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KLASIFIKIMI I MBETURINAVE – ÇFARË DUHET HEDHUR, KU?
KOSH I ZI 

MBETURINASH

ALBANISCH/SHQIPE

për mbetje të tjera
Hiri, letër ambalazhi, dosje, letër pjekjeje, 

mbeturina të punës artizanale, furça, filtra  

aspiratorësh, Brisqe dhe doreza me një  

përdorim, Llamba, Artikuj higjiene (furçë  

dhëmbësh, peceta higjienike, disqe pambuku), 

kaseta, shtresë për macet, mbetje 

të imëta, qeramikë, ngjitës, kocka, 

letër karboni, pëlhurë, lëkurë, pece-

ta pastrimi, peceta letre për duart, 

shami prej letre, letër pergamenë, çorape 

nailoni, pleksiglas, porcelan, leukoplast, brisqe 

rroje, qelq rezistent ndaj goditjeve, peceta,

qese të fshesës elektrike, disqe, copa qelqi, 

pasqyrë, mbetje sapunësh, lodra (jo elektro-

nike), lapsa, mbetje të letrës së murit, fasho, 

paketime të ndotura, videokaseta, pambuk, 

pelena për fëmijë, kuti cigaresh, bishtat e 

cigareve

për ambalazhe prej qelqi. Qelqi i 
bardhë, i ndarë nga ai me ngjyra
Shishe prej qelqi, kavanozë, kavanozë 

marmelate, shishe shampanje, shishe 

schnaps-i, shishe vere, shishe shurupi,   

flakonë

për ambalazhe
Prej metali: Kapakë / tava prej alumini, fletë 

alumini, tuba alumini, kanaçe pijesh, kuti  

konservash, shishe kremi, kapakë, shishe  

sprucimi (bosh), kapakë shishesh

Prej plastike: Qese plastike, 

enë prej bukë peshku, qese 

ambalazhimi, canta për psonisje, shishe  

detergjentësh, gota dhe shishe plastike, paketi-

me në vakum, material mbushës për ambalazhe

Prej materialesh të përbërë: Kartona për 

lëngje, kartona për qumësht (Tetrapak),  

ambalazhe të përbërë, qese plastike/prej letre   

           dhe alumini, (të ëmbla, supëra, salcëra)

Kujdes,  
këto nuk
mund të  
hidhen këtu:
Bateri, pajisje të vogla 

elektronike, llamba që 

kursejnë energji

KOSH MBETURINASH

KOSH BLU 

MBETURINASH
KONTINJERI

I VERDHË

Kujdes,  
këto nuk
mund të  
hidhen këtu:
Qese plastike, fekale, 

kufoma, lëngje, gurë

Kujdes,  
këto nuk
mund të  
hidhen këtu:
Letër muri, mbetje të 

letrës së murit, peceta 

duarsh prej letre,  

letër e ndotur Kujdes,  
këto nuk
mund të  
hidhen këtu:
Mbeturina të tjera,  

ambalazhe prej qelqi, 

ambalazhe prej letre/ 

kartoni, peceta higjienike

KOSH MBETURINASH 

NGJYRË KAFE

të rrezikshme, lëndë helmuese
Mbeturinat e rrezikshme grumbullohen,  

në vendin përkatës. Mbeturinat e rrezikshme

shpesh etiketohen me shenjën e rrezikut.

MBETURINA

Kujdes, këto  
nuk mund të  
hidhen këtu:
   Copëra xhamash,  

      pasqyra, llamba

për letër/karton
Letra, broshura, letër për ambalazhimin e 

bukës, libra (pa përbërje plastike), kuti vezësh, 

letër për paketim dhuratash, fletore,  

të ilustruara, katalogë, kartonë, 

letër paketimi, ambalazhe prej letre 

dhe kartoni, prospekte, kartolina, tuba kartoni, 

letër për të shkruar, numerator telefonik, gazeta

për mbeturina të  
dekompozueshme
Hala pemësh, lule, lëvozhga vezës, 

fruta të rëna, mbeturina perimesh, shkurre 

dekorative, filtër kafeje, mbetje kafeje, gjethe, 

mbeturina ushqimore (pa paketim), mbeturina 

frutash, mbetje bari të prerë (të thara), lëkurë 

druri, mbetje sallatërash, lule të këputura, mbet-

je ushqimore, shkurre, pjesë shkurresh, paketa/

mbetje çaji, bimë të mbjella në vazo (pa vazo,  

                 erëza të egra, agrume, degë peme
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