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PARATHËNIE 

Është e ditur që DFTRR/ZRRUK gjatë gjithë kësaj kohe ka monitoruar për së afërmi të 
gjitha KRU-të se sa kanë arritur t’i përmbushin caqet e tyre. Kjo punë është përcjellur në baza të 
rregullta kohore duke prodhuar për secilin vit raportin 6 mujor, raportin 9 mujor si dhe raportin 
vjetor për vitin e caktuar. Me anë të këtyre raporteve, të gjitha palët e interesit janë informuar 
me ecurinë e përmbushjes së caqeve rregullatore. 

Me t’u përfunduar procesi tarifor 2012-2014, ne e kemi parë të arsyeshme që të 
përpilojmë një raport i cili do të nxirrjte konkluzione si ka shkuar sektori i ujit dhe ujërave të zeza 
gjatë kësaj periudhe tre vjeçare tarifore.  

Ky raport synon të nxjerrë analizë për mbi performancën e kompanive rajonale të 
ujësjellësit gjatë periudhës tre vjeçare, dhe të arrihen të nxirren konkluzione të bazuara në 
rezultate prej nga do të merreshin mësime se si të verohet në të ardhmen. Kjo nënkupton se të 
dhënat të cilat do të analizohen nuk do të merren në baza vjetore, por do të merren si të dhëna 
tre vjeçare ku do të behet krahasimi i të dhënave që janë realizuar nga KRU-të me ato që janë 
aprovuar gjatë procesit tarifor 2012-2014. 
Përmbajtja e këtij raporti do të jetë konsistente me raportin “TARIFAT PËR SHËRBIMET E 
FURNIZIMIT ME UJË DHE SHËRBIME TË UJËRAVE TË ZEZA” sidomos tek pjesa ku janë paraqitur 
kjartë tabelat ku tregojnë se të dhënat e shpenzimeve operative, financiare dhe të atyre kapitale 
njëherit paraqesin obligime kontraktuale ndërmjet KRU dhe ZRRUK. 
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METODOLOGJIA E VLERËSIMIT TË CAQEVE  

Metodologjia e vlerësimit të përmbushjes së caqeve të përcaktuara me procesin 
tarifor 2012-2014, do të jetë uniforme për të gjitha kategoritë e të dhënave të realizuara nga 
KRU-të. 

Kjo metodologji do të pasqyrohet në tabela përkatëse për të gjitha kategoritë e të 
dhënave, sikurse në vijim: 

 

 të dhënat e aprovuara për tre vitet 2012-2014,   

 të dhënat e realizuara nga KRU për tre vitet 2012-2014,    

 Përqindja e realizimit   

  

Përqindja e realizmit, del si rezultat i raportit të dhënave të përcaktuara si cak për çdo 
kompani veç e veç me të dhënat e realizuara nga KRU-të, dhe të  shumëzuar me 100. 

Gjithashtu, tek kolona përqindja e realizimit, për të pasur më të lehtë që të kuptohet 
nga lexuesi, ne i kemi ngjyrosur celulat me ngjyra të caktuara në mënyrë që të kuptohet se a 
është realizuar caku ose jo për periudhën tre vjeçare. 

 

 Kjo ngjyrë e celulës tregon që kompania ka arritur të përmbush cakun 

 Kjo ngjyrë e celulës tregon se kompania nuk ka arritur të përmbush cakun 

 

Duhet treguar kujdes, për të mos patur ndonjë keqkuptim gjatë analizës së të dhënae, 
ngase disa të dhëna/tregues kanë edhe shënjën (-) tek kolona e përqindjes së realizimit. Në 
shumicën e rasteve kur është shenja minus (-), nënkupton që KRU-ja nuk e ka realizuar cakun, 
dhe tjetra kur nuk e ka këtë shenjë nënkupton që është realizuar caku. Këtu bën përjashtim rasti 
i shpenzimeve operative, ngase nëse kompania ka shpenzuar më shumë sesa është aprovuara 
nga ZRRUK, në kolonën e realizimit të cakut ekziston shenja pozitive, por vlerësimi është negativ. 
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OBLIGIMET KONTRAKTUESE TË KRU-ve 

Biznes planet finale të dakorduara përbëjnë kontrata të nënkuptuara të detyrimeve në 
bazë të të cilave rregullatori pajtohet me ato tarifa që bazohen në detyrimin e marrë nga KRU 
për të dhënë rezultatet e përcaktuara në biznes planet e tyre. Dështimi për të arritur një 
objektiv do të ketë pasoja serioze në objektivat e tjera, p.sh. dështimi për të arritur objektivat e 
rritjes dhe arkëtimin e të ardhurave do të rezultojë në të ardhura më të ulëta se ato që ishin 
planifikuar dhe në këtë mënyrë pengojnë aftësinë e KRU për të përmbushur detyrimet e tyre në 
lidhje me investimet kapitale. Edhe pse objektivat janë sfiduese ne kemi besuar se ato do të 
ishin të arritshme. 

Megjithatë, ky raport do të parqes gjendjen e secilës KRU karshi obligimeve 
kotnraktuale për të cilat jemi zotuar në fillim të procesit tarifor. E rëndësishme është se në këtë 
raport, monitorimi përmbledhës i përmbushjes së caqeve do të bëhet për 3 vite, aq sa edhe ka 
zgjatur procesi tarifor, për të shikuar se ku kanë arritur të gjitha KRU-të në këtë kontekst. 

Në raportin e përcaktimit të tarifave 2012-2014, janë përcaktuar treguesit kyç për 
arritjne e suksesshme të shqyrtimit tarifor, dhe ato kanë qenë të paraqitura në mënyrë tabelare. 
Në vijim do të paraqesim listën e treguesëve kyç.  

1. Shpenzimet operative për ujë 
2. Shpenzimet operative për ujëra të zeza 
3. Shkalla e arkëtimit për konsumatorët shtëpiak 
4. Shkalla e arkëtimit për konsumatorët komercial 
5. Shkalla e arkëtimit për konsumatorët institucional 
6. Numri i konsumatorëve shtëpiak me shërbime të ujit në fund të vitit 2014 
7. Numri i konsumatorëve shtëpiak me shërbime të ujërave të zeza në fund të vitit 

2014 
8. Faturimi në m3 
9. Faturimi në euro për shërbimet e ujit dhe të ujërave të zeza 
10. Prodhimi i ujit në m3 
11. Invesimet Kapitale për ujë 

a. Përtëritja infrastrukturore 
b. Rritja infrastrukturore 
c. Mirëmbajtja kapitale për jo-infrastrukturë 
d. Rritja jo-infrastrukturore 
e. Aktivitetet biznesore 

12. Investimet Kapitale për ujëra të zeza 
a. Përtëritja infrastrukturore 
b. Rritja infrastrukturore 
c. Mirëmbajtja kapitale për jo-infrastrukturë 
d. Rritja jo-infrastrukturore 
e. Aktivitetet biznesore 

 

Këta dumbëdhjet tregues dhe të dhëna, janë monitoruar në baza të rregullta kohore me 
anë të raporteve 6 mujore, 9 mujore dhe atyre vjetore. Tani, për secilën KRU do të paraqitet në 
mënyrë të qartë se sa kanë arritur të realizohen këta tregues për periudhën 3 vjeqare të procesit 
tarifor 2012-2014. 
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Megjithatë, tek investimet kapitale ne kemi bërë një përmbledhje të tyre ku kemi 
paraqitur vetëm totalin për grupime të caktura, duke mos dashur të ngarkojmë lexuesin me 
shumë kategori të investimeve. Për më tepër, janë paraqitur edhe investimet që janë realizuar 
nga donatorët e ndryshëm 

. 

Kompania Rajonale e Ujit “Prishtina” (Prishtinë) 

Treguesit dhe të dhënat 
Të dhënat e 
aprovuara 
2012-2014 

Të dhënat e 
realizuara 
2012-2014 

Përqindja e 
realizimit 

Shpenzimet operative 
Ujë 16,118,282 24,470,250 51.82% 

Ujëra të zeza 593,690 814,595 37.21% 

Shkalla e arkëtimit në 
fund të vitit 2014 

Shtëpiak  67% 71% 5.97% 

Komercial 96% 96% 0.00% 

Institucional 100% 95% -5.00% 

Numri i konsumatorëve 
shtëpiak  

në fund të vitit 2014 

Ujë 102,500 95,685 -6.65% 

Ujëra të zeza 82,449 
79,231 -3.90% 

Faturimi në m3 Ujë 74,725,643 60,495,018 -19.04% 

Faturimi në € 
Ujë 41,918,418 33,558,698 -19.94% 

Ujëra të zeza 4,228,635 3,258,849 -22.93% 

Arkëtimi në € Ujë dhe ujëra të zeza 35,180,296 28,303,796 -19.55% 

Prodhimi i ujit në m
3 

 133,395,000 123,854,830 -7.15% 

Investime kapitale për ujë (KRU) 16,542,689 3,614,157 -78.15% 

Investime kapitale për ujëra të zeza (KRU) 1,559,630 163,873 -89.49% 

Investime kapitale për ujë (Grante) 13,897,248 12,545,693 -9.73% 

Investime kapitale për ujëra të zeza (Grante) 2,320,000 82,802 -96.43% 
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Kompania Rajonale e Ujit “Hidroregjioni-Jugor” (Prizren) 
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Prodhimi, faturimi dhe humbjet në m3 

Të dhënat e aprovuara 2012-2014 

Të dhënat e realizuara 2012-2014 

Treguesit dhe të dhënat 
Të dhënat e 
aprovuara 
2012-2014 

Të dhënat e 
realizuara 
2012-2014 

Përqindja e 
realizimit 

Shpenzimet operative 
Ujë 7,092,011 8,399,468 18.44% 

Ujëra të zeza 393,653 455,339 15.67% 

Shkalla e arkëtimit në 
fund të vitit 2014 

Shtëpiak  68% 71% 4.41% 

Komercial 87% 56% -35.63% 

Institucional 97% 122% 25.77% 

Numri i konsumatorëve 
shtëpiak 

në fund të vitit 2014 

Ujë 30,300 35,658 17.68% 

Ujëra të zeza 
29,950 30,729 2.60% 

Faturimi në m3 Ujë 23,631,069 23,842,916 0.90% 

Faturimi në € 
Ujë 12,077,695 10,766,610 -10.86% 

Ujëra të zeza 1,419,904 1,147,629 -19.18% 

Arkëtimi në € Ujë dhe ujëra të zeza 10,162,847 8,713,479 -14.26% 

Prodhimi i ujit në m3 61,621,983 56,430,050 -8.43% 

Investime kapitale për ujë (KRU)  736,900 719,990 -2.29% 

Investime kapitale për ujëra të zeza (KRU) 288,769 16,142 -94.41% 

Investime kapitale për ujë (Grante) 4,553,400 4,921,387 8.08% 

Investime kapitale për ujëra të zeza (Grante) 2,262,120 132,492 -94.14% 
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Kompania Rajonale e Ujit “Hidrodrini” (Pejë) 

Treguesit dhe të dhënat 
Të dhënat e 
aprovuara 
2012-2014 

Të dhënat e 
realizuara 
2012-2014 

Përqindja e 
realizimit 

Shpenzimet operative 
Ujë 4,620,652 5,185,884 12.23% 

Ujëra të zeza 251,414 284,183 13.03% 

Shkalla e arkëtimit në 
fund të vitit 2014 

Shtëpiak  67% 62% -7.46% 

Komercial 89% 75% -15.73% 

Institucional 95% 80% -15.79% 

Numri i konsumatorëve 
shtëpiak 

në fund të vitit 2014 

Ujë 30,448 35,599 16.92% 

Ujëra të zeza 
13,265 14,554 

9.72% 

Faturimi në m3 Ujë 27,473,030 25,831,270 -5.98% 

Faturimi në € 
Ujë 9,463,897 8,360,981 -11.65% 

Ujëra të zeza 1,209,285 899,723 -25.60% 

Arkëtimi në € Ujë dhe ujëra të zeza 7,864,130 5,845,955 -25.66% 

Prodhimi i ujit në m3 85,680,642 85,201,500 -0.56% 

Investime kapitale për ujë (KRU)  1,598,836 485,714 -69.62% 

Investime kapitale për ujëra të zeza (KRU) 430,450 18,232 -95.76% 

Investime kapitale për ujë (Grante) 3,760,000 4,419,694 17.55% 

Investime kapitale për ujëra të zeza (Grante) 15,700,000 1,441,133 -90.82% 
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Kompania Rajonale e Ujit “Mitrovica” (Mitrovicë) 

Treguesit dhe të dhënat 
Të dhënat e 
aprovuara 
2012-2014 

Të dhënat e 
realizuara 
2012-2014 

Përqindja e 
realizimit 

Shpenzimet operative 
Ujë 5,084,364 5,598,144 10.11% 

Ujëra të zeza 489,385 485,352 -0.82% 

Shkalla e arkëtimit në 
fund të vitit 2014 

Shtëpiak  53% 39% -26.42% 

Komercial 92% 118% 28.26% 

Institucional 100% 53% -47.00% 

Numri i konsumatorëve 
shtëpiak 

në fund të vitit 2014 

Ujë 24,070 20,669 -14.13% 

Ujëra të zeza 
17,250 16,990 -1.51% 

Faturimi në m3 Ujë 29,326,494 24,987,134 -14.80% 

Faturimi në € 
Ujë 7,919,970 6,019,161 -24.00% 

Ujëra të zeza 1,798,930 1,161,633 -35.43% 

Arkëtimi në € Ujë dhe ujëra të zeza 6,252,160 3,495,761 -44.09% 

Prodhimi i ujit në m3 56,140,000 54,062,114 -3.70% 

Investime kapitale për ujë (KRU)  0 0 -100.00% 

Investime kapitale për ujëra të zeza (KRU) 408,300 0 -100.00% 

Investime kapitale për ujë (Grante) 20,235,000 2,067,203 -89.78% 

Investime kapitale për ujëra të zeza (Grante) 3,582,000 6,376 -99.82% 
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Kompania Rajonale e Ujit “Radoniqi” (Gjakovë) 

Treguesit dhe të dhënat 
Të dhënat e 
aprovuara 
2012-2014 

Të dhënat e 
realizuara 
2012-2014 

Përqindja e 
realizimit 

Shpenzimet operative 
Ujë 4,634,789 6,469,455 39.58% 

Ujëra të zeza 240,905 501,241 108.07% 

Shkalla e arkëtimit në 
fund të vitit 2014 

Shtëpiak  78% 78% 0.00% 

Komercial 82% 81% -1.22% 

Institucional 98% 147% 50.00% 

Numri i konsumatorëve 
shtëpiak 

në fund të vitit 2014 

Ujë 26,836 27,293 1.70% 

Ujëra të zeza 
15,339 14,368 -6.33% 

Faturimi në m3 Ujë 19,655,931 20,076,324 2.14% 

Faturimi në € 
Ujë 9,330,109 8,911,585 -4.49% 

Ujëra të zeza 1,300,022 1,075,779 -17.25% 

Arkëtimi në € Ujë dhe ujëra të zeza 8,317,096 8,040,037 -3.33% 

Prodhimi i ujit në m3 61,526,964 43,377,015 -29.50% 

Investime kapitale për ujë (KRU)  1,157,296 908,089 -21.53% 

Investime kapitale për ujëra të zeza (KRU) 437,641 27,754 -93.66% 

Investime kapitale për ujë (Grante) 450,000 1,942,024 331.56% 

Investime kapitale për ujëra të zeza (Grante) 10,000 28,527 185.27% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

100% 

100% 70.50% 

102.14% 
107.99% 

0 

10,000,000 

20,000,000 

30,000,000 

40,000,000 

50,000,000 

60,000,000 

70,000,000 

Prodhimi i ujit Faturimi i ujit Humbjet e ujit 

m
3

 

Prodhimi, faturimi dhe humbjet në m3 

Të dhënat e aprovuara 2012-2014 

Të dhënat e realizuara 2012-2014 



xv 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

100% 

 100% 

93.95% 

96.67% 

142.97% 

 -    

 2,000,000  

 4,000,000  

 6,000,000  

 8,000,000  

 10,000,000  

 12,000,000  

Faturimi Arkëtimi Shpenzimet operative  

€
 

Faturimi, arkëtimi dhe shpenzimet operative në € 

Të dhënat e aprovuara 2012-2014 

Të dhënat e realizuara 2012-2014 

100% 

100% 

58.68% 

428.38% 

0 

500,000 

1,000,000 

1,500,000 

2,000,000 

2,500,000 

Investimet Vetanake Investimet nga Donacionet 

€
 

Investimet kapitale vetanake dhe nga donacionet € 

Të dhënat e aprovuara 2012-2014 

Të dhënat e realizuara 2012-2014 



xvi 
 

Kompania Rajonale e Ujit “Bifurkacioni” (Ferizaj) 
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Prodhimi, faturimi dhe humbjet në m3 

Të dhënat e aprovuara 2012-2014 
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Treguesit dhe të dhënat 
Të dhënat e 
aprovuara 
2012-2014 

Të dhënat e 
realizuara 
2012-2014 

Përqindja e 
realizimit 

Shpenzimet operative 
Ujë 2,160,389 2,599,984 20.35% 

Ujëra të zeza 159,975 231,740 44.86% 

Shkalla e arkëtimit në 
fund të vitit 2014 

Shtëpiak  71% 62% -12.68% 

Komercial 70% 56% -20.00% 

Institucional 95% 102% 7.37% 

Numri i konsumatorëve 
shtëpiak 

në fund të vitit 2014 

Ujë 16,900 17,051 0.89% 

Ujëra të zeza 
13,058 16,118 23.43% 

Faturimi në m3 Ujë 10,172,931 8,258,271 -18.82% 

Faturimi në € 
Ujë 4,491,660 3,865,174 -13.95% 

Ujëra të zeza 1,314,030 782,297 -40.47% 

Arkëtimi në € Ujë dhe ujëra të zeza 4,087,818 2,821,716 -30.97% 

Prodhimi i ujit në m3 19,161,735 18,539,728 -3.25% 

Investime kapitale për ujë (KRU)  337,929 173,513 -48.65% 

Investime kapitale për ujëra të zeza (KRU) 595,649 13,207 -97.78% 

Investime kapitale për ujë (Grante) 1,634,740 3,633,273 122.25% 

Investime kapitale për ujëra të zeza (Grante) 799,190 5,223 -99.35% 
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Kompania Rajonale e Ujit “Hidromorava” (Gjilan) 

Treguesit dhe të dhënat 
Të dhënat e 
aprovuara 
2012-2014 

Të dhënat e 
realizuara 
2012-2014 

Përqindja e 
realizimit 

Shpenzimet operative 
Ujë 2,682,261 3,482,564 29.84% 

Ujëra të zeza 227,196 330,675 45.55% 

Shkalla e arkëtimit në 
fund të vitit 2014 

Shtëpiak  78% 68% -12.82% 

Komercial 93% 88% -5.38% 

Institucional 98% 83% -15.31% 

Numri i konsumatorëve 
shtëpiak 

në fund të vitit 2014 

Ujë 18,655 22,000 17.93% 

Ujëra të zeza 
17,425 16,114 -7.52% 

Faturimi në m3 Ujë 10,262,937 9,581,361 -6.64% 

Faturimi në € 
Ujë 4,782,169 4,311,979 -9.83% 

Ujëra të zeza 1,012,436 802,857 -20.70% 

Arkëtimi në € Ujë dhe ujëra të zeza 4,657,643 3,687,711 -20.82% 

Prodhimi i ujit në m3 21,774,767 22,933,658 5.32% 

Investime kapitale për ujë (KRU)  627,593 64,984 -89.65% 

Investime kapitale për ujëra të zeza (KRU) 342,032 2,264 -99.34% 

Investime kapitale për ujë (Grante) 836,000 3,432,845 310.63% 

Investime kapitale për ujëra të zeza (Grante) 0 39,452 ! 
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PARADOKSI I SHKALLËS SË ARKËTIMIT 

Pothuajse në shumicën e KRU-ve, shkalla e arkëtimit në % tek disa kategori të 
konsumatorëve vërehet se është realizuar krahasuar me atë cka është aprovuar ndërmjet 
ZRRUK dhe KRU-ve. Megjithatë kjo përbën një paradoks dhe me të drejtë këtë kaptinë e kemi 
titulluar në këtë mënyrë. Pasi, asnjë nga kompanitë nuk ka arritur të realizojë shumën absolute 
monetare të dakorduar për arkëtim gjatë periudhës tre vjeçare 2012-2014, dhe disa nga to janë 
dukshëm nën nivelin e objektivave të përcaktuara, të cilat edhe vërehen me anë të tabelës 
vijuese. 

 

Rangimi i KRU-ve sipas shkallës më të mirë të arkëtimit 

Nr Emri i Kompanisë 
Arkëtimi i 
aprovuar 

Arkëtimi i 
realizuar 

Përqindja e 
realizimit 

1 “RADONIQI” 8,317,096  8,040,037  -3% 

2 “HIDROREGJIONI-JUGOR” 10,162,847  8,713,479  -14% 

3 “PRISHTINA” 35,180,296  28,303,796  -20% 

4 “HIDROMORAVA” 4,657,643  3,687,711  -21% 

5 “HIDRODRINI” 7,864,130  5,845,955  -26% 

6 “BIFURKACIONI” 4,087,818  2,821,716  -31% 

7 “MITROVICA” 6,252,160  3,495,761  -44% 

 

Gjatë procesit të përcaktimit të tarifave, është e vërtetë që ne si ZRRUK kemi sfiduar 
të gjitha KRU-të që të punojnë më shumë në ngritjen e shkallës së arkëtimit. Arritja e këtij caku 
paraqet një performancë të mirë të kompanisë. Mirëpo, ne nuk kemi shikuar vetëm shkallën e 
arkëtimit si përqindje, por i kemi kushtuar rëndësi më të madhe vlerës absolute monetare të 
arkëtimit e cila nuk është arrit te asnjë kompani, për faktin se të gjitha kompanitë kanë faturuar 
ma pakë në sasi sesa saia e aprovuar me procesin tarifor, e kësaj i shtohet edhe vlera financiare 
e arritur, duke i kushtuar rëndësi shumë të madhe edhe komponentëve që e përbëjnë këtë 
tregues, e që janë: faturimi në vlerë monetare dhe arkëtimi në vlerë monetare. Nëse shikojmë 
me vëmendje tabelat e paraqitura më lartë, asnjëra prej KRU-ve nuk ka arritur të realizojë 
faturimin dhe arkëtimin në vlerë monetare, krahasuar me caqet e vendosura gjatë procesit 
rregullator 2012-2014. Për këtë, në rastet kur tregohet që për një KRU të caktuar është 
arritur/tejkaluar shkalla e arkëtimit, ne me të drejtë e shohim si paradoks këtë dukuri, ngase ajo 
ka ardhur si rezultat i faturimit dhe arkëtimit më të vogël krahasuar me atë që është caktuar në 
procesin tarifor. 

Si rezultat i kësaj, mos efikasiteti i KRU-ve për të rritur arkëtimin në vlerë monetare 
dhe mos zvogëlimi i shpenzimeve operative, ashtu sic janë dakorduar ndërmjet ZRRUK dhe KRU, 
ka ndikuar që të mos ketë mjete të mjaftueshme financiare në dispozicion për t’i alokuar në 
investime kapitale.   

 

 

 

 



2 
 

 

 

 

Në total, ZRRUK ka lejuar që KRU-të gjatë procesit tarifor të kenë arkëtimin në vlerë 
monetare prej 76,521,990 €, por KRU-të kanë arritur të realizojnë 60,908,455 € që e tregon edhe 
hapësira e grafikonit me ngjyrë kafe. Diferenca mes këtyre dy shumave paraqet shumën e pa 
realizuar (arkëtimin që ZRRUK ka aprovuar por që KRU-të nuk e kanë realizuar) në vlerë prej 
15,613,535 €, e që në diagram shprehet me ngjyrë të kuqe.  
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TEJKALIMI I SHPENZIMEVE OPERATIVE 

 

Gjatë procesit tarifor 2012-2014, ZRRUK ka kërkuar nga KRU-të  të jenë më të 
kujdesshëm me shpenzimet e tyre të drejtpërdrejta operative dhe ka kërkuar që të njëjtat të 
ulen  deri në optimumin e arsyeshëm. 

Për të qenë më konsekuent në aprovimin e shpenzimeve operative të cilat kanë 
ndikim direkt në lartësinë e tarifës, ne kemi përdorur metodën e regresionit për ato kompani që 
kanë pasur shpenzime   operative mbi kostot optimale mesatare të disa kompanive të vlerësuara 
si shpenzime të arsyeshme dhe për këtë arsye kemi konsideruar se kjo është metoda më e 
arsyeshme dhe më transparente për reduktimin e shpenzimeve operative të KRU-ve të cilat 
konsiderohen me shpenzime jo shumë racionale. 

Mirëpo, gjendja në terren nuk ka koreluar me vendimet që kishte përcaktuar ZRRUK. 
KRU-të në shumicën e rasteve kanë krijuar më shumë shpenzime operative përkitazi me ato që 
ishin aprovuar nga ZRRUK. 

 

 
 

 Shuma e mjeteve të aprovuara nga ZRRUK për vitet 2012-2014,të dedikuara për 
shpenzime operative kap vlerën prej 44,748,966 €, sic edhe është paraqitur në diagramin e 
mësipërm me ngjyrë kafe. Mirëpo, gjatë kësaj periudhe tre vjeçare, KRU-të kanë realizuar 
shpenzime operative në vlerë prej 59,308,874 €, që nënkupton se KRU-të kanë tejkaluar 
shpenzimet operative në vlerë prej 14,559,908 €, që paraqitet në grafikonin e mësipërm  me 
ngjyrë të kuqe. 
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INVESTIMET KAPITALE PREJ BURIMEVE VETANAKE 

 

Tërë procesi tarifor,në masën më të madhe, kujdes të shtuar i ka kushtuar investimeve 
prej burimeve vetanake, e sidomos kategorisë së investimeve në përtëritjen e infrastrukturës. 
Për këtë, ngritja e tarifave, reduktimi i shpenzimeve operative e ngritja e shkallës së arkëtimit 
është bërë që ato mjete të alokohen në investime kapitale në mënyrë që konsumatorët të kenë 
shëbime cilësore. 

Për këtë, ne kemi monitoruar në baza të rregullta periodike brenda vitit, si dhe kemi 
prodhuar raporte vjetore me të dhëna të audituara, ku i kemi njoftuar të gjitha KRU-të me 
shkallëne  realizmit të investimeve kapitale prej burimeve vetanake. 

Gjatë procesit tarifor ZRRUK nuk ka qenë i kënqur me shkallën e realizimit të 
investimeve kapitale dhe për këtë kishte ndërmarrë veprime duke i përshtatur tarifat konform 
realzimit të investimeve, sic do të vërehet në pikën “Vendimet e ZRRUK gjatë procesit tarifor 
2012-2014”. 

 Megjithatë, si  kompani e cila në masë më të madhe ka arrtiru t’i përafrohet cakut të 
realizimit të investimeve kapitale është KRU “Hidroregjioni-Jugor”, në masën prej 71,77%, 
ndjekur pastaj nga KRU “Radoniqi “ në masë prej 58,68%, e kështu me radhë sic edhe tregohet 
në figurën e mëposhtme. 

 

 

Si sektor, në Kosovë të gjitha KRu-të kanë arritur të përmbusin cakun e realizimit të 
investimeve kapitale prej burimeve vetanake në shërbimet e ujit dhe kanalizimit në masën prej 
24,77%. Që nënkupton se prej 25,063,714 € KRU-të kanë realizuar 6,207,919 € investime prej 
burimeve vetanake. 

Kjo nënkupton se sikur KRU-të të ishin më efektiv në realzimin e cakut në arkëtim si 
dhe në reduktimin e shpenzimeve operative, ashtu sic edhe është paraparë gjatë procesit 
tarifor, me siguri që shkalla e realizimit të investimeve do të ishte dukshëm më e lartë sesa 
gjendja faktike e paraqitur përmes këtij raporti. 
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VENDIMET E ZRRUK GJATË PROCESIT TARIFOR  

Duke qenë në dijeni se në procesin tarifor 2012-2014 janë marrë vendime të 

rëndësishme të cilat kanë pasur ndikim në lartësinë e tarifës, me çka edhe KRU-të janë obliguar 
që t‘i kryejnë obligimet e veta, bashkarisht jemi përpjekur që të caktojmë caqe sfiduese, por të 
arritshme, në mënyrë që KRU-të të jenë më efektiv dhe t’u ofrohen konsumatorëve shërbime të 
kënaqshme. 

 
Me të drejtë, ne kemi menduar se shpenzimet operative janë më të larte krahasuar me ato që 
do duhej të ishin, arkëtimi në përqindje dhe në vlerë monetare nuk është në nivel të 
kënaqshëm, si dhe gjatë gjithë kësaj kohe jemi ballafaquar me sisteme të ujësjellësit të cilët 
posedojnë asete të vjetërsuara dhe me nevojë për t’u investuar në to, prandaj edhe kemi 
alokuar shuma të caktuara të investimeve për t’u realizuar gjatë këtij procesi tarifor. 

 
Megjithatë, duke qenë në dijeni për shumat e lejuara për investime kapitale dhe duke parë 
gjendjen në terren që këto investime nuk u realizuan gjatë vitit 2012, ZRRUK mori vendim që të 
rishikohen  tarifat e vitit 2013 dhe të mos aplikohen ato që janë përcaktuar gjatë procesit tarifor. 
Si rrjedhojë e kësaj, ne kemi aplikuar metodën që përshtatja e tarifave me inflacion të bëhet në 
bazë shkallës së realizimit të investimeve kapitale nga burimet vetanake. Kuptohet që ky vendim 
ka rezultuar që tarifat e vitit 2013 të jenë më të ulëta krahasuar me ato që janë përcaktuar gjatë 
procesit tarifor. 

 
Një veprim i tillë është përcjellur edhe gjatë vitit 2014, ku përshtatja e tarifave me inflacion 
është bërë duke marrë për bazë shkallën e realizimit të investimeve kapitale.  
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Rishikimi i tarifave gjatë viteve 2013 dhe 2014 

 
Tarifat e percaktuara 
gjatë procesit tarifor 

Vendimet e ZRRUK sipas 
real. te investimeve 

Kompania 
Kosto 

qendra 
Konsumatoret 2012 2013 2014 2012 2013 2014 

PR 

Ujë 
Amvisni 0.37 0.404 0.406 0.37 0.38 0.39 

Biz dhe Instit 0.87 0.929 0.914 0.87 0.87 0.88 

Kanalizim 
Amvisni 0.05 0.054 0.057 0.05 0.05 0.05 

Biz dhe Instit 0.11 0.124 0.129 0.11 0.11 0.11 

PZ 

Ujë 
Amvisni 0.31 0.365 0.392 0.31 0.36 0.36 

Biz dhe Instit 0.61 0.712 0.745 0.61 0.70 0.69 

Kanalizim 
Amvisni 0.05 0.054 0.056 0.05 0.05 0.06 

Biz dhe Instit 0.09 0.096 0.102 0.09 0.09 0.11 

PE 

Ujë 
Amvisni 0.22 0.248 0.261 0.22 0.23 0.24 

Biz dhe Instit 0.43 0.496 0.471 0.43 0.47 0.48 

Kanalizim 
Amvisni 0.06 0.069 0.075 0.06 0.06 0.06 

Biz dhe Instit 0.12 0.139 0.150 0.12 0.13 0.13 

MIT 

Ujë 
Amvisni 0.33 0.381 0.403 0.33 0.35 0.36 

Biz dhe Instit 0.73 0.762 0.726 0.73 0.70 0.73 

Kanalizim 
Amvisni 0.08 0.111 0.139 0.08 0.10 0.09 

Biz dhe Instit 0.20 0.278 0.349 0.20 0.26 0.23 

GJA 

Ujë 
Amvisni 0.33 0.371 0.387 0.33 0.36 0.36 

Biz dhe Instit 0.72 0.742 0.696 0.72 0.7 0.71 

Kanalizim 
Amvisni 0.07 0.091 0.113 0.07 0.08 0.09 

Biz dhe Instit 0.16 0.229 0.284 0.16 0.22 0.22 

FE 

Ujë 
Amvisni 0.31 0.339 0.345 0.31 0.32 0.34 

Biz dhe Instit 0.68 0.679 0.621 0.68 0.64 0.69 

Kanalizim 
Amvisni 0.13 0.142 0.148 0.13 0.13 0.12 

Biz dhe Instit 0.30 0.354 0.369 0.30 0.33 0.29 

GJI 

Ujë 
Amvisni 0.32 0.346 0.342 0.32 0.33 0.33 

Biz dhe Instit 0.71 0.691 0.615 0.71 0.65 0.65 

Kanalizim 
Amvisni 0.08 0.087 0.089 0.08 0.08 0.08 

Biz dhe Instit 0.19 0.218 0.223 0.19 0.20 0.20 
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GJETJET NGA KY RAPORT DHE REKOMANDIMET 

 

 

Qëllimi i këtij raporti është të sensibilizoj të gjithë akterët në sektorin e ujit për ecurinë e 
përmbushjes /mos përmbushjes së caqeve të përcaktuara në procesin  e periudhes tarifore 
2012-2014. 
 
Objektivat e përcaktuara nga ZRRUK dhe KRU, paraqesin “Marrëveshje të Kontraktuara” të cilat 
KRU-të janë të obliguara t’i përmbushinë, pasi që të njëjtat kanë ngarkuar tarifat e aplikuara.  
 
Konkluzionet e këtij raporti përshkruajnë të dhëna të çdo kompanie veq e veq dhe të sektorit. 
 
Nga të dhënat e tilla është evidente se shumë pak tregues janë përmbush për të mos thënë 
asnjë nga ta, prandaj menaxhmentet e kompanive duhet t’i marrin shumë seriozisht trendet e 
tilla të cilat po zgjasin që nag pas lufta e fundit. 
 
Në këtë drejtim kontributin e vet duhet ta japin menaxhmentet me Bordet e Drejtorëve si dhe 
Njësia për Politika dhe Monitorim të Ndërmarrjeve Publike e cila vepron në kuadër të Mnistrisë 
së Zhvillimit Ekonomik të Qeverisë së Republikës së Kosovës.  
 
Dështimet e vazhudesheme të përmbushjes së objektivave, kur ti shtohen edhe humbja shumë 
e madhe e ujit të prodhuar, e bëjnë shqetësuese faktin e performaces jo të mire të KRU-ve vit 
pas viti. Ndërsa në anën tjetër nuk kemi shumë përpjekje për racionalizim të shpenzimeve 
operative, ku tek shumica e KRU-ve ato janë ngritur vit pas viti pa ndonjë arsyetim të 
qëndrueshëm, e sidomos tek fondi i pagave.  
 
Eshte shqetësuese fakti se kompanitë po investojnë shumë pak mjete financiare nga burimet 
vetanake të finacimit dhe kryesisht po presin që investimet e tilla t’i realizojnë donatorët me 
grante të caktuar, ndërsa vlera e aseteve të vet kompanisë po bie, respektivisht po zhvlersohet 
vit pas viti e cila mund të ketë pasojë negative në të ardhmen.  
 
Nëse një kompani nuk mund t’a mbaj dhe ripërtërij vlerën e aseteve ekzistuese e njëjta do të 
kete pasoja shumë të medha në të ardhmen. 
 
Ky raport kërkon senzibilizimin e organeve drejtuese të kompanive dhe institucioneve të tjera që 
merren me to, që të shtojnë përjekjet e tyre për t’i bërë kompnitë më efiqinete dhe me këtë të 
ngrisim nivelin e shërbimit për konsumatorët, i cili konsoiderohet qellimi i vetëm kryesorë. 


