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Vizioni 

“Shërbime cilësore, të sigurta dhe efiçente të ujësjellësit dhe ujërave të zeza për të gjithë konsumatorët në 
Kosovë”  

 

 

Misioni 

“Rregullimi i shërbimeve të ujit në mënyrë efektive dhe transparente në pajtim me praktikat e mira Evropiane të 
cilat sigurojnë që ofruesit e shërbimeve të ujësjellësit dhe kanalizimit të japin shërbime kualitative, të 
qëndrueshme dhe me çmime të përballueshme në tërë Kosovën, duke pasur parasysh ruajtjen e mjedisit dhe 
mbrojtjen e shëndetit Publik”  
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LISTA E SHKURTESAVE  

ARRU - Autoriteti Rregullator për Shërbime të Ujit 

BD-Bordi i Drejtorve 

IKSHP - Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik  

IBNET- Rrjeti Ndërkombëtar i Bechmarkingut 

IAWD- Asocacioni Ndërkombetar i Ujit të Danubit 

NJPM-NP – Njësia për Politika dhe Monitorim të Ndërmarrjeve Publike 

KNMU- Këshilli Ndërministror i Ujit 

KRU - Kompanitë Rajonale të Ujësjellësit  

OSH-Ofruesit e Shërbimeve 

MEF- Ministria e Ekonomisë dhe Financave 

MIE- Ministria e Integrimeve Evropiane  

MMPH-Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor 

MAPL-Ministria e Administrates dhe Pushtetit Lokal 

MZHE-Ministria e Zhvillimit Ekonomik 

SCO– Zyra Zvicerane për Zhvillim  

IWA-Shoqata Ndërkombëtare e Ujit 

ERRU-Enti i Rregullator i Ujit të Shqipëris 

D-Drejtori i ARRU 

DL&L – Departamenti i Ligjit &Licencave 

DT – Departamenti i Tarifave  

DRP - Departamenti i raportimit  të Performancës 

DA-Departamenti i Administratës dhe Financave të ARRU   

Nj.I-Njësia e Inspektimit në ARRU 

K-Konsulentja e SCO 

KK-Komisioni Funksional Parlamentar i Kuvendit të Kosovës 

KKK-Komisionet Këshilluese të Konsumatorëve 

ToR-Termat e References  

DANUBIS-Programi i Bechmarkingut të Vendeve të Regjionit të Danubit 

DCM_P- Mbledhjen e te dhenave dhe Platforma Menaxhuese 

GNI-Grupi Ndëristitucionali themeluar nga KNMU 

SHUKOS - Shoqata e Ujësjellësve të Kosovës 

z.V-zevendes Drejtori i ARRU  

WAREG – Shoqata e Rregullatorëve Evropian të Ujit  
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1. HYRJE             

Plani vjetor i punës përcakton në mënyrë të detajuar të gjitha veprimet të cilat duhet të ndërmerren për 
t’i arritur synimet dhe objektivat strategjike të Autoritetit Regullator për Shërbime të Ujit (ARRU). 

Plani i punës për vitin 2018 është përpiluar në bazë të objektivave të përcaktuara nga departamentet 
përkatëse dhe bazuar në Planin Strategjik të ARRU për vitin 2018 – 2020. Në këtë dokument janë 
specifikuar aktivitetet e planifikuara dhe afatet kohore të përmbushjes  së tyre në vitin 2018. 

Bazuar në synimet strategjike të përcaktuara në Planin Strategjik 2018 – 2020 fokusi i veprimeve të 
ARRU për vitin 2018 është në: 

 

i. Amandamentimin dhe Implementimi i ligjit të ARRU dhe vazhdimi i amandamentimit të 
rregulloreve përmes të cilave sigurohet mjedis i përshtatshëm  ligjor për zhvillimin dhe 
implementimin e kornizës rregullatore 

ii. Përcaktimi i tarifave të balancuara për shërbimet e ujit që mundësojnë qëndrueshmëri 
financiare të ofruesve të shërbimeve duke pasur parasysh mundësitë e konsumatorëve për të 
paguar. 

iii. Nxitjen e konkurrencës në sektorin e shërbimeve të ujit duke përdorur krahasime 
(“benchmarking”), për të vlerësuar dhe stimuluar përmirësimin e performancës së ofruesve të 
shërbimeve të ujit. 

iv. Mbrojtjen e interesave të konsumatorëve, duke siguruar që shërbimet që iu ofrohen  janë në 
pajtim me standardet e përcaktuara me rregullat e ARRU dhe rregullimi i marëdhënieve 
konsumator- ofruesi i shërbimeve, përmes zbatimit të të drejtave dhe obligimeve të ndërsjellta  të 
parapara me kornizen ligjore. 

v. Bashkëpunimin me të gjitha palët e interesit (vendor dhe ndërkombëtar) që nënkupton 
realizimin e takimeve dhe vizitave brenda dhe jashtë vendit me qëllim të vendosjes dhe zhvillimit 
të bashkëpunimit në fushën e shërbimeve të ujit si dhe bashkëpunimin me konsumatorët përmes 
informimit dhe transparencës për proceset dhe vendimet e rregullatore.  

vi. Sigurimin e një mjedisi të mirë të punës duke  siguruar  trajtim të drejtë dhe mundësi të 
barabarta për zhvillim profesional dhe përparim në karierë të  gjithë  të punësuarëve në ARRU. 

vii. Stabilitetin e ARRU, duke përfshi qëndrueshmërinë financiare, pavarësinë e veprimit dhe 
legjitimitetin. 

 

Për realizimin e këtij Planit  jemi mbështetur në  kapcitetet njerëzore dhe profesionale të të punësuarëve 
brenda ARRU dhe në mbështetjen institucionale nga donatoret. 
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2. ROLI DHE PËRGJEGJËSITË E ARRU-së 

Bazuar në Ligjin për Rregullimin e Shërbimeve të Ujit, Ligji Nr. 05/L-042, Autoriteti Rregullator për 
Shërbimet e Ujit (ARRU), ka për detyrë rregullimin e veprimtarive të ofruesve të shërbimeve të 
ujësjellësit, ujërave të ndotura dhe të furnizuesve të ujit me shumicë.  

Roli i ARRU është që të sigurojë se ofruesit e shërbimeve japin shërbime cilësore, efiçente dhe të 
sigurta në baza jo-diskriminuese për tërë konsumatorët në Kosovë, duke pasur parasysh mbrojtjen e 
mjedisit dhe shëndetin publik. 

Në mënyrë specifike Autoriteti Rregullator për Shërbimet e Ujit është përgjegjës për:  

(i) Licencimin e ofruesve të shërbimeve dhe mbikëqyrjen e zbatimit të kushteve të përcaktuara me 
licencë të shërbimit; 

(ii) Përcaktimin e tarifave të shërbimit për ofruesit e shërbimeve, duke siguruar që tarifat të jenë të 
drejta dhe të arësyeshme dhe të mundësojnë qëndrueshmërinë financiare të ofruesve të 
shërbimeve; 

(iii) Vendosjen e standardeve të shërbimit dhe mbikëqyrjen e zbatimit nga ofruesit e shërbimeve të 
këtyre standardeve; 

(iv) 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; 

(v) Themelimin dhe mbështetjen e Komisioneve Këshilluese të Konsumatorëve në  
shtatë rajonet e Kosovës; 

(vi) Hartimin dhe miratimin e rregulloreve, standardeve dhe vendimeve rregullatore në pajtim me 
autorizimet që ka në bazë të këtij ligji dhe ligjeve tjera të aplikueshme; 

(vii) Inspektimin e standardeve të shërbimit dhe mbikëqyrjen e zbatimit të akteve ligjore të 
Autoritetit. 
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3. DEPARTAMENTET E ARRU 

Me qëllim të operimit më efiçent, ARRU ka aprovuar strukturën organizative të ndarë në katër (4) 
Derpartamente dhe Njësinë e Inspektimit. Tri departamente dhe Njësia e Inspektimit realizojnë aktivitete 
funksionale, përderisa departmenti i administratës është i angazhuar në çështje administrative të 
brendëshme.  

Numri i stafit të punësuar është 18 persona të profileve adekuate profesionale dhe me ngritje të lartë 
akademike. 

Departamentet dhe Njësia e Inspektimit i përgjigjen në mënyrë direkte Drejtorit dhe Zv. Drejtorit të 
ARRU, si persona përgjegjës për të marrë vendime rregullatore. 

Drejtori dhe Zv. Drejtori i ARRU, kanë përgjegjësinë ligjore për administrimin dhe menaxhimin e 
Autoritetit, si dhe marrjen e vendimeve për çështjet që u përkasin funksioneve rregullatore të Autoritetit; 

Departamenti për çështje ligjore dhe licencim i siguron Autoritetit mbështetjen ligjore. Ky department 
gjatë përgatitjes së akteve ligjore dhe nën-ligjore bazohet në ligjet e aplikueshme të Repubikës së 
Kosovës. Menaxhon procesin e licencimit të ofruesve të shërbimeve të ujit, përfshirë edhe vlerësimin në 
baza të rregullta të përmbushjes së kushteve të licencimit dhe propozimin e masave për përmimrësim. 
Ofron ndihmë profesionale dhe monitoron punën e Komisioneve Këshilluese të Konsumatorëve.  

Departamenti për tarifa i siguron Autoritetit mbështetjen në procesin e përcaktimit të tarifave për 
ofruesit e licencuar të shërbimeve të ujit. Ky proces përfshin caktimin e caqeve të arritshme dhe 
sfiduese për të përmirësuar cilësinë e shërbimeve të ofruara. Përmes këtij procesi departamenti siguron 
gjetjen e bilancit në mes të mbrojtjes së interesit të konsumatorëve dhe rritjes së qëndrueshmërisë 
financiare të ofruesve të licencuar të shërbimeve. Ky departament siguron në baza të rregullta 
vlerësimin e përmbushjes së caqeve dhe propozimin e masave për përmirësim.    

Departamenti për raportim të performancës i siguron Autoritetit mbështetjen në aktivitetin e raportimit 
të përmbushjes së caqeve tarifore. Ky department bën grumbullimin dhe auditimin e saktësisë së të 
dhënave të raportuara nga ofruesit e licencuar të shërbimeve të ujit në lidhje me caqet tarifore, 
përpunimin e këtyre të dhënave në tregues dhe interpretimin e tyre.       

Departamenti i Administratës dhe Financave i siguron Autoritetit mbështetje administrative. Ky 
department mbështet udhëheqjen e Autoritetit për një funksionim normal të departamenteve duke 
menaxhuar me burimet njerëzore, buxhetin dhe financat e Autoritetit, aktivitetet ndihmëse, si dhe 
koordinimin e furnizimit dhe mirëmbajtjes së pasurisë së Autoritetit.  

Njësia për inspektim, siguron Autoritetit mbështetjen në aktivitetin e inspektimit në përgjithësi dhe në 
raportimin dhe inspektimin e përmbushjes së standardeve të shërbimeve në veçanti duke përfshirë 
grumbullimin, inspektimin në vend-ndodhje, përpunimin e të dhënave në tregues, si dhe interpretimin e 
tyre.    
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3. STRUKTURA ORGANIZATIVE (ORGANOGRAMI) 
 
 
 
 
 

DREJTOR 
 

Zv. DREJTOR 

Zyrtar për M.P. 
dhe Asistent 

Ekzekutiv  

Departamenti për 
Administratë dhe 

Financa  
 

Kryesuesi i Dep. 

 

Analist Financiar i 
Tarifave  

 

 

Analist i 
Performancës 

Teknike  
 

 

Analist për Asete 
dhe Investime 

Kapitale 
 

 
Zyrtar Ndërlidhës 
për Prokurim dhe 

Administratë 

 

Zyrtar i Lartë për 
Menaxhimin e TI  

 

Përkthyes 
Profesional 

 

 

Departamenti për 
Tarifa  

 
Kryesues i Dep. 

Departamenti për 
Raportim të Performancës  

 
Kryesuesi i Dep. 

. 
 

 

Departamenti për 
Çështje Ligjore dhe 

Licencim 
 

Kryesues i Dep. 
 

 

Analist i 
Performancës 

Financiare 
 

 

Zyrtar i Lartë i 
Personelit 

 

Analist i Shërbimeve 
me Konsumatorë 

 

Zyrtar për Buxhet 
& Financa 

 

Zyrtar për Çështje 
Ligjore dhe Licencim 

 

Njësia për 
Inspektim 

Udhëheqës i 
Njësisë 

 

Inspektor 
 

 
kj 
 
 
 
 

Zyrtar për 
Logjistikë/Shofer  
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OBJEKTIVAT DHE VEPRIMET 

Në vijim  janë paraqitur objektivat dhe veprimet specifike të planifikuara për vitin 2018, me qëllim të 
arritjes së synimit të përgjithshëm - përmirësimin e nivelit të shërbimeve të furnizimit me ujë dhe 
shërbimeve të kanalizimit:   

Objektiva 1: Plotësim-ndryshimi dhe kompletimi i infrastrukturës ligjore.  

Veprimet:  

 Angazhimi për amendamentimin e Ligjit Nr.05/L-042, 

 Bashkëpunimi me  Kuvendin në Hartimin e Plotësim Ndryshimit të Ligjit, 

 Plotësim ndryshimi i rregulloreve të ARRU. 

Objektiva 2: Zbatimi i kornizës ligjore   

Veprimet:   

 Integrimi i komunave të veriut të Kosovës në shërbime të ujësjellësit dhe kanalizimit, 

 Përtrirja e licencave të ofruesve të shërbimeve të ujit, 

 Ofrimi për mbështetje dhe këshilla ligjore nga fushëveprimi i ARRU dhe KRU. 

 Objektiva 3: Inspektimi i zbatimit të legjislacionit primar dhe dytësor  

Veprimet:    

 Inspektimi i zbatimit të Legjislacionit, 

 Inspektimet tematike (ad hoc), 

 Inspektimet verifikuese. 

Objektiva 4: Zhvillimi dhe monitorimi i vazhdueshëm dhe efektiv i kompanive  të licencuara 

Veprimet:    

 Zhvillimi i metodologjisë së vlerësimit të besueshmërisë së të dhënave, 

 Azhurnimi i strukturës së raportit vjetor të performancës, 

 Avancimi i procesit të auditimit të të dhënave, 

 Realizimi i auditimit/vlerësimit të të dhënave për vitin 2017, 

 Zhvillimi i procesit të raportimit të KRU, duke u angazhuar në aplikimin e sistemit on-line, të 

raportimit (DCM_P). 

Objektiva 5: Angazhimi në përmiresimin  e indikatorëve të performancës së KRU me theks në: 

Veprimet:    

  Publikimi i Raportit vjetor dhe gjashtëmujor për performancën e KRU, 

 Zhvillimi i ceremonisë së publikimit dhe ndarjes së çmimeve për performancën e KRU, 
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 Takim me menaxhmentin e KRU– Diskutimi i të gjeturave nga vlerësimi i performancës, 

 Angazhimi për aplikimin e softuerit për menaxhimin e UPF (IWA-Water Balanc), 

 Raportimi për institucionet dhe në kuadër të angazhimeve ndërinstitucionale për përmirësimin e 

performancës (SKZH, inpute për Raportin e KE-së për Kosovën, etj). 

Objektiva 6: Përmbushja e standardeve minimale të shërbimit, në përputhje me legjislacionin në 
fuqi. 

Veprimet:    

 Zhvillimi i mëtejm i metodologjisë së inspektimit dhe vlerësimit të nivelit të shërbimeve,  

 Inspektimi i zbatimit të standardeve minimale të shërbimit dhe zbatimit të rekomandimeve të 
dala nga të gjeturat e inspektimeve,  

 Shqyrtimi i përmbushjes së standardeve të shërbimit. 

Objektiva 7: Zbatimi i Marrëveshjeve për standardet e shërbimeve 

Veprimet:    

 Shqyrtimi dhe vendosja rreth kërkesave për lirimin nga mos përmbushja e standardeve të 
shërbimit, 

 Përmiresimi i kualitetit të të dhënave- auditimi dhe inspektimi i të dhënave,  

 Monitorimi i raportimit nga KRU 

Objektiva 8: Avancimi  i Politikave Tarifore  

Veprimet:    

 Shqyrtimi i shkallës së ndër subvencionimit,  

 Qëndrueshmëria financiare e ofruesve të shërbimeve.  

Objektiva 9: Informimi dhe komunikimi efektiv me ofruesit e shërbimeve, konsumatorët dhe 
politikë bërsit 

Veprimet:   

 Informimi dhe komunikimi efektiv me ofruesit e shërbimeve, konsumatorët dhe politikë bërsit, 

 Mbajtja e konferencave për shtyp për ngjarjet me rëndësi. 

Objektiva 10: Bashkëpunimi me institucionet vendore dhe ndërkombëtare  

Veprimet:    

 Nënshkrimi i Memorandumit të Bashkëpunimit me rregullatorin e Skotlandës WICS,  

 Pjesëmarrja  në konferenca dhe punëtori të organizuara nga WAREG, 

 Pjesmarrja në konferenca dhe punëtori të organizuar nga DANUBIS, 

 Bashkëpunimi i ndërsjelltë me Rregullatorët ndërkombetarë të ujit. 
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Objektiva 11:  Ristrukturimi, rritja,zhvillimi dhe avancimi profesional i stafit 

Veprimet:    

 Rritja e numrit të burimeve njerëzore, 

 Trajnime profesionale. 

Objektiva 12: Rregullimi i marrëdhënieve juridike në mes të ofruesit të shërbimeve dhe 
konsumatorit 

Veprimet:    

 Përkrahja dhe monitorimi i punës të komisioneve për zgjidhjen e ankesave të konsumatorëve,  

 Hulumtimi i opinionit të konsumatorëve lidhur me shërbimet e KRU-së,  

 Angazhimi dhe monitorimi rreth nënshkrimit të kontratave të shërbimit KRU-Konsumator, 

  Angazhimi për ristruktrimin e KKK. 
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6.PLANI DINAMIK I VEPRIMEVE PËR VITIN 2018 

Aktivitetet 
 

Dep. Pergjëgjës 
Përiudha kohore Janar-Dhjetor 2018 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

 Objektiva 1: Plotësim-ndryshimi dhe kompletimi i infrastrukturës ligjore 

1.1 Angazhimi për amendamentimi i Ligjit Nr.05/L-042 
DL&L ; ARRU;              

1,2 Bashkëpunimi me Kuvendin në Hartimin e Plotësim 
Ndryshimin e Ligjit, 
 

 DL&L; ARRU; 
Komisioni 
Parlameantar 

            

1.3 Plotësim ndryshimi i rregulloreve të ARRU 
*DL&L; ARRU             

Objektiva 2: Zbatimi i kornizës ligjore  

2.1 Integrimi i komunave të veriut të Kosovës në shërbime të 
ujësjellësit dhe kanalizimit 

*DL,D             

2.2 Perteritja e licencave të ofruesve të shërbimeve të ujit 
*DL,D             

2.3 Ofrimi për mbështetje dhe këshilla ligjore nga fushëveprimi i 
ARRU dhe KRU 

DL             

2.4 Raporti vjetor i punës i ARRU për vitin 2017 (operativ; 
financiar) 

ARRU             

2.5 Plani vjetor i punes se ARRU (per vitin 2019) 
ARRU             

Objektiva 3,: Inspektimi i zbatimit te legjislacionit primar dhe dytesor 

3.1 Inspektimi i zbatimit të Legjislacionit  
NjI; ARRU             

3.2 Inspektimet termatike (ad hoc) 
NjI; ARRU             

3.3 Inspektimet verifikuese 
NjI; ARRU             
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Aktivitetet 
 

Dep. Pergjëgjës 
Përiudha kohore Janar-Dhjetor 2018 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Objektiva 4: Zhvillimi dhe monitorimi i vazhdueshëm dhe efektiv i kompanive  të licencuara 

4.1 Zhvillimi i metodologjisë së vlerësimit të besueshmërisë së të 

dhënave, 
DRP; K; ARRU 

 
 

           

4.2 Azhurnimi i strukturës së raportit vjetor të performancës, 
DRP,D 

            

4.3 Avancimi i procesit të auditimit të të dhënave, 
DRP; 

            

4.4 Realizimi i auditimit/vlerësimit të të dhënave për vitin 2017, 
DRP; DT; NjI 

            

4.5 Zhvillimi i procesit të raportimit të KRU duke u angazhuar në 

aplikimin e sistemit on-line, të raportimit (DCM_P), 

DRP; DT,K 

            

Objektiva 5: Angazhimi në përmiresimin  indikatorëve të performancës së KRU me theks në: 
 

5.1 Publikimi i Raportit vjetor dhe gjashtëmujor për performancën 
e KRU. 

DRP;  
            

5.2 Zhvillimi i ceremonisë së publikimit dhe ndarjes së çmimeve 

për përformancën e KRU, 

DRP; D 

            

5.4 Takim me menaxhmentin e KRU– Diskutimi i të gjeturave 

nga vlerësimi i përformancës, 

D; DRP 

            

5.5 Angazhimi për aplikimin e softuerit për menaxhimin e UPF 

(IWA-Water Balanc), 

DRP 

            

5.6 Raportimi për institucionet dhe në kuadër të angazhimeve 

ndërinstitucionale për përmirësimin e performancës (SKZH, 

inpute për Raportin e KE-së për Kosovën, etj) 

DRP 

            

 
Objektiva 6: Përmbushja e standardeve minimale te shërbimit, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 
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6.1 Zhvillimi i mëtejm i metodologjisë së inspektimit dhe 
vlerësimit të nivelit të shërbimeve  

 

NjI, K             

6.2 Inspektimi i zbatimit të standardeve minimale të shërbimit 
dhe zbatimit të rekomandimeve të dala nga të gjeturat e 
inspektimeve  

 

NjI, ARRU             

6.3 Shqyrtimi i përmbushjes së standardeve të shërbimit 

 

DL&L             

Aktivitetet 
 

Dep. Pergjëgjës 
Përiudha kohore Janar-Dhjetor 2018 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Objektiva 7:Zbatimi i Marrëveshjeve për standardet e shërbimeve 
 

7.1 Shqyrtimi dhe vendosja rreth  kërkesave per lirimin nga mos 
përmbushja  e standardeve  të shërbimit Përmiresimi i kualitetit 
të të dhënave- auditimi dhe inspektimi i të dhënave,  

DL&L; ARRU             

7.2 Monitorimi i raportimit nga KRU 
DRP; ARRU             

Objektiva 8: Avancimi  i Politikave Tarifore  
 

8.1 Shqyrtimi i shkallës së ndër subvencionimit 
DT; ARRU             

8.2 Qëndrueshmëria financiare e ofruesve të shërbimeve  

 

DT; ARRU              

8.3 Avancimi i Modelit Tarifor për tarifat e Iber Lepencit 
DT; ARRU             

Objektiva 9: Informimi dhe komunikimi efektiv me ofruesit e shërbimeve, konsumatorët dhe politikë bërsit 
 

9.1 Mbajtja e konferencave për  shtyp për ngjarjet me rëndësi  
ARRU             



Autiritet Rregullator për Shërbime të Ujit-ARRU 

 

P
la

ni
 i 

P
un

ës
 p

ër
 V

iti
n 

– 
20

18
 

 

15 
 

Aktivitetet 
 

Dep. Pergjëgjës 
Përiudha kohore Janar-Dhjetor 2018 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Objektiva 10:  Bashkëpunimi me institucionet vendore dhe ndërkombëtare  
 

10.1 Nënshkrimi i Memorandumit të Bashkëpunimit me 
rregullatorin e Skotlandes WICS  

 

ARRU             

10.2 Pjesëmarrja në konferenca dhe punëtori të organizuara nga 
WAREG 

 

ARRU             

10.3 Pjesëmarrja  në konferenca dhe punëtori te organizuara 
nga WAREG 

ARRU             

10.4 Bashkëpunimi i ndërsjelltë me Rregullatorët ndërkombetarë 
të ujit. 

ARRU             

Objektiva 11:  Ristrukturimi, rritja,zhvillimi dhe avancimi profesional i stafit 

11.1 Rritje e numrit të burimeve njerëzore 
D; DAF;              

11.2 Trajnime profesionale 
D; DA; ARRU             

Objektiva 12:  Rregullimi i marrëdhënieve juridike në mes të ofruesit të shërbimeve dhe konsumatorit 

12.1 Përkrahja dhe monitorimi i punës të komisioneve për 
zgjidhjen e ankesave të konsumatorëve  

DL&L; DAF             

12.2 HulumtimI i opinionit të konsumatorëve lidhur me shërbimet 
e KRU-së,  

DAF             

12.3 Angazhimi dhe monitorimi rreth nënshkrimit të kontratave të 
shërbimit KRU-Konsumator 

DL&L,              

12.4  Angazhimi për ristruktrimin e KKK 
DLL; ARRU             
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7. REALIZIMI DHE MONITORIMI I PLANIT 

Monitorimi i vazhdueshëm  i zbatimit të planit  në aspektin dinamik/kohor  dhe  cilësor do të bëhet në 
baza javore  përmes raporteve javore të përgatitura dhe dorëzuara nga kryesuesit e departamenteve 
të ARRU. Menaxhmenti i lartë (Drejtori dhe Zëvendës Drejtori) janë përgjegjës për monitorimin e 
zbatimit të përgjithshëm të objektivave të planit, përderisa kryesuesit e departamenteve janë 
përgjegjëspër zbatimin e veprimeve të planit të cilat korespodojnë me pergjegjësinë e  departamentitn 
të cilin e udhëheqin.  
Vlersimi i nivelit të realizimi të objektivave të planifikuara do të bëhet në fundë të vitit 2018, me rastin e 
raportimit vjetor, duke vlerësuar. 

 Aspektin sasior; në kuptim të vëllimit të veprimeve të punëve të kryera në raport me objektivat e 
planifikuara; 

 Aspektin cilësor; në kuptim të cilësisë së punës së secilit departament në raport me objektivat e 
përcaktuara, dhe  

 Aspektin kohor; në kuptim të përmbushjes së afateve kohore në raport me dinamikën e 
planifikuar për realizimin e objektivave të parapara. 

Në bazë të këtij vlerësimi lidhur me punën e Departamenteve përkatëse dhe të ARRU, do të bëhet 
edhe vlerësimi i secilit prej stafit të ARRU, në baza vjetore. 

8. FINANCIMI I PLANIT-BUXHETIT PËR VITIN 2018 

Plani i punës  financohet nga  buxheti i ARRU-s (grandi i Qeverisë) , dhe do të ndihmohet me  projekt 
mbështetës (konsulenca) i paraparë edhe për vitin 2018 i cili financohet nga Zyra Zvicrane SCO. 

Në bazë të Ligjit Nr. 05/L-042, ARRU aplikon Taksën Vjetore të Licencimit e cila nuk kalon 1.5% të 
faturimit bruto të KRU-ve të licencuara nga ARRU. Buxheti vjetor i ARRU aprovohet çdo vit nga 
Kuvendi i Republikës së Kosovës.  

Lartësia e Taksës Vjetore të Licencimit caktohet në bazë vjetore sipas kritereve vijuese:  

 Të hyrat nga këto taksa duhet të korrespondojnë me shpenzimet e planifikuara të ARRU për 
vitin respektiv, si dhe  

 Lartësia e taksës nuk duhet  të tejkalojë 1.5% të faturimi bruto vjetor të ofruesve të shërbimeve.  

Buxhetin për vitin 2018  

Paga dhe Meditje                  240,252.00 € 

Mallera dhe Sherbime           134,495.00€ 

Komunali                                     6,503.00 € 

Total                                        381,250.00 €  

Në mungesë të mjeteve vetanake, për disa nga aktivitetet e caktuara të këtij plani do të kërkohet 
mundësia e financimit nga donatorët dhe buxheti i Kosovës. 
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9. LISTA DHE MENAXHIMI I RISKUT 

Duke u bazuar në vëllimin e aktiviteteve, kapacitetetve njerëzore, kapaciteteve profesionale dhe 
materiale, është paraparë lista dhe menaxhimi i riskut.  

 Mos ekzekutimi i planifikuar i buxhetit; 

 Mos grumbullimi i të hyrave nga TVL; 

 Mos realizimi i prokurimeve të planifikuara; 

 Ngecje në ekzekutimin e pagesave në kohë dhe pa gabime; 

 Mospërputhje kohore e raportimeve nga KRU me kërkesat për analiza të brendshme të 
rregullatore, si dhe përmbushjen e obligimeve raportuese ndaj palëve tjera; 

 Ngarkesa shtesë e gjithë personelit të departamenteve funksionale në punë dytësore 
administrative të Autoritetit; 

 Kufizimet  buxhetore dhe kufizimet në aftësi komunikuese (gjuha  angleze)  të një pjese të stafit 

për pjesëmarrje ne trajnime specifike, konferenca, vizita studimore, etj; 

 Mungesa e një pjese të stafit e ndikuar nga aspektet shëndetësore dhe familjare. 

Menaxhimi i riskut do të bëhet duke ndërmarrë angazhimet si në vijim: 

 Ekzekutimi i buxhetit mvaret nga realizimi i prokurimeve të planifikuara, prandaj do të bëhen 
përpjekje intensive me AQP që prokurimet e planifikuara të realizohen me dinamikën e 
paraparë. 

 Duke u bazuar në vitet paraprake, të hyrat nga TVL me përjashtim të KRU ‘Mitrovica’ sh.a. janë 
të realizueshme 100%, prandaj do të intensifikohen kërkesat për pagesë të TVL nga ana e 
KRU ‘Mitrovica’ sh.a. 

 Do të behet mobilizim i gjithë stafit të administratës dhe tjerëve për të plotësuar vakumet e 
personelit,  në mënyrë që të gjitha punët administrative të autoritetit të realizohen me kohë. 

 Do të shiqohet mundësia e alokimit të punëve jashtë orarit, për të realizuar vëllimin e punëve të 
planifikuara. 

 Angazhimi për shtimin e kapaciteteve humane (punësimi shtesë) sipas strukturës organizative, 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dhjetor,  2017         Raif Preten, Drejtor i ARRU  
           ____________________ 


