontrata ose të 
njëjtin vit ka filluar të vendos produkte në treg për shkak të të cilave është bërë prodhues në kuptim 
të nenit 5 pika 5 të këtij ligji, dhe as nuk mund të lidhë një marrëveshje me prodhuesin e kontratës 
kontrata e të cilit u ndërpre dhe u botua në faqen e internetit të një operatori tjetër kolektiv në 
përputhje me paragrafin (9) të këtij neni.  
 

 
Neni 39 

Financimi i punës së operatorit kolektiv dhe operatorit të pavarur 
 

(1) Operatori kolektiv do të financojë punën e tij me tarifën e përmendur në nenin 38 të këtij 
ligji të paguar nga prodhuesit e kontratës. Operatori kolektiv është i detyruar, së bashku me kushtet 
për lidhjen e kontratave me prodhuesit, të shpallë shumën e tarifës në faqen e tij të internetit, në një 
vend lehtësisht të dukshëm, si dhe çdo vit më së voni deri në 15 nëntor në vitin aktual të shpallë 
shumën e kompenzimit për vitin e ardhshëm fiskal. 

(2) Operatori kolektiv është i detyruar gjatë ndryshimit të shumës së kompenzimit, si dhe 
kushtet për lidhjen e marrëveshjes, t'i azhurnojë rregullisht ato në faqen e internetit, më vonë në 
afat prej ditësh nga dita e ndryshimit. 

(3) Kompensimi në nenin 38 të këtij ligji, të cilin prodhuesi kontraktues i paguan operatorit 
kolektiv për një lloj rryme speciale mbeturinash, është i barabartë për secilin prodhues që është 
anëtar i të njëjtit operator kolektiv. 

(4) Si përjashtim sipas paragrafit (3) të këtij neni, operatori kolektiv mund t'u japë një zbritje 
prodhuesve të kontratës të cilët kanë një pjesë më të madhe se 20% në sasinë e rrjedhës së 
mbeturinave të trajtuara nga operatori kolektiv, si dhe themeluesit e operatorit kolektiv, me të cilin 
kompensimi me zbritje të llogaritur nuk duhet të kalojë shumën prej 30% të shumës së kompensimit 
të përcaktuar në rregulloren për rrjedhën e veçantë të mbeturinave në përputhje me nenin 38 
paragrafin (2) të këtij ligji. 



(5) Shuma e kompensimit që prodhuesit i paguajnë operatorit kolektiv duhet të sigurojë mbulim 
të plotë të kostove për përmbushjen e detyrimeve për menaxhimin e mbeturinave, edhe atë të 
paktën për: 

 
- kostot për grumbullimin, përpunimin dhe riciklimin e mbeturinave sipas rrjedhës dhe llojit, 

përfshirë koston e mënjanimit të mbeturinave, nëse është e nevojshme; 
- kostot për funksionimin operativ dhe punën e operatorit kolektiv; 
- kostot për komunikimin publik dhe aktivitetet e ngritjes së vetëdijes, 
- kostot për auditimin financiar dhe material; 
- kostot për krijimin e infrastrukturës (kontejnerë, automjete, qendra grumbullimi, etj.) për 

grumbullimin e mbeturinave, në mënyrë që të mundësohet ndarja e secilës rrjedhë të veçantë dhe 
lloji i mbeturinave për të cilat operatori kolektiv ka leje, dhe 

- kostot për edukimin e të punësuarëve në operatorin kolektiv që nuk mund të jetë më i larta se 
dy paga mesatare nga dega përkatëse për të punësuarit. 

 (6) Prodhuesi i cili e përmbush detyrimin e tij për përgjegjësi të zgjatur e realizon si një operator 
i pavarur është i detyruar, me mjetet e tij financiare, të sigurojë mbulim të plotë të kostove për 
përmbushjen e detyrimeve për menaxhimin e mbeturinave, edhe të paktën për: 

- kostot për grumbullimin, përpunimin dhe riciklimin e mbeturinave sipas llojit, përfshirë edhe 
koston e menaxhimit të mbeturinave, nëse është e nevojshme; 

- kostot për funksionimin operativ dhe punën e operatorit të pavarur; 
- kostot për komunikimin publik dhe aktivitetet e ngritjes së vetëdijes, 
- kostot për auditimin financiar dhe material; 
 
- kostot për investime në infrastrukturë për mbledhjen e llojit të mbeturinave, dhe 
- kostot për edukimin e të punësuarëve në operatorin e pavarur. 
 (7) Nga fondet e mbledhura nga kompenzimi sipas nenit 38 të këtij ligji, operatori kolektiv është 

i detyruar të shpenzojë të paktën 65% për investime në infrastrukturë, si dhe për mbledhjen, 
transportin, përpunimin, riciklimin dhe mënjanimin e produkteve të mbeturinave dhe / ose rrjedh të 
veçantë të menaxhimit të mbeturinave. 

(8) Operatori i pavarur është i detyruar të shpenzojë të paktën 65% të shumës së kompensimit 
që do të paguante për vitin paraprak në përputhje me rregulloret për rrjedhat speciale të 
mbeturinave për investime në infrastrukturë, si dhe për mbledhjen, transportin, përpunimin, 
riciklimin dhe mënjanimin e produkteve të mbaturinave dhe / ose rrymave speciale të mbeturinave 
me të cilin e menaxhon. 

(9) Në bashkëpunim me opratorët kolektivë, d.m.th. të pavarur, Ministri sjellë udhëzime për atë 
që do të konsiderohet si një infrastrukturë për mbledhjen e produkteve të mbeturinave dhe / ose 
rrjedhën e veçantë të mbeturinave për të cilën mund të përdoren fondet e operatorit kolektiv ose të 
pavarur dhe i publikon ato në faqen e internetit të organit të mjedisit jetësor. 

 
Neni 40 

Pjesa maksimale e tregut e Operatorit Kolektiv 
 

(1) Operatori kolektiv merr përsipër detyrimet për menaxhimin e rrjedhës së veçantë të 
mbeturinave të prodhuesve të cilët së bashku nxjerrin në treg jo më shumë se 49% të sasisë totale 
të produkteve të hedhura në treg në Republikën e Maqedonisë së Veriut, të llogaritura në lidhje me 
sasinë totale e produkteve të hedhura në treg nga viti paraprak. 

(2) Pjesa e tregut e operatorit kolektiv në Republikën e Maqedonisë së Veriut sipas paragrafit 
(1) të këtij neni llogaritet në bazë të sasisë totale të produkteve në një rrjedhë të caktuar të 
mbeturinave që të gjithë prodhuesit e regjistruar në përputhje me këtë ligj i kanë lëshuar në treg në 
Republikën e Maqedonisë së Veriut për vitin paraprak i përcaktuar në përputhje me nenin 13 
paragrafin (3) të këtij ligji. 



(3) Pjesa e tregut e operatorit kolektiv në Republikën e Maqedonisë së Veriut sipas paragrafit 
(1) të këtij neni përcaktohet në baza vjetore llogaritur nga momenti kur është dhënë leja e rrjedhës 
së mbeturinave sipas nenit 23 të këtij ligji. 

(4) Organi ekspert më së voni deri më 30 qershor në vitin aktual në faqen e tij të internetit e 
publikon sasinë totale të produkteve në një rrymë të caktuar mbeturinash që janë lëshuar në treg 
për vitin paraprak.   

(5) Pjesa e tregut e operatorit kolektiv sipas paragrafit (1) të këtij neni përcaktohet në bazë 
vjetore nga organi ekspert në bazë të të dhënave nga raporti vjetor i paraqitur në pajtim me nenin 
36 të këtij ligji, dhe i njëjti publikohet në faqen e internetit të organit profesional. 

 
 

Neni 41 
Obligimi për ngritjen e vetëdijes së publikut për Operatorin kolektiv ose të pavarur 

 
(1) Operatori kolektiv me qëllim të informimit të publikut dhe ngritjes së vetëdijes publike për 

menaxhimin e rrymave speciale të mbeturinave, është i detyruar të shpenzojë maksimum 10% të 
të ardhurave totale nga viti paraprak për aktivitete për informimin e publikut dhe ngritjen e  vetëdijes 
së publikut për të inkurajuar interesin në menaxhimin e mbeturinave, mbledhjen e veçantë dhe 
riciklimin e rrymave speciale të mbeturinave në mënyrë që të arrihen nivele më të larta të 
përmbushjes së synimeve kombëtare. 

(2) Operatori i pavarur për aktivitetet sipas paragrafit (1) të këtij neni është i detyruar të 
shpenzojë më së shumti 10% të shumës totale të kompenzimit që do të paguhet në vitin paraprak, 
që përcaktohet në rregulloren për rryma speciale të mbeturinave, në përpjesëtim me sasinë e 
rrjedhës së mbeturinave që menaxhon. 

(3) Aktivitetet për informimin dhe ngritjen e vetëdijes së publikut nuk duhet të përdoren si 
reklama për operatorin kolektiv për të fituar prodhues shtesë kontraktues, as si reklamë për 
operatorin e pavarur. 

(4) Operatori kolektiv përkatësisht operatori i pavarur në ushtrimin e detyrimit sipas paragrafit 
(1) të këtij neni mund të bashkëpunojë me operatorë të tjerë kolektivë ose të pavarur, prodhues, 
tregtarë dhe persona të tjerë juridikë, gjatë kësaj nuk duhet të tejkalohet kufiri i caktuar në paragrafin 
(1) d.m.th. paragrafi (2) të këtij neni për secilin prej operatorëve kolektivë, përkatësisht oparatorët e 
pavarur individualisht. 

(5) Operatorët kolektivë përkatësisht operatorët e pavarur mund të vendosin logon dhe / ose 
shenjë vetëm në aktivitetet për informimin e publikut dhe ngritjen e vetëdijes së publikut që ata 
zbatojnë dhe / ose financojnë. 

(6) Lloji i aktiviteteve për informimin e publikut dhe ngritjen e vetëdijes së publikut për 
menaxhimin e rrymave të veçanta të mbeturinave, të cilat mund të kryhen nga operatori kolektiv 
ose i pavarur i përmendur në paragrafin (1) ose paragrafin (2) të këtij neni, dhe të cilat mund të 
tregohen si shpenzim në raportin vjetor të përmendur në nenin 36 të këtij ligji me udhëzim i 
përshkruan ministri, të cilat do publikohen në faqen e internetit të organit të mjedidit jetësor. 

 
Neni 42 

Obligimi për krijimin e qendrave të grumbullimit dhe infrastrukturës tjetër për rrjedhat e 
veçanta të mbeturinave në njësitë e vetëqeverisjes lokale 

 
(1) Kryetari i komunës, komunës në qytetin e Shkupit dhe Qytetit të Shkupit është përgjegjës 

dhe i detyruar të marrë masa për të përmbushur qëllimet kombëtare në proporcion me pjesën e 
sasisë dhe llojit të mbeturinave të gjeneruara nga komuna, komuna në qytetin e Shkupit dhe qyteti 
i Shkupit (në tekstin e mëtejmë: njësitë e vetëqeverisjes lokale). 

(2) Në përmbushjen e detyrimeve sipas paragrafit (1) të këtij neni, dhe në përputhje me këtë 
ligj dhe rregulloret për rrymat e veçanta të mbeturinave, operatori kolektiv dhe i pavarur janë të  



detyruar të marin masa për të mbështetur njësitë e vetëqeverisjes lokale për krijimin e qendrave të 
grumbullimit dhe infrastrukturës tjetër për grumbullimin e veçantë të produkteve të mbeturinave dhe 
rrymave speciale të mbeturinave ku përdoruesit përfundimtarë mund t’i lënë pa pagesë produktet e 
mbeturinave dhe llojeve të veçanta të mbeturinave. 

 (3) Në përmbushjen e detyrimit në paragrafin (1) të këtij neni, operatori kolektiv ose i pavarur 
mund të marrë pjesë me financim të plotë ose të pjesshëm në qendrën e grumbullimit ose 
infrastrukturës, si dhe të bashkëpunojë me operator tjetër kolektiv ose të pavarur, si dhe të 
bashkëpunojë me ofruesin e shërbimit i cili në përputhje me Ligjin e Menaxhimit të Mbeturinave 
është i autorizuar të ofrojë shërbim publik për mbledhjen e mbeturinave shtëpiake në territorin e 
komunës, komunës në qytetin e Shkupit dhe qytetit të Shkupit, ose në territorin e një rajoni të 
veçantë. 

  
(4) Kryetari i komunave, komunave në qytetin e Shkupit dhe qytetit të Shkupit është i detyruar 

të lidhë marrëveshje me operatorët kolektivë d.m.th. të pavarur të regjistruar në Republikën e 
Maqedonisë së Veriut për krijimin e qendrave të grumbullimit dhe infrastrukturës tjetër për 
mbledhjen e veçantë dhe zgjedhjen e rrjedhave speciale të mbeturinave, gjatë së cilës është i 
detyruar që t’i ofrojë të njëjtat kushte për çdo operator kolektiv ose të pavarur, d.m.th. nuk mund të 
japë përparësi ose të përkeqësojë pozicionin një operatori tjetër kolektiv ose të pavarur. 

(5) Operatori kolektiv d.m.th. i pavarur, duke pasur parasysh madhësinë dhe strukturën e 
popullsisë së komunës, përkatësisht komunës në qytetin e Shkupit dhe qytetit të Shkupit, nuk duhet 
të kërkojë kushte për lidhjen e një marrëveshjeje të përmendur në paragrafin (3) të këtij neni nga 
një komunë që janë proporcionalisht të barabartë me kushtet për lidhjen me një komunë tjetër, kur 
marrëveshja nuk pasqyron interesat e njësive të vetëqeverisjes lokale. 

(6) Në kontratën sipas paragrafit (4) të këtij neni rregullohen detyrimisht rrjedha e mbeturinave, 
vendet ku do të vendosen qendrat e grumbullimit dhe infrastruktura tjetër, qëllimet që duhet të 
arrihen, të paktën në lidhje me sasinë e produkteve të mbledhura të mbeturinave dhe rrjedhave të 
mbeturinave, dhe kur është e mundur edhe qëllimet për përpunimin dhe riciklimin, mënyrën e 
regjistrimit të sasive dhe raportimin, si dhe përcaktimin e detyrimeve të ndërsjella për të përmbushur 
qëllimet. 

  (7) Kryetari i komunës mund të kërkojë dy ose më shumë operatorë kolektivë ose të pavarur 
për të bashkëpunuar dhe kryer së bashku aktivitete ose për të ngritur qendra grumbullimi dhe 
infrastrukturë tjetër për mbledhjen e veçantë të rrjedhave të ndara të mbeturinave, si dhe për të 
përcaktuar bashkërisht qëllimet që duhet të arrihen në lidhje me sasitë e mbeturinave të 
grumbulluara dhe rrjedhave të mbeturinave, d.m.th. sasitë e mbeturinave të përpunuara ose të 
ricikluara. 

(8) Operatorët kolektivë, përkatësisht të pavarur, të cilët bashkërisht veprojnë në krijimin e 
qendrave të grumbullimit dhe / ose infrastrukturës tjetër të përmendur në paragrafin (7) të këtij neni, 
janë të detyruar të rregullojnë në mënyrë të pavarur marrëdhëniet e tyre të ndërsjella me 
marrëveshje, veçanërisht për të mbuluar kostot e mbledhjes dhe transportimit të mbeturinave që do 
të lihen në qendrat e grumbullimit ose në infrastrukturë. 

(9) Përveç nëse rregullohet ndryshe në kontratën e përmendur në paragrafin (8) të këtij neni, 
sasia e grumbulluar e mbeturinave nga qendrat e grumbullimit të përbashkët, d.m.th. Infrastruktura 
do të shpërndahet dhe regjistrohet në përputhje me pjesën e tregut për secilin operator kolektiv ose 
të pavarur në vitin aktual. 

 (10) Kryetari i komunës, komuna në qytetin e Shkupit dhe qyteti i Shkupit është i detyruar që 
marrëveshjen sipas paragrafit (4) të këtij neni ta bëjë të disponueshme për publikun duke e 
publikuar në ueb faqen e komunës, komunës së qytetit të Shkupit, gjegjësisht qytetit të Shkupit. 

(11) Kryetari i komunës është i detyruar që më së voni deri më 31 mars të vitit aktual t'i 
paraqesë organit ekspert një raport mbi qëllimet e përcaktuara në marrëveshjen sipas paragrafit (4) 
të këtij neni. 

(12) Ministri e përshkruan formën dhe përmbajtjen e raportit sipas paragrafit (11) të këtij neni. 



 
 
 

Neni 43 
Sistemi i bazës së të dhënave elektronike të operatorit kolektiv ose të pavarur 

 
(1) Për të kryer detyrimet për përgjegjësi të zgjeruar, operatori kolektiv ose i pavarur, në 

përputhje me dispozitat e këtij ligji, është i detyruar të krijojë dhe mirëmbajë një sistem elektronik të 
të dhënave, i cili do të mundësojë përpunimin, ruajtjen dhe dorëzimin e të dhënave për trajtimin e 
rrjedhave të mbeturinave dhe funksionimin e tyre. 

(2) Operatori kolektiv ose i pavarur është i detyruar t'i sigurojë trupit profesional qasje në 
sistemin elektronik për të kontrolluar përmbushjen e detyrimeve për menaxhimin e rrjedhave 
speciale të mbeturinave, dhe për operatorin kolektiv dhe prodhuesin e kontraktuar, veçanërisht në 
mënyrë që të kontrollohet përmbushja e detyrimeve për paraqitjen e raporteve sipas nenit 36 të këtij 
ligji dhe pagesa e kompenzimit të përmendur në nenin 38 të këtij ligji. Organi ekspert mund të 
shkarkojë në formë të shtypur të dhëna për sasitë e grumbullimit, përpunimit dhe riciklimit të 
mbeturinave speciale nga regjistrat elektronikë të operatorit kolektiv ose të pavarur. 

(3) Operatori kolektiv ose i pavarur, është i detyruar të kujdeset që sistemi elektronik të jetë 
funksional, i sigurt dhe i mbrojtur. 

(4) Nëse ka probleme në funksionimin e sistemit elektronik, operatori kolektiv ose i pavarur 
është i detyruar që brenda tre ditësh të informojë organin ekspert, si dhe periudhën kohore në të 
cilën defekti do të eliminohet. 

(5) Operatori kolektiv ose i pavarur është i detyruar të mbajë të dhënat nga sistemi elektronik 
për të paktën shtatë vitet e fundit. 

(6) Në bashkëpunim me operatorët kolektivë ose të pavarur, Ministri miraton udhëzime për 
përmbajtjen e bazës së të dhënave, mënyrën e formimit, regjistrimit, përpunimit, ruajtjes dhe 
dorëzimit të të dhënave për trajtimin e rrymave speciale të mbeturinave dhe funksionimin e bazës 
së të dhënave të referuara në këtë artikull, i cili është publikuar në faqen e internetit të organit të 
mjedisit jetësor. 

 
Neni 44 

Regjistri i operatorëve kolektivë dhe të pavarur 
 

(1) Organi ekspert mban një Regjistër të operatorëve kolektivë dhe të pavarur, i cili është pjesë 
e regjistrit të mbeturinave të përshkruara me Ligjin e Menaxhimit të Mbeturinave.  

(2) Regjistri i operatorëve kolektivë dhe të pavarur përmban të dhëna për: 
- Operatori kolektiv ose i pavarur, edhe atë: emri, vendi, rryma e mbeturinave që ai menaxhon 

në përputhje me lejen e rrjedhës së mbeturinave të operatorit kolektiv ose të pavarur; 
- shkalla e arritjes së qëllimeve kombëtare për secilin operator kolektiv ose të pavarur; 
- realizimi i qëllimeve kombëtare për secilën rrjedhë specifike të mbeturinave në përputhje me 

ligjet për rrjedhat speciale të mbeturinave; 
- raportet vjetore të miratuara ose të refuzuara; 
- numri dhe data e lëshimit të lejes për rrjedhën e mbeturinave, dhe 
- të dhëna të tjera të përcaktuara në rregulloret për rrjedhat speciale të mbeturinave. 
(3) Regjistri sipas paragrafit (1) të këtij neni është në dispozicion në faqen e internetit të organit 

ekspert. 
(4) Organi ekspert është përgjegjës për mirëmbajtjen dhe azhurnimin e Regjistrit sipas 

paragrafit (1) të këtij neni. 
 

 
 



 
 

Neni 45 
Revokimi i lejes për rrjedhën e mbeturinave dhe fshirja nga Regjistri i operatorëve kolektivë 

dhe të pavarur 
 

(1) Organi ekspert me vendim do të revokojë lejen e rrjedhjes së mbeturinave të një operatori 
kolektiv, ose të pavarur, nëse: 

- nuk paraqet një raport vjetor në përputhje me nenin 36 të këtij ligji; 
- nuk i përmbush qëllimet kombëtare në përputhje me mënyrën e përcaktuar në nenin 31 

paragrafi të këtij ligji, si dhe në përputhje me ligjet për rrjedhat e veçanta të mbeturinave; 
- me raportin nga inspektimi i kryer konstatohet se ato nuk ofrojnë menaxhim të mbeturinave 

në përputhje me këtë ligj ose rregulloret për menaxhimin e rrymave speciale të mbeturinave; 
- me raportin nga inspektimi i kryer konstatohet se si themelues në operatorin kolektiv 

paraqiten persona juridikë që nuk janë prodhues; dhe 
- në raste të tjera të parashikuara në rregulloret për rrjedhat speciale të mbeturinave. 
 (2) Kundër vendimit sipas paragrafit (1) të këtij neni, operatori kolektiv përkatësisht i pavarur 

ka të drejtë të paraqesë ankesë në përputhje me rregulloret për procedurën administrative. 
(3) Pas vlefshmërisë së vendimit sipas paragrafit (2) të këtij neni, organi profesional do të fshijë 

opratorin kolektiv përkatësisht të pavarur nga Regjistri i operatorëve kolektiv dhe të pavarur. 
(4) Në ditën e lëshimit të vendimit për revokimin e lejes së rrjedhës së mbeturinave, operatori 

kolektiv përkatësisht i pavarur nuk duhet të lidhë kontrata të reja lidhur me veprimtarinë e tij për 
menaxhimin e rrjedhës speciale të mbeturinave. 

(5) Operatori kolektiv pas përfundimit të vendimit për revokimin e lejes për rrjedhën e 
mbeturinave është i detyruar të informojë menjëherë prodhuesit kontraktues se leja e rrjedhës së 
mbeturinave është revokuar dhe se ajo pushon së funksionuari. 
 

Neni 46 
Baza e të dhënave dhe sistemi i informacionit për arritjen e përgjegjësisë së gjerë të 

prodhuesve 
 

(1)  Organi i mjedisit është i detyruar të krijojë dhe mirëmbajë bazë të të dhënave për realizimin 
e përgjegjësisë së gjerë të prodhuesve për secilën rrjedhë të veçantë të mbeturinave që ndodh me 
lëshimin e produkteve në treg në Republikën e Maqedonisë së Veriut. 

(2) Baza e të dhënave sipas paragrafit (1) të këtij neni mbahet në bazë të të dhënave nga 
raportet vjetore të paraqitura në përputhje me nenin 36 të këtij ligji dhe në veçanti përmban të dhënat 
e mëposhtme: 

1) për sasinë dhe llojin e produkteve që lëshohen në tregun e Republikës së Maqedonisë së 
Veriut nga të cilat pas përdorimit gjenerohen mbeturina që i përkasin njërës prej rrymave speciale 
të mbeturinave të përcaktuara me rregulloret për rrjedhën speciale të mbeturinave; 

2) sasia dhe lloji i mbeturinave të krijuara nga produktet pas përdorimit të tyre; 
3) sasia totale e mbeturinave të mbledhura sipas llojit dhe rrjedhës; 
4) sasia totale e produkteve të mbeturinave të ripërdorura; 
5) sasia e përfgjithshme e mbeturinave që përpunohet sipas llojit dhe rrjedhës, në përputhje 

me rregulloret për rrjedhat speciale të mbeturinave; 
6) për vetitë e mbeturinave sipas llojit dhe rrjedhës (rreziku dhe dëmtimi); 
7) për prodhuesit dhe subjektet e tjera që kanë detyrime raportimi në përputhje me këtë ligj dhe 

rregulloret për rrjedhat speciale të mbeturinave; 
8) të dhëna të tjera për produktet dhe rrymat e mbeturinave që janë të rëndësishme për 

monitorimin e situatës për arritjen e objektivave për menaxhimin e rrymave speciale të mbeturinave 
të përcaktuara në rregulloret për rrjedhat speciale të mbeturinave; 



 (3) Të dhënat në bazën përpunohen dhe vërtetohen si pjesë e Sistemit të Informacionit të 
Mbeturinave, i cili është pjesë përbërse e Sistemit Informativ të Mjedisit Jetësor. 

(4) Mënyra e mbajtjes, formës dhe përmbajtjes së bazës së të dhënave sipas paragrafit (2) të 
këtij neni përcaktohet nga Ministri. 

(5) Baza e të dhënave është një pjesë e bazës së të dhënave për menaxhimin e mbeturinave 
të përcaktuara në Ligjin e Menaxhimit të Mbeturinave. 

 
Neni 47 

Përdorimi i kompenzimit dhe Programit vjetor të financimit 
 

(1) Fondet e mbledhura nga tarifa e përmendur në nenin 18 paragrafi (1) alinea 1 e këtij ligji, 
të paguar në përputhje me rregulloret për rrjedhat speciale të mbeturinave, si dhe fondet e 
përmendura në nenin 28 paragrafi (9) i këtij ligj dhe tarifa e përmendur në nenin 31 paragrafi (8) e 
këtij ligji përdoren për të inkurajuar aktivitetet për arritjen e qëllimeve kombëtare për rrjedhat 
speciale të mbeturinave të përcaktuara në rregulloret për rrjedhat speciale të mbeturinave. 

(2) Financimi dhe realizimi i aktiviteteve sipas paragrafit (1) të këtij neni kryhet në bazë të 
programit vjetor për financimin e menaxhimit të rrjedhave speciale të mbeturinave të propozuara 
nga ministri në bazë të programit të përmendur në nenin 48 të këtij ligji. 

(3) Programi vjetor i financimit sipas paragrafit (2) të këtij neni me propozimin e Ministrit për 
vitin e ardhshëm miratohet nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut jo më vonë se 
dhjetori i vitit aktual. 

(4) Alokimi i mjeteve nga programi sipas paragrafit (2) të këtij neni bëhet nëpërmjet konkursit 
publik i cili shpallet dhe zbatohet nga organi profesional. 

(5) Me përjashtim të paragrafit (2) të këtij neni, mjetet nga programi sipas paragrafit (3) të këtij 
neni mund të ndahen me vendim të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë me propozim të 
Ministrit, nëse ato janë të dedikuara për: 

- ndërtimin e objekteve të infrastrukturës për mbledhjen, përpunimin, riciklimin dhe hedhjen e 
mbeturinave me interes më të gjerë publik në Republikën e Maqedonisë së Veriut; 

- përmbushjen e detyrimeve të përcaktuara në marrëveshjet vullnetare të përmendura në 
nenin 35 të këtij ligji; 

- zbatimin e programit sipas nenit 48 të këtij ligji dhe 
- operatorët kolektivë ose të pavarur, kur ka trazira në treg ose kriza ekonomike, me qëllim 

që të mbulohen pjesërisht shpenzimet e personave juridikë që mbledhin dhe përpunojnë mbeturina. 
 

Neni 48 
Programi për menaxhimin e rrymave speciale të mbeturinave 

 
(1) Në mënyrë që të arrihen objektivat kombëtarë për menaxhimin e rrymave speciale të 

mbeturinave të përcaktuara në rregulloret për rrjedhat speciale të mbeturinave, me propozim të 
organit ekspert, Ministri miraton një program për menaxhimin e rrymave speciale të mbeturinave 
(në tekstin e mëtutjeshëm: Programi i rrjedhës së mbeturinave). 

(2) Programi miratohet për secilën rrjedhë të veçantë të mbeturinave që përcaktohet nga 
rregulloret për rrjedhat speciale të mbeturinave, dhe në veçanti përmban: 

- përshkrimin dhe vlerësimin e situatës aktuale në menaxhimin e rrymave speciale të 
mbeturinave; 

- të dhëna për prodhuesit, operatorët kolektivë dhe të pavarur që marrin pjesë në menaxhimin 
e rrymave speciale të mbeturinave; 

- sasi sipas rrjedhës së veçantë dhe llojit të mbeturinave të gjeneruara në Republikën e 
Maqedonisë së Veriut, si dhe parashikime të ardhshme dhe trend të zhvillimit në pesë vitet e 
ardhshme; 



- masa për parandalimin e gjenerimit të mbeturinave nga rryma të veçanta dhe masa për të 
inkurajuar mbledhjen, klasifikimin, ripërdorimin, riciklimin dhe format e tjera të rikuperimit, përpunimit 
dhe mënjanimit të mbeturinave; 

- masa për të përmirësuar situatën e tregut për rikuperimin, përpunimin dhe riciklimin e 
mbeturinave nga rrjedhat e veçanta; 

- masa ekonomike; 
- masa për informimin, edukimin dhe kryerjen e fushatës për ngritjen e vetëdijes publike për 

trajtimin e rrymave speciale të mbeturinave; 
- rishikimin e legjislacionit për menaxhimin e mbeturinave dhe rrjedhave speciale të 

mbeturinave dhe masave për përmirësimin e tij; 
- udhëzime për zhvillimin e ardhshëm të menaxhimit të rrymave speciale të mbeturinave; 
- qëllime të planifikuara të rrjedhave speciale të mbeturinave që duhet të arrihen në periudhën 

e ardhshme, si dhe arritjen e qëllimeve që janë në përputhje me legjislacionin dhe politikat e BE-së 
në fushën e menaxhimit të mbeturinave, dhe 

- çështje të tjera që janë të rëndësishme për menaxhimin e rrymave speciale të mbeturinave. 
(3) Programi në paragrafin (1) të këtij neni do të miratohet për periudhën kohore për të cilën 

është miratuar Plani Kombëtar i Menaxhimit të Mbeturinave në përputhje me Ligjin e Menaxhimit të 
Mbeturinave. 

 
Neni 49 

Konkursi publik 
 

(1) Fondet nga programi që ndahen nëpërmjet konkursit publik të sipas nenit 47 paragrafi (4) 
të këtij ligji dedikohen për financimin dhe realizimin e: 

- projekteve për furnizimin e pajisjeve për mbledhjen, përpunimin dhe riciklimin e rrymave 
speciale të mbeturinave; 

- projekteve për përmbushjen e detyrimeve që dalin për prodhuesit në përputhje me këtë ligj, 
si dhe rregulloret për rrjedhat speciale të mbeturinave; 

- projekteve për futjen e teknologjive të reja në trajtimin e rrymave speciale të mbeturinave që 
kontribuojnë në arritjen e qëllimeve kombëtare për rrjedhat speciale të mbeturinave; 

- projekteve për edukimin dhe ngritjen e vetëdijes publike të qytetarëve dhe subjekteve për 
trajtimin e rrymave speciale të mbeturinave; 

- projekteve për parandalimin dhe preventimin e gjenerimit të mbeturinave nga përdorimi i 
produkteve; 

- pjesëmarrjes në projektet e financuara nga fondet e BE-së ose një donator tjetër; 
- projekteve për përmirësimin e situatës së tregut për përpunimin dhe riciklimin e mbeturinave 

dhe 
- projekteve të tjera që kontribuojnë drejtpërdrejt në realizimin e qëllimeve kombëtare.  
(2) Në programin e përmendur në nenin 47 të këtij ligji, fondet do të alokohen për secilën rrjedhë 

të mbeturinave veçmas në proporcion me të ardhurat e krijuara nga pagesa e tarifës së përcaktuar 
në rregulloret për rrjedhat speciale të mbeturinave, përveç kur aktivitetet janë të zakonshme për të 
gjitha ose rrjedhat e shumta të mbeturinave. 

(3) Konkursin publik sipas nenit 47 paragrafi (4) të këtij ligji e zhvillon komisioni i formuar nga 
ministri.  

(4) Komisioni sipas paragrafit (3) të këtij neni përbëhet nga pesë anëtarë, nga të cilët: 
- një përfaqësues nga trupi ekspert; 
- dy përfaqësues nga shoqatat e odave që përfaqësojnë operatorët kolektivë që menaxhojnë 

dy rrjedha të ndryshme të mbeturinave; 
- një përfaqësues nga organi i mjedisit, dhe 
- një përfaqësues nga Oda e personave juridikë që kryejnë përpunimin e mbeturinave. 



(5) Konkursi publik sipas nenit 47 paragrafi (4) të këtij ligji publikohet  më së voni në muajin 
shkurti të vitit aktual në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut" dhe në të paktën 
në dy gazeta ditore të botuara në tërë territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut, me afat për 
aplikim 30 ditë. 

(6) Komisioni sipas paragrafit (3) të këtij neni, bazuar në kriteret për ndarjen e mjeteve të 
përfshira në konkursin publik, përcakton një propozim për shpërndarjen e mjeteve brenda 30 ditëve 
nga dita e skadimit të afatit sipas paragrafit (5) të këtij neni dhe ia dorëzon Ministrit. 

(7) Në bazë të propozimit sipas paragrafit (6) të këtij neni, Ministri do të miratojë një vendim 
për shpërndarjen e mjeteve nga konkursi publik sipas paragrafit (5) të këtij neni. 

(8) Vendimi sipas paragrafit (7) të këtij neni do të botohet në "Gazetën Zyrtare të Republikës 
së Maqedonisë së Veriut". 
 
VII. MBIKËQYRJA 

 
Neni 50 

Organet mbikëqyrëse 
 

(1) Mbikëqyrja mbi zbatimin e dispozitave të këtij ligji dhe rregulloreve të miratuara në bazë të 
këtij ligji kryhet nga organi i mjedisit. 

(2) Mbikëqyrja inspektuese mbi zbatimin e këtij ligji dhe rregulloreve të miratuara në bazë të 
këtij ligji kryhen nga Inspektorati Shtetëror për Mjedis. 

(3) Mbikëqyrja e certifikatave të lëshuara në pajtim me nenin 18 paragrafi (4) të këtij ligji dhe 
raportet e përcaktuara në pajtim me nenet 31 dhe 36 të këtij ligji kryhen nga organi ekspert.  

 
 

Neni 51 
Fusha e mbikëqyrjes së inspektorit shtetëror të mjedisit 

 
(1) Gjatë kryerjes së mbikëqyrjes brenda fushës së tij, inspektori shtetëror i mjedisit (në tekstin 

e mëtejmë: inspektori i mjedisit) kryen inspektim dhe kontroll: 
- nëse personi juridik që vendos produkte në tregun e Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe 

të përcaktojë nëse i njëjti është prodhues në përputhje me nenin 5 pika 5 e këtij ligji; 
- nëse prodhuesi është i regjistruar në Regjistrin e Prodhuesve (nenet 14 dhe 15 të këtij ligji); 
- nëse prodhuesi i përmbush detyrimet për përgjegjësi të zgjatur në përputhje me nenin 18 

paragrafët (1), (2) dhe (3) të këtij ligji; 
- nëse operatori kolektiv regjistron dhe mban certifikatat e përmendura në nenin 18 të këtij ligji; 
- nëse prodhuesi ka krijuar në mënyrë të pavarur një sistem të veçantë të menaxhimit të 

mbeturinave për të përmbushur detyrimet për përgjegjësi të zgjeruar të prodhuesit, ose është 
bashkuar me prodhuesit e tjerë në sistemin e menaxhimit kolektiv, ose ka paguar tarifën e veçantë 
të menaxhimit të mbeturinave (neni 20 të këtij ligji) ); 

- nëse operatori kolektiv ose i pavarur është mbajtës i një leje tjetër që del nga rregulloret për 
menaxhimin e mbeturinave (neni 21 paragrafi (5) të këtij ligji); 

- nëse operatori kolektiv ose i pavarur përmbush detyrimet për menaxhimin e rrymave speciale 
të mbeturinave për të cilat ai është përgjegjës me persona të tjerë juridikë që kanë licenca të 
vlefshme për menaxhimin e mbeturinave dhe me të cilat ai ka lidhur një marrëveshje në përputhje 
me nenin 21 paragrafi (7) i këtë ligj; 

- nëse operatori kolektiv ose i pavarur ka zhvilluar program për ushtrimin e përgjegjësisë së 
zgjeruar të prodhuesit (neni 22 paragrafi (3) pika 6) dhe neni 30 të këtij ligji); 

- nëse operatori kolektiv ose i pavarur ka një leje për rrjedhën e mbeturinave (neni 23 të këtij 
ligji); 

 



- nëse operatori kolektiv ose i pavarur i ka paraqitur një deklaratë dhe program organit ekspert 
në përputhje me nenin 23 paragrafi (6) të këtij ligji; 

- nëse operatori kolektiv ka vepruar në kundërshtim me nenin 24 paragrafët (7) dhe (8) të këtij 
ligji. 

- nëse operatori i pavarur ka ndërmarrë detyrime për menaxhimin e mbeturinave nga një 
prodhues tjetër ose për një rrjedhë tjetër të mbeturinave nga ajo e specifikuar në Lejen e rrjedhës 
së mbeturinave (neni 26 paragrafi (2) të këtij ligji); 

- nëse personi juridik që kryen ruajtjen e mbeturinave vepron në përputhje me nenin 29 të këtij 
ligji; 

- nëse personat juridikë që kryejnë grumbullimin, transportimin dhe skladimin e mbeturinave 
dorëzojnë një kopje të formularit të transportit dhe identifikimit për transferimin e mbeturinave (neni 
29 paragrafi (7) të këtij ligji); 

- nëse operatori kolektiv ose i pavarur ka bërë zgjedhjen e personit fizik ose juridik me të cilin 
ka lidhur një kontratë për mbledhjen, transportimin, skladimin, riciklimin e mbeturinave në një 
mënyrë transparente, duke respektuar rregullat e konkurrencës dhe mbrojtjes së tregut (neni 29 
paragrafi 13 të këtij ligji); 

- nëse mënyra dhe procedura e përzgjedhjes së një personi fizik ose juridik për lidhjen e një 
kontrate për mbledhjen, transportimin, magazinimin, riciklimin e mbeturinave janë publikuar në 
faqen e internetit të operatorit kolektiv ose të pavarur (neni 29 paragrafi 13 të këtij ligji); 

- nëse prodhuesi ose operatori kolektiv i ka dorëzuar organit ekspert raportet tremujore të 
referuara në nenin 31 paragrafi (3) të këtij ligji; 

- nëse operatori kolektiv ose i pavarur ka dorëzuar raportin vjetor për punën e tij (neni 31 
paragrafi (4) të këtij ligji); 

- nëse operatori i pavarur ka dorëzuar raportet tremujore në përputhje me nenin 34 të këtij ligji; 
- nëse operatorët kolektivë kanë përmbushur detyrimet e tyre të përcaktuara në marrëveshjen 

vullnetare të përmendur në nenin 35 të këtij ligji; 
- nëse operatori kolektiv ose i pavarur ka dorëzuar raportin vjetor të përmendur në nenin 36 të 

këtij ligji; 
- nëse operatori kolektiv ose i pavarur mban raportet vjetore me të dhënat për të paktën shtatë 

vitet e fundit (neni 36 paragrafi (8) të këtij ligji); 
- kryen mbikëqyrje, kontrollon dhe përcakton nëse prodhuesi kontraktues i ka paguar Kolektivit 

një kompensim për shërbimin e kryer për përgjegjësi të zgjatur (neni 38 paragrafët (1), (3) dhe (4) 
të këtij ligji); 

- nëse kompensimi i operatorit kolektiv është në përputhje me nenin 38 paragrafi (2) të këtij 
ligji; 

- nëse operatori kolektiv i ka paraqitur një njoftim organit ekspert në përputhje me nenin 38 
paragrafi (7) të këtij ligji; 

- nëse operatori kolektiv e ka zgjidhur kontratën me prodhuesin kontraktues nëse nuk paguan 
kompensimin (neni 38 paragrafi (8) të këtij ligji); 

- nëse operatori kolektiv ka vepruar në përputhje me nenin 38 paragrafi (9) të këtij ligji; 
- nëse prodhuesi ka vepruar në kundërshtim me nenin 38 paragrafi (10) të këtij ligji; 
- nëse prodhuesi kontraktues ka paguar kompenzimin në përputhje me nenin 38 paragrafi (11) 

të këtij ligji; 
- nëse operatori kolektiv lëshon faturat në përputhje me nenin 38 paragrafi (12) të këtij ligji; 
- nëse operatori kolektiv ka mundësuar mbledhjen më të lehtë të kompensimit nga operatori 

kontraktues apo ka krijuar një avantazh në treg duke mundësuar mbledhjen në kohë të 
kompensimit, pa marrë masa për të njëjtën (neni 38 paragrafi (13) të këtij ligji); 

- nëse operatori kolektiv publikon informacionin e nevojshëm në faqen e tij të internetit në 
përputhje me nenin 39 paragrafi (1) të këtij ligji; 

- nëse opeartori kolektiv i përcakton kompensimin në përputhje me nenin 39 paragrafët (3), (4) 
dhe (5) të këtij ligji; 



- nëse operatori kolektiv ose i pavarur ka shpenzuar të paktën 65% në investime në 
infrastrukturë, si dhe në mbledhjen, transportin, përpunimin, riciklimin dhe mënjanimin e produkteve 
të mbetjurinave dhe / ose rrymave speciale të mbeturinave (neni 39 paragrafi (7) dhe (8) ) të këtij 
ligji); 

- nëse opratori kolektiv vepron në përputhje me nenin 40 të këtij ligji; 
- nëse operatori kolektiv ose i pavarur kryen detyrimet për ngritjen e vetëdijes publike në 

përputhje me nenin 41 të këtij ligji; 
- nëse operatori kolektiv ose i pavarur krijon dhe mirëmban sistemin e të dhënave elektronike 

për trajtimin e rrymave speciale të mbeturinave dhe për funksionimin e tij në përputhje me nenin 43 
të këtij ligji, si dhe ruan të dhënat për të njëjtin; 

- nëse operatori kolektiv ka lidhur marrëveshje të reja në lidhje me aktivitetet e tij pas miratimit 
të vendimit për revokimin e lejes së rrjedhës së mbeturinave (neni 45 paragrafi (4) të këtij ligji); 

(2) Në rastet kur inspektori i mjedisit me inspektimin dhe kontrollin e kryer konstaton se një nga 
kushtet e përcaktuara në këtë ligj për revokimin e lejes për qarkullimin e mbeturinave është 
përmbushur, ai është i detyruar të paraqesë brenda 15 ditëve nga dita kur inspektimi është kryer të 
dorëzojë deri te organi profesional iniciativë për revokimin e licencës, me të cilën paraqet 
procesverbalin nga inspektimi i kryer. 

(3) Me kërkesë të inspektorit të mjedisit, personi i autorizuar i organit përgjegjës për punët e 
brendshme është i detyruar që të marrë pjesë në kryerjen e punëve sipas paragrafit (1) të këtij neni. 

(4) Me kërkesë të inspektorit të mjedisit, personi i autorizuar nga organi profesional mund të 
marrë pjesë në kryerjen e punëve sipas paragrafit (1) të këtij neni. 

(5) Me kërkesë të personit zyrtar nga organi profesional, inspektori i mjedisit është i detyruar 
të kryejë mbikëqyrje inspektuese. 

 
Neni 52 

Sjellja e vendimeve të inspektorit të mjedisit jetësor 
 

(1) Gjatë kryerjes së mbikëqyrjes inspektuese, inspektori i mjedisit me vendim mund të kufizojë 
ose ndalojë punën e subjektit të mbikëqyrsit ose të detyroj subjektin e mbikëqyrsësit, si më poshtë: 

- të detyrojë personin juridik brenda 15 ditëve të regjistrohet në Regjistrin e Prodhuesve të 
përmendur në nenin 14 të këtij ligji; 

- të detyrojë personin juridik brenda 30 ditëve të paraqesë për inspektim të gjitha të dhënat nga 
të dhënat materiale, si dhe të bëjë llogaritje nëpërmjet një llogaritari të çertifikuar të sasisë totale të 
produkteve të lëshuara në treg, si dhe  pasqyrë të kompenzimit të paguar dhe / ose të papaguar të 
menaxhimit të mbeturinave që duhet të paguhen në përputhje me rregulloret për rrjedhat speciale 
të mbeturinave d.m.th. t'i paguhet operatorit kolektiv; 

- të detyrojë prodhuesin e pavarur brenda 15 ditëve të paraqesë certifikatën e referuar në nenin 
18 paragrafi (4) të këtij ligji tek organi ekspert; 

- të detyrojë prodhuesin që t'ia paraqesë operatorit kolektiv konfirmimin e përmendur në nenin 
18 paragrafi (4) të këtij ligji; 

- të kufizojë ose të ndalojë për një periudhë deri në 90 ditë punën e prodhuesit i cili nuk ka 
krijuar sistem të pavarur për menaxhimin e një rryme të veçantë mbeturinash, ose nuk është 
përfshirë në një operator kolektiv (neni 20) brenda të cilit ai do të detyrojë prodhuesin për të krijuar  
sistem të pavarur për të menaxhuar një rrjedhë të veçantë të mbeturinave duke siguruar një licencë 
për një operator të pavarur, ose për t'u angazhuar në një operator kolektiv; 

- të kufizojë ose të ndalojë për një maksimum prej 90 ditësh punën e një operatori të pavarur 
ose kolektiv nëse përcakton se është një mbajtës i një leje tjetër që del nga rregulloret e menaxhimit 
të mbeturinave (neni 21); 

- të detyrojë operatorin kolektivin ose të pavarur brenda një periudhe jo më të gjatë se 90 ditë 
të përgatisë program për realizimin e përgjegjësisë së zgjatur të prodhuesit (neni 30); 



- të kufizojë ose ndalojë punën për të paktën 30 ditë, dhe më së shumti për 120 ditë, personit 
juridik që paraqitet dhe / ose kryen punë si operator kolektiv ose të pavarur pa pasur leje të vlefshme 
për rrjedhën e mbeturinave (neni 23) ; 

- të kufizojë ose ndalojë punën për një maksimum prej 30 ditësh të operatorit kolektiv ose të 
pavarur që nuk ka vepruar në përputhje me nenin 23 paragrafi (7) të këtij ligji; 

- të detyrojë operatorin e pavarur e pavarur brenda një maksimumi prej 30 ditësh t'i përfundojë 
të gjitha detyrimet kontraktuale me të cilat ka vepruar në kundërshtim me nenin 26 të këtij ligji; 

- të kufizojë ose të ndalojë punën e një operatori të pavarur brenda një maksimumi prej 60 
ditësh nëse ai kupton që operatori i pavarur ka marrë përsipër detyrime për menaxhimin e 
mbeturinave nga një prodhues tjetër ose për një rrjedhë tjetër mbeturinash nga ajo e përcaktuar në 
lejen e tij të rrjedhës së mbeturinave (neni 26 paragrafi (2) të këtij ligji); 

- të kufizojë ose ndalojë punën e personit juridik që kryen ruajtjen e mbeturinave brenda të 
paktën 30 ditëve dhe më së shumti 90 ditëve nëse përcaktohet se personi juridik nuk vepron në 
përputhje me nenin 29 të këtij ligji, brenda së cilës periudhë juridike subjekti që kryen ruajtjen e 
mbeturinave duhet të eleminojë mangësitë e identifikuara dhe të paraqesë raportet dhe format e 
kërkuara për transportin e mbeturinave; 

- të kufizojë ose ndalojë punën e operatorit kolektiv ose të pavarur brenda një maksimumi prej 
60 ditësh nëse përcakton se raportet tremujore nuk janë dorëzuar tek organi ekspert në përputhje 
me nenin 31 ose nenin 33 të këtij ligji; 

- të kufizojë ose ndalojë punën e operatorit kolektiv, ose të pavarur brenda një maksimumi prej 
90 ditësh nëse përcakton se nuk është dorëzuar Raporti vjetor për punën e tij (neni 32 paragrafi (4) 
të këtij ligji); 

- të detyrojë operatorin kolektiv brenda një maksimumi prej 90 ditësh për të përmbushur një 
ose më shumë detyrime të përcaktuara në marrëveshjet vullnetare (neni 35 të këtij ligji); 

- të kufizojë ose ndalojë punën e operatorit kolektiv ose të pavarur brenda një periudhe prej të 
paktën 30 dhe më së shumti 90 ditësh nëse përcakton se raporti vjetor nuk është dorëzuar (neni 36 
të këtij ligji); 

- të kufizojë ose ndalojë punën e veprimit kolektiv d.m.th. të pavarur brenda një periudhe prej 
të paktën 30 dhe më së shumti 90 ditësh nëse përcakton se raportet vjetore me të dhënat nuk 
mbahen për shtatë vitet e fundit (neni 36 paragrafi (8) të këtij ligji); 

- të kufizojë ose ndalojë punën e prodhuesit kontraktues brenda një maksimumi prej 15 ditësh 
brenda të cilit prodhuesi do të jetë i detyruar të paguajë kompensimin për shërbimin e kryer për 
përgjegjësi të zgjatur ndaj operatorit kolektiv (neni 38 të këtij ligji); 

- të kufizojë ose ndalojë punën e operatorit kolektiv brenda një periudhe prej të paktën 15 dhe 
më së shumti 30 ditësh brenda së cilës periudhë ai do të jetë i detyruar të harmonizojë kompensimin 
në përputhje me nenin 38 paragrafin (2) të këtij ligji; 

- do të detyrojë operatorin kolektiv brenda 7 ditëve t'i paraqesë njoftim organit ekspert mbi 
shumën dhe emrin e prodhuesit të kontratës i cili nuk ka paguar kompensimin për të paktën tre muaj 
(neni 38 paragrafi (7) të këtij ligji); 

 
- të detyrojë operatorin kolektiv brenda 7 ditësh të zgjidhë kontratën me prodhuesin kontraktues 

i cili nuk ka paguar kompensimin për të paktën gjashtë muaj (neni 38 paragrafi (8) të këtij ligji); 
 
- të detyrojë operatorin kolektiv brenda 7 ditësh të paraqesë njoftimin tek organi ekspert, si dhe 

të publikojë në faqen e tij të internetit emrin dhe selinë e prodhuesit të kontratës të cilit i është prishur 
kontrata (neni 38 paragrafi (9) i këtë ligj); 

 
- të detyrojë prodhuesin kontraktues të paguajë kompensimin brenda 15 ditëve në përputhje 

me nenin 38 paragrafi (11) të këtij ligji; 



- të kufizojë ose ndalojë punën e opratorit kolektiv brenda një periudhe prej të paktën 15 dhe 
më së shumti 30 ditësh brenda së cilës operatori kolektiv do ta detyrojë atë të lëshojë faturat në 
përputhje me nenin 38 paragrafi (12) të këtij ligji; 

- të kufizojë ose ndalojë punën e operatorit kolektiv brenda një periudhe prej të paktën 15 dhe 
më së shumti 30 ditësh brenda së cilës operatori kolektiv do të detyrojë të publikojë në faqen e tij 
të internetit informacionin e nevojshëm në përputhje me nenin 39 paragrafi (1) të këtij ligji; 

- të kufizojë ose ndalojë punën e operatorit kolektiv brenda një periudhe prej të paktën 30 dhe 
më së shumti 90 ditësh brenda të cilit operatori kolektiv do të detyrojë të harmonizojë kompensimin 
në përputhje me nenin 39 paragrafët (3), (4) dhe (5) ) të këtij ligji; 

- të kufizojë ose ndalojë punën e operatorit kolektiv ose të pavarur brenda një periudhe prej të 
paktën 30 dhe më së shumti 90 ditësh, nëse përcaktohet se operatori kolektiv ose i pavarur nuk 
kanë shpenzuar për infrastrukturën siç përcaktohet në nenin 39 paragrafi (7) të këtij ligji brenda së 
cilës periudhë operatori kolektiv do t'i detyrojë ata të eleminojnë parregullsitë; 

- të detyrojë operatorin kolektiv të veprojë në përputhje me nenin 40 paragrafi (1) të këtij ligji; 
- të kufizojë ose ndalojë punën e operatorit kolektiv ose të pavarur brenda një periudhe prej të 

paktën 30 dhe më së shumti 90 ditësh nëse përcakton se ata nuk zbatojnë detyrimet për ngritjen e 
vetëdijes publike në përputhje me nenin 41 të këtij ligji; 

 
- të kufizojë ose ndalojë punën e operatorit kolektiv ose të pavarur brenda një periudhe prej të 

paktën 30 dhe më së shumti 90 ditësh brenda së cilës ai do të jetë i detyruar të krijojë ose azhurnojë 
sistemin e bazës së të dhënave elektronike (neni 43 të këtij ligji); 

 
- të kufizojë ose ndalojë punën e operatorit kolektiv ose të pavarur brenda një periudhe prej të 

paktën 15 dhe më së shumti 30 ditësh brenda së cilës ai do të jetë i detyruar të ndërpresë kontratat 
që ka i lidhur pas vendimit për revokimin e lejes së rrjedhës së mbeturinave (neni 45 të këtij ligji); 
dhe 

 
- të detyrojë prodhuesin, përkatësisht operatorin kolektiv ose të pavarur të ndërmarrë aktivitete 

të caktuara, d.m.th. të kufizojë ose ndalojë punën e tyre nëse veprojnë në kundërshtim me dispozitat 
e këtij ligji. 

(2) Nëse gjatë kryerjes së inspektimit, inspektori shtetëror i mjedisit përcakton se subjektet e 
mbikëqyrjes nuk janë në përputhje me kërkesat e këtij ligji, me procesverbal do të konstatoj 
parregullsitë e përcaktuara dhe në vendim do t'i përcaktojë masat dhe aktivitetet e duhura që duhet 
t'i ndërmarrin për tejkalimin e situatës, si dhe me vendim do të përcaktojë një afat që nuk mund të 
jetë më i gjatë se 90 ditë për të eleminuar arsyet e situatës. 

(3) Nëse subjektet sipas paragrafëve (1) dhe (2) të këtij neni nuk veprojnë në përputhje me 
vendimin e inspektorit të mjedisit dhe nuk i heqin arsyet për situatën e përcaktuar me vendim, 
inspektori i mjedisit do të paraqes kërkesë për fillimin e një precedure kundërvajtëse para Komisionit 
për vendosjen e kundërvajtjeve në fushën e mjedisit në Ministrinë e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit 
Hapësinor, gjegjësisht gjykatës kompetente. 

(4) Kundër vendimit sipas paragrafit (1) dhe (2) të këtij neni, pala e pakënaqur ka të drejtë të 
paraqesë ankesë në përputhje me rregulloret për mbikëqyrjen inspektuese. 

(5) Ankesa kundër vendimit sipas paragrafit (1) të këtij neni nuk e shtyn ekzekutimin e vendimit. 
(6) Gjatë kryerjes së veprimtarive sipas paragrafit (1) të këtij neni, inspektori i mjedisit ka të 

drejtë të ndërmarrë masa të tjera të përcaktuara me Ligjin e Mjedisit, me rregulloret për menaxhimin 
e mbeturinave, si dhe rregulloret për rrjedhat speciale të mbeturinave. 

 
 
 
 
 



Neni 53 
Fusha e veprimit të mbikëqyrjes së personave zyrtarë nga organi professional 

 
(1) Gjatë kryerjes së mbikëqyrjes brenda fushës së veprimit të tij, personi zyrtar në organin 

profesional kryen inspektimin dhe kontrollin: 
- nëse të dhënat dhe dokumentet që janë baza për dorëzimin e raportit tremujor të përmendur 

në nenin 31 paragrafi (3) të këtij ligji; 
- nëse të dhënat dhe dokumentet që janë baza për dorëzimin e Raportit Vjetor (neni 18 dhe 

neni 36 të këtij ligji); 
- nëse të dhënat dhe dokumentet, si dhe materialet e tjera të përdorura në aktivitetet për 

ngritjen e vetëdijes publike, përfshirë dokumentet financiare që përmbajnë të dhëna për fonde të 
paguara për kryerjen e aktiviteteve për ngritjen e vetëdijes publike në përputhje me nenin 41 të këtij 
ligji; 

- nëse funksionimi dhe mënyra e mbledhjes së të dhënave në sistemin elektronik të bazës së 
të dhënave në përputhje me nenin 43 të këtij ligji. 

(2) Për mbikëqyrjen dhe kontrollin e zbatuar, zyrtari i organit profesional përpilon raport të cilin 
ia paraqet subjektit të mbikëqyrjes.  

(3) Në rast kur me procesverbal konstatohet se subjekti i mbikëqyrjes i ka shkelur dispozitat e 
këtij ligji, ose rregulloret për rrjedhat e posaçme të mbeturinave dhe kështu ka kryer kundërvajtje, 
është i detyruar që të fillojë procedurë kundërvajtëse në përputhje me Ligjin e Kundërvajtjes. 

 
 

Neni 54 
Zbatimi i dispozitave nga ligje të tjera në mbikëqyrjen inspektuese 

 
Inspektori Shtetëror i Mjedisit e kryen inspektimin në përputhje me dispozitat e këtij ligji, Ligjit 

për Inspektimin, Ligjit të Menaxhimit të Mbeturinave, Ligjit të Mjedisit Jetësor dhe rregulloreve për 
rrjedhat speciale të mbeturinave. 

 
Neni 55 

Përgjegjësia e personave zyrtar në organin professional 
 

 (1) Personat zyrtarët në organin e mjedisit, përfshirë organet përbërëse, janë të detyruar, si 
persona përgjegjës, të marrin me kohë dhe me efikasitet të gjitha masat dhe procedurat e 
nevojshme për zbatimin e këtij ligji. 

(2) Nëse gjatë zbatimit të masave dhe procedurave të përcaktuara në këtë ligj, përcaktohen 
shkeljet nga personi juridik ose fizik të kryera me veprim ose mosveprim ose lëshim të mbikëqyrjes 
së detyrueshme mbi një person tjetër i cili ishte i autorizuar të veprojë në emër të subjektit, si dhe 
duke paraqitur të dhëna dhe dokumente të pasakta dhe të rreme, personat zyrtarë janë të detyruar 
të iniciojnë ose kërkojnë që të fillojnë procedurë kundërvajtëse në përputhje me dispozitat e këtij 
ligji. 

(3) Personat juridikë dhe fizikë për të cilët sigurohen të drejtat dhe detyrimet e përcaktuara me 
këtë ligj, nëse përcaktojnë ekzistimin e shkeljes ose tejkalimit të autorizimeve nga personat zyrtarë 
sipas paragrafit (1) të këtij neni, të kryer me veprime ose mosveprime, janë të detyruar të informojnë 
Ministrin. 

(4) Në rast të konstatimit të shkeljeve të kompetencave të personave zyrtarë sipas paragrafit 
(1) të këtij neni, Ministri është i detyruar të fillojë procedurë për përcaktimin e përgjegjësisë së 
perdonit zyrtarë në pajtim me këtë apo ligj tjetër. 

 
 
 



 
Neni 56 
Vërejtje 

 
(1) Nëse gjatë kryerjes së mbikëqyrjes inspektuese inspektori i mjedisit konstaton se për herë 

të parë është kryer parregullsi sipas nenit 51 paragrafi (1) alineat 2, 3, 5 dhe 17 të këtij ligji, me 
raport në të cilin ai do të përcaktojë parregullsinë e kryer dhe me vendim do të lëshojë vërejtje dhe 
do të përcaktojë një afat brenda të cilit subjekti i inspektimit është i detyruar të eliminojë parregullsitë 
e përcaktuara me procesverbal.  

 (2) Inspektorati Shtetëror i Mjedisit Jetësor udhëheq evidencë të vetme të paralajmërimeve të 
shqiptuara. 

(3) Formën dhe përmbajtjen e evidencës së paralajmërimeve të shqiptuara e shqipton Ministri. 
  

 
Neni 57 

Mbikëqyrja e ligjshmërisë së punës së organeve të komunës, komunës në qytetin e Shkupit 
dhe qytetit të Shkupit 

 
(1) Mbikëqyrja mbi ligjshmërinë e punës së organeve të komunës, komunës në qytetin e 

Shkupit, përkatësisht qytetit të Shkupit bazohet në parimin e ligjshmërisë, përgjegjësisë dhe 
pavarësisë në realizimin e kompetencave të tyre.   

(2) Mbikëqyrjen sipas paragrafit (1) të këtij neni e kryen organi i mjedisit jetësor. 
(3) Gjatë kryerjes së mbikëqyrjes së punës, organet e komunës, komuna në qytetin e Shkupit 

dhe qyteti i Shkupit, organi i mjedisit, i kryejnë aktivitetet në vijim:    
- vlerëson nëse kryetari i komunës, komuna në qytetin e Shkupit dhe qyteti i Shkupit kanë lidhur 

marrëveshje me operatorët kolektivë ose të pavarur për krijimin e qendrave të grumbullimit dhe 
infrastrukturës tjetër për mbledhjen e veçantë dhe zgjedhjen e rrymave speciale të mbeturinave; 

- vlerëson nëse kryetari i komunës, komuna në qytetin e Shkupit dhe qyteti i Shkupit ka dhënë 
një avantazh apo e ndërlikon pozicionin e operatorit kolektiv ose të pavarur kundrejt një operatori 
tjetër; 

- vlerëson nëse kryetari i komunës, komuna në qytetin e Shkupit dhe qyteti i Shkupit vendosin 
kushte që e bëjnë të pamundur lidhjen e një marrëveshje me një operator kolektiv ose të pavarur; 

- vlerëson nëse kryetari i komunës i ka dorëzuar një raport organit ekspert mbi masën në të 
cilën janë arritur qëllimet e vendosura në marrëveshjet me operatorët kolektivë dhe të pavarur; 

- u tregon organeve të komunës, komunës në Qytetin e Shkupit dhe Qytetit të Shkupit që të 
tejkalojnë kompetencat e tyre të përcaktuara me këtë ligj dhe propozon masat e duhura për 
tejkalimin e asaj situate; 

- tregon mangësi të caktuara materiale dhe procedurale në punën e organeve të komunës, 
komunës në Qytetin e Shkupit dhe Qytetit të Shkupit, të cilat mund të parandalojnë përmbushjen e 
detyrimeve të operatorëve kolektivë ose të pavarur, d.m.th. të cilat mund të jenë një pengesë në 
arritjen e objektivave kombëtare të përcaktuara nga rregulloret për rrjedhat speciale të mbeturinave; 

- jep rekomandime për zbatimin e vazhdueshëm të kompetencave të komunës dhe qytetit të 
Shkupit për aktivitetet që duhet të kryhen në përputhje me këtë ligj, me kërkesë të organeve të 
komunës, komunës në qytetin e Shkupit dhe qytetit të Shkupi; 

- u paraqet iniciativa dhe propozime organeve të komunës, komunës në qytetin e Shkupit dhe 
qytetit të Shkupit, nëse konstatojnë moszbatim të këtij ligji, si rezultat i konfliktit të kompetencave 
ndërmjet tyre, operator kolektivë dhe të pavarur ose subjekte të tjera që i trajtojnë mbeturinat. 
 

 
 
 



Neni 58 
Heqja e ushtrimit të kompetencave 

 
(1) Nëse, përkundër indikacioneve dhe masave të ndërmarra dhe aktiviteteve, organet e 

komunës, komuna në Qytetin e Shkupit dhe Qyteti i Shkupit nuk sigurojnë realizimin e aktiviteteve 
për të cilat ata janë kompetente në përputhje me këtë ligji, kompetenca e tyre për kryerjen e atyre 
aktiviteteve do të revokohet. 

(2) Kryerja e veprimtarive sipas paragrafit (1) të këtij neni do të ndërmerret nga organi i mjedisit, 
deri në një vit nga dita e ndërmarrjes së tyre, në emër dhe për llogari të komunës, komuna në qytetin 
e Shkupit dhe qyteti i Shkupit. 

(3) Për ndërmarrjen e veprimtarive sipas paragrafit (1) të këtij neni njoftohet organi i 
administratës shtetërore përgjegjës për punët në fushën e vetëqeverisjes lokale dhe organi i 
administratës shtetërore përgjegjës për punët në fushën e financave. 
 
 
VIII. SANKSIONET KUNDËRVAJTËSE  
 

Neni 59 
Sanksionet kundërvajtëse nga kategoria e pare 

 
(1) Gjobë në vlerë prej 9,000 deri në 10,000 euroo në kundërvlerë në denarë për mikro 

tregtarët, nga 18,000 deri në 20,000 euroo në kundërvlerë në denarë për tregtarët e vegjël, nga 
53,000 deri në 59,000 në kundërvlerë në denarë për tregtarët e mesëm dhe nga 88,000 deri në 
98,000 euroo në kundërvlerë me denarë për tregtarët e e mëdhenj do t’i shqiptohet për kundërvajtje 
personit juridik nëse:  

1) nuk ka regjistruar ose paraqitur kërkesë për fshirje nga Regjistri i prodhuesve me përgjegjësi 
të zgjatur (neni 14 dhe neni 15 të këtij ligji); 

2) nuk i ka dorëzuar prodhuesit konfirmimin sipas nenit 18 paragrafi (7) të këtij ligji; 
3) nuk ka një certifikatë të përmendur në nenin 18 të këtij ligji; 
4) nuk ka krijuar një sistem të pavarur për menaxhimin e një rryme të veçantë mbeturinash, 

d.m.th. nuk është përfshirë në operatorin kolektiv; 
5) nuk i ka dorëzuar raportet tremujore organit ekspert (neni 31 paragrafi (3) dhe neni 34 të 

këtij ligji); 
6) nuk i ruan Raportet vjetore me të dhënat së paku për shtatë vitet e fundit (neni 36 paragrafi 

(8) të këtij ligji); 
7) nuk i ka paguar Operatorit Kolektiv kompensimin për shërbimin e kryer për përgjegjësi të 

zgjatur (neni 38 paragrafët (1), (3) dhe (4) të këtij ligji); 
8) operatori kolektiv nuk e ka zgjidhur kontratën me prodhuesin kontraktues i cili nuk ka paguar 

kompensimin për të paktën gjashtë muaj (neni 38 paragrafi (8) të këtij ligji); 
9) operatori kolektiv nuk i ka paraqitur njoftim organit ekspert dhe / ose nuk ka publikuar në 

faqen e tij në internet emrin dhe selinë e prodhuesit të kontratës të cilit i ka zgjidhur kontratën (neni 
38 paragrafi (9) të këtij ligji) ); 

10) ka lidhur marrëveshje me një operator të ri kolektiv në të njëjtin vit fiskal për ushtrimin e 
përgjegjësisë së zgjatur për të njëjtën rrjedhë mbeturinash (neni 38 paragrafi (10) të këtij ligji); 

11) operatori kolektiv lidhi kontratë me prodhuesin kontrata e të cilit u ndërpre nga një operator 
tjetër kolektiv në të njëjtin vit fiskal (neni 38 paragrafi (9) dhe paragrafi (14) të këtij ligji) dhe u botua 
në faqen e internetit të operatorit kolektiv; 

12) operatori kolektiv nuk ka lëshuar një faturë brenda 30 ditëve nga dita e marrjes së raportit 
tremujor nga prodhuesi kontraktues (neni 38 paragrafi (12) të këtij ligji); 



13) operatori kolektiv nuk ka publikuar në faqen e tij të internetit të dhëna për shumën e 
kompenzimit për shërbimin që kryen për menaxhimin e rrjedhës së veçantë të mbeturinave me 
qëllim të zbatimit të detyrimit të përgjegjësisë së zgjatur të prodhuesit (neni 39 të këtij ligji); 

14) operatori kolektiv ose i pavarur personit zyrtar nga organi profesional nuk lejon qasjen në 
sistemin elektronik (neni 43 paragrafi (2) të këtij ligji); 

15) operatori kolektiv ose i pavarur nuk ka paraqitur njoftim brenda tre ditëve tek organi ekspert 
se ka probleme me funksionimin e sistemit elektronik (neni 43 paragrafi (4) të këtij ligji);  

(2) Gjoba në vlerë prej 500 euro në kundërvlerë denari te mikro tregtarët, 1,000 euro në 
kundërvlerë denari te tregtarët e vegjël, 3,000 euro në kundërvlerë denari te tregtarët e mesëm dhe 
5,000 euro në kundërvlerë denari te tregtarë të mëdhenj do ti shqiptohet personit përgjegjës në 
personin juridik për veprimet sipas paragrafit (1) të këtij neni. 

(3) Gjoba në vlerë prej 500 euro në kundërvlerë denari do t'i shqiptohet personit fizik për 
veprimet sipas paragrafit (1) pika 4) të këtij neni. 

(4) Kryerësit të kundërvajtjes sipas paragrafit (1) të këtij neni, organi kundërvajtës mund të 
shqiptojë ndalim të sanksionit kundërvajtës për kryerjen e veprimtarisë. 

5) Për personin përgjegjës sipas paragrafit (2) të këtij neni, organi kundërvajtës mund të 
shqiptojë sanksion kundërvajtës për ndalimin e kryerjes së detyrës. 

(6) Organi kompetent për shqiptimin e sanksioneve kundërvajtëse nga ky nen është gjykata 
kompetente. 
 

Neni 60 
Kundërvajtja e kategorisë së dytë 

 
(1) Gjobë në vlerë prej 13.000 deri në 14.000 euroo në kundërvlerë denari për mikro tregtarët, 

nga 25,000 deri në 28,000 euroo në kundërvlerë denari për tregtarët e vegjël, nga 76,000 deri në 
84,000 euroo në kundërvlerë denari për tregtarët e mesëm dhe nga 126,000 deri në 140,000 euroo 
në kundërvlerë denari për tregtarët e mëdhenj, do t’i shqiptohet për kundërvajtje ndaj një personi 
juridik, nëse:  

1) përcakton që një operator kolektiv ose i pavarur është mbajtës i një leje tjetër që del nga 
rregulloret për menaxhimin e mbeturinave (neni 21 të këtij ligji); 

2) përcakton që operatori kolektiv ose i pavarur nuk ka publikuar në faqen e tij të internetit 
mënyrën dhe procedurën e zgjedhjes së një personi fizik ose juridik për lidhjen e kontratës për 
mbledhjen, transportimin, magazinimin, riciklimin e mbeturinave (neni 29 paragrafi (13) të këtij ligji); 

3) operatori kolektiv ose i pavarur nuk ka zhvilluar program për realizimin e përgjegjësisë së 
zgjeruar të prodhuesit (neni 30 të këtij ligji); 

4) operatori kolektiv ose i pavarur nuk ka paraqitur të dhënat e nevojshme për zgjatjen e lejes 
së rrjedhës së mbeturinave (neni 23, paragrafi 7 të këtij ligji); 

5) operatori kolektiv nuk ka dorëzuar Raport vjetor për punën e tij (neni 31 paragrafi (4) të këtij 
ligji); 

6) operatori kolektiv ose i pavarur nuk ka vepruar në përputhje me nenin 29 të këtij ligji; 
7) kompensimi i operatorit kolektiv është më pak se 30% e shumës së kompensimit për atë 

rrjedhë dhe llojin e veçantë të mbeturinave të përcaktuara në rregulloren e duhur për rrjedhën e 
veçantë të mbeturinave (neni 38 paragrafi (2) të këtij ligji); 

8) operatori kolektiv nuk i ka paraqitur njoftim organit ekspert për shumën dhe emrin e 
prodhuesit të kontraktuar i cili nuk ka paguar kompensimin e operatorit kolektiv për të paktën tre 
muaj (neni 38 paragrafi (7) të këtij ligji); 

9) nuk ka paguar kompenzimin për menaxhimin e rrymave speciale të mbeturinave që është 
proporcionale me sasinë e produkteve të vendosura në treg dhe për të cilat nuk i ka paguar 
kompenzim operatorit kolektiv, në rast se operatori kolektiv zgjidh kontratën e tij (neni 38 paragrafi 
(11) të këtij ligji); 



10) operatori kolektiv ka mundësuar pagesën e tarifës që nuk është e barabartë për secilin 
prodhues të kontraktuar dhe / ose është dhënë një zbritje më e madhe se 30% dhe / ose një zbritje 
deri në 30% prodhuesit të kontraktuar i cili nuk ka pjesë më të madhe se 20% në sasinë e 
mbeturinave të trajtuara nga operatori kolektiv ose zbritja i jepet prodhuesit të kontraktuar i cili nuk 
është themelues i operatorit kolektiv (neni 39 paragrafët (3) dhe (4) të këtij ligji); 

11) operatori kolektiv ka vepruar në kundërshtim me nenin 40 paragrafin (1) të këtij ligji; 
12) operatori kolektiv nuk ka marrë masa për përcaktimin e kompenzimit që siguron mbulimin 

e plotë të kostove për përmbushjen e detyrimeve për menaxhimin e mbeturinave (neni 39 paragrafi 
(5) të këtij ligji); 

13) operatori kolektiv nuk ka shpenzuar 65% të kompensimit për krijimin e infrastrukturës për 
grumbullimin e produkteve të mbeturinave dhe / ose menaxhimin e veçantë të mbeturinave që 
menaxhon (neni 39 paragrafi (7) të këtij ligji); 

14) operatori i pavarur nuk ka shpenzuar 65% të shumës së dëmshpërblimit që do të paguante 
për vitin paraprak në përputhje me rregulloret për rrjedhat speciale të mbeturinave në krijimin e 
infrastrukturës për mbledhjen e mbeturinave dhe / ose rrjedhën speciale të mbeturinave që ai 
menaxhon (neni 39 paragrafi (8) të këtij ligji); 

15) operatori kolektiv merr përsipër detyrimet për menaxhimin e rrjedhës speciale të 
mbeturinave të prodhuesve të cilët së bashku nxjerrin në treg më shumë se 49% të sasisë totale të 
produkteve të hedhura në treg në Republikën e Maqedonisë së Veriut të llogaritur në lidhje me 
sasinë totale të produkteve të vendosura në treg për vitin paraprak (neni 40 paragrafi (1) të këtij 
ligji); 

16) operatori kolektiv ose i pavarur nuk ka krijuar dhe nuk mban sistem të përshtatshëm 
elektronik të bazës së të dhënave, përkatësisht të dhënat nga sistemi elektronik nuk ruhen së paku 
për shtatë vitet e fundit (neni 43 paragrafët (1) dhe (5) të këtij ligji); 

17) operatori kolektiv përkatësisht i pavarur ka lidhur një marrëveshje të re në lidhje me 
veprimtarinë e tij për menaxhimin e rrjedhës së veçantë të mbeturinave pas miratimit të vendimit 
për revokimin e lejes së rrjedhës së mbeturinave, d.m.th. pas hyrjes në fuqi të tij (neni 45 paragrafi 
(4) të këtij ligji); 

18) operatori kolektiv nuk i ka informuar prodhuesit përgjegjës se licenca e tij për rrjedhën e 
mbeturinave është revokuar dhe se ajo pushon së funksionuari (neni 45 paragrafi (5) të këtij ligji); 

(2) Gjoba në vlerë prej deri në 700 euroo në kundërvlerë denari te mikro tregtarët, 1.500 euroo 
në kundërvlerë denari me tregtarë të vegjël, 4.000 euroo në kundërvlerë denari me tregtarë të 
mesëm dhe 7.000 euroo në kundërvlerë denari me tregtarë të mëdhenj i shqiptohet personit 
përgjegjës në personin juridik për veprimet e përmendura në paragrafin (1) të këtij neni. 

(3) Kryerësi i kundërvajtjes sipas paragrafit (1) të këtij neni, organi i kundërvajtjes mund të 
shqiptojë sanksion kundërvajtës për ndalimin e kryerjes së veprimtarisë. 

(4) Për personin përgjegjës sipas paragrafit (2) të këtij neni, organi kundërvajtës mund të 
shqiptojë sanksion kundërvajtës për ndalimin e kryerjes së detyrës. 

(5) Organi kompetent për shqiptimin e sanksioneve kundërvajtëse nga ky nen është gjykata 
kompetente. 
 

 
Neni 61 

Kundërvajtjet nga kategoria e tretë 
 

(1) Gjobë në vlerë prej 18.000 deri në 20.000 euroo në kundërvlerë denari për mikro tregtarët, 
nga 36.000 deri në 40.000 euroo në kundërvlerë denari për tregtarët e vegjël, nga 110,000 deri në 
120,000 euroo në kundërvlerë denari për tregtarët e mesëm dhe nga 180,000 deri në 200,000 euroo 
në kundërvlerë denari për tregtarët e mëdhenj, do të dënohen për kundërvajtje ndaj një personi 
juridik, nëse: 



1) paraqitet dhe / ose kryen veprimtari si një operator kolektiv ose i pavarur pa pasur leje të 
vlefshme të rrjedhës së mbeturinave (neni 23 të këtij ligji); 

2) operatori kolektiv ka garantuar dhe / ose ka marrë përsipër detyrime për shlyerjen e borxhit 
ose përmbushjen e detyrimeve të një prodhuesi ose një pale të tretë (neni 24 paragrafi (7) të këtij 
ligji); 

3) operatori kolektiv ka fituar pronësi mbi mbeturinat që i trajton (neni 24 paragrafi (8) të këtij 
ligji); 

4) prodhuesi kontraktues, megjithëse e dinte ose duhej ta dinte, nuk u kujdes me kujdes për tu 
informuar në lidhje me punën e operatorit kolektiv dhe as nuk mori masa për të informuar operatorin 
kolektiv, organet profesionale ose organet kompetente për punën e operatorit kolektiv të përcaktuar 
me vendim të një organi kompetent që nuk i përmbush detyrimet e tij (neni 25 paragrafët (3) dhe 
(4) të këtij ligji); 

5) operatori i pavarur ka ndërmarrë detyrime për menaxhimin e mbeturinave nga një prodhues 
tjetër (neni 26 paragrafi (2) të këtij ligji); 

6) operatori i pavarur ka shpërndarë fitimin e realizuar duke trajtuar rrjedhën speciale të 
mbeturinave si të ardhura të tij, d.m.th., si të ardhura të prodhuesit themelues (neni 26 paragrafi (4) 
të këtij ligji); 

7) prodhuesi, megjithëse e dinte ose duhej ta dinte, nuk u kujdes me kujdes për tu informuar 
në lidhje me punën e operatorit të pavarur dhe as nuk mori masa për të informuar operatorin e 
pavarur, organet profesionale ose organet kompetente për punën e operatorit të pavarur të 
përcaktuar me vendim të një organi kompetent që nuk i përmbush detyrimet e tij (neni 27 paragrafët 
(3) dhe (4) të këtij ligji); 

8) operatori kolektiv ose i pavarur ka lidhur marrëveshje me personin fizik ose juridik për 
grumbullimin, transportimin, magazinimin, riciklimin e mbeturinave në kundërshtim me mënyrën dhe 
procedurën e publikuar në faqen e tij të internetit, d.m.th. ka lidhur marrëveshje në një mënyrë jo 
transparente ose e ka prishur konkurrencën e tregut (neni 29 paragrafi (13) të këtij ligji); 

9) operatori kolektiv ka krijuar situatë më të favorshme në treg duke mundësuar mbledhjen më 
të lehtë të kompenzimit nga operatori kontraktues dhe / ose ka krijuar avantazh në treg duke 
mundësuar mbledhjen në kohë të kompenzimit pa marrë masa për të siguruar pagesa (neni 38 
paragrafi (13) të këtij ligji); 

 
10) operatori kolektiv nuk ka krijuar infrastrukturë për grumbullimin e produkteve të mbeturinave 

dhe / ose rrymave speciale të mbeturinaveme vlerë prej të paktën 65% të fondeve të mbledhura 
nga kompenzimi i përmendur në nenin 37 të këtij ligji (neni 39 paragrafi (7) të këtij ligji); 

11) operatori i pavarur nuk ka krijuar infrastrukturë për mbledhjen e produkteve të mbeturinave 
dhe / ose rrymave speciale të mbeturinave me vlerë prej të paktën 65% të kompensimit që ai do të 
paguante për vitin aktual në përputhje me rregulloret për rrymat speciale të mbeturinave 

12) operatori kolektiv zbatoi aktivitete për informimin e publikut dhe ngritjen e vetëdijes publike 
për menaxhimin e rrymave speciale të mbeturinave më pak se 10% ose më shumë se 10% të të 
ardhurave totale nga viti i kaluar (neni 41 paragrafi (1) të këtij ligji); 

13) operatori i pavarur zbatoi aktivitete për informimin e publikut dhe ngritjen e vetëdijes publike 
për menaxhimin e rrymave speciale të mbeturinave më shumë se 10% të shumës totale të 
kompensimit që ai do të paguante vitin e kaluar (neni 41 paragrafi (2) të këtij ligji); 

14) operatori kolektiv realizoi një reklamë në mënyrë që të sigurojë prodhues shtesë të 
kontratave dhe i prezantoi ato si pjesë e aktiviteteve për informimin dhe ngritjen e vetëdijes publike 
(neni 41 paragrafi (3) të këtij ligji); 

15) operatori kolektiv, përkatësisht i pavarur realizoi një aktivitet për informimin e publikut dhe 
ngritjen e vetëdijes publike që nuk është në përputhje me rregulloren sipas nenit 41 paragrafi (6) të 
këtij ligji). 

(2) Gjoba me vlerë prej 1,000 euroo në kundërvlerë denari me mikro tregtarë, 2,000 EURO në 
kundërvlerë denari me tregtarë të vegjël, 6,000 euroo në kundërvlerë denari me tregtarë të mesëm 



dhe 10,000 euroo në kundërvlerë denari me tregtarë të mëdhenj do t'i shqiptohet personit përgjegjës 
në personin juridik për veprimet sipas paragrafit (1) të këtij neni. 

(3) Kryerësit të kundërvajtjes sipas paragrafit (1) të këtij neni, organit për kundërvajtje mund t'i 
shqiptohet sanksion kundërvajtje për ndalimin e kryerjes së veprimtarisë. 

(4) Për personin përgjegjës sipas paragrafit (3) të këtij neni, organi kundërvajtës mund të 
shqiptojë sanksion kundërvajtës për ndalimin e kryerjes së detyrës. 

(5) Organi kompetent për shqiptimin e sanksioneve kundërvajtëse nga ky nen është gjykata 
kompetente. 

 
Neni 62 

Sanksione kundërvajtje për personat zyrtarë 
 

(1) Gjoba në vlerë prej 5,000 euroo në kundërvlerë denari do t'i shqiptohet kryetarit të komunës 
nëse: 

- Nuk ka lidhur marrëveshje me operatorin kolektiv ose të pavarur në rast se kushtet e ofruara 
nga operatori kolektiv ose i pavarur janë të zakonshme dhe proporcionale me kushtet e ofruara për 
komuna të tjera, komuna në qytetin e Shkupit dhe / ose qytetin e Shkupit (neni 42 paragrafi (3) të 
këtij ligji); 

- Vendos kushte të ndryshme për lidhjen e një marrëveshjeje, e cila jep një avantazh, d.m.th. 
ndërlikon pozicionin e një operatori kolektiv dhe / ose të pavarur mbi një operator tjetër kolektiv dhe 
/ ose të pavarur (neni 42 paragrafi (2) të këtij ligji); 

- Nuk e bëri atë të disponueshme për publikun, përkatësisht nuk e publikoi marrëveshjen e 
lidhur me operatorin kolektiv dhe të pavarur në uebfaqen e komunës, komunës në qytetin e Shkupit, 
përkatësisht qytetit të Shkupit (neni 42 paragrafi (8) të këtij ligji); 

- nuk dorëzoi raport në pajtim me nenin 42 paragrafi (11) të këtij ligji. 
(2) Gjoba në vlerë prej 500 euroo në kundërvlerë denari do t'i shqiptohet personit zyrtarit nëse: 
1) brenda 30 ditëve nga dita e plotësimit të kërkesës nuk e përgatit licencën për menaxhim të 

mbeturinave (neni 23 paragrafi (1) të këtij ligji); 
2) në Lejën e rrjedhës së mbeturinave nuk përmbahen të dhëna të nevojshme (neni 23 

paragrafët (2) dhe (3) të këtij ligji); 
3) nëse pranon raport vjetor për punën e operatorit kolektiv ose të pavarur pa pasur garanci 

financiare në shumën e përcaktuar në përputhje me nenin 28 të këtij ligji dhe nuk merr masa për 
sigurimin e tij; 

4) nuk merr masa, përkatësusht nuk sjell vendim për aktivizimin dhe realizimin e garancisë 
financiare nëse operatori kolektiv ose i pavarur për të paktën 5% ose më shumë nuk i përmbush 
qëllimet kombëtare të përcaktuara në rregulloret për rrjedhat speciale të mbeturinave (neni 28 
paragrafi (8) të këtij ligji); 

5) nuk merr masa, d.m.th., nuk sjell vendim për kompensimin e llogaritur që duhet të paguhet 
nga operatori kolektiv, d.m.th. i pavarur, në rastet e përmendura në nenin 30 paragrafët (6) dhe (7) 
të këtij ligji (neni 31 paragrafi (9) ) të këtij ligji); 

6) nuk fillon procedurën për miratimin e vendimit për revokimin e lejes për qarkullimin e 
mbeturinave (neni 31 paragrafi (10) të këtij ligji); 

7) zbaton veprime, përkatësisht sjell vendim për aprovimin e Raportit vjetor të përmendur në 
nenin 36 të këtij ligji kur nuk plotësohen kushtet për atë; 

8) brenda periudhës së parashikuar prej 60 ditësh nuk miraton vendim për aprovimin ose 
refuzimin e Raportit vjetor të referuar në nenin 36 të këtij ligji (neni 36 paragrafi (4) të këtij ligji); 

9) nuk zbaton veprime për përcaktimin dhe publikimin e sasisë totale të produkteve në një 
rrymë të caktuar mbeturinash që lëshohen në treg (neni 40 paragrafi (4) të këtij ligji); 

10) nuk zbaton veprime për mbajtjen e Regjistrit të Operatorëve Kolektivë dhe të Pavarur (neni 
42 paragrafët (1) dhe (4) të këtij ligji); 



11) nuk fillon procedurën për revokimin e Lejes për qarkullimin e mbeturinave kur plotësohen 
kushtet sipas nenit 45 paragrafi (1) të këtij ligji; 

12) nuk zbaton veprime për krijimin dhe mirëmbajtjen e bazës së të dhënave dhe sistemit të 
informacionit të përmendur në nenin 46 të këtij ligji; 

13) nuk zbaton veprime për përgatitjen e Programit Vjetor për financimin e menaxhimit të 
rrjedhave speciale të mbeturinave (neni 47 paragrafi (2) të këtij ligji); 

14) nuk zbaton veprime për përgatitjen dhe publikimin e konkursit publik të përmendur në nenin 
49 të këtij ligji. 

(3) Organi kompetent për shqiptimin e sanksioneve kundërvajtëse sipas paragrafëve (1) dhe 
(2) të këtij neni është gjykata kompetente. 
 

Neni 63 
Procedura е zgjidhjes dhe marrëveshjes 

 
(1) Për kundërvajtjet e përcaktuara në nenin 59 të këtij ligji, inspektori i mjedisit është i detyruar 

t'i propozojë kryesit të kundërvajtjes procedurën e zgjidhjes duke lëshuar urdhër pagese për 
kundërvajtje para se të paraqesë kërkesë për fillimin e procedurës kundërvajtëse. 

(2) Për kundërvajtjet e përcaktuara në nenet 60 dhe 61 të këtij ligji, inspektori i mjedisit duhet 
t'i propozojnë kryesit të kundërvajtjes procedurën e zgjidhjes para se të paraqesin kërkesë për 
fillimin e procedurës kundërvajtëse. 

(3) Ministri e përshkruan formën dhe përmbajtjen e urdhërpagesës për kundërvajtje. 
 

 
Neni 64 

Udhëheqja e procedurës për kundërvajtje 
 

Procedura e kundërvajtjes zhvillohet në përputhje me Ligjin e Kundërvajtjes dhe Ligjin e 
Mjedisit. 
 
IX. DISPOZITAT KALIMTARE DHE PËRFUNDIMTARE 
 

Neni 65 
Dispozitat kalimtare 

 
(1) Operatorët kolektivë dhe të pavarur që kryejnë veprimtari në përputhje me rregulloret për 

menaxhimin e mbeturinave deri në ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji, duhet ta harmonizojnë 
funksionimin e tyre me dispozitat e këtij ligji jo më vonë se 31 mars 2022. 

(2) Regjistri elektronik i prodhuesve të përmendur në nenin 14 të këtij ligji do të themelohet nga 
organi ekspert jo më vonë se 30 qershor 2022, dhe deri në krijimin e regjistrit elektronik, regjistrimi 
i prodhuesve kryhet me shkrim. 

(3) Regjistri i operatorëve kolektivë dhe të pavarur sipas nenit 44 të këtij ligji përcaktohet nga 
organi ekspert jo më vonë se 30 qershor 2022.  

(4) Operatorët kolektivë, përkatësisht të pavarur, janë të detyruar që nga 1 janari 2022 të fillojnë 
të mbajnë regjistra për punën e tyre në përputhje me dispozitat e këtij ligji. 

(5) Prodhuesit duhet të regjistrohen në përputhje me nenin 14 të këtij ligji jo më vonë se 31 
Mars 2022. 
 

 
 
 
 



Neni 66 
Dispozitat kalimtare për licencat ekzistuese për trajtimin me rrjedhat speciale të 

mbeturinave 
 

(1) Lejet për trajtimin e rrymave speciale të mbeturinave të lëshuara në përputhje me Ligjin për 
Menaxhimin me Paketimit dhe Mbeturinat nga Paketimi ("Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë" Nr. 161/09, 17/11, 47/11, 136/11, 6/12, 39/12, 163/13, 146/15 dhe 39/16), Ligji për 
Menaxhimin e Baterive dhe Akumulatorëve dhe Mbeturinave të Baterive dhe të Akumulatorëve 
("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" Nr. 140/10 , 47/11, 148/11, 39/12, 163/13, 146/15 
dhe 39/16) dhe Ligjin e Menaxhimit të Pajisjeve Elektrike dhe Elektronike dhe të Mbeturinave të 
Pajisjeve Elektrike dhe Elektronike ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë "Nr. 6/12, 163/13, 
146/15 dhe 39/16) do të vazhdojnë të jenë të vlefshëm deri në datën e skadimit të tyre, por jo më 
gjatë se 31 mars 2022. 

(2) Lejet sipas paragrafit (1) të këtij neni, vlefshmëria e të cilave skadon në periudhën nga hyrja 
në fuqi e këtij ligji deri më 31 mars 2022, do të vazhdojnë të jenë të vlefshme nën të njëjtat kushte 
nën të cilat janë lëshuar, por jo më gjatë se 31 Mars 2022. 

(3) Operatorët  kolektiv, përkatësisht të pavarur, të cilët posedojnë licenca sipas paragrafëve 
(1) dhe (2) të këtij neni, me qëllim të zgjatjes së vlefshmërisë së tyre, janë të detyruar që më së 
vonti deri më 31 dhjetor 2021 deri te organi profesional t'i dorëzojnë të dhënat sipas nenit 23 
parsagrafi (6) të këtij ligji, si dhe të dhënat sipas nenit  22 paragrafi (2) pikat 4)  dhe paragrafi (3) 
pikat 4),6) 8) dhe 9) të këtij ligji, si dhe si shtesë vetëm për operatorët  kolektiv dhe të dhënat  në 
nenin 22 paragrafi (3) pikat 7), 8) dhe 10) të këtij ligji. 

(4) Në rastet sipas paragrafit (3) o këtij neni, nëse operatori kolektiv ose i pavarur i plotëson 
kushtet për marrjen e lejes së referuar në nenet 22 dhe 23 të këtij ligji, organi ekspert mundet në 
vend që të vazhdojë rëndësinë e lejeve ekzistuese të jep leje për rrjedhën e mbeturinave në 
përputhje me dispozitat e këtij ligji. 
 

Neni 67 
Dispozitat kalimtare për raportet e prodhimeve të lëshuara në treg dhe arritja e synimeve 

kombëtare dhe pjesa minimale 
 

(1) Operatorët kolektivë ose të pavarur janë të detyruar të paraqesin raportet për produktet e 
vendosura në treg dhe për arritjen e qëllimeve kombëtare te organi ekspert në përputhje me Ligjin 
për Menaxhimin me Paketimin dhe Mbeturinave të Paketimit ("Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë "nr. 161/09, 17/11, 47/11, 136/11, 6/12, 39/12, 163/13, 146/15 dhe 39/16), Ligji i 
Menaxhimit të Baterive dhe Akumulatorëve dhe të Mbeturinave të Baterive dhe Akumulatorëve 
(Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 140/10, 47/11, 148/11, 39/12, 163/13, 146/15 dhe 
39/16) dhe Ligji i Menaxhimit të Pajisjeve Elektrike, Elektronike dhe Mbeturinave të Pajisjeve 
Elektrike dhe Elektronike ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 6/12, 163/13, 146/15 
dhe 39/16) bazuar në evidencën që e mbajnë, përfundimisht për vitin 2021. 

(2) Të dhënat nga raportet sipas paragrafit (1) të këtij neni, organi ekspert i merr si bazë për 
llogaritjen e sasisë totale të produkteve të lëshuara në tregun e Republikës së Maqedonisë së Veriut 
në përputhje me nenin 13 të këtij ligji, me të cilin ato do të jenë subjekt i verifikimit, por jo i miratimit 
nga organi ekspert. 

(3) Raporti i parë vjetor i referuar në nenin 36 të këtij ligji do të dorëzohet nga operatori kolektiv 
d.m.th. i pavarur tek organi ekspert jo më vonë se më 31 mars 2023, i cili përmban të dhënat për 
vitin 2022. 

(4) Sasia totale e produkteve të lëshuara në tregun e Republikës së Maqedonisë së Veriut në 
nenin 13 të këtij ligji për vitin 2022 do të shpallet jo më vonë se 31 dhjetor 2021 nga organi ekspert. 

 
 



 
 
 

Neni 68 
Harmonizimi i kompensimit për operatorët kolektivë 

 
(1) Operatori kolektiv mund të përcaktojë kompenzimin e paguar nga prodhuesit e kontratës 

sipas nenit 38 të këtij ligji, për vitin 2022 të jetë më pak se 20% e kompensimit për atë rrjedhë dhe 
llojin e veçantë të mbeturinave që përcaktohet në rregulloren përkatëse për rrjedhën e veçantë të 
mbeturinave. 

(2) Në rastet e përmendura në paragrafin (1) të këtij neni, operatori kolektiv është i detyruar të 
rrisë kompensimin me të paktën 2.5% për çdo vit, me çka kompensimi për vitin 2026 nuk duhet të 
jetë më i vogël se 30% e kompensimi për atë rrjedhë dhe një lloj të veçantë të mbeturinave i cili 
përcaktohet në rregulloren e duhur për rrjedhën speciale të mbeturinave. 

 
Neni 69 

Sjellja e rregulloreve më të afërta 
 

(1) Rregulloret nënligjore të parashikuara me këtë ligj do të miratohen brenda një viti nga dita 
e hyrjes në fuqi të këtij ligji. 

(2) Deri në miratimin e akteve nënligjore sipas paragrafit (1) të këtij ligji, do të zbatohen aktet 
nënligjore ekzistuese që kanë të bëjnë me udhëheqjen e evidencës dhe dorëzimin e raporteve për 
produktet e lëshuara në treg dhe arritjen e qëllimeve kombëtare të miratuara në bazë të Ligjit të 
Menaxhimit të Paketimit dhe të Mbeturinave nga Paketimi ("Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë" nr. 161/09, 17/11, 47/11, 136/11, 6/12, 39 / 12, 163/13, 146/15 dhe 39/16), Ligji i 
Menaxhiminit të Baterive dhe të Akumulatorëve dhe të Mbeturinave të Baterive dhe të 
Akumulatorëve ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" Nr. 140/10, 47/11, 148 / 11, 39/12, 
163/13, 146/15 dhe 39/16) dhe Ligji i Menaxhimit të Pajisjeve Elektrike dhe Elektronike dhe 
Mbeturinave të Pajisjeve Elektrike dhe Elektronike ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" 
nr. 6/12, 163/13, 146/15 dhe 39/16). 
 

Neni 70 
Hyrja në fuqi 

 
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e shpalljes në "Gazetën Zyrtare të Republikës së 

Maqedonisë së Veriut". 
 


