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për Mal të Zi
HOREKA



Jetojmë në një botë komoditeti 
dhe të "kulturës së të hedhurit"
Mendoni për këtë: pipat plastike, qeset plastike, shishet 
plastike të ujit, paketimet e ushqimit nga polisteroli, 
lugë kafeje plastike, etj ...:  janë pjesë e një klase të 
tërë produktesh të krijuara për t’u përdorur vetëm disa 
minuta, ndonjëherë edhe vetëm disa sekonda. Dhe kështu 
ato do të qëndrojnë në planetin tonë me dekada. Me fjalë 
të tjera, ata mbizotërojnë deponitë tona, ose më keq, ato 
përfundojnë në natyrën e pacenuar që kemi kaq fat ta 
kemi në Mal të Zi: lumenjtë tanë, të gjitha liqenet tona 
dhe deti Adriatik. Jo vetëm që ato janë të dëmshme për 
jetën e egër, ato gjithashtu kanë një ndikim të tmerrshëm 
në shëndetin tonë e poashtu edhe në turizëm.

Po, ato janë të lira dhe të përshtatshme, por… kjo është 
vetëm për shkak se ato nuk japin llogari për ndikimin 
e tyre në mjedis: nga nxjerrja e burimeve, përdorimi i 

energjisë dhe / ose përdorimi i ujit për prodhimin dhe 
transportimin e tyre, dhe gjithashtu kostot e tyre direkte 
dhe indirekte që përdoren një herë: mbledhja e plehrave, 
pastrimi i plazheve, tejmbushja e deponive, mjedisi 
natyror i shpërfytyruar… por çfarë bëjmë për këtë?

Ne besojmë se veprimet e vogla mund të përbëjnë 
ndryshime të mëdha. Gjithashtu besojmë se ju mund të 
jeni pjesë e kësaj: duke ndryshuar zakonet në restorantin 
tuaj / kafenenë dhe vendimet tuaja të blerjes. Jo vetëm 
që mund të zvogëloni jashtëzakonisht mbeturinat që 
prodhoni, por gjithashtu mund të kurseni para dhe t'u 
jepni një përshtypje të mirë klientëve tuaj. Gjithnjë e më 
shumë konsumatorë kërkojnë më pak plastikë çdo ditë. 
Le të ndërrojmë së bashku artikujt për një përdorim më 
ato të qëndrueshëm.



Përmbledhja
Ky Udhëzues HoReCa për Zero Waste do t'u ofrojë të gjithë pronarëve të restoranteve, kafeneve dhe lokaleve në 
Mal të Zi zgjidhje konkrete se me çfarë të zëvendësoni artikujt tuaj nga plastika të një përdorimshme, avantazhet 
dhe papërshtatshmëritë të secilës alternative, sa kursime mund të bëhen dhe disa shembuj * ku t'i blini në Mal 
të Zi.

*Ne renditëm këtu dyqanet ku kemi identifikuar alternativa për SUP, nuk është një listë përfundimtare, mund t'i gjeni poashtu edhe diku tjetër.

Pipat plastike...............................................................4

Lugë kafeje plastike...................................................6

Gotat dhe filxhanat......................................................7

Pjatat............................................................................9

Set për ngrënie............................................................10

Shkopinj për djathë.................................................11

Paketimi për ushqim.................................................12

Çantat për transport...................................................14

Shishet e ujit natyral.................................................15

Shishet e ujit me gaz...................................................16

Shishet e sodës..........................................................18

Shishet për lëngje......................................................19

Paketim për akullore (to go)......................................21 

Lugë për akullore (to go)..........................................22

Mbështjellëset e çajit................................................23



Pipat 

A keni menduar të pini ... pa një 
pip? Inkurajoni klientët tuaj që të 
mos përdorin pipa nëse nuk kanë 
një gjendje mjekësore ose paaftësi 
që i bën pipat të domosdoshëm 
për ato. Ato janë një shqetësim 
masiv në plazhet tona dhe janë 
një kurth i zakonshëm vdekjeje 
për jetën detare (veçanërisht 
për breshkat). Nëse klientët tuaj 
janë fanatikë të vërtetë të pipave, 
merrni në vend të tyre pipa të 
zbukuruara që ripërdoren!

Jo pipa

0,00

falas, mundësi për të edukuar 
klientët për SUP

duhet ti bindin / shpjegojnë 
klientëve

Pipa Metalike

0.30 - 1,65

I ripërdorshëm, ndjenja e stilit të 
lartë, me kosto-efektive për një 

kohë të gjatë

larja e nevojshme, investime të 
vogla, mund të vidhen

OKOV, JUMBO, etj.
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https://www.okov.me/mn/domacinstvo/pribor-kuhinjski/stoni-pribor/slamcice-za-sok-ravne-18cm-sa-cetkicom-za-ciscenje-sort-41-lurch


0,20

I ripërdorshëm, origjinal, pamje 
natyrore, afatgjatë me kosto 

efektive

 

Kërkohet larja, investime të vogla, 
zëvendësimi pas 100 përdorimeve

 

JUMBO, GIFT-SHOP, etj.

0,25

Afatgjatë i ripërdorshëm, origjinal, 
modern, me kosto efektive

Larja e nevojshme, investime të vogla, 
mund të thyhet

JUMBO, etj.

0,05 - 0,15

E thjeshtë për t’u përdorur, e 
përballueshme

Për njëpërdorim, mund të shkrihet, e 
shtrenjtë për një kohë të gjatë

ENIGMA, GIFT-SHOP, CUNGU, 
HEMKO, PG-PAK, JUMBO, itd.

Pipa nga bambuja

Pipa qelqi

Pipa letre
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https://jumbo-mne.com/mne/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4/product-860/
https://jumbo-mne.com/mne/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4/product-810/
http://www.gifts-shop.me/product/slamcice-bambusi/


Lugë 
kafeje

Kush kënaqet të përziejë kafenë 
e tyre me plastikë? Nuk duket 
bukur dhe rrjedh lehtësisht në 
mjedisin tonë. Koha është për një 
alternativë më të qëndrueshme!

Lugë druri

0,005 - 0,01

Të përballueshme, kështu që 
të kompostojmë

Për njëpërdorim për ekspres, i 
shtrenjtë për një kohë të gjatë

PG-PAK, SURFMONT, JUMBO, etj.

Lugë 
inoksi

0,40 - 0,90

E ripërdorshme, ndjenjë e stilit të 
lartë, afatgjatë me kosto efektive, 

më e lehtë për tu përzier

 
Larja e nevojshme, investime të 

vogla, mund të vidhen

OKOV, CUNGU, KIPS, JUMBO, etj.
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https://www.okov.me/mn/domacinstvo/stono-posudje/pribor-za-jelo/garnitura-kasika-za-kafu-city-61


0,40 - 0,90

E ripërdorshme ndjenja e stilit të 
lartë, me kosto efektive afatgjatë, 

mund të gdhendet për personalizim

larja e nevojshme, investim i vogël, 
mund të thyhet (nëse është shumë 

e hollë)

 

CUNGU, OKOV, KIPS, JUMBO, 
TEHNOBAR, etj.

0.40 - 1.00

I ripërdorshëm, i lehtë për t'u 
përdorur, lahet dhe ruhet, nuk 

prishet, me kosto-efektive për një 
kohë të gjatë

Jo për përdorim në mikrovalë, jo i 
riciklueshëm në Malin e Zi, procesi i 
prodhimit joekologjik, mund të vidhet

CUNGU, TEHNOBAR, JUMBO, etj.

Gotë qelqi

Gota melamine 

Gotat dhe 
filxhanët

Gotat plastike dhe filxhanët nuk 
janë më në modë! Jo vetëm 
që janë të pakëndshëm për t’u 
përdorur, por janë një nga artikujt 
më të gjetur SUP (plastikë e 
një përdorimshme) në natyrë… 
Këtu janë disa alternativa të 
qëndrueshme, të cilave nuk do t’u 
rezistoni!
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https://www.cungu.com/proizvod/casa-marocco-6-1kom/
https://jumbo-mne.com/mne/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4/stikeri-100kom/


Pjatat

Kujt nuk i ka rënë kurrë ushqimi 
nga një pjatë plastike e ngarkuar 
shumë? Askush nuk e pëlqen, 
mos i përdorni ato. Merrni një 
alternativë të qëndrueshme dhe 
të stilit të lartë, kurseni para dhe 
bëni klientët tuaj të lumtur!

Gota plastike 
të ripërdorshme

0,25 - 0,39

I ripërdorshëm, i lehtë për t’u 
përdorur, lahet dhe ruhet, me kosto 

efektive për një kohë të gjatë
 

Nuk mund të riciklohen në Mal të 
Zi, procesi i prodhimit joekologjik, 

mund të thyhet

 

ENIGMA, PG-PAK, JUMBO, etj.
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https://www.enigmashop.me/proizvodi/pet-i-termoplasticna-ambalaza/1/0/0/


0,80 - 3,90

Ndjenjë klasi

Mund të thyhet, investim i vogël

CUNGU, KIPS, OKOV, TEHNOBAR, 
VOLI, IDEA, etj d.

0,26 - 0,71

E thjeshtë për t’u shërbyer në plazh, 
alternative për ta marrë me vete

Për njëpërdorim, jo të riciklueshëm 
(me yndyrë)

CUNGU, JUMBO, etj.

 I padisponueshem

I lehtë për t’u përdorur, larë dhe 
ruajtur

Rrezik i lehtë për tu vjedhur, jo 
për përdorim në mikrovalë, jo i 

riciklueshëm, procesi i prodhimit nuk 
është miqësore

 
 

 
 I padisponueshem

Pjata qeramike

Pjata letre

Pjata melamine
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https://www.cungu.com/shop/?s=tanjir&post_type=product&per_page=36
https://jumbo-mne.com/mne/shop/?product_cat=&s=papirni+tanjiri&post_type=product&trp-form-language=mne


Seti për 
ushqim 

Koha për ripërdorim është përsëri 
këtu, ju rekomandojmë një 
zëvendësim revolucionar të seteve 
për ushqim SUP: me sete nga 
inoxi. Po, është kaq e thjeshtë për 
të qenë të qëndrueshëm! Nëse 
njerëzit marrin ushqim me vete në 
shtëpi, nuk kanë nevojë për set që 
përdorohet një herë.

Seti ushqimi 
nga inoksi

0,64 - 0,72

E ripërdorushme, ndjenja e stilit të 
lartë, të qëndrueshme

 

larja e nevojshme, investime të 
vogla, mund të vidhen

OKOV, CUNGU, KIPS, TEHNOBAR, 
VOLI, IDEA, etj.

Set ushqimi për 
njëpërdorim nga 

druri

0,99

Kompostueshme (kështu që të 
plehrojmë!)

Njëpërdorimshme

OKOV, JUMBO, etj.
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https://www.okov.me/mn/domacinstvo/stono-posudje/pribor-za-jelo
https://www.okov.me/mn/domacinstvo/stono-posudje/pribor-za-jelo/drveni-pribor-za-jelo-16cm-121-cuisiner-elegance


Shkopinj druri 
për djathë

0,004 - 0,01

Kompostueshme (kështu që të 
plehrojmë!)

E disponueshme, e mbështjellë me 
letër

 

ENIGMA, PG-PAK, VOLI, etj.

Shkopinj 
për djathë

Nëse keni absolutisht nevojë për 
një të tillë, atëherë merrni ato 
prej druri në vend të plastikës. 
Përndryshe përdorni ato metalike 
në bufe.
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https://voli.me/proizvod/3035


Paketimi për 
ushqim 

Paketimi i ushqimit (to go) është 
një problem i madh! Së pari, 
jepni vetëm paketim ushqimi 
klientëve që vërtet ju nevojitet. 
Përndryshe përdorni pjata të 
rregullta. Dhe nëse ata me të 
vërtetë kanë nevojë për të ngrënë 
gjatë udhëtimit? Këtu i keni disa 
alternativa:

Paketim kartoni 
për piza

0,18 - 0,62

I fortë, jo i riciklueshëm (i 
yndyrshëm) por i kompostueshëm

 

E disponueshme

ENIGMA, PG-PAK, etj.

Kuti nga letre

0,12 - 0,60

E thjeshtë për t’u shërbyer në plazh, 
alternative për marrje me vete

E disponueshme, ndikimi
 
 

ENIGMA, KALIŠ, SURFMONT, etj.
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https://www.enigmashop.me/proizvodi/kese-i-kutije/
https://kalispg.weebly.com/?fbclid=IwAR3BF-8D78oOTcdsiTzanCSWEvzHMeax1qNxdnF_GdMJXHuboDipzI6tPIw
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Paketim 
alumini me 

kapak

0,06 - 0,27

E mirë për ushqime të nxehta
 

Jo i fortë, i lehtë për tu thyer / palosur

 
ENIGMA, HEMKO, PG-PAK, 

SURFMONT etj.

https://surfmont.com/product/aluminijumska-kutija-za-hranu/


Çantat për 
transport

Këtu është një lajm i mirë: 
qeset plastike nuk janë më 
moderne. Nuk keni nevojë t’i 
jepni automatikisht për ti marrë 
me vete. Pyesni njerëzit nëse ata 
kanë çantën e tyre ose mund ta 
mbajnë atë në duar! Mos u ndje i 
ndrojtur për këtë. Edhe më mirë: 
bëj një deklaratë. Pse të mos kemi 
brendin e çantave tona eko për ato 
që me të vërtetë kanë nevojë për 
një të tillë?

Qese letre

0,29 - 0,59

Më e fortë se plastike, e 
riciklueshme, e kompostueshme

 

E disponueshme, ndikimi në mjedis
 
 

ENIGMA, HEMKO, PG-PAK, etj.

R-PET * çanta të
 palosshme ose 

çanta Tote 

0,89 - 3,99

Mund të shërbejë si material 
promovues, i ripërdorshëm

Çmimi i lartë

REKLAMNI MATERIJAL, JUMBO, 
CEGERICA, etj.

*R-PET: PET i ricikluar
PET: lloji plastikës
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https://www.enigmashop.me/proizvodi/kese-i-kutije/
https://reklamnimaterijal.com/reklamna-galanterija/reklamni-cegeri/


Aparat uji

90,00 - 130,00

Më pak mbeturina të gjeneruara, 
cilësi e mirë e ujit në dispozicion në 

çdo kohë

Tregtueshmëri

TEHNOPLUS, TEHNOMAX, etj.

19 - 20 l
Enë uji

5,20

Më pak mbeturina të gjeneruara, 
cilësi e mirë e ujit në dispozicion në 

çdo kohë

Tregtueshmëri

 

VODA SUZA, etj.

Shishet e
ujit natyral 

Pse të mos u ofroni mysafirëve 
tuaj ujë nga aparati i ujit duke 
mbushur shishet të brenduara 
për shembull? Mos harroni se 
pothuajse të gjitha shishet e 
qelqit që përmbajnë ujë natyral 
të shitur në Malin e Zi nuk janë të 
ripërdorshme dhe se ky qelq nuk 
po riciklohet ende në Mal të Zi.
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https://www.tehnoplus.me/sitni-kucanski-aparati/dispenzeri-za-vodu
http://www.vodasuza.com/index.php?strana=03_o_vodi


Shishet e 
ujit të gazuar

Kemi një alternativë perfekte për 
ju: Në vend që të shisni shishe të 
vogla plastike ose qelqi me ujë 
me gazuar, të cilat nuk mund të 
përdoren shumë herë, mund të 
blini ujë të gazuar në shishe të 
mëdha qelqi që po merren përsëri 
përmes një skeme rimbursimi 
depozite (DRS) nga kompanitë që 
i prodhojnë ato. Nuk ka më krijim 
të mbeturinave nga uji i gazuar!

Shishe qelqi për 
ujë të gazuar 

nga 0,40 - 0,50

Cilësi e mirë e ujit, ndjenjë e 
klasës më të lartë, rimbushëse, e 

ripërdorshme, DRS B2B

Rreziku i thyerjes, vetëm vëllim më 
i madh i ripërdorshëm

Shishe qelqi për ujë të gazuar 
0,750ml Knjaz Millosh – tek cilido 

prodhues

Makinë me gaz 
sode + cilindër 

CO2 + mbushëse

61,22 + 20,83 + 5,52

Më pak mbeturina të gjeneruara, 
cilësi e mirë e ujit në dispozicion në 

çdo kohë

Tregtueshmëri

SODA POWER  (SRB)...
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https://www.sodapower.rs/web-prodavnica 
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Shishet e pijeve 
të gazuara

Disa marka të njohura ende i 
marrin përsëri shishet e tyre të 
vogla nga qelqi për t'i ripërdorur 
në Mal të Zi, ose përndryshe ju 
mund ti merrni vetes një pije nga 
aparati për një ofertë më të mirë 
në lokalin tuaj.

Aparat për pije 
gazuara

od 1.500

Cilësi më të mirë dhe freski të 
sodës së shërbyer

Tregtueshmëria, çmimi

NEKTAR NATURA, etj

Shishe qelqi të 
Cola dhe Fanta

od 0,20 do 0,30

Cilësi më e mirë e pijes, ndjenjë e 
klasit më të lartë, rimbushëse, e 

ripërdorshme, DRS B2B

Rreziku i thyerjes, vetëm vëllim më 
i vogël i disponueshëm

 

Any distributor in MNE
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https://me.nektarnatura.com/rjesenja/loop/#


Aparat për 
lëngje

nga 1.500

Cilësi dhe freski më të mirë të 
lëngjeve të servirura

Tregtueshmëria, jo e disponueshme 
në MNE, procedura e importit, 

investime të larta

NEKTAR NATURA, etj

Lengje frutash të 
shtrydhura

Varet nga frutat dhe stinët

E shëndetshme dhe e shijshme,
 zero waste

Asnjë

Tregjet e prodhuesve, SELJAK.ME,
supermarkete, etj.

Shishet e 
lëngjeve 

Mali i Zi po shpërthen me fruta! 
Shtrydhni ato, bëni smoothie të 
freskëta, siguroni vehtes një lëng 
lokal organik në shishe qelqi të 
ripërdorshme. Më e shijshme se 
çdo lëng tjetër industrial dhe më 
pak mbeturina 
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https://me.nektarnatura.com/rjesenja/loop/
https://seljak.me/


Shurupet 
natyrale

3,50 - 4,00

Zero waste nëse gotat e qelqit 
ripërdoren

Asnjë

SELJAK.ME, etj
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https://seljak.me/


Gota akullore 
prej letre

0,06 - 0,09

E fortë, mund të kompostohet (nëse 
nuk ka rreshtim plastik)

Njëpërdorim, jo të riciklueshëm 
(ushqimi i njollosur)

 

ENIGMA

Kornet akullorje 
të ngrënshme

0,20 +

Zero waste  

Varet nga preferencat e klienteve

TJESTENINA, Crna Gora

Paketimi për 
akullore 
(to go)

Nëse nuk dëshiron që ta hedhësh, 
haje! Kërkoni akullore të freskëta 
dhe kornete të ngrënshme. 
Përndryshe zgjidhni enë letre në 
mënyrë që të tretet më lehtësisht.
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https://www.enigmashop.me/proizvodi/papirne-case/
https://tjestenina.me/proizvodi/


Lugë për 
akullore 
(to go)

Luga drurit është ende e 
disponueshme dhe mund të tretet 
në natyrë nëse nuk hidhet siç 
duhet në një kosh (plehrash).

Shpatull ose 
lugë druri për 
njëpërdorim

0.05-0.08

E lehtë për tu hequr, e 
kompostueshme (pra të plehrojmë!)

  

I hedhshëm
 
 

OKOV, ENIGMA, PG-PAK, 
JUMBO, etj.
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https://jumbo-mne.com/mne/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4/drzac-crveni-sa-selotepom/


Çaj gjethesh

2,50(box)

Çaj me cilësi më të lartë, ndjenjë e 
stilit të lartë

Procedura e shërbimit më të gjatë, 
kërkon larjen

VOLI, HDL, IDEA, FRANCA...

Çaj me 100% 
mbështjellje 

letre

 I padisponueshem

I kompostueshëm 

Mbështjellës i qeseve të çajit, 
gjenerohen më shumë mbeturina

Mbështjellëset 
plastike të çajit

Një sasi e madhe e paketimeve të 
çajit dhe mbështjellësve të çajit 
janë bërë nga plastika. Krejtësisht 
e pakuptimtë dhe e dëmshme për 
shëndetin dhe natyrën.
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https://www.ideaonline.me/#!/products/60007676/caj-kamilica-22g-10-gratis


Vendndodhja e dyqaneve:
Gjeni dyqanin më të afërt me 
produktet SUP zëvendësuese. Lista 
e bashkangjitur: jo përfundimtare, 
kështu shpresojmë që ajo të vazhdojë 
të rritet.
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CUNGU https://www.cungu.com
FRANCA http://www.franca.me
GIFT-SHOP  https://www.gifts-shop.me
HDL www.hdl.co.me   
HEMKO http://hemko.net   
IDEA https://www.idea.co.me 
JUMBO https://jumbo-mne.com/mne 
KIPS https://kips.me
NEKTRA  NATURA https://me.nektarnatura.com
OKOV https://www.okov.me
PG – PAK http://www.pg-pak.com 
SELJAK https://www.seljak.me
SODA POWER https://www.sodapower.rs
SURFMONT https://surfmont.com 
TEHNOBAR https://www.tehnobar.me 
TEHNOPLUS https://www.tehnoplus.me
VODA SUZA http://www.vodasuza.com 
VOLI https://voli.me
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Plotsoni 
pyestësorin! 
A e dini se?
1 - A e dini sa plastikë konsumoni mesatarisht në javë?                                                                        
Po___ Jo___

5 miligramë: pesha e një karte krediti! Kjo ndotje plastike vjen nga 
"mikroplastikat" - grimca më të vogla se pesë milimetra - të cilat 
hyjnë në ushqimin tonë, në ujin e pijshëm dhe madje edhe në ajër. 
Në të gjithë botën, njerëzit hanë mesatarisht rreth 2,000 grimca 
mikroplastike në javë.

2 - A e dini ndryshimin midis ripërdorimit dhe 
riciklimit?                                   
Po___ Jo___

Shpesh këto dy terme ngatërrohet edhe pse janë krejtësisht të 
ndryshme! Ripërdorimi i referohet përdorimit të një objekti ashtu 
siç është pa trajtim. Kjo zvogëlon ndotjen dhe mbeturinat, duke e 
bërë atë një proces më të qëndrueshëm. Kurse riciklimi nënkupton 
kthimin e një sendi në lëndë të parë që mund të përdoret përsëri, 
zakonisht për një produkt krejtësisht të ri. Kjo është një procedurë që 
konsumon energji.

3 - A e dini se sa përqindje e plastikës së prodhuar 
ndonjëherë në të gjithë botën është ricikluar deri 
më tani?     
Po___ Jo___

Megjithëse 14% e plastikës mblidhet në të gjithë botën për 
riciklim, vetëm rreth 2% e plastikës kthehet përsëri tek 
konsumatorët, në formën e paketimit ose produkteve të tjera. 
14% digjet, 45% deponohet dhe 30% rrjedhin në mjedise 
natyrore. Në Malin e Zi vetëm PET dhe HDPE mblidhen për 
riciklim.

4 –A është e vërtetë që djegia e një tone plastikës, 
prodhon më shumë se një tonë gaz të dëmshëm për 
efektin serrë?    
Po___ Jo___

Po është e vërtetë! Djegia e një tonë metrikë plastikë prodhon 1,4 
ton gaz CO dhe as mos të përmendim gazrat e tjerë toksikë!

5 - A e dini ndryshimin midis kompostimit, 
biodegradimit, oxo-degradimit, kompostimit 
shtëpiak dhe degradimit? 
Po___ Jo___

Po, e di, mund të jetë mjaft konfuze… Thjesht mos harroni se 
vetëm kompostimi shtëpiak është i sigurt për tu vendosur në 
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plehun tuaj, të gjithë të tjerët mund të jenë të dëmshëm nëse 
përfundojnë në natyrë dhe ka shumë gjasa të degradohen në 
mikro-plastikë, kështu që më së miri të mos i përdorni ato.                                            

6- A e dini sa kohë duhet që produktet e polisterolit 
të treten në mjedis?                               
 Po___ Jo___

Për shkak të sasisë së ajrit në strukturën e tij, polisteroli 
konsiderohet të jetë i pa fundosur dhe i aftë të ruajë formën e tij. 
Polisteroli kurrë nuk degradohet ose prishet me kalimin e kohës! 
Gjithnjë e më keq, nëse digjet në ajër të hapur, çliron ndotës 
si karbon të zi dhe monoksid karboni. Produktet e polisterolit 
gjithashtu kanë prirjen të ndahen lehtësisht në copa të vogla duke 
e bërë atë një rrezik mbytjeje për kafshët. Jo e këndshme, apo?

7 - A e dini sa qese plastike të njëpërdorimshme 
përdoren në vit në Mal të Zi?                      
Po___ Jo___

Qytetarët e Malit të Zi mesatarisht secili përdor mbi 600 qese 
plastike të njëpërdorimshme në vit ndërsa synimi i BE-së është 
maksimumi 90 në vit. Dhe asnjë nuk reciklohet në Mal të Zi. 
Qeseve plastike mund tu duhen deri në 1.000 vite për t'u tretur, 
por ndërkohë, ata janë duke u grumbulluar nëpër deponi, duke 
bllokuar kanalet dhe duke gjetur rrugën e tyre drejt oqeanit ku 
kafshët e detit po ngatërrohen në to ose po i ngatërrojnë me 
ushqim. Aouch...

8 - A e dini se ku përfundojnë shumica e mbetjeve 
plastike?                                       
Po___ Jo___

Ndërsa disa prej tyre përfundojnë në deponi dhe qendra të riciklimit, 
shumica e tyre përfundojnë në oqean përmes hedhjes së qëllimshme 
të mbeturinave në rrugët ujore, infrastrukturën joefikase të mbetjeve 
dhe thjeshtë hedhjes direkte.

9 - A e dini se cili ujë përmban më pak grimca plastike: 
uji në shishe apo uji nga rubineti?  
Po___ Jo___

Studimet e fundit kanë treguar se mes 70 deri në 90% të ujit të 
rubinetit në të gjithë botën përmban grimca mikroplastike. Është 
edhe më i përhapur në ujin në shishe. Çfarë?! Po… Le të përdorim ujë 
nga rubineti dhe shishe të ripërdorshme. E thjeshtë.

10 - A e dini cili është lloji më i përhapur i mbetjeve që 
është gjetur në zonat bregdetare gjatë aksionit të Ditës 
Ndërkombëtare të Pastrimit të Bregdetit dhe Kontrollit 
të Mbetjeve që kemi drejtuar vitin e kaluar në Mal të Zi? 
Po___ Jo___

Mbetjet plastike përfaqësojnë mbi 51% të mbetjeve të mbledhura në 
plazhe dhe përgjatë rrugëve ujore. Të shokuar? Bashkohuni me ne 
për ngjarjet tjera: www.cleanupmontenegro.me
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Cili është rezultati juaj?

Nëse keni shënuar 7-9 - ju jeni një Profi! Tani 
është koha që ju të njihni Hierarkinë e Zero Waste  
https://www.zerowastemontenegro.me/zero-waste-
hierarchy 

Nëse keni shënuar 10 - uau, ju jeni një gjeni i 
Zero Waste! Na dërgoni një e-mail që të mund t'ju 
përgëzojmë personalisht!    
info@zerowastemontenegro.mee

Nëse keni shënuar 0-3 - saktë… keni nevojë për 
një edukim serioz mbi mbeturinat! Pse nuk shikoni 
një dokumentar sonte për mbeturinat? Do ju 
rekomandojmë China, Waste Land, Trashed, Bag It dhe 
Plastic Ocean dhe natyrisht: The Story of Stuff.

Nëse keni shënuar 4-6 - jo keq! Mund ta bëni më 
mirë ndonëse ... Pse nuk e kontrolloni faqen tonë 
të internetit për të mësuar pak më shumë ?!  www.
zerowastemontenegro.me

1-3

4-6

7-9

10
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Faqja mbrapa e kopertinës: 
Hapat e ardhshëm
A jeni gati të filloni nga sot me disa nga këto alternativa? Cilat? Shpallni 
ndryshimet që po bëni në mediat tuaja sociale dhe na etiketoni që të mund t'i 
ndajmë në historitë tona! 

Përdorni #ulcinjcoastplasticfree #lowplasticzone @zeroWastemontenegro, @morskodobro.official, @grad_ulcinj, @ 
komunalnoul.komunaljaul ose bashkohuni Low Plastic Zone pledge duke kontaktuar LowPLasticZone-MNE@giz.de 
(është falas!)

Kush e punoj këtë libër udhëzues? 

Ky libër udhëzues është krijuar nga Zero Waste Montenegro pas realizimit në vitin 2020 të shtatë kontrolleve të 
mbetjeve në kafenetë dhe restoranet në Plazhin e madh dhe duke bërë hulumtime për alternativa në dyqanet në të 
gjithë Malin e Zi. Është një rezultat nga projekti Ulcinj coast plastic free financuar nga GIZ dhe i projektuar për të 
përmirësuar sistemin e menaxhimit të mbeturinave dhe për të zvogëluar përdorimin e plastikës për njëpërdorim 
(SUP) në Plazhin e Madh dhe ishullin Ada të Bunës në Ulqin. Kjo audiencë e synuar e këtij libri udhëzues është 
për të gjitha kafenetë, baret, restorantet, hotelet apo kushdo tjetër i përfshirë në sektorin e hoteljerisë (Horeca) në 
Malin e Zi.

Hulumtime dhe auditime: Marina Tomovic, Alexandra Aubertin
Projektues Grafik: Studio Ribizla
Përkthimi në gjuhën malazeze: Lejla Adrovic
Përkthimi në gjuhën shqipe: Albana Kurti Zecevic


