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PARATHËNIE  
 

Përmes Raportit ‘Përputhshmëria me Kushtet e Licencës nga Ofruesit e Licencuar’ ofrohet një pamje 

e përdatësuar e shërbimeve të furnizimit me ujë, dhe grumbullimit dhe trajtimit të ujërave të 

ndotura, nën mandatin e Ofruesve të shërbimeve të ujit, të licencuar nga Autoriteti Rregullator për 

Shërbimet e Ujit.   

Ky Raport i siguron vendim-marrësve të sektorit të ujit si dhe publikut të interesuar informacione të 

hollësishme për nivelin e shërbimeve që i’u janë ofruara konsumtorëve respektiv dhe shkallën e  

përputhshmërisë me kushtet e Licencës për shërbime, kjo e fundit e lëshuar nga Autoriteti 

Rregullator për Shërbimet e Ujit. Më konkretisht ofron informacionet në lidhje me sigurinë, cilësinë 

dhe qëndrueshmërinë e shërbimeve, kapacitetet që Ofruesit e licencuar i kanë në dispozicion, si dhe 

nivelin e kënaqshmërisë së konsumatorëve me këto shërbime. Në fund të fundit, reagimi i 

konsumatorëve mund të konsiderohet si ndër matësit kryesor të nivelit të shërbimeve të ofruara 

nga Ofruesit e licencuar! 

Është thelbësore që të përmirësohet më tutje niveli i shërbimeve kudo që është e mundur dhe e 

kërkuar. Për këtë arsye Autoriteti Rregullator për Shërbimet e Ujit promovon procesin e 

përmirësimit të vazhdueshëm të Ofruesve të licencuar përmes ‘benchmarking’ (që do të thotë të 

krahasosh veten dhe të përmirësosh duke mësuar nga pjesëmarrësit e tjerë në një grup krahasimi) 

si dhe përmes marrjes së masave të duhura ndaj tyre në rast të mos përmbushjes së obligimeve.  

Ky Raport është hartuar nga Autoriteti Rregullator për Shërbimet e Ujit, mbështetur nga Projekti 

‘Mbështetja e Ekspertit për Autoritetin Rregullator për Shërbimet e Ujit dhe Kompanitë Rajonale të 
Ujit në Kosovë’, i cili është pjesë integrale e Programit Mbështetës për Ujësjellës dhe Kanalizim në 

Zonat Rurale në Kosovë - Faza e VI, bashkë-financuar nga Qeveria e Kosovës dhe Agjencia Zvicerane 

për Bashkëpunim dhe Zhvillim, menaxhuar nga Zyra e Bashkëpunimit Zviceran në Kosovë. Sipas 

paragrafit 3.4 nenit 4 të Ligjit Nr. 05/L -042 për Rregullimin e Shërbimeve të Ujit, Autoriteti ka 

kompetencë për monitorimin e performancës së ofruesve të shërbimeve për të vlerësuar nëse ata i 

përmbushin kushtet e përcaktuara me licencën për shërbime.  

Autoriteti Rregullator për Shërbimet e Ujit ka vendosur që këtë lloj Raporti të e hartojë çdo vit, 

bazuar në rekomandimin e Projektit ‘Mbështetja e Ekspertit për Autoritetin Rregullator për 
Shërbimet e Ujit dhe Kompanitë Rajonale të Ujit në Kosovë’.  

Standardet minimale të përcaktuara dhe respektimi i 

kërkesave tjera ligjore synojnë arritjen e cilësisë së 

lartë dhe sigurisë afatgjate të furnizimit me ujë të 

pijshëm dhe grumbullimin dhe trajtimin e ujërave të 

ndotura.  
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1. PËRMBLEDHJE   
 

1.1 ORGANIZIMI DHE LICENCIMI I OFRUESVE TË SHËRBIMEVE   
 

Në Kosovë, furnizimi me ujë si dhe grumbullimi dhe trajtimi i ujërave të ndotura janë ndër aktivitetet 

kryesore të shërbimeve publike në interes të përgjithshëm brenda kompetencave të ofruesve publik 

që veprojnë në nivel rajonal por në disa raste edhe lokal, ku këta të fundit presin të konsolidohen 

(bashkohen) me ofruesit rajonal bazuar në politikat e Qeverisë së Kosovës. Procesi i konsolidimit 

përkrahet edhe nga Autoriteti Rregullator për Shërbimet e Ujit (Autoriteti). 

Në përgjithësi, Qeveria e Kosovës (Ministritë përkatëse) dhe Autoriteti kanë kompetenca mirë të 

ndara sa i përket rolit të tyre në rregullimin e sektorit të ujit, poashtu edhe bashkëpunimi në mes të 

tyre vlerësohet si i kënaqshëm.  

Në Kosovë, nga Autoriteti, janë të licencuara tetë Ofrues të shërbimeve (tash e tutje Ofruesit): shtatë 

prej tyre mbajnë statusin e “ndërmarrjeve publike rajonale” ndërsa njëra si “ndërmarrje publike 

qendrore”. Që të gjitha këto tetë ndërmarrje publike janë të organizuara si “shoqëri aksionare” në 
përputhje me ligjin në fuqi mbi shoqëritë tregtare në Kosovë. Mirëpo, në Kosovë, veprojnë të pa-

licencuara edhe katër Ofrues të tjerë që veprojnë si “ndërmarrje publike komunale”. Të dhënat 

tregojnë se 73% të popullatës së regjistruar të Kosovës furnizohen me ujë nga shtatë Ofruesit e 

licencuar ndërsa 64% kanë qasje në sistemin e grumbullimit të ujërave të ndotura, që menaxhohen 

poashtu nga këta Ofrues.  

Parametrat specifikë natyror rajonalë dhe lokalë përcaktojnë kushtet e furnizimit me ujë, si dhe të 

grumbullimit dhe trajtimit të ujërave të ndotura në vend. Prandaj edhe menaxhimi  i këtyre 

shërbimeve gjithmonë kërkon zgjidhje të përshtatura në nivel lokal. Kjo, e kombinuar me kërkesat 

dhe parametrat tjerë social, rezulton në përpjekje dhe kosto të ndryshme.  

Në përgjithësi mund të konkludohet se përkundër një rregullimi organizativ dhe ndarje e 

përgjegjësive e mirë e sektorit, zbatimi i ligjit mbetet ende një sfidë. Pikat më të dobëta, të cilat  

ndikojnë në efiçiencën e Ofruesve, mbesin ende: (i) kooperimi jo në nivelin e duhur në mes të 

institucioneve që rezulton me mos kryerjen e obligimeve të ndërsjellta, (ii) organizimi i brendshëm 

joadekuat i Ofruesve të shërbimeve, me theks të veçantë në a) monitorimin e performancës së 

menaxhmentit të lartë (përfshirë edhe Bordin e Drejtorëve) dhe (b) punësimin e pa-nevojshëm.  

 

1.2 NIVELI I PËRGJITHSHËM I SHËRBIMEVE TË UJIT 
 

Në përgjithësi shërbimet e furnizimit me ujë të ofruara janë në nivelin e pranueshëm. Pjesa më e 

madhe e konsumatorëve furnizohen me ujë të pijshëm të cilësisë së mirë dhe sasi relativisht të 

mjaftueshme. Mirëpo, ende 1.74% e konsumatorëve nuk mund të furnizohen rregullisht me ujë 24 

orë në ditë, pa-ndërprerje, ndërsa 0.18% e konsumatorëve janë raportuar se kanë problem me 

shtypje të ulët të ujit, e që për pasojë nuk kanë ujë vazhdimisht. Sipas Institutit Kombëtar të 

Shëndetësisë Publike të Kosovës, në përgjithësi, sasia e ujit të shpërndarë ka plotësuar standardet 

e ujit për konsum.   
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Kërkesa për ujë, në dekadën e fundit, ka qenë gjithënjë në rritje, ndërsa nga ana tjetër, përkundër që 

Ofruesit kanë bënë përpjekje për rritje të kapaciteteve, nuk kanë mund të i’a dalin gjithmonë të 

sigurojnë kapacitetin e duhur, sidomos në kohën e “pikut” të kërkesës.  

Problemet e lartë cektura, varësisht nga rasti, mund të jenë si pasojë e (i) një situate jo të favorshme 

me burimet e ujit; (ii) mungesës së infrastrukturës: impianteve ose rezervoareve në zonat e larta, të 

cilat do të mundësonin furnizimin me ujë për konsumatorët që jetojnë në zonat e larta të cilat kanë 

problem me presion të ulët të ujit; (iv) kontrollit të pa-mjaftueshëm të shfrytëzimit të ujit qoftë nga 

konsumatorët (lidhjet “bypass”) dhe nga konsumuesit e pa-autorizuar.  

Menaxhimi si duhet i grumbullimit të ujërave të ndotura mbetet ende një sfidë për sektorin. Numri i 

madh i bllokimeve në kanalizim sugjerojnë se mirëmbajtja preventive e kanalizimit, përkundër që 

Autoriteti,  gjatë procesit tarifor, i’u lejon Ofruesve investime në këto asete, është e ulët tek të gjithë 

Ofruesit, rrjedhimisht standardi i vënë nga Autoriteti për pastrimin preventiv të kanalizmit dhe 

inspektimit/mirëmbajtjes së pusetave nuk është respektuar plotësisht nga asnjë Ofrues. Një problem 

që duhet adresuar, sa më shpejtë, është edhe bashkë-financimi nga Ofruesit dhe Komunat përkatëse 

në mirëmbajtjen e këtyre aseteve – në rastet kur një gyp funksionon si grumbullues i ujërave të 

ndotura dhe ujërave atmosferike. Të shtatë Ofruesit kanë deklaruar se deri në fund të vitit 2018 

kanë pastruar 325.6 km kanalizim, që përfshinë 14% të gjatësisë së vlerësuar të kanalizimit. Duke 

pasur parasysh se shifrat për gjatësinë e tërësishme të kanalizimit janë të nën-vlerësuara, dhe duke 

marr parasysh se Autoriteti obligon Ofruesit të pastrojnë rreth 20% të rrjetit çdo vit, atëherë 

konkludohet se pastrimi preventiv i kanalizimit nuk është në nivelin e duhur.   

Sa i përket trajtimit të ujërave të ndotura, viteve të fundit, Qeveria e Kosovës me mbështetjen e 

komunitetit të donatorëve, është duke i’u kushtuar një vëmendje më të madhe trajtimit të ujërave 

të ndotura në Kosovë. Duke pasur parasysh që procesi prej zotimit të investimeve e deri tek filimi i 

trajtimit të ujërave të ndotura mund të zgjasë së paku pesë vite, mund të konkludohet se rezultatet 

e këtij angazhimi mund të shihen tek në vitet e ardhshme. Ndërsa, deri në fund të vitit 2018 vetëm 

katër sisteme relativisht të vogla kanë qenë të funksionalizuara, të cilat përfshijnë vetëm 0.7% të 

ujërave të ndotura të trajtuar nga tërë sasia e ujërave të ndotura të grumbulluara prej shtatë 

Ofruesve.   

Trajtimi i ankesave dhe kërkesave të konsumatorëve dhe informimi i shpejtë dhe i drejtë i tyre 

mbetet ende të zhvillohet deri në përputhshmëri me nivelin e dëshiruar. Poashtu rekomandohet 

zhvilimi më tutje i sistemeve të menaxhimit të këtyre të dhënave si dhe shfrytëzimi i tyre nga 

Menaxhmenti përkatës dhe Autoriteti për qëllime të ngritjes së nivelit të shërbimeve aty ku ankesat 

e konsumatorëve sugjerojnë të kundërtën.    

Për të mbetur i qëndrueshëm, sektori i shërbimeve të ujit duhet të jetë efikas, të mbulojë kostot dhe 

të jetë transparent për konsumatorët, prandaj edhe ky monitorim është një instrument kyç këtu. 

Parakushtet kryesore për suksesin e monitorimit të nivelit të shërbimeve mbeten konsistenca dhe 

besuëshmëria e të dhënave të raportuara nga Ofruesit. Për këtë qëllim, Autoriteti përkrah 

vazhdimisht zhvillimin e sistemeve të avancuara automatike të kontrollit dhe monitorimit të 

nivelit të shërbimeve.  

Pas analizimit të burimeve të të dhënave, mund të konkludohet se të dhënat e shfrytëzuara për 

këtë Raport, në përgjithësi për të tetë Ofruesit, konsiderohen si mesatarisht të besueshme.  
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1.3 SFIDAT E PËRGJITHSHME 
 

Kërkesat në nivel vendi për menaxhim të qëndrueshëm të sektorit të shërbimeve të ujit po rriten 

vazhdimisht. Nuk është më vetëm një çështje e sigurimit të ujit të pijshëm si dhe grumbullimit dhe 

trajtimit të ujërave të ndotura, mirëpo një qasje gjithëpërfshirëse gjithnjë e më shumë po fiton 

rëndësinë e duhur, me qëllim të arritjes së një menaxhimi të qëndrueshëm dhe të integruar të ujit. 

Në këtë kontekst, nga Ofruesit pritet të bashkëpunojnë me palët tjera por njëherit edhe ata të 

përkrahen nga të gjitha organizimet qeveritare dhe jo-qeveritare relevante. Kështu që, përveç 

fokusit të ngushtë të arritjes së nivelit të shërbimeve të furnizimit me ujë të pijshëm dhe 

grumbullimit dhe trajtimit të ujërave të ndotura, të i kushtohet kujdes (në praktikë) shumë më të 

madh edhe shfrytëzimit adekuat dhe mbrojtjes së burimeve ujore. Kjo do të duhej të përkthehej 

në tregues të matshëm dhe të monitorohej nga qarqet relevante (Ministria e Mjedisit dhe 

Planifikimit Hapësinor).  

Nga Ofruesit kërkohet të hartojnë Plane afatgjate strategjike, të mirëfillta, të cilat si pikënisje do të 

duhej të kishin një gjendje fillestare të mirë-skanuar, që do të paraqiste të gjitha mangësitë e nivelit 

të tanishëm të shërbimeve. Kësaj pastaj do të duhej të i shtohej analizimi i gjendjes për rreth 

rajonit/zonës së tyre të shërbimit duke përfshirë, por duke mos u kufizuar, në lëvizjet demografike 

fshat-qytet; prioritetet sociale dhe mjedisore; analiza e burimeve ujore në aspektin sasior dhe cilësor 

të ujit; zhvillimi ekonomik, bujqësisë dhe të turizmit; dhe të ngjajshme. Këto Plane strategjike të 

zhvillimit, ne një horizont prej së paku 10 vitesh, do të shërbejnë si input për hartimin e Planeve të 

menaxhimit të aseteve.   

Poashtu Ofruesit duhet të bëjnë përpjekje më serioze për të zhvilluar sistemet digjitale të ruajtjes 

dhe përpunimit të të dhënave të cilat do të gjeneronin informacione të sakta/të besueshme. 
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2. ORGANIZIMI, LICENCIMI DHE MONITORIMI I OFRUESVE TË 

SHËRBIMEVE  
 

2.1 ORGANIZIMI DHE LICENCIMI I OFRUESVE TË SHËRBIMEVE  
 
Në Kosovë, furnizimi me ujë si dhe grumbullimi dhe trajtimi i ujërave të ndotura janë aktivitetet 

kryesore të shërbimeve publike në interes të përgjithshëm brenda kompetencave të Ofruesve publik 

që veprojnë në nivel rajonal por në disa raste edhe lokal, ku këta të fundit do të duhej të 

konsolidoheshin (bashkoheshin) me Ofruesit rajonal bazuar në politikat dhe strategjinë e Qeverisë së 

Kosovës.  

Në Shtator 2018, Autoriteti ka përtritur Licencat për shërbime për tetë vite për Ofruesit e 

shërbimeve në nivel rajonal, të cilët ofrojnë shërbime të ujësjellësit, grumbullimit të ujërave të 

ndotura, trajtimit të ujërave të ndotura, dhe sigurimin me ujë të papërpunuar me shumicë, në njëzet 

e tetë (28) nga gjithsej tridhjetë e tetë (38) Komunat e Republikës së Kosovës. Detajet janë dhënë 

në vijim:   

 KRU Prishtina1 
Prishtinë; Podujevë; Fushë Kosovë; Obiliq; Lipjan; Shtime; Gllogoc; Graçanicë 

 KRU Hidroregjioni Jugor 
Prizren (pa 10 fshatrat të cilat furnizohen nga KRU Gjakova), Suharekë, Malishevë, Dragash, 

Mamushë2 
 KRU Hidrodrini  

Pejë; Istog; Klinë; Junik; Deçan 

 KRU Gjakova 
Gjakovë; Rahovec; Prizren (vetëm 10 fshatra të kësaj komune)  

 KRU Mitrovica 
Mitrovica Jugore; Vushtrri; Skenderaj 

 KRU Hidromorava3 
Gjilan; Kamenicë; Viti 

 KRU Bifurkacioni4 
Ferizaj; Kaçanik 

 NH Ibër-Lepenc  
 

Duhet cekur se Ofruesit e shërbimeve të lartë përmendur ofrojnë shërbime jo-domosdoshmërisht në 

tërë vend-banimet e 28 komunave përkatëse, pasi që një pjesë e vend-banimeve janë ende jashtë 

sistemit publik të furnizimit me shërbime të ujësjellësit dhe kanalizimit.  

                                                           
1
 KRU Prishtina ka nën menaxhim edhe dy vend-banime të Komunës së Vushtrrisë (njërin tërësisht ndërsa 

tjetrin pjesërisht).     
2
 KRU Hidroregjioni Jugor është duke punuar në rehabilitimin e sistemit të furnizimit me ujë për banorët e 

kësaj komune, ndërsa gjatë vitit 2018 përkundër licencimit për këtë zonë të shërbimit, Ofruesi nuk ka arritur të 

i sigurojë shërbimet e ujit për banorët e kësaj Komune.      
3
 KRU Hidromorava ka nën menaxhim edhe një vend-banim të Komunës së Parteshit dhe 2 vend-banime të 

Komunës së Novodërdos.     
4
 KRU Bifurkacioni, pas përtritjes së Licencës, ka marr nën menaxhim një pjesë të aseteve të ujit të kësaj 

Komune dhe tashmë i ofron shërbime rreth 25% të popullatës së Komunës së Hanit të Elezit.        
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Në këtë kontekst, Autoriteti përkrahë investimet e bëra dhe në vijim nga Qeveria e Kosovës (niveli 

lokal apo qendror), donatorët ndërkombëtarë dhe vendor, si dhe nga vetë komuniteti, me qëllim të 

rritjes së mbulueshmërisë me shërbime deri në 100% të secilit rajon, aty ku është teknikisht e 

mundshme, ekonomisht e leverditshme, dhe në pajtim me politikat dhe strategjitë e Qeverisë. 

Nga ana tjetër, siç kuptohet nga informacionet e lartë shënuara, Ofruesit e shërbimeve të gjithsej 10 

Komunave, nuk janë ende të konsoliduara zyrtarisht në Ofruesit rajonal dhe rrjedhimisht janë të 

palicencuara. Këto 10 komuna janë: Leposaviq; Zubin Potok; Zveçan; Mitrovicë e Veriut; Hani i 

Elezit; Shtërpcë; Ranillug; Partesh; Kllokot; Novobërdë. Shumica e këtyre Ofruesve nuk janë as të 

regjistruar si person juridik.    

Bazuar në paragrafin 2.1 të nenit 39 të Ligjit Nr. 05/L -042 për Rregullimin e Shërbimeve të Ujit, 

ofruesi i shërbimeve është fajtor për shkelje dhe obligohet të paguajë gjobë administrative nga 

njëzetmijë (20,000) deri në pesëdhjetmijë (50,000) euro nëse ofron shërbim pa pasur licencën për 

shërbim. Ndërsa, nga ana tjetër Autoriteti mund të i lëshojë licenca për shërbime vetëm ofruesve, të 

cilët i plotësojnë kriteret e paraparë me nenet 15 dhe 16 të Rregullores Nr. 05/2016 për Licencimin e 

Ofruesve të Shërbimeve të Ujit në Kosovë. Pasi që këto kritere, në tërësi, nuk mund të plotësohen 

nga shumica e Ofruesve lokal, atëherë sugjerohet që asetet publike nën menaxhimin e këtyre 

Ofruesve lokal të kalojnë nën menaxhimin e Ofruesve të licencuar. Poashtu sugjerohet që Qeveria e 

Kosovës, përmes mekanizmave të saj financiare dhe lobuese, të e përkrah dhe të e monitorojë 

këtë proces strikt.    

Sa i përket Ofruesve që veprojnë në Komunat: Hani i Elezit; Shtërpcë; Ranillug; Partesh; Kllokot; 

Novobërdë, Autoriteti do të vazhdojë të përkrah konsolidimin e tyre dhe nuk ka nevojë të marrë 

ndonjë masë ndëshkuese ndaj tyre pasi që këto sisteme nuk janë ende tërësisht të 

funksionalizuara dhe në të njëjtën kohë, përfaqësuesit e Komunave përkatëse  janë të pajtimit të 

konsolidohen. Prandaj Autoriteti pret që pas përfundimit të infrastrukturës së këtyre sistemeve 

dhe konsolidimit të tyre në KRU Bifurkacioni/KRU Hidromorava, të ndryshojë licencën e këtyre të 

fundit për të përfshirë edhe këto gjashtë Komuna.  

Sa i përket statusit juridik, të tetë Ofruesit e licencuar janë në pronësinë e shtetit nën kontrollin e 

Qeverisë së Kosovës përmes Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik dhe Komunave përkatëse (Ferizaj dhe 

Kaçanik). Secili Ofrues është i regjistruar si ndërmarrje me pronësi publike me kapitalin e tyre, në 

kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë: shtatë prej tyre mbajnë statusin e “ndërmarrjeve 

publike rajonale” ndërsa njëra si “ndërmarrje publike qendrore” (NH Ibër-Lepenc). Që të gjitha këto 

tetë ndërmarrje publike janë të organizuara si “shoqëri aksionare” në përputhje me ligjin në fuqi mbi 
shoqëritë tregtare në Kosovë.  

Ekziston kushti për shtatë Ofruesit për të pasur raporte kontraktuale me secilën Komunë në kuadër 

të rajonit të tyre. Këto marrëveshje të njohura me emërtimin “Marrëveshja për shërbime”, i 

sigurojnë Ofruesve rol të vetëm për shërbimet e ujit në kuadër të komunave të tyre dhe i definojnë 

obligimet e palëve nënshkruese. Të gjitha Komunat kanë nënshkruar marrëveshjet e shërbimit me 

Ofruesit respektivë.  

Të tetë Ofruesit poashtu i nënshtrohen obligimeve mjedisore të rregulluara nga Ministrisa e Mjedisit 

dhe Planifikimit Hapësinor (MMPH), dhe anasjelltas. Këto obligime lidhen kryesisht me shfrytëzimin 

e burimeve ujore dhe shkarkimin e ujërave të ndotura. 
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Shtatë Ofruesit dhe Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike në Kosovë (IKSHPK) kanë obligime të 

ndërsjellta sa i përket cilësisë së ujit.  

Marrëveshjet e shërbimit në mes të Komunave dhe Ofruesve mbeten më tepër si dokumente 

formale, të cilat nuk përmbajnë elemente bashkëpunimi në punët konkrete të këtyre dy palëve, 

siç mund të jenë: pastrimi i rrjetit të përzier të kanalizimit me atë atmosferikë; marrja pjesë në 

hartimin e planeve zhvillimore; bashkëpunimi i inspektoriateve të të dyja palëve për zbatimin e 

ligjit sidomos në rastet e keqpërdorimeve të ujit, bashkë-rendimi i detyrave për mbrojtjen dhe 

restaurimin e zonave mbrojtëse ujore, etj.  

Gjatë procesit të licencimit është vërejtur se komunikimi në mes të tetë Ofruesve dhe MMPH nuk 

është në nivelin e dëshiruar gjë që shkakton (i) vonesa në marrjen/përtritjen e lejeve ujore, (ii) 

shfrytëzimin pa lejuar të burimeve ujore; (iii) sasinë e gabuar të ngarkimit të ujit të shfrytëzuar nga 

Ofruesit, (iii) mos dërgimin me kohë të faturave, të cilat reflektojnë koston e shfrytëzimit të ujit, 

(iv) mos zbatimin e udhëzimeve administrative për zonat mbrojtëse, mirëmbajtjen e aseteve ujore 

në shfrytëzim, dhe pagesave për shkarkimin e ujërave të ndotura. 

 

2.2 MONITORIMI I OFRUESVE TË LICENCUAR 
 

Kompetencat dhe obligimet e Autoritetit për licencimin dhe monitorimin e kushteve të licencës për 

shërbime të Ofruesve të licencuar të shërbimeve janë të përkufizuara në Ligjin Nr. 05/L -042 për 

Rregullimin e Shërbimeve të Ujit dhe në Rregulloren Nr. 05/2016 për Licencimin e Ofruesve të 

Shërbimeve të Ujit në Kosovë.   

Paragrafi 3.4 i nenit 4 të Ligjit Nr. 05/L -042 për Rregullimin e Shërbimeve të Ujit, i jep Autoritetit 

kompetenca si në vijim: monitorimin e performancës së ofruesve të shërbimeve për të vlerësuar nëse 

ata i përmbushin kushtet e përcaktuara me licencën e shërbimit si dhe caqet e përcaktuara me 

procesin tarifor. 

Për më tepër, paragrafi 3 i nenit 19 të Rregullores për Licencimin e Ofruesve të Shërbimeve të Ujit në 

Kosovë obligon të licencuarit të bashkëpunojnë me Autoritetin në raportimin e të gjitha të dhënave 

të kërkuara gjatë periudhës së vlefshmërisë së licencës.   

Bazuar në kompetencat e lartë përmendura, Menaxhmenti i lartë i Autoritetit ka aprovuar Planin e 

Monitorimit/Inspektimit, i cili ka filluar të implementohet nga Janari 2019. Ky Raport është hartuar 

bazuar në të dhënat dhe informacionet e raportuara nga tetë Ofruesit e licencuar dhe të inspektuara 

nga stafi i Autoritetit, për vitin 2018.  Raporti poashtu siguron vlerësimet e përgjithshme për nivelin 

e përmbushjes së shërbimeve si dhe rekomandimet për përmirësimin e gjendjes, aty ku është e 

nevojshme.   

Bazuar në Ligjin e përmendur më lartë, më saktësisht në paragrafin 2 të nenit 39, Autoriteti mund të 

imponojë gjobat nëse ofruesit e  licencuar dështojnë të përmbushin obligimet e tyre që burojnë nga 

legjislacioni përkatës përfshirë këtu edhe kushtet e licencës për shërbime. 
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3. NDIKIMI I FAKTORËVE TË JASHTËM NË STRUKTURËN E 

KAPACITETEVE DHE NË KOSTON E SHËRBIMEVE   
 

Kushtet specifike rajonale përcaktojnë edhe strukturën e furnizimit me ujë si dhe grumbullimin dhe 

trajtimin e ujërave të ndotura. Me fjalë tjera, trajtimi dhe shpërndarja e ujit si dhe grumbullimi dhe 

trajtimi i ujërave të ndotura varen drejtpërdrejt nga kushtet klimatike, hidrologjike, gjeologjike, 

topografike, të cilat ndryshojnë në format e tyre rajonale ose lokale. 

Tek të dy sistemet (ujësjellës dhe kanalizim), kushtet e lartësisë territoriale,  disponueshmëria lokale 

e burimeve të ujit (sipërfaqësore dhe nëntokësore) dhe cilësia5 e ujit të patrajtuar do të përcaktonin 

numrin dhe llojin e impianteve dhe rezervoareve (p.sh. rezervuaret në nivele të larta, stacionet e 

pompave, mini-impiantet për reduktimin apo rritjen e presionit) por edhe në koston e sigurimit të 

shërbimeve.   

Përveç kushteve natyrore, ekzistojnë edhe faktorë të tjerë të cilët mund të ushtrojnë presion të 

drjetë për drejtë në zhvillimin e veprimtarive të Ofruesve. Ndër këta faktorë numërohen dendësia e 

popullsisë, lëvizjet e popullsisë fshat-qytet, urbanizimi i shpejtë, zhvillimi industrial dhe i turizmit, si 

dhe relacionet jo të shëndosha ndër-njerëzore dhe ndër-institucionale. Në këtë kontekst, 

parashikimet e kërkesës janë të një rëndësie të madhe në planifikimin e infrastrukturës afatgjate dhe 

komplekse. Këtu sidomos duhet të merren parasysh edhe startegjitë shtetërore të zhvillimit të 

ekonomisë së vendit, pasi që mund të ndodh se në dhjetë vjeçarin e ardhshëm të ndryshojë 

struktura e kërkesës për shërbime të ujit, ku kërkesat nga industria dhe turizmi mund të rriten në 

mënyrë të konsiderueshme.  

Të gjithë faktorët e lartë përmendur kanë ndikim në punën e Ofruesve përderisa këta të fundit nuk 

mund të ndikojnë, apo mund të ndikojnë shumë pak, në ndryshimin e tyre. Pra këto kushte në masë 

të madhe përcaktojnë kompleksitetin teknik dhe koston e furnizimit me ujë. Prandaj edhe gjatë 

përcaktimit tarifor duhet të merren parasysh këto dallime strukturore. 

Sa i përket përcaktimit të kostos së shërbimeve, Autoriteti është duke u përkushtuar çdo vit në 

përmirësimin e procesit të përcaktimit tarifor dhe pret që në vitet në vijim tarifat të përcaktohen 

duke u bazuar në analizat më të thukta të secilit grup të kostove ashtu që kostoja të reflektojë 

nivelin e përmirësuar të shërbimeve. Kështu që, aty ku identifikohet nevoja për përmirësim 

(mirëmbajtje) apo shtim të infrastrukturës me qëlim të përmirësimit të cilësisë së shërbimeve, 

Ofruesit do të i lejohen investimet e nevojshme. Nga ana tjetër për të mbajtur tarifën në pragun e 

pranueshëm, Auroritetit do të i duhet të rishikon pjesëmarrjen e lartë (shpesh herë të pa-

arsyeshme) të kostos së stafit. 

  
                                                           
5 Kjo ndikohet, ndër të tjera, nga klima, vegjetacioni, përdorimi i tokës (bujqësia, industria etj.) dhe nga 

substancat që ndodhin natyrshëm në ujë (p.sh mangan) që i atribuohen ndikimeve gjeologjike. Nga të gjeturat 

në teren del se burimet ujore (uji i pa-trajtuar) për rreth komunës së Mamushës por edhe disa nga burimet në 

Klinë janë të cilësisë së dobët dhe përkundër përpjekjë të Menaxhmentit të Ofruesve përkatës (KRU 

Hidroregjioni Jugor dhe KRU Hidrodrini) ky problem ende nuk është zgjidhur tërësisht.  
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4. NIVELI I SHËRBIMEVE I SIGURUAR NGA OFRUESIT E 

LICENCUAR TË SHËRBIMEVE TË UJËSJELLËSIT, UJËRAVE TË 

NDOTURA, DHE UJIT TË TRAJTUAR ME SHUMICË, GJATË 

VITIT 2018  
 

Në këtë Kapitull është paraqitur niveli i shërbimeve të ofruara nga shtatë Ofruesit e licencuar të 

shërbimeve të ujësjellësit, si dhe grumbullimit dhe trajtimit të ujërave të ndotura, gjatë vitit 2018. 

Monitorimi i nivelit të shërbimeve synon paraqitjen e gjendjes faktike dhe sigurimin e 

rekomandimeve me qëllim të përmirësimit të shërbimeve për të  synuar (i) sigurinë afatgjate të 

furnizimit me ujë, të cilësisë së lartë, (ii) grumbullimin dhe trajtimin e ujërave të ndotura që 

plotësojnë standardet e cilësisë së shkarkimit të ujërave të ndotura; (iii) kënaqshmërinë e lartë të 

konsumatorëve; dhe (iv) menaxhimin e kujdesshëm të burimeve ujore, aseteve instrastrukturore 

dhe njerëzore, duke marrë parasysh efikasitetin ekonomik. 

Monitorimi dhe vlerësimi i nivelit të shërbimeve është bazuar në të dhënat e grumbulluara nga 

Ofruesit por edhe nga informacionet e përfituara në teren. Grumbullimi i këtyre të dhënave dhe 

informacioneve është realizuar përmes aktivitetit të inspektimit. Të dhënat dhe informacionet e 

inspektuara, për secilin Ofrues, janë ruajtur në një Modul të veçantë ku edhe janë përpunuar në 

tregues konkret. Këto Module do të i shërbejnë Autoritetit si një vegël për monitorimin e nivelit të 

shërbimeve të ofruara nga shtatë Ofruesit kundrejt standardeve dhe rregullave të përcaktuara nga 

Autoriteti.  

Gjatë inspektimit është verifikuar edhe sistemi burimor i të gjitha të dhënave me qëllim që të 

vërtetohet shkalla e besueshmërisë së tyre - janë përdorur tre shkallë të besueshmërisë: e 

besueshme; mesatarisht e besueshme; dhe e pa-besueshme. Përderisa besueshmëria e secilit grup 

të të dhënave është paraqitur (në kutitë me kornizë të kaltër) në nën-kapitujt e veçantë të paraqitur 

në vijim, në këtë pjesë mund të konkludojmë se në përgjithësi sistemet e regjistrimit, ruajtjes dhe 

përpunimit të të dhënave nuk janë ende në nivelin e kënaqshëm të zhvillimit dhe përdorimit të tyre, 

për këtë arsye të dhënat e grumbulluara, të buruara nga këto sisteme, konsiderohen pjesërisht të 

besueshme.   

 

4.1 QASJA E POPULLATËS NË SHËRBIMET E UJËSJELLËSIT 
 

Të shtatë Ofruesit e shërbimeve të ujit sigurojnë shërbime të ujësjellësit tek 73% e popullatës, në 

gjithsej 28 komunat përkatëse6. Në terma të vend-banimeve7 të këtyre komunave, janë 557 vend-

                                                           
6
 Detajet e komunave mund të i gjeni në nën-kapitullin 1.1: Organizimi dhe Licencimi i Ofruesve të Shërbimeve 

7
 Sipas definimit të përdorur nga Agjencia e Statistikave të Kosovës 
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banime nga gjithsej 1,228 të cilat kanë qasje në sistemet publike të ujësjellësit të menaxhuara nga 7 

Ofruesit e licencuar të shërbimeve8.   

 

 

                                                           
8
 Mbulueshmëria me shërbime të ujësjellësit dhe kanalizimit në format të hartave është siguruar në Shtojcën 1 

të këtij Raporti 
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Pothuajse të gjithë Ofruesit, por veçanërisht KRU Prishtina, përballen me dukurinë e lëvizjeve të 

popullatës në mes të vend-banimeve të të njëjtës komunë (migrimet fshat-qytet), lëvizjet nga  

komunat më te vogla në kryeqytet, por edhe emigrimet jashtë vendit. Këto trende i’u krijojnë 

probleme Ofruesve të shërbimeve qoftë në sigurimin e resurseve të ujit,  por edhe infrastrukturën 

përcjellëse për zonat të cilat ngarkohen me popullatë, ndërsa nga ana tjetër sigurimi i shërbimeve 

për zonat me pak banorë, apo atyre në viset më të largëta, ndikon në rritjen e kostos për m3 të ujit të 

shitur. Ky problem do të duhej të adresohej nga Ofruesit bashkarisht me të gjithë akterët tjerë 

relevant, ku ndoshta do të duhej edhe të rishikohej tarifa fikse për të reflektuar koston reale të saj.          

Gjatë periudhës 2014-2018, përmes Programit Mbështetës për Ujësjellës dhe Kanalizim në Zonat 

Rurale në Kosovë - Faza e V dhe VI, bashkë-financuar nga Qeveria e Kosovës dhe Agjencia Zvicerane 

për Bashkëpunim dhe Zhvillim, në tërë Kosovën janë ndërtuar dhe rehabilituar një numër i 

konsiderueshëm i sistemeve rurale, disa nga të cilat janë nën menaxhimin e Ofruesve përkatës, 

ndërsa të tjerët priten të menaxhohen në muajt në vijim. Sipas informacineve të siguruara, një 

numër i caktuar i sistemeve rurale të ndërtuara rishtazi, posedojnë infrastrukturën e nevojshme deri 

tek gypi i lidhjes së konsumatorit9. Duke pasur parasysh se sipas legjislacionit në fuqi, lidhja në 

shërbime duhet të kërkohet fillimisht nga vetë konsumatori, pritet që në të ardhmen këta 

konsumatorë të bëjnë kërkesë për lidhje tek Ofruesit përkatës. Ndërsa, mësohet se në disa raste të 

sistemeve rurale të rehabilituara, ku ekzistojnë lidhjet individuale, popullata nuk është e pajtimit që 

sistemi i tyre të menaxhohet nga Ofruesit rajonal. Në këto raste do të duhej të shikohej mundësia 

për vetëdijësimin e këtyre banorëve për pasojat e konsumit të ujit të pa kontrolluar apo për 

degradimin e asteve në rast të mungesës së mirembajtjes së rregullt të tyre.  

Statistika më të sakta në lidhje me statusin e sistemeve rurale të ndërtuara/rehabilituara, të cilat nuk 

janë nën menaxhimin e Ofruesve rajonal, do të jenë në dispozicion në Autoritet, ne muajin Maj 

2019.  

Numri i lidhjeve në ujësjellës, në tërë territorin e shërbyer nga shtatë Ofruesit, është ngritur për 

5,443. Gjatë vitit 2018, tek të shtatë Ofruesit kanë arritur 3,831 kërkesa për pëlqime për lidhje të 

reja në ujësjellës, ku 97% prej tyre janë shqyrtuar brenda kohës standarde. Siç mund të vërehet, 

ekziston një relacion jo i zakontë në mes të kërkesave për lidhje dhe lidhjeve të regjistruara, ku kjo e 

fundit është më e lartë se e para. Dallimi është prezent vetëm në KRU Hidroregjioni Jugor, ku një 

numër i madh i lidhjeve janë ekzekutuar nga vetë konsumatorët pa mbikëqyrjen e stafit të Ofruesit 

në fjalë. Ndërsa, për gjashtë Ofruesit tjerë, prej të gjitha kërkesave për lidhje, vetëm 87% kanë 

përfunduar si lidhje të regjistruara, ndërsa pjesa e mbetur ose nuk e kanë realizuar lidhjen fare ose 
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 Gypi i lidhjes së konsumatorit nënkupton gypin nga rrjeti shpërndarës i Ofruesit të shërbimeve deri te 

ujëmatësi i konsumatorit, apo deri te objekti i konsumatorit (në rastet kur ujëmatësi është brenda objektit të 

konsumatorit) 

Autoriteti i vlerëson të dhënat input të qasjes në shërbime të ujit, për vitin 2018, si të sakta, pasi 

që ato janë nxjerrur nga burime të besueshme. Të gjiitha të dhënat në lidhje me lokacionin, 

emërtimin dhe popullatën e vend-banimeve janë huazuar nga Agjencia e Statistikave te Kosovës 

ndërsa të dhënat e vend-banimeve që kanë qasje publike në shërbimet e ujit e që menaxhohen 

nga Ofruesit e licencuar të shërbimeve, janë bazuar në Modulet e faturimit.  
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janë lidhur në mënyrë të pa-autorizuar. Autoriteti kërkon nga menaxhementet e shtatë Ofruesve 

që (i) të sigurohen se të gjitha lidhjet ekzekutohen ose së paku mbikëqyren nga stafi i tyre dhe (ii) 

të hulumtohen rastet e kërkesave për lidhje të cilat nuk janë regjistruar më vonë si lidhje, kjo për 

të parandaluar lidhjet e pa-autorizuara, të cilat dyshohet se mund të nxiten nga vetë stafi i 

Ofruesve, të cilët i ekzekutojnë këto lidhje privatisht. Nga ana tjetër, mund të konkludohet se 

gjatë vitit 2018 në krahasim me vitet tjera, pas masave të ndërmarra nga Autoriteti, ekzekutimi i 

lidhjeve të reja sipas standardeve është rritur dukshëm (rreth 90%). Tek lidhjet në ujësjellës, kjo 

pritet të ndikojë pozitivisht në dukurinë e humbjeve fizike (teknike), mirëpo për të zvogëluar 

humbjet fizike, të mundshme, të tanishme, të ujit, Autoriteti rekomandon Menaxhmentin e 

Ofruesve që të angazhojë stafin e tyre në inspektimin rutinor të lidhjeve ekzistuese dhe marrjen e 

masave përkatëse tek rastet kur (i) lidhjet përcjellen me probleme të rrjedheve, (ii) instalim të 

ujëmatësve të cilët nuk përkojnë me standardet përkatëse; (iii) instalim të ujëmatësve “vertikal” 
në gypat horizontal; (iv) puseta të ndërtuara që nuk plotësojnë standardet minimale, d.m.th. që 

nuk ofrojnë mbrojtje nga ngricat dhe ndikimet mekanike); e të ngjajshme.      

Të dhënat për kërkesat dhe lidhjet e reja janë vlerësuar si të besueshme. Varësisht nga ofruesi, të 

dhënat regjistroheshin në Modulet e Shërbimit me Konsumatorë, dhe/ose në Sistemin e 

Informacioneve Gjeografike (SIG) dhe Faturim.   

 

Autoriteti pas inspektimit të sistemeve të mbajtjes së këtyre të dhënave ka konkluduar se tek të 

gjithë Ofruesit duhet të intervenohet në mënyrën e regjistrimit me qëllim të gjenerimit të shpejtë, 

të saktë dhe detaj të këtyre të dhënave. Në këtë kontekst, Autoriteti do të përpilojë një dokument 

udhëzues, i cili do të e udhëzojë stafin e Ofruesve saktësisht për përmirësimet e nevojshme që 
duhet të bëhen në secilin prej Moduleve të tyre. 

 

 

4.2 SIGURIMI I KONSUMATORËVE ME UJË 
 

4.2.1 Burimet e ujit dhe kërkesa për ujë  

Burimet totale të ujit të përtërirë çdo vit, në dispozicion të shtatë Ofruesve sigurojnë rreth 

383,500,000 m3, përderisa kërkesa për ujë nga popullata10 dhe konsumatorët jo-shtëpiak, të cilët 

kanë qasje në ujësjellës, përfshirë edhe konsumin e vlerësuar të ujit të autorizuar por të pa-faturuar, 

është rreth 85,400,000 m3. Nga ana tjetër sasia e ujit të trajtuar në vitin 2018 ka qenë 157,791,607 

m3, prej të cilës vetëm  66,235,347 m3 (apo 42%)11 u janë faturuar konsumatorëve. Nga një analizë e 

thjeshtë mund të konkludohet se nëse Ofruesit do të kontrollonin ujin e shpërndarë, do të kishin ujë 

të mjaftueshëm për të gjithë konsumatorët e tanishëm dhe për kërkesat shtesë.  

Të dhënat e paraqitura më lartë do të shfrytëzohen dhe analizohen në të ardhmen nga stafi i 

Autoritetit varësisht nga nevoja, si p.sh. gjatë procesit tarifor dhe analizës së balancit të ujit të 

tanishëm dhe planifikimit për të ardhmen. 
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 Kërkesa nga popullata është përllogaritur duke shfrytëzuar normën prej 150 litra/kokë banori   
11

 Duke u bazuar në të dhënat e fundit të rreth 30 zonave matëse, për të shtatë Ofruesit, del se humbjet 

komerciale janë të dukshme. Duke pasur parasysh këtë element mund të konkludohet se kërkesa e vlerësuar 

për ujë është shumë e përafërt me sasinë e ujit të faturuar shtuar për humbjet komerciale  
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4.2.2 Trajtimi i ujit   

Për të shtatë Ofruesit, uji para trajtimit (si lëndë e parë) merret nga një përzierje e burimeve si: (i) 

liqenet artificiale; (ii) burimet (rrjedhat malore); (iii) lumenjët; dhe (iv) puset nëntokësore.  

Me një pjesëmarrje prej 91%, në nivel sektori, ujërat mbitokësore (liqenet artificiale; burimet-

rrjedhat malore dhe lumenjët) mbizotërojnë karshi shfrytëzimit të ujërave nën-tokësore. Kjo dukuri 

vlerësohet pozitivisht nga aspekti i cilësisë së ujit por edhe nga kostoja më e ulët e trajtimit.    
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TU1.2:  Pjesëmarrja  e resurseve të ujit të shfrytëzuara: Sipërfaqësor (burim)
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TU1.4:  Pjesëmarrja  e resurseve të ujit të shfrytëzuara: Nëntokësor (pus)
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Sipas të dhënave të siguruara nga Ofruesit, 36% e ujit trajtohet përmes sistemeve të thjeshta të 

klorimit, kjo kryesisht për ujin që merret nga burimet (rrjedhat malore) dhe uji nëntokësor. Mirëpo 

sipas informacioneve të pranuara nga IKSHPK por edhe nga konsumatorët mësohet se, gjatë sezonës 

së të reshurave zakonisht të pa-ndërprera disa ditë, uji nga këto burime i trajtuar vetëm me klor por 

jo edhe i kaluar paraprakisht nëpër fazat e kuagullimit, flokulimit dhe filtrimit, shpesh nuk i plotëson 

standardet fizike të cilësisë së ujit (d.m.th. uji është i turbulluar). Për këto raste do të duhet të 

ndërmerrej një studim për të parë nëse është e nevojshme një trajtim i përbërë nga fazat e 

përmendura më lartë.  

Përkundër që Ofruesit kanë raportuar në Autoritet se e tërë sasia e ujit që i shpërndahet 

konsumatorëve së paku klorinohet, Raporti12 i hartuar nga Programi Mbështetës për Ujësjellës dhe 

Kanalizim në Zonat Rurale në Kosovë - Faza e VI, tregon se Ofruesit kanë raportuar për një numër 

prej rreth 20 sistemesh rurale,  të cilat nuk kanë sistem klorimi. Ky numër do të vërtetohet edhe 

njëherë për të qartësuar diskrepancën në sigurimin e të dhënave nga ana e Ofruesve.  

Duke pasur parasysh se jo të gjitha sistemet e trajtimit të ujit janë të pajisura me ujëmatës, 

konkludohet se të dhënat për sasinë e ujit të trajtuar janë kryesisht të besueshme.  

 

Për të shtatë Ofruesit, 76% e sistemeve trajtuese kanë të instaluar ujëmatës, ndërsa shprehur nga 
aspekti i sasisë së ujit të matur, 92% e ujit të trajtuar matet me ujëmatës. Sistemet pa-matje 

raporten nga KRU Bifurkacioni dhe KRU Hidroregjioni Jugor.    

 

Autoriteti, gjatë muajve në vijim, do të merret në veçanti me mungesën e ujëmtaësve në 
sistemet përkatëse dhe me mënyrën e raportimit të të dhënave të sasisë së ujit të trajtuar.  

 

4.2.3 Vazhdimësia e furnizimit me ujë të pijshëm   

Sipas standardit, Ofruesit janë të obliguar që në vazhdimësi të ofrojnë ujë të pijshëm me sasi të 

mjaftueshme, pa ndërprerje 24 orë, në kushte të njëjta, për të gjitha kategoritë e konsumatorëve.  

Kur Ofruesi ka vlerësuar si të nevojshme që të kufizojë furnizimin me shërbime të ujësjellësit për një 

nën-zonë apo për tërë zonën e shërbimit, në rastet kur janë të pa-mjaftueshme: (i) sasia e ujit në 

dispozicion, (ii) kapacitetet e trajtimit të ujit, apo (iii) kapacitet e rezervimit, ai duhet të përgatisë një 

‘Program të furnizimit të kufizuar me ujë’ i cili duhet të aprovohet nga Autoriteti. Ky Program duhet 

të specifikojë saktë: Orarin e kufizimit; datën kur një kufizim i tillë do të hyjë në fuqi; dhe datën e 

mundshme të ndërprerjes së një kufizimi të tillë. Mirëpo, të gjeturat tregojnë se asnjë nga Ofruesit 

nuk e kanë publikuar Programin e reduktimeve dhe nuk kanë kërkuar nga Autoriteti që të aprovojnë 

atë. Përndryshe në rastet e tilla Ofruesi duhet të i drejtohet Autoritetit me shkrim që të hyjë në një 

‘Marrëveshje për ndryshimin e kushteve të licencës’, në të cilën përveç tjerash do të 

specifikoheshin masat që do të duhej të ndërmerreshin nga Ofruesi për zgjidhjen e problemit, në 

një kohë të caktuar.  

Nën-zonat e shërbimit, të cilat i nënshtrohen reduktimeve të planifikuara janë: një pjesë e Fushë 

Kosovës (KRU Prishtina), një lagje në Prizren (KRU Hidroregjioni Jugor), dy lagje në Gjilan (KRU 

Hidromorava), një lagje në Komogllavë, fshati Muhovc, Lloshkobarë, Kosinë, Kosharë, Bublicë dhe 

Slivovë (KRU Bifurkacioni). Poashtu duhet të rishikohet mundësia e rregullimit të sistemit të ujit në 
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 Raport për inventarizimin e sistemeve të klorimit, 2018 
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një pjesë të Landovicës, popullata e të cilës (rreth 800 banorë), momentalisht nuk furnizohet me ujë 

për shkak të disa problemeve teknike.   

 

Sipas të dhënave konsumi i ujit për kokë banori është zvogëluar ndër vite. Megjithatë, Ofruesit e 

shërbimeve duhet të sigurojnë kapacitetet e duhura për menaxhimin e kërkesës së pikut. Ndërsa, 

nga ana tjetër duhet të punohet shumë më tepër për zvogëlimin minimal të mundshëm të sasisë 

së ujit të humbur. 

Në disa raste konsumatorët nuk kanë vazhdimisht ujë për shkak të presionit të ulët, sidomos gjatë 

sezonës së verës. Më konkretisht, nga të dhënat e raportuara nga Ofruesit, janë rreth 1,755 

konsumatorë të cilët përballen me presion të ulët (në Zllatar të Komunës së Prishtinës rreth 530 

konsumatorë; në Qytetin e Gjilant rreth 125 konsumatorë; dhe në Qytetin e Suharekës rreth 1,100  

konsumatorë). Mirëpo, informacionet nga konsumatorët (të pranuara nga ‘Raportet e hulumtimit të 

kënaqshmërisë së konsumatorë me shërbimet e ujit’), tregojnë për më shumë raste se këto të 

raportuara nga Ofruesit. Prandaj,  Autoriteti gjatë muajve në vijim do të e hulumtojë edhe më tutje 

problemin e presionit të ulët të ujit edhe për zonat e Ofruesve tjerë, sidomos gjatë muajve të 

verës, dhe do të siguron rekomandimet përkatëse Ofruesve për zgjidhjet e mundshme të 

problemeve në zonat që përballen me këtë problem. Poashtu, pritet që më shumë informacione të 

merren në teren nga hulumtimi i matjes së nivelit të kënaqshmërisë së konsumatorëve, që është 

inicuar nga Autoriteti në Prill 2019.   

Nga ana tjetër, në kushtet e zakonshme të përdorimit të ujit, presioni hidraulik në gypin e lidhjes së 

konsumatorit duhet të jetë jo më pak se 1.5 bar dhe jo më shumë se 7 bar. Prandaj në rastet e lartë 

cekura, është përgjegjësi e Ofruesit që të vendos pajisje për rregullimin e presionit në mënyrë që 

presioni të jetë në kufi të përcaktuar ose të gjejë zgjidhje tjera teknike si p.sh. ndërtimi i 

rezervoarëve për të i bërë të mundur qasje të pa-ndërprerë konsumatorëve që jetojnë në pjesët e 

larta të Qytetit. Ndërsa sa i përket ndërtesave shumëkatëshe, nuk është përgjegjësi e Ofruesit që të 
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sigurojë presion adekuat deri në pikat e larta, por është përgjegjësi e pronarëve të ndërtesës 

gjegjësisht konsumatorit. Sipas të dhënave të vlerësuara presioni mestar i ujit për të shtatë Ofruesit 

është 3.6 bar.   

Të dhënat për presion, me përjashtim të zonës së furnizuar nga KRU Mitrovica, janë të vlerësuara. 

KRU Mitrovica ka të instaluar matësa të presionit në 20 Zonat e izoluara matëse që mbulojnë një 

pjesë të madhe të zonës së shërbimit. Ndërsa për gjashtë Ofruesit tjerë, Autoriteti, rekomandon 
që të instalojnë paisjet matëse të presionit të ujit si dhe pranuesve të të dhënave (nga eng.: 
dataloger) ashtu që të bëjnë monitorimin e rregullt nga zyra.   
 

Të dhënat për numrin e konsumatorëve me probleme të vazhdueshmërisë së furnizimit me ujë, 

janë poashtu mesatarisht të sakta, pasi që gjetjet nga konsumatorët tregojnë se ky problem është 

më i theksuar.  

 

4.2.4 Ndërprerja e furnizimit me ujë  për shakak të punimeve  

Gjendja e përgjithshme e rrjetit të ujësjellësit dhe kanalizimit si dhe mirëmbajtja preventive e tyre 

janë dy faktorë që ndikojnë në qëndrueshmërinë e funksionimit të rrjetit.  

Të gjeturat nga inspektimi tregojnë se Ofruesit kanë probleme me plasaritje të gypave të ujit, të cilat 

mundohen të i sanojnë brenda një kohe sa më të shkurtër. Mirëpo, për kundër që të dhënat nuk 

mbahen në sistemet e duhura, dhe ka qenë e pamundur analizimi i tyre, realiteti në teren tregon se 

shpesh herë sanimet zgjasin më tepër se 6 orë, por që në këto raste Ofruesit nuk i sigurojnë 

konsumatorëve sasi minimale të ujit përmes cisternave. 

Të gjithë Ofruesit për ndërprerjet e planifikuara por edhe për ato të pa-parapara të furnizimit me 

ujë, kanë repektuar standardin, e publikimit të njoftimit në mediat përkatëse.  

Të dhënat për numrin e konsumatorëve të afektuar dhe kohën e ndërprerjeve të ujit nuk ka qenë e 

mundur të hulumtohen për pesë nga shtatë Ofruesit. KRU Hidrodrini dhe KRU Hidroregjioni Jugor  
kanë bërë një përmirësim të dukshëm në sistemimin e këtyre të dhënave, të cilat ruhen në 

Modulet përkatëse të mirëmbajtjes, e që janë të lidhura direkt me SIG. Në të dy rastet, secili sanim 

në rrjet regjistrohet në Modul, ku përveç tjerash identifikohet edhe koha e sanimit (që përkon me 

kohën e ndërprerjes së ujit) ndërsa pas lidhjes me SIG mundësohet identifikimi i numrit të 

konsumatorëve të afektuar.  

 

Rekomandohet që të pesë Ofruesit tjerë, sa më shpejt, të zhvillojnë Modulet e mirëmbajtjes, 
pasi që pa shfrytëzimin e këtyre Moduleve, është e pa-mundshme të nxjerren konkluzionet për 
vlerësimin e përmbushjes së këtij standardi nga Ofruesit.   

  

 

4.3 CILËSIA E UJIT TË SHPËRNDARË    
 

Ofruesi është përgjegjës dhe merr masat e duhura për kontrollin e rregullt të cilësisë së ujit në 

përputhje me standardet e përcaktuara nga IKSHPK.  
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Sipas të dhënave të siguruara nga IKSHPK, në nivel të shtatë Ofruesve, mesatarisht në vitin 2018, 

përputhshmëria e testeve bakteriologjike të ujit është 99.3%, ndërsa përputhshmëria e testeve 

fiziko-kimike është 99.5%. Sipas interpretimit të zyrtarëve të IKSHPK, uji i furnizuar nga shtatë 

Ofruesit, në vitin 2018, në përgjithësi, ka qenë i sigurtë për pije.   

Nga të shtatë Ofruesit, vetëm KRU Prishtina dhe KRU Gjakova posedojnë laboratore të akredituara 

për monitorimin operacional të cilësisë së ujit, përderisa dy Ofrues janë në proces te akreditimit: 

KRU Hidromorava dhe KRU Bifurkacioni janë duke u përkrahur teknikisht dhe financiarisht nga 

Programi Mbështetës për Ujësjellës dhe Kanalizim në Zonat Rurale në Kosovë - Faza e VI, deri në 

akreditim të plotë. Kjo eksperiencë pastaj do të ndahet me tre Ofruesit tjerë, të cilët nuk kanë filluar 

këtë proces ende. Gjatë vitit 2018, Ofruesit kanë investuar në sanimin e plasaritjeve në gypat e ujit 

por edhe në ndërrimin e 23 kilometrave gyp, me qëllim të përmirësimit të cilësisë së ujit. Ndërsa, sa i 

përket materialit të gypave, që mund të ndikojë në cilësinë e ujit, Autoriteti i referohet deklaratës së 

ISHKPK13.    
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Shkeljet më të vogla të vlerave të limitit kanë të bëjnë me klorin rezidual. Kjo situatë është prezente 

në vazhdimësi tek shumica e Ofruesve dhe reflektohet në pasqyrën e përgjithshme të 

përputhshmërisë. Kjo tregon një problem operativ të cilin Ofruesit duhet të e adresojnë në formën e 

duhur me klorinim të rregullt dhe adekuat të ujit të cilin e furnizojnë si dhe me kontrollin 

operacional të metodologjisë të klorinimit. Sipas IKPSHK, përveç tjerash, është e nevojshme të 

organizohen edhe kurse të trajnimit për stafin përkatës në fushën e klorinimit.   

Vendit tonë dita ditës po i shtohen industritë e ndryshme, të cilat lirojnë mikro-ndotës 

antropogjenikë. Prandaj, rekomandohet për secilin ndotës të tillë të sigurohen analiza 

gjithëpërfshirëse të vlerësimit të rrezikut nga ndotja. Për të siguruar mbrojtjen paraprake të ujit, 

është thelbësore që të gjithë akterët të bëjnë përpjekje korresponduese. Si parim, fokusi duhet të 

jetë në masat për minimizimin e ndotjeve në burim, p.sh. përmes trajtimit të veçantë të sistemeve të 

ujërave të ndotura spitalore, prodhimeve farmaceutike, apo industrive tjera. Aktualisht, mund të 

thuhet se zbatimi i legjislacionit ekzistues nuk është i mjaftueshëm për të mbrojtur në mënyrë të 

qëndrueshme trupat ujore nga ndotja e padëshiruar, kjo vlen jo vetëm për burimet ujore për 

furnizimin me ujë të pijshëm, por në përgjithësi për ekosistemet ujore. 

Një hap i duhur, që do të nxjerrte në pah edhe problemet me ndotësit e burimeve, është edhe 

iniciativa e ndërmarrë nga IKSHPK, gjatë vitit 2018, që në vitet në vijim, Ofruesit të kalojnë 

monitorimin e tyre nga ‘Planet e monitorimit’ tek ‘Planet për ujë të sigurtë’. Ky ndryshim pritet të 

legalizohet përmes verzionit të rishkuar të Udhëzuesit Administrativ Nr. 16/2012 për Cilësinë e Ujit 

për Konsum nga Njeriu14. Udhëzimet e Organizatës Botërore të Shëndestësisë (OBSH) për cilësinë e 

ujit të pijshëm rekomandojnë Planet për ujë të sigurtë si mjetet më efektive për të siguruar 

vazhdimisht ujë të sigurtë për pije. Sipas OBSH këto Plane kërkojnë një vlerësim të rrezikut duke 

përfshirë të gjitha hapat në furnizimin me ujë: ‘nga ujëmbledhësi e deri tek rubineta e konsumatorit’, 
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pasuar nga zbatimi dhe monitorimi i masave të kontrollit të menaxhimit të rrezikut, me fokus në 

rreziqet me prioritet të lartë. Aty ku rreziqet nuk mund të adresohen menjëherë, qasja e Planeve 

lejon që përmirësimet në rritje të implementohen sistematikisht me kalimin e kohës. Planet duhet të 

zbatohen brenda kontekstit të shëndetit publik, duke iu përgjigjur synimeve të qarta shëndetësore 

dhe cilësisë së kontrolluar përmes mbikëqyrjes së pavarur. Autoriteti ka konfirmuar tashmë 

mbështetjen e plotë të iniciativës për hartimin e Planeve për ujë të sigurtë.  

 

4.4 GRUMBULLIMI DHE TRAJTIMI I UJËRAVE TË NDOTURA    
 

Të shtatë Ofruesit sigurojnë shërbime të grumbullimit të ujërave të ndotura tek 64% e popullatës, në 

gjithsej 28 komunat përkatëse. Në terma të vend-banimeve të këtyre komunave, janë 384 vend-

banime nga gjithsej 1,228 të cilat kanë qasje në sistemet publike të grumbullimit të ujërave të 

ndotura.   

Trajtimi i ujërave të ndotura përfshinë 0.7% nga tërë sasia e ujërave të ndotura të faturuara 

konsumatorëve nga shtatë Ofruesit, ndërsa pritet që në një të ardhme të afërt, si rezultat i 

investimeve në impiantet e ujërave të ndotura që do të mbulojnë kryesisht zonat urbane të 

komunave të Prizrenit, Gjakovës, Pejës, Gjilanit, Mitrovicës, Prishtinës dhe Ferizajit15, kjo përqindje 

do të rritet dukshëm. Deri në fund të vitit 2018, kanë qenë në funksion katër sisteme të trajtimit të 

ujërave të ndotura, që trajtojnë ujërat e ndotura të vend-banimeve: Skënderaj, Prekaz i Epërm, 

Prekaz i Poshtëm, Tërnavc (të menaxhuara nga KRU Mitrovica) dhe Mramor dhe Harilaç (të 

menaxhuara nga KRU Prishtina). Në të gjitha këto sisteme trajtuese, testet e performuara kanë 

treguar se uji i trajtuar ka qenë 100% në përputhshmëri me standardet e nevojës biokimike për 

oksigjen (eng.: BOD) dhe me nevojën kimike për oksigjen (eng.: COD).  

Legjislacioni në Kosovë lidhur me trajtimin e ujërave të ndotura industriale/komerciale është 

përcaktuar kryesisht nga Udhëzimi Administrativ Nr. 30/2014. Ky Udhëzim, duke përcaktuar vlerat e 

lejuara të shkarkimit të ujërave të ndotura në kanalizimet publike, në mënyrë efektive kërkon që të 

gjitha kompanitë të aplikojnë një trajtim të konsiderueshëm e që zakonisht është trajtim biologjik i 

ujërave të ndotura, para se t’i shkarkojnë ato në kanalizime publike, madje edhe në rastin kur 
Impianti i Trajtimit të Ujërave të Ndotura funksionon në mënyrë efikase. Aktualisht, MMPH nuk 

zbaton në mënyrë efektive UA Nr. 30/2014. Mirëpo, Ofruesit së shpejti do të përballen edhe me 

këtë problem, i cili kërkon zgjidhje. Sidoqoftë, dy opcione janë të mundshme: (i) industritë të 

bëjnë para-trajtimin sipas UA Nr. 30/2014 para shkarkimit në kanalizim; ose (ii) industritë të 

shkarkojnë ujërat e ndotura në sistemin e kanalizimit pa trajtim paraprak, me ç’rast ujërat e 

ndotura të tyre, më pas do të trajtoheshin plotësisht në Impiantin e Ujërave të Ndotura të 

menaxhuar nga Ofruesit rajonal (d.m.th. KRU), dhe këto industri do të paguajnë koston shtesë të 

trajtimit të ujërave të ndotura të tyre. Kjo çështje duhet adresuar me kujdes me qëllim që të 

ndahen kostot e trajtimit “drejtë” në mes të të gjithë ndotësve.  
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 Projektet e ndërtimit të Impianteve të trajtimit të ujërave të ndotura në Prizren, Gjakovë dhe Pejë janë në 

progres përderisa për komunat e Gjilanit, Mitrovicës dhe Prishtinës janë në fazën e bisedimeve   
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4.5 NGARKIMI (FATURIMI) PËR SHËRBIMET E OFRUARA   
 

Të gjithë konsumatorët, për çfarëdo shërbimi të pranuar nga ofruesi duhet të ngarkohen (faturohen) 

bazuar në standardet dhe urdhëresën tarifore të lëshuar nga Autoriteti.  
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Sipas standardit të përcaktuar nga Autoriteti, por edhe legjislacionit tjetër në fuqi në Kosovë, të 

gjithë konsumatorët duhet të faturohen, për sasinë e ujit të shfrytëzuar, bazuar në konsumin real të 

matur përmes ujëmatësve. Mirëpo, ekzistojnë edhe rregullat e përllogaritjes së sasisë së ujit të 

shfrytëzuar në rastet e mungesës së përkohshme të ujëmatësit ose në rastet e matjeve me një 

ujëmatës kolektiv (tek banesat kolektive).  

Deri tani asnjë nga shtatë Ofruesit nuk kanë arritur të i faturojnë të gjithë konsumatorët bazuar me 

matje, më saktësisht faturimi i konsumatorëve sipas konsumit të matur me ujëmatës, në nivel 

sektori është 92%.  

 

Si konsumatorët ashtu edhe Ofruesit raportojnë për dyshimet e tyre në matje të saktë, tek rastet e 

ujëmatësve të vjetër. Ofruesit raportojnë edhe shumë probleme tjera, të cilat lidhen me instalimin e 

mëhershëm të ujëmatësve, të cilat nuk i kanë plotësuar standardet e metrologjisë së Kosovës. 

Rezultatet e inspektimeve tregojnë se, për vitin 2018, shtatë Ofruesit kanë instaluar ujëmatësit në 

lidhjet e reja si dhe kanë bërë ndërrimin e disa ujëmatësve ekzistues, të cilët i kanë plotësuar 

standardet e metrologjisë. Gjithsej janë instaluar  14,181 ujëmatës të rinj që janë në përputhshmëri 

me standardet. Mirëpo, ndërrimi i ujëmatësve të vjetër (në shumicën e rastve më të vjetër se 10 

vjet) dhe kalibrimi i rregullt i tyre mbesin ende një sfidë për të shtatë Ofruesit. Edhe gjatë vitit 

2018 Ofruesit vazhdojnë të mos kenë Plan të menaxhimit të ujëmatësve, i cili plan do të adresonte 

në mënyrë të organizuar çështjen e kalibrimit dhe ndërrimit të ujëmatësve. Përkundër kësaj, 

ndërrimi i ujëmatëve bëhet bazuar në kërkesat e aty për atyshme të konsumatorëve ose pas 

identifikimit të problemit të matjes nga ana e Lexuesit16. Prandaj, në mungesë të Planeve të 

menaxhimit të ujëmatësve, Ofruesit nuk janë në gjendje të dijnë saktë kërkesat vjetore të tyre për 

ujëmatës dhe ndodh që kërkesat e tyre për blerjen e ujëmatësve të ri, në Biznes Planin 

Rregullator, të mos përkojnë me kërkesat reale. Prandaj, Autoriteti rekomandon që të gjithë 

Ofruesit të draftojnë, sa më shpejtë Planet e menaxhimit të ujëmatësve.  
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Konsumatorët pranojnë fatura çdo muaj, dhe Ofruesit deklarojnë se bëjnë leximin e ujëmatësve 

poashtu çdo muaj. Sidoqoftë, sipas standardeve, Ofruesit me qëllim të zvogëlimit të kostos së 

gjithmbarshme, mund të konsiderojnë leximin më të rallë, por jo më të rrallë se çdo tre muaj. Në 

këtë mënyrë Lexuesit mund të angazhoheshin në aktivitete tjera që lidhen me konsumatorët: si 

p.sh. lidhjen e kontratës, shpërndarjen e kartës së konsumatorit, komunikimin me konsumatorët 

për ndërgjegjësimin e tyre për shlyerjen e borxheve, për pasojat e përdorimit të ujit në mënyrë të 

pa-autorizuar, përdatësimin e vazhdueshëm të databazës, etj.    

Duhet cekur se përkundër rekomandimeve të vazhdueshme nga ana e Autoritetit, numri i 

kontratave të nënshkruara mbetet ende i ulët. Kjo dukuri jo vetëm që shkakton pasoja juridike në 

marrëdhëniet konsumatorë-ofrues, por ndikon edhe në mos informimin e konsumatorëve për të 

drejtat dhe obligimet që mbanë karshi ofruesit.  

Në përgjithësi, në 2018, krahasuar me përvojën e më hershme, është parë një përmirësim në 

faturimin e drejtë të konsumatorëve, sipas standardeve të kërkuara, mirëpo, ende 4% e 

konsumatorëve nuk janë faturuar sipas standardeve.  

 

Me hyrjen në fuqi të Rregullores Nr. 08/2018 për Ndryshimin dhe Plotësimin e Rregullores 02/2016 

për Standardet Minimale të Shërbimeve të Ujit në Kosovë, e cila ndër të tjera i obligon Ofruesit për 

eliminimin e faturimit pa ujëmatës dhe specifikon mënyrën e shpërndarjes së ngarkesës për 

faturimin e konsumatorëve të ndërtesave kolektive me ujëmatës të përbashkët, vlen të theksohet se 

KRU Hidromorava ka treguar përmirësim të menjëhershëm duke përmbushur rekomandimet e 

Njësisë për Inspektim sa i përket shpërndarjes së ngarkesës së lexuar në ujëmatësit e përbashkët 

gjatë faturimit të konsumatorëve të ndërtesave të banimit kolektiv. 

81%

93%

96%

96%

96%

98%

98%

98%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Mitrovica

Hidromorava

Hidroregjioni 

Jugor

Hidrodrini

Sektori

Prishtina

Gjakova

Bifurkacioni

Konsumatorët e faturuar, sipas standardeve të faturimit, 2018 



 

 

 

F
A

Q
E

 2
3

 

Njësia për Inspektim mbetet e përkushtuar në kontrollimin e rregullt të sistemit të faturimit dhe do 

të vazhdojë të këshillojë Ofruesit deri në përmirësimin e plotë të gjendjes apo në të kundërtën 

Autoriteti do të duhej të merrte masat ndëshkuese.  

Të dhënat e sasisë së faturuar bazuar në matje rezultojnë të jetë të sakta, mirëpo ajo që mbetet 

shqetësuese është saktësia e matjes nga një numër i madh i ujëmtaësve ekzistues. Të dhënat në 

teren, nga disa zona17, tregojnë për raste të shumta kur ujëmatësit nuk lexon saktë dhe në 
shumicën e rasteve tejngarkohen. Këto çështje do të hulumtohen nga Autoriteti edhe më tutje 

gjatë muajve në vijim.  

  

4.6 RELACIONI ME KONSUMATORË     
 

Të shtatë Ofruesit, viteve të fundit, kanë bërë progres në përmirësimin e relacioneve me 

konsumatorë. Në këtë drejtim mund të numërohen: krijimi i zyreve/sporteleve të veçanta që 

shfrytëzohen për pranimin e kërkesave dhe ankesave të konsumatorëve; zhvillimi i moduleve 

eletronike për regjistrimin dhe përpunimin e të dhënave të kërkesave dhe ankesave; krijimi i 

komisioneve permanente për shqyrtimin e ankesave; dhe krijimi i sistemeve të rrjedhjes së 

informacioneve brenda departamenteve për zgjidhjen sa më të shpejtë të ankesave.  

Mirëpo përkundër progresit mbetet ende për të u bërë sidomos në shfrytëzimin dhe zhvillimin më 

tutje të moduleve të regjistrimit të të dhënave dhe gjenerimit të raporteve. Problemet kryesisht 

qëndrojnë me: (i) mos regjistrimin e të dhënave sipas kategorive dhe nën-kategorive të ankesave, 

(ii) mos-definimi i saktë (rrjedhimisht mos regjistrimi i saktë) në mes të “ankesave – lajmërimeve – 

kërkesave”, si dhe (iii) mos gjenerimi detaj i raporteve. Këto probleme do të adresohen në një 

takim pune të përbashkët me personat kompetent të Ofruesve, që pritet të organizohet nga 

Autoriteti/Projekti gjatë vitit 2019. Deri në zgjidhjen e këtyre problemeve, nuk mund të flitet saktë 

për ankesat e konsumatorëve.   

Modulet më të avancuara, tani për tani, që mund të merren deri diku si shembuj më të mirë janë 

në: KRU Bifurkacioni, KRU Hidroregjioni Jugor dhe KRU Gjakova.  

Në përgjithësi, mësohet se të dhënat e ankesave të konsumatorëve shfrytëzohen shumë pak nga 

Menaxhmentet e Ofruesve, si bazë për përmirësimin e nivelit të shërbimeve.    

Të gjeturat nga inspektimi tregojnë se numri total i ankesave të konsumatorëve prej 16,949 apo 

supozimi që çdo i 37 konsumatorë ka deponuar një ankesë, mund të konsiderohet i lartë. Numri më i 

madh i ankesave kryesisht është për shërbimet e ujësjellësit prej 12,175 kundrejt 4,774 të ankesave 

për shërbimet e ujërave të ndotura. Nga të gjitha ankesat e natyrës komerciale, nga të dhënat e tre 

Ofruesve (të përmendur më lartë si shembuj të mirë) të cilët kanë mundur të sigurojnë detajet e 

ankesave, 23% kanë qenë për mos lexim të ujëmatësve. Ndërsa për shërbimet e ujit, numri më i 

madh i ankesave prej 8,871 kanë qenë ankesa dhe lajmërime për shpërthim të ujit nga gypat, vetëm 

1 kanë qenë për reduktim të vazhdueshëm të ujit; 25 për presion të ulët të ujit dhe 12 për cilësi të 

dobët të ujit.  

                                                           
17

 Zonat e izoluara matëse, për çështje të zvogëlimit të ujit të pa-faturuar  
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Përveç se në KRU Prishtina, për gjashtë Ofruesit tjerë, të dhënat e gjetura përfshijnë tërë zonën e 

shërbimit. Mirëpo, në përgjithësi, siç është kuptuar nga të dhënat e gjetura, numri i ankesave të 

raportuara nga Njësitë tjera operative (përveç qendrës), është tejet i ulët.  

 

 

Standardi i vënë nga Autoriteti kërkon që të gjitha ankesat dhe kërkesat të shqyrtohen brenda një 

periudhe të caktuar kohore. Sipas të gjeturave nga inspektimi rezulton se 86% e ankesave teknike të 

deponuara për shërbimet e ujësjellësit; 92% e ankesave teknike për shërbimet e ujërave të ndotura 
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dhe 94% e ankesave komerciale për të dy shërbimet, janë shqyrtuar brenda periudhës standarde. 

Mos plotësimi i këtij standardi prej 100% do të elaborohet në muajt në vijim nga Autoriteti. 

Përndryshe, edhe në këtë pikë mund të ketë përmirësime në modulet ekzistuese ashtu që të 

përcaktohet saktë periudha kohore e lejuar me standard dhe çfarëdo tejkalimi i saj të sigurojë 

sinjal të veçantë.  

Të dhënat e ankesave të konsumatorëve janë mesatarisht të besueshme për shkak të problemeve 

tashmë të paraqitura në tekstin më lartë.  

 

Një relacion tjetër në mes të konsumatorit dhe ofruesit është edhe komunikimi përmes mediave të 

ndryshme përfshirë edhe ato sociale. Në këtë aspekt mund të thuhet se të gjithë Ofruesit kanë 

komunikim ditor me konsumatorët e tyre. Komunikimi kryesisht është i karakterit informativ për 

problemet që ndodhin në teren mirëpo fare pak ka informacione konkrete për: performancën dhe 

planet e Ofruesit, tarifat aktuale, ruajtjen e ujit; pasojat ligjore të lidhjeve të pa-ligjshme në rrjet; 

pasojat e realizimit të lidhjeve nga vetë konsumatori ose kompanitë e pa-autorizuara, etj.  Në të 

njëjtën kohë, as Karta e konsumatorit, pothuajse tek të gjithë Ofruesit përveç në KRU Hidrodrini, 

nuk është e “dukshme”, përkundër rregullës që Karta çdo herë duhet të jetë e publikuar dhe e 

ekspozuar në vend të “dukshëm” në zyret e relacionit me konsumatorë, poashtu duhet të jetë në 

dispozicion edhe në kopje të fortë.  

Autoriteti kërkon që secili Ofrues të ketë të publikuar në faqen e tij të internetit dhe në faturën e 

ujit, saktë numrin e telefonit ku mund të lajmërohen konsumatorët (gjatë 24 orëve) për të 

adresuar ankesat por sidomos lajmërimet urgjente për shpërthimet në ujësjellës apo bllokimet në 

kanalizim. Nga një analizë e bërë rezulton se numri i telefonit i publikuar në faqet e internetit të 

KRU Prishtina, KRU Mitrovica dhe KRU Hidromorava nuk janë funksional. Në raste të tilla, 

konsumatorët e lajmërojnë rastin në numrin për raportim të emergjencave “112”. Kjo është 

vërtetuar edhe nga databaza e ankesave për KRU Mitrovica. Në këtë rast, Autoriteti rekomandon 

që menjeherë të publikohen numrat e saktë në telefonit ku konsumatorët mund të deponojnë 

lajmërime dhe ankesa, gjatë 24 orë/7 ditë në javë.       

Një obligim tjetër i Ofruesve është publikimi në faqen e internetit të Urdhëresës tarifore. Nga 

analiza rezulton se anjëra nga Ofruesit nuk i kanë të publikuara tarifat e vitit vijues.  

Mënyra e ankimit është poashtu e rëndësishme për Autoritetin. Në këtë pikë Autoriteti rekomandon 

Ofruesit që të promovohet më shumë ankimi elektronik, i cili do të i kursente kohë të dy palëve. 

Autoriteti zotohet se në vitet në vijim do të intesifikojë inspektimin e mënyrës së pranimit të 

ankesave dhe shqyrtimit të tyre, nga shtatë Ofruesit.  

Në rast se konsumatorët nuk janë të kënaqur me përgjigjen në ankesat e tyre siguruar nga Ofruesi 

përkatës, ekziton mundësia e ankimit në Komisionet Këshilluese të Konsumatorëve (KKK), puna e së 

cilëve vëzhgohet nga Autoriteti. Gjatë vitit 2018 janë dorëzuar gjithsej 319 ankesa në KKK, prej të 

cilave 278 janë përcjellur me vendime përkatëse për ekzekutim. Prej numrit total të ankesave, 99% 

kanë qenë të natyrës komerciale. Të dhënat e inspektuara tregojnë se në shumicën e rasteve 

Ofruesit nuk mbajnë evidenca për ekzekutimin e vendimeve të nxjerrura nga KKK, prandaj ky 

mekanizim duhet të rregullohet.  
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Një anë tjetër për të mësuar se sa plotësohen pritshmëritë e konsumatorëve është edhe organizimi i 

hulumtimeve. Të shtatë Ofruesit si dhe Autoriteti janë ligjërisht të obligueshëm të bëjnë matjen e 

nivelit të kënaqshmërisë së konsumatorëve me shërbimet e ujit në përgjithësi. Hulumtimet e fundit 

të bëra nga këto palë rezultojnë të jenë të periudhës 2017 - 2018. Rezultatet nga gjashtë Raportet e 

hulumtimit të nivelit të kënaqshmërisë së konsumatorëve (mungon ai për KRU Bifurkacioni) tregojnë 

se 53% e konsumatorëve kanë qenë të kënaqur; 36% relativisht të kënaqur; dhe 11% të pa-kënaqur, 

me shërbimet e ujësjellësit dhe ujërave të ndotura të ofruara nga pesë Ofruesit e shërbimeve. Duke 

pas parasysh se situata nuk ka ndryshuar shumë nga koha kur janë bërë këto hulumtime, mund të 

konkludohet se këto informacione janë relevante edhe për vitin 2018. Mirëpo, këto Raporte nuk 

janë shumë informative pasi që nuk japin shumë detaje se si përceptohen veçmas secila fushë e 

shërbimeve, prandaj rekomandohet që në raportet e ardhshme të ketë më shumë hollësi, të cilat 

do të i hyjnë në punë Menaxhmentit të Ofruesve, për të përmirësuar nivelin e shërbimeve në 

zonat e caktuara dhe për fushat e caktuara të shërbimeve.     

 

Gjatë vitit 2019, Autoriteti do të publikojë një Raport gjithpërfshirës për hulumtimin e nivelit të 

kënaqshmërisë së konsumatorëve në tërë zonat e shërbimit të shtatë Ofruesve.  

   

4.7 QËNDRUESHMËRIA E SHËRBIMEVE    
 

Sektori i shërbimeve të ujit synon sigurinë afatgjate të furnizimit me ujë të pijshëm me cilësi të lartë, 

standarde të larta në grumbullimin dhe trajtimitn e ujërave të ndotura, plotësimin e pritjeve të 

konsumatorëve, dhe menaxhimin e kujdesshëm të burimeve ujore dhe kapaciteteve tjera në 

posedim, duke qenë efiçientë në të njëjtën kohë.  
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Për të mbajtur qëndrueshmërinë afatgjate të shërbimeve, për periudhën valide të Licencës, dhe më 

tutje, Ofruesve ju duhet të përkujdesen që të: 

(i) kenë në dispozicion burime të mjaftueshme të ujit që do të mund të përmbushte kërkesat në 

rritje të konsumatorëve për ujë. Këtu duhet pasur parasysh se kërkesa për ujë në të ardhmen 

mund të rritet me zhvillimin ekonomik të zonave të caktuara, gjegjësisht me rritjen e numrit të 

industrive.    

 

Momentalisht secili Ofrues mund të mbulojë kërkesën për ujë nga konsumatorët e tanishëm. 

Mirëpo, duke marrë parasysh se një sasi e madhe e ujit shfrytëzohet nga lidhjet e pa-

autorizuara dhe humbjet teknike mund të vij tek problemi që konsumatorët legal, në disa zona, 

të mos kenë ujë të mjaftueshëm. Prandaj rekomandohet që Ofruesit urgjent të ndërmarrin 

masat e duhura për të gjetur lidhjet e pa-autorizuara në rrjet për të eliminuar problemin në 

fjalë.       

 

(ii)  mirëmbajnë asetet nën-tokësore. Për një mirëmbajtje efektive secilit Ofrues i duhet që sa më 

shpejtë të punojnë në hartimin e Planeve të menaxhimit të aseteve ashtu që të dihet saktë 

gjendja dhe niveli i shërbyeshmërisë së aseteve dhe si rezultat të mos vie deri tek përkeqësimi i 

infrastrukturës ku për pasojë kemi edhe humbjet fizike të ujit. Një progres të madh në 

inventarizimin e aseteve e ka bërë KRU Hidrodrini, pasuar nga KRU Hidroregjioni Jugor, të cilët 

do të mund të jetë në gjendje që shumë shpejtë të hartojnë edhe një Plan të mirëfilltë të 

aseteve.   

 

Momentalisht të shtatë Ofruesit bëjnë riparimet e rrjedhjeve dhe debllokimeve në rrjetet 

përkatëse, mirëpo nuk bëjnë mirëmbajtje të rregullt preventive të të dy rrjeteve. Mungesa e 

planeve preventive dhe rrjedhimisht mos ekzekutimi i tyre kanë për pasojë, por jo gjithmonë, 

numrin e madh të plasaritjeve në rrjet të ujësjellësit, prej 2 plasaritje/km dhe të bllokimeve në 

kanalizim prej 3 bllokime/km. Përndryshe si rezultatet i mirëmbajtjes së rregullt, të shtatë 

Ofruesit kanë ndërruar rreth  75 km rrjet ekzistues të ujësjellësit.  

 

Duhet cekur se Autoriteti i’u lejon mjete të konsiderueshme Ofruesve për mirëmbajtje. Më 

konkretisht, Autoriteti, gjatë procesit tarifor, i’u lejon Ofruesve investime në këto asete, dhe 
njëherit kërkon nga të gjithë Ofruesit të zbatohet standardi i vënë nga Autoriteti për pastrimin 

preventiv të kanalizmit dhe inspektimit/mirëmbajtjes së pusetave, por që kjo zbatohet vetëm 

pjesërisht. Një problem që duhet adresuar, sa më shpejtë, është edhe bashkë-financimi nga 

Ofruesit dhe Komunat përkatëse në mirëmbajtjen e këtyre aseteve – në rastet kur një gyp 

funksionon si grumbullues i ujërave të ndotura dhe ujërave atmosferike. Të shtatë Ofruesit kanë 

deklaruar se, deri në fund të vitit 2018, kanë pastruar 326 km kanalizim, që përfshinë 14% të 

gjatësisë së vlerësuar të kanalizimit. Të dhënat për rrjetin e kanalizimit, për një pjesë të madhe, 

janë të vlerësuara pasi që Ofruesit janë ende duke punuar në inventarizimin e këtyre aseteve në 

SIG.  
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Të dhënat për rrjetin e kanalizimit, për një pjesë të madhe, janë të vlerësuara pasi që Ofruesit 

janë ende duke punuar në inventarizimin e këtyre aseteve në SIG.  

 

Në përgjithësi, pa inventarizimin e aseteve nën-tokësore në SIG, vlerat e treguesve për 
plasaritjet në rrjet të ujësjellësit dhe bllokimet në kanalizim mund të merren me rezervë.    
 

 

 
   

 
 

(iii) mirëmbajnë asetet mbi-tokësore. Të gjithë Ofruesit bashkë kanë një numër të konsiderueshëm 

të aseteve mbi-tokësore përfshirë impiantet e trajtimit të ujit, rezervoarët e ujit, impiantet e 

trajtimit të ujërave të ndotura, ndërtesat administrative, e të ngjajshme. Gjatë inspektimit 

është vërejtur se mirëmbjatja e këtyre aseteve është relativisht e mirë në qendër, mirëpo jo 

edhe nëpër njesitë operative. Sidomos vëmendje duhet kushtuar mbrojtjes dhe sigurisë së 

rezervoarve të ujit nëpër njësitë operative por edhe ambientit të punës. Mirëpo, në të 

ardhmen Autoriteti do të përqëndrohet më tepër se kësaj here në nivelin e ofruar të 

shërbimeve por edhe qëndrueshmërinë e shërbimeve nëpër njësitë operative.  
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(iv) menaxhojnë si duhet resurset njerëzore. Punësimi i ekspertëve të fushave përkatëse dhe 

trajnimi i vazhdueshëm janë mëse të domosdoshme për qëndrueshmërinë e Ofruesve. Por nga 

inspektimi, rezultatet tregojnë se kjo pjesë e menaxhimit të resurseve njerëzore tek Ofruesit 

nuk është ende në nivelin e duhur. Poashtu informacionet e ofruara nga stafi që merret me 

resurset njerëzore ka qenë të mangëta, përveç në KRU Hidroregjioni Jugor, i cili mund të merret 

si shembull i mirë.   

 

Numri i punëtorëve dhe shpërndarja e roleve dhe detyrave të tyre është poashtu një temë që 

kërkon vëmendje më shumë. Një studim më i thellë i shfrytëzimit të stafit do të duhej të bëhej 

nga institucionet përkatëse. Mirëpo kjo do të bëhet vetëm pas përmirësimit të mbajtjes së 

shënimeve për stafin nga vetë Ofruesit.  

 

(v) zhvillojnë mëtej teknologjinë e rujatjes dhe përpunimit të të dhënave. Përkundër përpjekjeve 

për zhvillimin e teknologjisë informative, niveli i posedimit dhe shfrytëzimit të aplikacioneve të 

avancuara për ruajtjen dhe përpunimin e të dhënave tek të shtatë Ofruesit, ende nuk është në 

nivelin e kënaqshëm. Duke ditur se mos funksionimi si duhet i këtyre aplikacioneve 

vështirëson nxjerrjen dhe përpunimin e të dhënave/informacioneve  (raporteve) kur 

kërkohen nga vetë menaxhmenti i Ofruesve apo nga palët tjera të interesit, Autoriteti 

sugjeron që sa më shpejt të zhvillohen/shfrytëzohen të gjitha aplikacionet.  

 

Gjendja e sistemeve për ruajtjen dhe përpunimin e të dhënave është si në vijim:  

 

Tabela 1. Statusi i posedimit dhe shfrytëzimit të aplikacioneve elekronike të ruajtjes dhe 

përpunimit të të dhënave, për shtatë Ofruesit, në 2018 

Ofruesit / 

Aplikacionet 

Aplikacioni 

i të 

dhënave 

financiare  

Aplikacioni i të 

dhënave  të 

relacionit me 

konsumatorë  

Aplikacioni i 

të dhënave 

të resurseve 

njerëzore 

SIG  

(eng.: GIS) 

dhe 

mirëmbajtje  

SCADA 

në 

trajtim  

SCADA në 

shpërndarje  

KRU Prishtina       
KRU 

Hidroregjioni  

Jugor  

      

KRU 

Hidrodrini 
      

KRU Gjakova       

KRU Mitrovica       
KRU 

Hidromorava 
      

KRU 

Bifurkacioni  
      

Legjenda:  

E avancuar  Mesatarisht e avancuar E pa-avancuar 

 

Siq mund të vërehet, kohëve të fundit, KRU Hidroregjioni Jugor ka bërë një progres të madh në 

avancimin dhe shfrytëzimin e aplikacioneve financiare, relacionit me konsumatorë, resurseve 

njerëzore dhe të SIG (përfshirë mirëmbajtjen). Përndryshe detajet për mos-funksionimin e 
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secilit aplikacion, për secilin Ofrues, dhe për avancimet që duhet bërë në secilin prej tyre do të 

adresohen në një Takim Pune, që do të organizohet nga Autoriteti mbështetur nga Projekti.    

(vi) ketë një menaxhim bazuar në objektiva të qarta. Pritshmëritë janë që Menaxhmenti i Ofruesve 

të menaxhojë duke vlerësuar gjendjen brenda në Kompani sa i përket resurseve në dispozicion, 

vlerësimin e nivelit të shërbimeve, njohjen e mirë të obligimeve ligjore, dhe bazuar nga këto të 

përcaktojë objektiva të qarta dhe plane konkrete të veprimit. Por në shumicën e rasteve 

mënyra e menaxhimit, shpesh herë e imponuar nga faktorët e jashtëm, është “menaxhimi me 
panikë” – ku Menaxhmenti reagon në marrjen e masave si reagim ndaj kërkesave nga 

institucionet mbikëqyrëse. Kjo formë e menaxhimit rekomandohet të ndryshojë rrënjësisht për 

të u zëvendësuar me mënyrën e “menaxhimit sipas objektivave”.  
 

(vii)  jetë kosto-efektiv. Ofruesit e licencuar i nënshtrohen dispozitave konkrete ligjore për 

llogaritjen e tarifave. Prandaj, në thelb zbatohen parimet e mëposhtme të sjelljes financiare 

publike: (i) parimi i ekuivalencës (proporcionalitetit): tarifat duhet të jenë në proporcion të 

duhur me shërbimin e ofruar në kthim; dhe (ii) parimi i mbulimit të kostos operative dhe 

investimeve: të gjitha shpenzimet e nevojshme që lidhen me furnizimin me ujë dhe 

grumbullimin dhe trajtimin e ujërave të ndotura duhet të mbulohen nga tarifat e rregullta ose 

taksat tjera, apo edhe format tjera të subvencionimit.  

 

Poashtu sistemi i përllogaritjes së tarifës merr për bazë edhe shkallën e arritshme të arkëtimit 

dhe nivelin e pranueshëm të humbjeve të ujit. Prandaj, Menaxhmentit të Ofruesve ju mbetet të 

punojnë shumë në këtë drejtim ashtu që të mbajnë këta dy tregues në kontroll dhe në nivelin e 

pranueshëm nga Autoriteti.  

 

Për të qenë kosto-efektiv, duke pasur parasysh se kostoja e stafit merr pjesë me 56% të kostos 

së gjithmbarshme, rekomandohen shtatë Ofruesit që të mbajnë nën kontroll numrin e 

përgjithshëm  të punëtorëve, duke u përkujdesur që të shfrytëzohet eksperienca e stafit 

ekzitues dhe të përcaktohen pozicionet e tyre sipas meritës.  

 

Një tjetër grupi të kostos që duhet kushtuar vëmendje është edhe kostoja e energjisë elektrike, 

e cila në koston e gjithmbarshme, për të shtatë Ofruesit, merr pjesë me 19%. Sasia e energjisë 

së kërkuar varet kryesisht nga disponueshmëria e burimeve të ujit dhe konfiguracioni gjeografik 

i zonës së shërbyer. Në disa Raporte18 për efiçiencën e energjisë, të hartuara gjatë vitit 2018, 

rekomandohen Ofruesit që të bëjnë riparime dhe zëvendësime me sisteme më kosto më të ulët 

të energjisë. Në këtë rast Autoriteti rekomandon Ofruesit përkatës të i zbatojnë rekomandimet 

e nxjerra nga këto Raporte.  

 

Ndërsa nga ana tjetër kostoja e gjithmbarshme e mirëmbajtjes merr pjesë me vetëm 4% të 

kostos operative të gjithmbarshme, gjë që mund të konsiderohet e ulët.    

 

 
                                                           
18

 Programit Mbështetës për Ujësjellës dhe Kanalizim në Zonat Rurale në Kosovë - Faza e VI, “EE/RE 
Demonstrations’ Rationale, Options and Priorities”, 2018 
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5. NIVELI I SHËRBIMEVE I SIGURUAR NGA OFRUESI I 

LICENCUAR I SHËRBIMIT TË UJIT, TË PA-TRAJTUAR, ME 

SHUMICË, GJATË VITIT 2018  
 

Sektori i shërbimeve të ujit, të pa-përpunuar, me shumicë, përfaqësohet me NH Ibër-Lepenc. Ky 

Ofrues është i licencuar nga Autoriteti vetëm për këtë shërbim.  

Nga të dhënat e inspektuara në NH Ibër-Lepenc tregojnë se uji i faturuar për KRU Prishtina dhe KRU 

Mitrovica, në 2018, ka qenë 44,548,600 m3, përderisa kjo shifër nuk përkon edhe me shifrat e 

raportuara nga KRU Prishtina dhe KRU Mitrovica. Diferenca në raportim në mes të KRU Mitrovica 

dhe NH Ibër-Lepenc është për 55,692 m3 më e lartë ndërsa diferenca në mes të KRU Prishtina dhe 

NH Ibër-Lepenc është për 799,420 m3 më e ulët. Siç mësohet diferenca me KRU Prishtina vjen si 

rezultat i faturimit të ujit, që shfrytëzohet në Fabrikën e Ujit në Shkabaj, bazuar në ujëmatësin që 

është i instaluar 9 km larg Fabrikës në fjalë. Gjatë kësaj distance është e mundur që të shfrytëzohet 

uji në mënyrë të pa-autorizuar nga konsumuesit ilegal. Në të dy rastet Autoriteti kërkon që të tre 

Ofruesit të rregullojnë problemin e diferencës përmes zhvendosjes së ujëmatësit në hyrje të Fabrikës 

pranuese poashtu edhe hulumtimit dhe marrjen e masave ndaj konsumuesve ilegal.  

Edhe në NH Ibër-Lepenc  sikurse tek shtatë Ofruesit tjerë të licencuar për shërbimet e ujësjellësit 

dhe ujërave të ndotura, numri i punëtorëve dhe shpërndarja e roleve dhe detyrave të tyre është 

poashtu një temë që kërkon vëmendje më shumë.         

Përkundër përpjekjeve të NH Ibër-Lepenc për zhvillimin e teknologjisë informative, niveli i posedimit 

dhe shfrytëzimit të aplikacioneve të avancuara për ruajtjen dhe përpunimin e të dhënave  ende nuk 

është në nivelin e kënaqshëm.  

Për një mirëmbajtje efektive, NH Ibër-Lepenc i duhet që sa më shpejtë të punojë në hartimin e Planit 

të menaxhimit të aseteve ashtu që të dihet saktë gjendja dhe niveli i shërbyeshmërisë së aseteve 

dhe si rezultat të mos vie deri tek përkeqësimi i infrastrukturës. Nga ana tjetër Autoriteti i’u lejon 
mjete të konsiderueshme NH Ibër-Lepenc për mirëmbajtje të aseteve të cilat lidhen me ofrimin e 

shërbimit të ujit, të pa-trajtuar, me shumicë, për KRU Prishtina dhe KRU Mitrovica. 
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6. VLERËSIMI I PËRGJITHSHËM I PËRMBUSHJES SË 

KUSHTEVE TË LICENCËS DHE MASAT PËRKATËSE  
 

Vlerësimi i përgjithshëm i përmbushjes së kushteve të Licencave për shërbime për të tetë 

Ofruesit është bërë kundrejt kushteve të përgjithshme, obligimeve të përgjithshme dhe 

obligimeve raportuese të Ofruesve të licencuar (si në vijim), të specifikuara në Licencën për 

shërbime të këtyre Ofruesve.      

Tabela 2. Përshkrimi i Kushteve/Obligmeve të Licencës për shërbime  

Referenca në 
Kushtet/Obligimet 

e Licencës 

Përshkrimi i Kushteve/Obligimeve të Licencës 

Neni 2: Kushtet e përgjithshme 

Neni 2.2 I Licencuari do të ofrojë shërbimet në tërë zonën e shërbimit sipas 

dokumentacionit të paraqitur në Aplikacion 

Neni 2.4 I licencuari obligohet të njoftojë Autoritetin për çdo ndryshim të informacioneve 

dhe kushteve të kësaj Licence të shërbimeve në pajtim me nenin 17, paragrafi 2 

dhe paragrafi 3 të Rregullores nr. 05/2016 për Licencimin e ofruesve të 

shërbimeve të ujit 

Neni 2.6 Kjo Licencë për shërbime nuk mund të i transferohet ndonjë pale tjetër pa 

pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit 

Neni 2.8 I Licencuari është i obligueshëm të i paguajë Autoritetit taksën vjetore të 

licencimit në pajtim me nenin 14 të Ligjit nr. 05/L-042 dhe nenin 18 të Rregullores 

nr. 05/2016 

Neni 3: Obligimet e përgjithshme të të licencuarit   

Neni 3.1.1 Zbatojë legjislacionin në fuqi, rregullat, procedurat dhe metodikat e nxjerrura nga 

Autoriteti 

Neni 3.1.2 Zbatojë kushtet e Licencës për shërbime. Nëse gjatë kryerjes së veprimtarisë së 

licencuar shfaqen rrethana për të cilat i licencuari në mënyrë të arsyeshme nuk 

është në gjendje të kryejë veprimtaritë e specifikuara sipas kushteve të kësaj 

Licence për shërbime, i licencuari do të njoftojë menjëherë Autoritetin dhe do të 

ndjek udhëzimet e tij. 

Neni 3.1.3 Ushtrojë veprimtarinë sipas kategorive të shërbimeve të përcaktuara në këtë 

Licencë brenda zonës së shërbimit 

Neni 3.1.4 Sigurojë cilësinë e ujit sipas standardeve të cilësisë së ujit të përcaktuara nga 

autoritetet vendore përkatëse 

Neni 3.1.5 Sigurojë kapacitetet financiare, teknike, dhe menaxheriale të nevojshme për 

ofrimin e shërbimeve në nivel të standardeve minimale të shërbimit në pajtim me 

Rregulloren nr. 02/2016 për Licencimin e ofruesve të shërbimeve të ujit 

Neni 3.1.6 Përdorë të gjitha mjetet, në përputhje me legjislacionin në fuqi, për të siguruar 

financimin e aktiviteteve të licencuara 

Neni 3.1.7 Zbatojë kushtet e kontratës të nënshkruar me konsumatorët e vet 

Neni 3.2 I licencuari gjatë ushtrimit të veprimtarisë nuk mund të bashkëpunojë me të 

licencuar të tjerë në dëm të konsumatorëve të ndonjërës apo të dy palëve 

Neni 3.3 I licencuari duhet të kryejë veprimtarinë e tij në përputhje me planet operative 

dhe të investimeve kapitale të aprovuara nga Autoriteti gjatë përcaktimeve 

tarifore 

Neni 3.4 I licencuari duhet të zbatojë tarifat e shërbimit të aprovuara nga Autoriteti për 

kategoritë e shërbimit sipas kategorive të konsumatorëve 

Neni 3.5 I licencuari nuk do të hyjë në asnjë marrëveshje me askë që mund të rezultojë në 

shkelje të kushteve të kësaj Licence për shërbime ose të ndonjë dispozite tjetër 

ligjore e nënligjore në fuqi 
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Referenca në 
Kushtet/Obligimet 

e Licencës 

Përshkrimi i Kushteve/Obligimeve të Licencës 

Neni 3.6 I licencuari nuk ka të drejtë të bëjë marrëveshje me një person të tretë për shitjen 

e ujit të pijshëm me shumicë për qëllime tregtare, pa aprovimin e Autoritetit 

Neni 4: Obligimet raportuese e të licencuarit ndaj Autoritetit      

Neni 4.1 I licencuari obligohet të bashkëpunojë me Autoritetin në raportimin e të gjitha të 

dhënave të kërkuara gjatë periudhës së vlefshmërisë së kësaj Licence për 

shërbime 

Neni 4.2 I licencuari do të i dorëzojë Autoritetit, deri në fund të muajit Prill të çdo viti, 

pasqyrat financiare të audituara nga auditorët e pavarur. 

 

Në vijim është paraqitur vlerësimi për secilin Ofrues të licencuar, kundrejt secilit kusht/obligim 

të Licencës për shërbime të tyre dhe masat përkatëse që duhet ndërmarr në rastet kur është 

vlerësuar mos zbatimi i plotë apo i pjesërishëm i këtyre kushteve/obligimeve.   

Tabela 3. Vlerësimi i përgjithshëm i përmbushjes së kushteve të Licencës për shërbime për 

KRU Prishtina  

Referenca në 
Kushtet/Obligimet 

e Licencës 

Vlerësimi i zbatueshmërisë Masat përkatëse 

Neni 2: Kushtet e përgjithshme 

Neni 2.2 
Është zbatuar pjesërisht  

KRU Prishtina duhet të i përfshijë edhe fshatrat e 

Komunës së Vushtrrisë në dokumentet përkatëse 

të licencimit 

Neni 2.4 

Është zbatuar pjesërisht 

Duhet tërhequr vërejtje KRU Prishtina që të e 

njoftojë zyrtarish dhe me kohë ARRU në rast të 

ndryshimeve që afektojnë kushtet e Licencës për 

shërbime. 

Neni 2.6 Është zbatuar   

Neni 2.8 Është zbatuar   

Neni 3: Obligimet e përgjithshme të të licencuarit   

Neni 3.1.1 
Është zbatuar pjesërisht  

Kërkohet të zbatohet legjislacioni në fuqi, 

rregullat, procedurat dhe metodikat e nxjerrura 

nga Autoriteti.  

Neni 3.1.2 Ofruesi nuk është gjendur në 

rrethana të tilla. 
  

Neni 3.1.3 Është zbatuar    

Neni 3.1.4 Është zbatuar    

Neni 3.1.5 

Është zbatuar pjesërisht  

Kërkohet nga Ofruesi që të kontaktojë ARRU për 

të gjetur modalitetet për të (i) furnizuar 

konsumatorët me 24 orë ujë, në zonat e caktuara; 

(ii) rregulluar presionin e ujit në zonat e caktuara; 

(iii) faturuar të gjithë konsumatorët bazuar në 

standardet e faturimit.  

 

Kërkohet të zbatohet një politikë e re e 

menaxhimit të stafit, në përgjithësi, me qëllim të 

rritjes së efikasitetit dhe efektivitetit të punës  

Neni 3.1.6 Është zbatuar    

Neni 3.1.7 

Është zbatuar pjesërisht  

Së pari duhet që Ofruesi brenda një kohe të 

shkurtër (të dakorduar me ARRU) të lidh kontratë 

për shërbime me të gjithë konsumatorët e vet.  

Për zbatimin e pikave të kontratës, shiko 
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Referenca në 
Kushtet/Obligimet 

e Licencës 

Vlerësimi i zbatueshmërisë Masat përkatëse 

komentin më sipër tek Neni 3.1.5 

Neni 3.2 Është zbatuar    

Neni 3.3 

Është zbatuar pjesërisht  

Të obligohet Ofruesi që të kryejë veprimtarinë e 

tij në përputhje me planet operative dhe të 

investimeve kapitale të aprovuara nga Autoriteti 

gjatë përcaktimeve tarifore 

Neni 3.4 Është zbatuar    

Neni 3.5 Është zbatuar    

Neni 3.6 Është zbatuar    

Neni 4: Obligimet raportuese e të licencuarit ndaj Autoritetit      

Neni 4.1 

Është zbatuar  

Rekomandohet Ofruesi që të zhvillojë më tutje 

teknologjinë dhe sistemet e regjistrimit, të 

ruajtjes dhe përpunimit të të dhënave, me qëllim 

të sigurimit të të dhënave të sakta në Autoritet 

Neni 4.2 Është zbatuar   

 

 

Tabela 4. Vlerësimi i përgjithshëm i përmbushjes së kushteve të Licencës për shërbime për 

KRU Hidroregjioni Jugor   

Referenca në 
Kushtet/Obligimet 

e Licencës 

Vlerësimi i zbatueshmërisë Masat përkatëse 

Neni 2: Kushtet e përgjithshme 

Neni 2.2 
KRU Hidroregjioni Jugor, pas 

marrjes së Licencës për 

shërbime ku përfshihet në 

zonën e shërbimit edhe 

Mamusha, nuk ka arritur të e 

furnizojë popullatën e 

komunës së Mamushës me 

shërbimet e ujit 

KRU Hidroregjioni Jugor në bashkëpunim me 

ARRU duhet të e shikojë mundësinë e furnizimit 

me shërbime të ujit 24 orë/7 ditë në javë, të  tërë 

popullatës së Komunës së Mamushës. Poashtu 

duhet të rishikohet mundësia e rregullimit të 

sistemit të ujit në një pjesë të Landovicës, 

popullata e të cilës (rreth 800 banorë), 

momentalisht nuk furnizohet me ujë për shkak të 

disa problemeve teknike.   

Neni 2.4 Ofruesi, nuk e ka njoftuar 

zyrtarisht ARRU për 

ndryshimet e ndodhura në 

zonën e shërbimit; mirëpo ky 

ndryshim është vërejtur nga 

stafi i ARRU/Projekti 

Mbështetës gjatë procesit të 

inspektimit 

Duhet tërhequr vërejtje Ofruesit që të e njoftojë 

zyrtarish dhe me kohë ARRU në rast të 

ndryshimeve që afektojnë kushtet e Licencës për 

shërbime. 

Neni 2.6 Është zbatuar    

Neni 2.8 Është zbatuar    

Neni 3: Obligimet e përgjithshme të të licencuarit   

Neni 3.1.1 
Është zbatuar pjesërisht  

Kërkohet të zbatohet legjislacioni në fuqi, 

rregullat, procedurat dhe metodikat e nxjerrura 

nga Autoriteti.  

Neni 3.1.2 Ofruesi nuk është gjendur në 

rrethana të tilla. 
  

Neni 3.1.3 Është zbatuar    

Neni 3.1.4 Është zbatuar    
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Referenca në 
Kushtet/Obligimet 

e Licencës 

Vlerësimi i zbatueshmërisë Masat përkatëse 

Neni 3.1.5 

Është zbatuar pjesërisht  

Kërkohet nga Ofruesi që në një afat sa më të 

shkurtër të gjejë modalitetet për të (i) furnizuar 

konsumatorët me 24 orë ujë, në zonat e caktuara; 

(ii) rregulluar presionin e ujit në zonat e caktuara; 

dhe (iii) faturuar të gjithë konsumatorët bazuar në 

standardet e faturimit  

 

Me qëllim të sigurimit të qëndrueshëm të 

shërbimeve në disa nën-zona të caktuara, 

sugjerohet që të rishikohet Projekt-propozimi i 

“Fshatrave të Anadrinisë”.  
 

Kërkohet të zbatohet një politikë e re e 

menaxhimit të stafit, në përgjithësi, me qëllim të 

rritjes së efikasitetit dhe efektivitetit të punës  

Neni 3.1.6 Është zbatuar    

Neni 3.1.7 

Është zbatuar pjesërisht  

Së pari duhet që Ofruesi brenda një kohe të 

shkurtër (të dakorduar me ARRU) të lidh kontratë 

për shërbime me të gjithë konsumatorët e vet.  

Për zbatimin e pikave të kontratës, shiko 

komentin më sipër tek Neni 3.1.5 

Neni 3.2 Është zbatuar    

Neni 3.3 

Është zbatuar pjesërisht  

Të obligohet Ofruesi që të kryejë veprimtarinë e 

tij në përputhje me planet operative dhe të 

investimeve kapitale të aprovuara nga Autoriteti 

gjatë përcaktimeve tarifore 

Neni 3.4 Është zbatuar    

Neni 3.5 Është zbatuar    

Neni 3.6 Është zbatuar    

Neni 4: Obligimet raportuese e të licencuarit ndaj Autoritetit      

Neni 4.1 

Është zbatuar  

Rekomandohet Ofruesi që të zhvillojë më tutje 

teknologjinë dhe sistemet e regjistrimit, të 

ruajtjes dhe përpunimit të të dhënave, me qëllim 

të sigurimit të të dhënave të sakta në Autoritet 

Neni 4.2 Është zbatuar   

 

 

Tabela 5. Vlerësimi i përgjithshëm i përmbushjes së kushteve të Licencës për shërbime për 

KRU Hidrodrini   

Referenca në 
Kushtet/Obligimet 

e Licencës 

Vlerësimi i zbatueshmërisë Masat përkatëse 

Neni 2: Kushtet e përgjithshme 

Neni 2.2 Është zbatuar   

Neni 2.4 Është zbatuar   

Neni 2.6 Është zbatuar    

Neni 2.8 Është zbatuar    

Neni 3: Obligimet e përgjithshme të të licencuarit   

Neni 3.1.1 
Është zbatuar pjesërisht  

Kërkohet të zbatohet legjislacioni në fuqi, 

rregullat, procedurat dhe metodikat e nxjerrura 

nga Autoriteti.  

Neni 3.1.2 Ofruesi nuk është gjendur në   
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Referenca në 
Kushtet/Obligimet 

e Licencës 

Vlerësimi i zbatueshmërisë Masat përkatëse 

rrethana të tilla. 

Neni 3.1.3 Është zbatuar    

Neni 3.1.4 Është zbatuar    

Neni 3.1.5 

Është zbatuar pjesërisht  

Kërkohet nga Ofruesi, që në bashkëpunim me 

ARRU të gjejë modalitetet për të faturuar të gjithë 

konsumatorët bazuar në standardet e faturimit  

 

Kërkohet të zbatohet një politikë e re e 

menaxhimit të stafit, në përgjithësi, me qëllim të 

rritjes së efikasitetit dhe efektivitetit të punës  

Neni 3.1.6 Është zbatuar    

Neni 3.1.7 

Është zbatuar pjesërisht  

Së pari duhet që Ofruesi brenda një kohe të 

shkurtër (të dakorduar me ARRU) të lidh kontratë 

për shërbime me të gjithë konsumatorët e vet.  

Për zbatimin e pikave të kontratës, shiko 

komentin më sipër tek Neni 3.1.5 

Neni 3.2 Është zbatuar    

Neni 3.3 

Është zbatuar pjesërisht  

Të obligohet Ofruesi që të kryejë veprimtarinë e 

tij në përputhje me planet operative dhe të 

investimeve kapitale të aprovuara nga Autoriteti 

gjatë përcaktimeve tarifore 

Neni 3.4 Është zbatuar    

Neni 3.5 Është zbatuar    

Neni 3.6 Është zbatuar    

Neni 4: Obligimet raportuese e të licencuarit ndaj Autoritetit      

Neni 4.1 

Është zbatuar  

Rekomandohet Ofruesi që të zhvillojë më tutje 

teknologjinë dhe sistemet e regjistrimit, të 

ruajtjes dhe përpunimit të të dhënave, me qëllim 

të sigurimit të të dhënave të sakta në Autoritet 

Neni 4.2 Është zbatuar   

 

 

Tabela 6. Vlerësimi i përgjithshëm i përmbushjes së kushteve të Licencës për shërbime për 

KRU Gjakova   

Referenca në 
Kushtet/Obligimet 

e Licencës 

Vlerësimi i zbatueshmërisë Masat përkatëse 

Neni 2: Kushtet e përgjithshme 

Neni 2.2 Është zbatuar   

Neni 2.4 Është zbatuar   

Neni 2.6 Është zbatuar    

Neni 2.8 Është zbatuar    

Neni 3: Obligimet e përgjithshme të të licencuarit   

Neni 3.1.1 
Është zbatuar pjesërisht  

Kërkohet të zbatohet legjislacioni në fuqi, 

rregullat, procedurat dhe metodikat e nxjerrura 

nga Autoriteti.  

Neni 3.1.2 KRU Gjakova nuk është 

gjendur në rrethana të tilla 
  

Neni 3.1.3 Është zbatuar    

Neni 3.1.4 Është zbatuar    

Neni 3.1.5 Është zbatuar pjesërisht  Kërkohet nga Ofruesi, që në bashkëpunim me 
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Referenca në 
Kushtet/Obligimet 

e Licencës 

Vlerësimi i zbatueshmërisë Masat përkatëse 

ARRU të gjejë modalitetet për të faturuar të gjithë 

konsumatorët bazuar në standardet e faturimit  

 

Kërkohet të zbatohet një politikë e re e 

menaxhimit të stafit, në përgjithësi, me qëllim të 

rritjes së efikasitetit dhe efektivitetit të punës  

Neni 3.1.6 Është zbatuar    

Neni 3.1.7 

Është zbatuar pjesërisht  

Së pari duhet që Ofruesi brenda një kohe të 

shkurtër (të dakorduar me ARRU) të lidh kontratë 

për shërbime me të gjithë konsumatorët e vet.  

Për zbatimin e pikave të kontratës, shiko 

komentin më sipër tek Neni 3.1.5 

Neni 3.2 Është zbatuar    

Neni 3.3 

Është zbatuar pjesërisht  

Të obligohet Ofruesi që të kryejë veprimtarinë e 

tij në përputhje me planet operative dhe të 

investimeve kapitale të aprovuara nga Autoriteti 

gjatë përcaktimeve tarifore 

Neni 3.4 Është zbatuar    

Neni 3.5 Është zbatuar    

Neni 3.6 Është zbatuar    

Neni 4: Obligimet raportuese e të licencuarit ndaj Autoritetit      

Neni 4.1 

Është zbatuar  

Rekomandohet Ofruesi që të zhvillojë më tutje 

teknologjinë dhe sistemet e regjistrimit, të 

ruajtjes dhe përpunimit të të dhënave, me qëllim 

të sigurimit të të dhënave të sakta në Autoritet 

Neni 4.2 Është zbatuar   

 

Tabela 7. Vlerësimi i përgjithshëm i përmbushjes së kushteve të Licencës për shërbime për 

KRU Mitrovica  

Referenca në 
Kushtet/Obligimet 

e Licencës 

Vlerësimi i zbatueshmërisë Masat përkatëse 

Neni 2: Kushtet e përgjithshme 

Neni 2.2 Është zbatuar   

Neni 2.4 
Është zbatuar  

Duhet të përmirësohet emri i komunës së 

Mitrovicës Jugore (nga si ka qenë: Mitrovicë) dhe 

numri i telefonit. 

Neni 2.6 Është zbatuar    

Neni 2.8 Është zbatuar    

Neni 3: Obligimet e përgjithshme të të licencuarit   

Neni 3.1.1 
Është zbatuar pjesërisht  

Kërkohet të zbatohet legjislacioni në fuqi, 

rregullat, procedurat dhe metodikat e nxjerrura 

nga Autoriteti.  

Neni 3.1.2 KRU Mitrovica nuk është 

gjendur në rrethana të tilla. 
  

Neni 3.1.3 Është zbatuar    

Neni 3.1.4 Është zbatuar    

Neni 3.1.5 

Është zbatuar pjesërisht  

Kërkohet nga Ofruesi, që në bashkëpunim me 

ARRU të gjejë modalitetet për të faturuar të gjithë 

konsumatorët bazuar në standardet e faturimit  
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Referenca në 
Kushtet/Obligimet 

e Licencës 

Vlerësimi i zbatueshmërisë Masat përkatëse 

Kërkohet të zbatohet një politikë e re e 

menaxhimit të stafit, në përgjithësi, me qëllim të 

rritjes së efikasitetit dhe efektivitetit të punës  

Neni 3.1.6 Është zbatuar    

Neni 3.1.7 

Është zbatuar pjesërisht  

Së pari duhet që Ofruesi brenda një kohe të 

shkurtër (të dakorduar me ARRU) të lidh kontratë 

për shërbime me të gjithë konsumatorët e vet.  

Për zbatimin e pikave të kontratës, shiko 

komentin më sipër tek Neni 3.1.5 

Neni 3.2 Është zbatuar    

Neni 3.3 

Është zbatuar pjesërisht  

Të obligohet Ofruesi që të kryejë veprimtarinë e 

tij në përputhje me planet operative dhe të 

investimeve kapitale të aprovuara nga Autoriteti 

gjatë përcaktimeve tarifore 

Neni 3.4 Është zbatuar    

Neni 3.5 Është zbatuar    

Neni 3.6 Është zbatuar    

Neni 4: Obligimet raportuese e të licencuarit ndaj Autoritetit      

Neni 4.1 

Është zbatuar  

Rekomandohet Ofruesi që të zhvillojë më tutje 

teknologjinë dhe sistemet e regjistrimit, të 

ruajtjes dhe përpunimit të të dhënave, me qëllim 

të sigurimit të të dhënave të sakta në Autoritet 

Neni 4.2 Është zbatuar   

 

Tabela 8. Vlerësimi i përgjithshëm i përmbushjes së kushteve të Licencës për shërbime për 

KRU Hidromorava 

Referenca në 
Kushtet/Obligimet 

e Licencës 

Vlerësimi i zbatueshmërisë Masat përkatëse 

Neni 2: Kushtet e përgjithshme 

Neni 2.2 

Është zbatuar pjesërisht  

KRU Hidromorava duhet të shtojë në Licencën për 

shërbime edhe Komunat e Parteshit dhe 

Novobërdos pasi që gjatë 2018 disa vendbanime 

në këto Komuna janë furnizuar me ujë 

Neni 2.4 KRU Hidromorava, nuk e ka 

njoftuar zyrtarisht ARRU për 

ndryshimet e ndodhura në 

adresën e Ofruesit; mirëpo ky 

ndryshim është vërejtur nga 

stafi i ARRU/Projekti 

Mbështetës gjatë procesit të 

inspektimit 

Duhet tërhequr vërejtje KRU Hidromoravës që të 

e njoftojë zyrtarish dhe me kohë ARRU në rast të 

ndryshimeve që afektojnë kushtet e Licencës për 

shërbime. 

Neni 2.6 Është zbatuar    

Neni 2.8 Është zbatuar    

Neni 3: Obligimet e përgjithshme të të licencuarit   

Neni 3.1.1 
Është zbatuar pjesërisht  

Kërkohet të zbatohet legjislacioni në fuqi, 

rregullat, procedurat dhe metodikat e nxjerrura 

nga Autoriteti.  

Neni 3.1.2 KRU Hidromorava nuk është 

gjendur në rrethana të tilla. 
  

Neni 3.1.3 Është zbatuar    
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Referenca në 
Kushtet/Obligimet 

e Licencës 

Vlerësimi i zbatueshmërisë Masat përkatëse 

Neni 3.1.4 Është zbatuar    

Neni 3.1.5 

Është zbatuar pjesërisht  

Kërkohet nga Ofruesi që në bashkëpunim me 

ARRU të gjejë modalitetet për plotësimin e 

kushteve të licencës për të (i) furnizuar 

konsumatorët me 24 orë ujë, në zonat e caktuara; 

(ii) rregulluar presionin e ujit në zonat e caktuara; 

(iii) faturuar të gjithë konsumatorët bazuar në 

standardet e faturimit. 

 

Kërkohet të zbatohet një politikë e re e 

menaxhimit të stafit, në përgjithësi, me qëllim të 

rritjes së efikasitetit dhe efektivitetit të punës  

Neni 3.1.6 Është zbatuar    

Neni 3.1.7 

Është zbatuar pjesërisht  

Së pari duhet që Ofruesi brenda një kohe të 

shkurtër (të dakorduar me ARRU) të lidh kontratë 

për shërbime me të gjithë konsumatorët e vet.  

Për zbatimin e pikave të kontratës, shiko 

komentin më sipër tek Neni 3.1.5 

Neni 3.2 Është zbatuar    

Neni 3.3 

Është zbatuar pjesërisht  

Të obligohet Ofruesi që të kryejë veprimtarinë e 

tij në përputhje me planet operative dhe të 

investimeve kapitale të aprovuara nga Autoriteti 

gjatë përcaktimeve tarifore 

Neni 3.4 Është zbatuar    

Neni 3.5 Është zbatuar    

Neni 3.6 Është zbatuar    

Neni 4: Obligimet raportuese e të licencuarit ndaj Autoritetit      

Neni 4.1 

Është zbatuar  

Rekomandohet Ofruesi që të zhvillojë më tutje 

teknologjinë dhe sistemet e regjistrimit, të 

ruajtjes dhe përpunimit të të dhënave, me qëllim 

të sigurimit të të dhënave të sakta në Autoritet 

Neni 4.2 Është zbatuar   

 

Tabela 9. Vlerësimi i përgjithshëm i përmbushjes së kushteve të Licencës për shërbime për 

KRU Bifurkacioni    

Referenca në 
Kushtet/Obligimet 

e Licencës 

Vlerësimi i zbatueshmërisë Masat përkatëse 

Neni 2: Kushtet e përgjithshme 

Neni 2.2 KRU Bifurkacioni, pas marrjes 

së Licencës për shërbime, e 

ka zgjeruar zonën e shërbimit 

për të përfshirë edhe 

komunën e Hanit të Elezit 

KRU Bifurkacioni në Licencën për shërbime duhet 

të përfshijë edhe Komunën e Hanit të Elezit. 

Neni 2.4 KRU Bifurkacioni, nuk e ka 

njoftuar zyrtarisht ARRU për 

ndryshimet e ndodhura në 

zonën e shërbimit; mirëpo ky 

ndryshim është vërejtur nga 

stafi i ARRU/Projekti 

Mbështetës gjatë procesit të 

Duhet tërhequr vërejtje KRU Bifurkacionit që të e 

njoftojë zyrtarish dhe me kohë ARRU në rast të 

ndryshimeve që afektojnë kushtet e Licencës për 

shërbime. 
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inspektimit 

Neni 2.6 Është zbatuar    

Neni 2.8 Është zbatuar    

Neni 3: Obligimet e përgjithshme të të licencuarit   

Neni 3.1.1 
Është zbatuar pjesërisht  

Kërkohet të zbatohet legjislacioni në fuqi, 

rregullat, procedurat dhe metodikat e nxjerrura 

nga Autoriteti.  

Neni 3.1.2 KRU Bifurkacioni nuk është 

gjendur në rrethana të tilla. 
  

Neni 3.1.3 Është zbatuar    

Neni 3.1.4 Është zbatuar    

Neni 3.1.5 

Është zbatuar pjesërisht  

Kërkohet nga Ofruesi që në një periudhë sa më të 

shkurtër të gjejë modalitetet për të (i) furnizuar 

konsumatorët me 24 orë ujë, në zonat e caktuara; 

dhe (ii) faturuar të gjithë konsumatorët bazuar në 

standardet e faturimit.  

 

Kërkohet të zbatohet një politikë e re e 

menaxhimit të stafit, në përgjithësi, me qëllim të 

rritjes së efikasitetit dhe efektivitetit të punës  

Neni 3.1.6 Është zbatuar    

Neni 3.1.7 

Është zbatuar pjesërisht  

Së pari duhet që Ofruesi brenda një kohe të 

shkurtër (të dakorduar me ARRU) të lidh kontratë 

për shërbime me të gjithë konsumatorët e vet.  

Për zbatimin e pikave të kontratës, shiko 

komentin më sipër tek Neni 3.1.5 

Neni 3.2 Është zbatuar    

Neni 3.3 

Është zbatuar pjesërisht  

Të obligohet Ofruesi që të kryejë veprimtarinë e 

tij në përputhje me planet operative dhe të 

investimeve kapitale të aprovuara nga Autoriteti 

gjatë përcaktimeve tarifore 

Neni 3.4 Është zbatuar    

Neni 3.5 Është zbatuar    

Neni 3.6 Është zbatuar    

Neni 4: Obligimet raportuese e të licencuarit ndaj Autoritetit      

Neni 4.1 

Është zbatuar  

Rekomandohet Ofruesi që të zhvillojë më tutje 

teknologjinë dhe sistemet e regjistrimit, të 

ruajtjes dhe përpunimit të të dhënave, me qëllim 

të sigurimit të të dhënave të sakta në Autoritet 

Neni 4.2 Është zbatuar   

 

Tabela 10. Vlerësimi i përgjithshëm i përmbushjes së kushteve të Licencës për shërbime për 

NH Ibër-Lepenci  

Referenca në 
Kushtet/Obligimet 

e Licencës 

Vlerësimi i zbatueshmërisë Masat përkatëse 

Neni 2: Kushtet e përgjithshme 

Neni 2.2 Është zbatuar   

Neni 2.4 Është zbatuar   

Neni 2.6 Është zbatuar    

Neni 2.8 Është zbatuar    

Neni 3: Obligimet e përgjithshme të të licencuarit   

Neni 3.1.1 Është zbatuar   

Neni 3.1.2  Ibër-Lepenc nuk është  
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Referenca në 
Kushtet/Obligimet 

e Licencës 

Vlerësimi i zbatueshmërisë Masat përkatëse 

gjendur në rrethana të tilla. 

Neni 3.1.3 Është zbatuar   

Neni 3.1.4 Është zbatuar   

Neni 3.1.5 Është zbatuar   

Neni 3.1.6 Është zbatuar   

Neni 3.1.7 Është zbatuar   

Neni 3.2 Është zbatuar   

Neni 3.3 Është zbatuar   

Neni 3.4 Është zbatuar    

Neni 3.5 Është zbatuar    

Neni 3.6 Është zbatuar    

Neni 4: Obligimet raportuese e të licencuarit ndaj Autoritetit      

Neni 4.1 

Është zbatuar  

Rekomandohet Ofruesi që të zhvillojë më tutje 

teknologjinë dhe sistemet e regjistrimit, të 

ruajtjes dhe përpunimit të të dhënave, me qëllim 

të sigurimit të të dhënave të sakta në Autoritet 

Neni 4.2 Është zbatuar   
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SHTOJCA 1: HARTAT E MBULUESHMËRISË ME SHËRBIME  
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