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 Parathënie 

 

Objektivi kryesor i Departamentit të Financave dhe Tarifave Rregullatore (DFTRR) gjatë 

vitit 2010, ishte ngritja e ndikimit të tij për aspektet e proceseve rregullative të 

përcaktimit të tarifave të shërbimeve të ujit dhe mbeturinave të kompanive të 

licencuara,   duke respektuar të gjitha atributet e legjislacionit që e rregullojnë këto dy 

sektore të rëndësishme të shërbimeve publike.    

 

Duke pas parasysh faktin se sektorët e tilla janë të rëndësisë së veçanta dhe ndërlidhen 

me shërbimet e tërë popullatës, stafi i këtij departamenti ka qenë shumë i përkushtuar 

të ndikojë brenda mundësive të veta që këto sektorë të janë efiqiente.  

 

Duke paraqitur këtë raport në cilësinë e kryesuesit të DFTRR-ës duhet theksuar faktin 

se kemi pas një progres në krahasim me vitet tjera paraprake, duke marr parasysh  

aktet legjislative dhe qasjen tonë ndaj shërbimeve të tilla, si dhe pa e neglizhuar edhe 

aspektin shoqëror të përgjithshëm. 

 

Që në fillim të këtij raporti duhet theksuar faktin se ZRRUM dhe në kuadër të tij dhe 

DFTRR ka përfituar një donacion për Mbështetje Institucionale të mëtejme të financuar 

nga Komisioni Evropian, i cili ka filluar së implementuar me 1 qershor 2010 nga i cili 

besojmë se do të përfitojmë  dhe do të avancojmë në përvojën tonë të mëtejme. 

 

 

Misioni i DFTRR-ës____________________________________________________ 

1. Zbatimin e ligjshmërisë i cili në vete ngërthen; 

a) vetë qëndrueshmërinë  financiarisht të ofruesve të shërbimeve te të dy 

sektorëve,  

b) mbrojtjen e konsumatorëve, dhe 

c) zbatimin e kritereve ekonomike në rastet e proceseve rregullatore, duke 

marr parasysh edhe rrethanat ekzistuese shoqërore   
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1. Hyrje 

 

Ky raport përshkruan aktivitete, angazhimet  dhe punët e kryera nga  

Departamentit për Financa dhe Tarifa Rregulatore (DFTRR) në ZRRUM-it, gjatë vitit 

2010. 

DFTRR, në kuadër të vetin ka të punësuar tre veta të cilët mbulojnë gjithë 

spektrin e detyrave dhe obligimeve që i ka kjo njësi organizative. Për nga profili i 

përgatitjes arsimore ka; dy Ekonomistë të Diplomuar dhe njëkohësisht Kontabilistë të 

Certifikuar nga SHKACK dhe një Hidroixhinjer i cili njëkohësisht është edhe vijues i 

studimeve në Programin Master për Hidroinxhinjeri pran UP-s. 

Kryesues i DFTRR-ës ka rolin e kryesuesit të departamentit i cili koordinon punët 

e kësaj njësie organizative, ndërsa dy kolegët tjerë mbulojnë fushëveprimin e 

specialiteteve të punëve tyre të cilat i përkasin edukimit të tyre arsimore, por, të cilët 

njëkohësisht kryejnë edhe punë të tjera të cilat i marrin nga kryesuesi i departamentit 

ose menaxhmenti tjetër i lartë i  ZRRUM-it.  

Detyrë primare e DFTRR-ës është përcaktimi i tarifave për kompanitë që ofrojnë 

shërbimet e ujit, si ato të; ujësjellësit  dhe kanalizimeve dhe për ndërmarrjen 

hidroekonomike “Ibër-Lepenc” sh. a. Prishtinë e cila ofron ujë me shumicë, si dhe për 

Kompanitë Regjionale të Grumbullimit të Mbeturinave dhe Kompaninë për 

Menaxhimin e Deponive të licencuara në Kosovë. 

 

Parimet e angazhimit të DFTRR-ës është përqendrua në organizimin e punës dhe 

përmbush misionin dhe objektivat strategjike nga aspekti i politikave dhe 

metodologjive të përcaktimit të tarifave të cilat në vete ngërthejnë; (i) mbledhjen e të 

dhënave, (ii) analizën, (iii) vlerësimin, (iv) nxjerr kokludime, (v) në raste të caktuar 

përdor gjykimin e vet profesional etj. 

Për të përmbush misionin dhe objektivat e caktuara strategjike kemi gjithnjë 

parasysh; 

• balancimin e tarifave, 

• objektivitetin e vlerësimi të dhënave, 

• mbrojtja e interesave të konsumatorëve, 

• konsultimin me palët e interesit, 

• transparencën e plotë nga aspekti i fushëveprimit tonë, 

• mos-diskriminimin e maksimal të mundshëm, 

• bashkëpunimi me të gjitha palët e interesit është e domosdoshme etj. 

 

Ky raport përmban tri pjesë të cilat do të përshkruhen më detaisht duke dhënë 
sqarimet e nevojshme: 
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 Përgjegjësitë e DFTRR`s,    

 Aktivitete e ndërmarra për realizim të detyrave të punës, dhe 

 Punët e kryera  

 

2. Përgjegjësia e DFTRR`s 

Përgjegjësia e DFTRR`s është shumë komplekse e cila kërkon staf të 

mjaftueshëm, experiencë të duhur në fushë veprimin e angazhuar dhe më gjerë, mirë 

të kualifikuar i cili në rastin tonë mund të thuhet se nuk ka qenë i mjaftueshëm gjatë 

gjithë vitit 2010. Edhe përkundër asaj që u theksua i njëjti ka qenë dhe është shumë i 

përkushtuar për zbatim të ligjit, politikave dhe të proceseve të cilat duhet të zhvillohen, 

të cilat janë kompensuar me një organizim të mirë, përgatitje të duhur, ekzekutim dhe 

monitorim të gjitha fazave dhe etapave nëpër të cilën duhej kaluar për ti përmbush 

detyrat e punës. 

 Këtë e ka mundësuar në radhë të parë komunikimi i rregullt i brendshëm dhe i 

ndërsjellë me të gjitha palët e interesit, duke pas si cak një monitorim të duhur, 

vlerësim të mirë të dhënave të mbledhura, duke krahasuar të njëjtat me objektivat 

kohore të caktuara. 

 Nuk është e tepërt të thuhet se stafin e këtij  departamenti duhet ta 

karakterizojnë njohurit shumë dimensionale e specifike, të cilat janë mase të 

domosdoshme, për përmbylljen me sukses të proceseve të përcaktuara nëpër të cilat 

ka kaluar dhe po kalon ZRRUM.  

Roli kryesor i Departament të Financave dhe Tarifave Rregullatore, ka qenë;  

(i) Përcaktimi i tarifave rregullatore për shërbimet e ujit dhe mbeturinave 

për të gjitha kategoritë e konsumatorëve, i cili kalon nëpër faza të 

caktuara kohore, si; 

a. procesit para aplikativë,  

b. aplikativë, dhe  

c. pas aplikativë.  

 

Përmbushja e obligimeve të tilla kërkon përkushtim dhe njohje profesionale të 

punëve të cilat ndërlidhen me;  

(i) mbajtjen e kontakteve me të gjitha kompanitë për udhëheqjen e 

proceseve,  

(ii) kujdeset për aspektet rregullative dhe ofrimin instruksioneve tjera të 

nevojshme për para-aplikative të procesit rregullatorë,  

(iii) pranimin e aplikacionit dhe dokumentacionit tjetër të ndërlidhur me 

proces,  

(iv) konfirmimin e pranimit të aplikacioneve,  
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(v) analizën e gjithë dokumenteve të pranuara dhe të tjera dhe vlerësimin 

e tyre sipas kritereve të përcaktuara nga ana administrative formale 

dhe jo-fomale,  

(vi) kontaktimi dhe komunikimi i kompanive në grup dhe veç e veç,  

(vii) pranimin e komenteve nga kompanitë,  

(viii) vlerësimi përfundimtarë të dhënave të raportuara nga kompanitë,  

(ix) pritjen e komenteve përfundimtare,  

(x) përgatitjen dhe dërgesa e UTSh`ve me afat të caktuar për apelim nëse 

eventualisht kanë kundërshti me qëndrimin përfundimtarë të 

rregullatorit etj. 

 

Pas përfundimit të aktiviteteve dhe punëve të lartë cekura, përgjegjësi primare e 

DFTRR`s mbetët procesi i monitorimit e cila është etabluar si praktikë e rregullt;  

(i) për vlerësim të efekteve të dala nga tarifat e përcaktuara,  

(ii) analiza periodike dhe vjetore për vlerësim të treguesve operativë dhe 

ekonomiko financiare nga prizmi i objektivave të caktuara me procesin 

rregullatorë, 

(iii) inspektimet e realizimeve të projekteve investive, 

(iv) përpilimin e informatave dhe raporteve të caktuar kohore,   

(v) ndërmarrjen e veprimeve për ndërhyrje eventuale për të ngritë 

efektshmërinë e rrjedhjes financiar nga shërbimet e ofruara etj.  

 

Procesi i përcaktimit të tarifave është shumë dimenzional dhe mjaft kompleks e i 

ndërlikuar i cili kërkon analiza të thukëta,  gjykim të drejt dhe vizion kohorë, nga ai afat 

shkurt gjerë të ai afat gjatë, të cilit duhet në çdo kohë të përshtaten edhe me rrethanat 

ekzistuese dhe me të arriturat e reja ekonomiko- financiare dhe teknike, për çka 

kërkohet të: 

• organizimin dhe mbledhjen e të dhëna financiare dhe tekniko 

operative nga disa burime (DP, kompani), nga aspekti i realizimit të 

planeve biznisore të aprovuara nga BM`ët dhe ZRRUM`i, 

• pjesëmarrje në këshillime, punëtori dhe seminare me tematikë të 

tarifave dhe investimeve në sektorin e ujit dhe mbeturinave,  

• rishikoj dhe rivlerësoj të gjitha të dhënat e dërguara nga ofruesit e 

shërbimeve dhe ato të aprovuara nga ZRRUM`i, 

• ruaj integritetin e të dhënave dhe interpretojë drejtë të njëjtat, 
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• përshtatë dhe zhvilloj metoda të avancuara ekonomike për realizim të 

proceseve të tarifore dhe monitorim të përmbushjes së tyre, 

• mbledh, sistemojë dhe përpunojë dokumentacionin e arritur, 

përpilojë materiale dhe punime të ndryshme të shkruara për çdo gjë 

që i adresohet departamentit, 

• veprojë gjithnjë në harmoni me aktet primare dhe sekondare 

rregullative të këtij sektori, në raste të caktuara të vlerësojë sipas 

gjykimit të vet dhe marr vendime të bazuara për të gjitha çështjet që i 

përkasin  

• bëj publike vendimet dhe materialet e punuara ne forma të 

ndryshme, për të dëshmua transparencën e vet si organ publik dhe i 

pa anshëm etj. 

 

3. Detyrat dhe përgjegjësitë specifike 

Në kryerjen e punëve dhe detyrave të veta ky departament mbështetet në; 

• zbatimin e akteve legjislative në fuqi, 

• mbështet hartimin e legjislacionit sekondar të ZRRUM-it, 

• përpilon politikat dhe zhvillon metodologjitë dhe modele për llogaritjen e 

tarifave të shërbimit, 

• zhvillon praktikat e mira dhe procedurat për aplikim  dhe shqyrtim të 

aplikacioneve për tarifa shërbimi, 

• udhëheqë procesin e përcaktimit të tarifave në frymën e dispozitave ligjore, 

duke konsultuar edhe përvojat e të tjerëve, 

• shqyrton dhe evoluon të dhënat financiare nga raportet e kompanive dhe i 

interpreton të njëjtat, 

• merr pjesë në ekipin auditorë të ZRRUM-it për të dhëna vjetore të 

përformancës dhe individualisht edhe për mbledhjen e të dhënave vetanake 

për punët tona etj. 

 

4. Synimet operative         

Synimet operative të këtij departamenti janë edhe pjesë të synimeve të cilat i ka 

përcaktuar edhe vetë rregullatori në Planin e vet strategjik 2009-2011 dhe njëkohësisht 
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bazohen në të arriturat e gjertanishme dhe objektivat e caktuara për të ardhmen, nga 

të cilat po përmendim vetëm ato të ndërlidhura me këtë njësi organizative; 

• merr pjesë sipas kërkesës së menaxhmentit në përmbushjen e synimit 1., 

• ngritjen e profilit të ZRRUM-it si autoritet i pavarur si synim i 2., 

• monitorimin e implementimin e proceseve rregullatore nga aspekti i tarifave si 

synim i 3., 

• vlerësimin e pasqyrave financiare për licencim si synimi i 4., 

• avancimi i politikave dhe metodologjive tarifore për efiqiencë me të mirë si 

synim i 5., 

• mbrojtjen e konsumatorëve nga aspekti i qëndrueshmërisë financiare si synim i 

6., 

• bashkëpunimi me rregullatorët tjerë si synim i 7.      

 

5. Angazhimet e kryerje së punëve vjetore         

Për kryerjet e punëve të përshkruara gjatë vitit 2010 për të cilin DFTRR-ja ka 

qenë e angazhuar duhet nisur nga; (i) punët dhe detyrat e punës të cilat i ka si punë të 

rregullta për tu kryer, (ii) ato të cilat janë ndihmëse të cila e ndihmoj  vet procesin, (iii) 

punë mbështetëse për zyrën, (iv) ato për palët e treta të cilat jemi munduar ti 

mbështesim dhe tu përgjigjemi interesimit të tyre nga sfera e fushë veprimit të tyre. 

  

5.1. Punët dhe detyrat e rregullta të punës            

Gjatë vitit 2010 DFTRR ka kaluar nëpër  sfida dhe vështirësi të reja të cilat gjatë 

gjysmës së parë të vitit ka qenë me staf ma të vogël për shkak të largimit të një kolegu 

tonë të punës i cili ka kaluar një tjetër vend pune dhe me një angazhim të një kolegu të 

rij të cilit i është dashur kohë me u adaptuar në rrethanat tona. Nga to po përmendim; 

• sistemimin e dokumentacionit të vjetër për përmbylljen e tij, 

• organizimin e punëve të përshkruar në të njëjtat në një Plan vjetor  pune të vitit 

2010, 

• zbërthimin i Planit të përgjithshëm të punës në plane operative nga aspekti 

kohore dhe i volumit të tyre, 

• angazhimin për plotësimin e stafit me një specialist të riji si zëvendësim i 

kolegut tonë të larguar i cili ka zgjatë në kohë etj. 

  

5.1.1. Përcaktimi i tarifave për shërbimet e mbeturinave 

Mbi bazën e rregullimit të shërbimit të mbeturinave, në punën tonë vjetor për 

këtë shërbim, ky departament ka vazhduar caktimin e tarifave vjetor për këtë sektor të 

cilat aplikohen gjatë periudhës së ardhshme një (1) vjeçare për kompanitë të  cilat 
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merren me; (i) grumbullimin e mbeturinave të ngurta të bashkësive familjare, (ii) 

bizneseve dhe industrisë, (iii) dhe ato të institucioneve.  

Afati i vlefshmërisë së tarifave të këtij shërbimi ndërlidhen me periudhën 

kohore: 1 qershor 2010 – 31 maj 2011 të cilave u kanë paraprirë përgatitje paraprake 

të cilat ndërlidhen me fillimin e muajt shkurt të vitit të kaluar.  

Për ti hyrë këtij procesi duhej bërë; 

• përgatitjet para-procesor të udhëheqjes, realizimit dhe rrumbullakimit 

administrativë dhe institucional, të cilat përmblidhen si;  

o faza ekzekutive, 

o faza përmbyllëse, dhe 

o faza monitoruese 

Për mos me hy në shtjellimet e detajuara duhet theksuar se si proces i parë ishte; 

(i)  kriteri themelore aplikimit të akteve rregullative që duhet aplikuar për rregullim të 

këtij sektori, (ii) përcaktimin e qasjes dhe metodologjisë, (iii) përpilimin e formave dhe 

udhëzimeve për të mbledhë, vlerësuar dhe konkluduar për të dhënat e marra. 

 

Parimet e përcaktimit të tarifave një (1) vjeçare janë mbështet s`paku në pesë (5) 

kategori dhe praktika të njohura ekonomike të cilat i kemi pas si pik nisje, nga të cilat 

po përmendim: 

• mbulimin e plotë të kostove operative të ofruesit të shërbimeve, edhe pse të 

njëjtat nga aspekti ekonomik në fillim mund të ishin të diskutueshme, 

• marrjen në konsideratë të mbulimit të një shume të caktuar të kostove të 

investimeve kapitale me tarifë, 

• njohjen si kosto të një shume të caktuar të llogarive të arkëtueshme të pa 

mbledhshmi të cilat supozohet se nuk mund të inkasohen në rrethanat aktuale 

të shoqërisë sonë,  

• gjykimin e autoritetit tonë për balancim të tarifave për të mundësuar një 

grupimeve ma të mëdha të konsumatorëve për ti paguar faturat për shërbimet 

që i marrin,   

•  tarifat janë përcaktuar në bazë të kostove të çdo regjioni veç e veç dhe kanë 

velejt si të tilla për të gjithë regjionin – pa bërë diskriminim të konsumatorëve 

të shërbyer etj. 

Disa informata shtesë nga metodologjia e përcaktimit të tarifave të këtij shërbimi 

të cilat kanë qenë të aplikuara  ma parë dhe të cilat janë implementuar edhe gjatë 

procesit të fundit, mund të jetë me interes për palët që se kanë të qartë gjithë 

aktivitetin rreth kësaj pune; 

• tarifat për shërbimet e bashkësive familjare kanë qenë dhe janë unike në 

regjion, 
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• tarifat komerciale-industriale kanë qenë dhe janë të diferencuara varësisht se 

për cilat grupime të konsumatorëve të njëjtat ofrohen dhe në raste të caktuar 

se ku janë të lokalizuara të njejtat, dhe  

• tarifat institucionale të cilat po ashtu janë të diferencuara sipas praktikës së 

tarifave të grupimit të konsumatorëve komercial –industrial. 

Modelet e tilla të përcaktimit të tarifave janë të thjeshta dhe në të ardhmen pas 

një qasje të re që duhet ti referohemi dhe diskutimeve të gjëra, për këtë shërbim 

duhet marr parasysh edhe kategori të reja ekonomike për ti futë si kosto të reja që do 

ti ngarkoj tarifat; duke i numëruar kalimthi edhe kategoritë e elementeve të si ato; 

• vështirë kompozues ose kompozues (shpërbërës së lehtë dhe të vështirë), 

• ngarkesa shtesë  për mbrojtën  e mjedisit të njohura si taksa ekologjike, 

• përmirësim të infrastrukturës manipuluese për asgjësim të materieve me 

ndotje të rënd, 

• përshtatjen e kategorizimeve të mbeturinave dhe zbatimin e DB-s së tyre të 

cilat duhet të jenë në harmoni Direktivat e Bashkimit Evropianë  etj.   

 

Tarifat e procesit rregullatorë për këtë sektor të mbeturinave gjatë vitit 2010-

2011 janë përmbyll gjatë muajt qershor 2010 dhe ndonjë sqarim ka mbet edhe gjatë 

fillimit të muajt gusht dhe të njëjtat janë të zbatueshme  gjer me 31 maj 2011. 

 

Do të ishte e pa përshtatshme pasqyrimi i tyre në këtë raport, pasi që bëhet fjalë 

për tetë (8) kompani regjionale për administrim me mbeturina për shkak specifikave të 

tyre të veçanta. 

Duhet theksuar se tarifat e përcaktuar edhe për vitin e fundit rregullatorë 

reflektojnë një shkallë të caktuar të nder-subvencionimet e tarifave që bëhen ne mes 

të grupimeve dhe kategorive të ndryshme të konsumatorëve, kjo për arsye të 

rrethanave ekzistuese, me tendencë që kjo vit pas viti të përafrohet gjer te eliminimi i 

plotë i tillë. 

Ne mendojmë se tarifat përcaktuar për periudhën e raportuar kanë qenë dhe 

janë optimale dhe të drejta, duke marr parasysh pozitën e vështirë financiare të tyre që 

ekziston, shkalla e ulët e inkasimit dhe gjendjen shoqërore në vend. Sikurse që 

ekzistojnë edhe arsyet tjera për një mjedis të pastër sikurse që e dëshirojmë që të 

gjithë.  

Prandaj, sugjeroj çdo këndë që ka interes për të njëjtat, ti qaset ueb faqes sanë; 

www.wwro-ks.org, tarifat e sektorit të mbeturinave dhe për sqarime të mëtejme  do 

të kërkojë të na kontaktoni nëpërmes adresës postare dhe mjeteve tjera të 

komunikimit të dhënë në kopertine e parë të këtij raporti.  
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5.1.2. Përcaktimi i tarifave për shërbimet e ujit 

Në pajtim me mandatin ligjore të përcaktuar me rastin e themelimit të ZRRUM-it 

dhe amanadamentimit të Rregullës ZRRUM R-02/U&K, mbi përcaktimin e tarifave  të 

shërbimit të ujit, politikave tarifore, dhe dokumentacionit tjetër lehtësues si modeleve 

softuerike dhe formateve të caktuar të akteve të tjera rregullative të cilat kishin filluar 

të punohen në kuartalin e katërt (IV) të vitit 2007 dhe ishin përmbyllur gjatë vitit 2008, 

DFTRR/ZRRUM ka përcaktuar tarifat e shërbimit të ujit për vitet 2009 -2011. 

Për shtatë (7) kompanitë regjionale të licencuara që ofron shërbimin e 

ujësjellësit dhe kanalizimit janë përcaktuar tarifat tre vjeçare për herë të parë  dhe një 

tarifë (1) vjeçare për furnizim me ujë me shumicë të një regjionin të plotë të caktuar 

dhe pjesërisht edhe për të dytin e cila ka mbet e pa ndryshuar edhe ajo qe tri vite. 

Duhet theksuar se tarifa e ujit të furnizuar me shumicë nga NH “Ibër-Lepenc”sh. 

a. Prishtinë gjatë vitit 2009 ka mbet e tillë edhe gjatë vitit 2010 dhe tani për vitin 2011, 

duke marr parasysh kërkesën e vet ndërmarrjes  të argumentuar me vështirësitë që e 

njëjta ka me inkasimin e faturave nga  KRU “Mitrovica”sh. A. Mitrovicë, me arsyetimin 

e tyre se kanë dashur ta ndihmuar të njëjtën në një formë apo tjetrën dhe duke prit që 

ti hyhet procesit të ardhshëm rregullatorë kur priten të përcaktohen tarifat tre vjeçare 

2012-2014. Duke u nisur nga karakteri i pronësisë së tyre një kërkesë e tillë është 

kuptuar si e arsyeshme edhe për ZRRUM-in. 

 

5.1.3. Përcaktimi i tarifave për vitin 2010 

Gjatë vitit 2009 sikurse edhe gjatë vitit 2010 sikurse ishte proklamuar edhe ma 

parë, kemi bërë monitorimin  e ngushtë te efekteve që kanë dalë nga tarifat e 

përcaktuar tre vjeçare të viteve rregullator 2009 – 2011 për shërbimin e ujësjellësit dhe 

kanalizimit. 

Monitorimi i rregullt i procesit tariforë gjatë vitit 2010 ka ngëthyar kritere të 

ndryshme për të vlerësuar shkallen e përmbushjeve të  caqeve (objektivave) të 

përcaktuar me procesin rregullatorë për vitin 2009 dhe ato periodike për vitin 2010  

për çdo kompani ka veç e veç. 

Në këtë raport pune do të gjejnë vend të caktuar edhe të dhënat e Raportit 

Vjetor të KRU`ve për vitin e përmbyllur 2009 dhe për dy raporte periodike të vitit 2010 

të cilat janë përmbyll për të cilin vit presim ta përmbyllin edhe raportin vjetor 2010 

gjatë muajve në vijim të këtij viti. 

Sikurse edhe gjatë vitit 2009 edhe gjatë nëntë (9) mujorit të parë të vitit 2010 

kemi konstatuar në vazhdimësi se kompanitë kanë qenë larg nga përmbushja e caqeve 

të përcaktuar me procesin rregullatorë për vitin 2009 dhe gjatë nëntë (9) mujorit të 

parë të vitit 2010.  

Analizat tona janë bërë në mbledhjen e të dhënave operative, financuare dhe 

ato të investimeve kapitale për financim nga burimet vetanake të kompanive dhe ato 

të pritshme për realizim nga donatorët e jashtëm. 

Caqet e përcaktuara  gjatë vitit 2009 ishin larg nga përmbushja e tyre, sikurse që 

ishin të tillë edhe ato për nëntë  (9) muajt e parë të vitit 2010 të cilat janë analizuar dhe 
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vlerësuar  me dy raporte periodike nga DFTRR pas konsultave të bëra me  

përfaqësuesit e KRU-ve.  

Karakteristik e përmbledhëse për të dy vitet e shikuara ishin se Planet Biznisore 

të propozuara për procesin rregullativë nga KRU-t për vitet 2009-2011 kanë qenë jo 

reale dhe më shumë të supozuara. 

Në vijmë në formë të përmbledhura po japim të dhënat kryesore të përgatitura 

nga  ky departament për vitin e përmbyllur 2009 dhe ato të nëntë (9) muajve të parë të 

vitit 2010 për të cilat po ofrojmë edhe të dhëna numerike tabelore për sektorin të 

pasqyruara për të lehtësuar krahasimet e të dhënave sasiore, financiare dhe ato të 

investimeve kapitale.  

 

5.1.4. Të dhënat sasiore dhe numerike të konsumatorëve 

Të dhënat operative sasiore; (i)  te shumica e kompanive sasia e ujit të planifikuar nuk 

është përmbush, por te disa nga to po, por edhe ato i kanë devalvuar treguesit tjerë, 

(ii) pasi që humbjet e ujit nuk janë zvogëlua, (iii) faturimi nuk është ishte në përputhje 

me objektivat e caktuara, (iv) ndërsa ka pas shtim të numrit të konsumatorëve të 

faturuar çdo kund, përveç te KRU “Bifurkacioni”sh. A. Ferizaj pas shkëputjes së njësisë 

së Kaçanikut. Këta tregues përafërsisht janë të njëjta edhe për nëntë (9) mujorin e parë 

të vitit 2010, me përjashtim të Hidrodrinit e cila ka arrit tregues pozitiv për sasinë e ujit 

të furnizuar dhe atë të ujëra të zeza të mbledhura pozitive për këtë grupim.  

Si sektor është realizuar sasia e prodhimit të ujit të planifikuar, ngritje të sasisë së ujit 

të humbura  mos përmbushje të caqeve të faturimit për ujë dhe ujëra të zeza dhe 

ngritje të numrit të konsumatorëve të shërbyer, 
 

Tabela Nr. 1  Të dhënat sektoriale për ujin e prodhuar, ujin e humbur, ujin e faturuar dhe të 

ujërave të zeza të faturuara, numrin e konsumatorëve për 9 mujorin e vitit 

2010. 

 

Të dhënat 

N
jë

si
a

 

Historike  
2009 

Aprovuar
a 2010 

Realizuar a 
2010 

% 
Vlerësimi 
përfundimtar 

Uji i prodhuar 99,817,376  102,868,007  102,912,935  +0.04 Pozitiv 

Uji i humbur 58,251,959  50,624,654  61,517,034  +22 Negativ 

Uji i faturuar  41,565,416  52,243,352  41,395,901  -21 Negativ 

Ujërat e zeza të faturuara 

m
3
 

30,249,826  38,938,651  30,219,777  -22 Negativ 

Numri i konsumatorëve Nr 227,531 214,584 233,755 +9 Pozitiv 

 

 

5.1.5. Të dhënat për shpenzimeve operative 

Shpenzimet operative sektoriale të lejuar nga konsultimet e përbashkëta me 

kompanitë për vitin 2009 kanë dalë të jenë; (i) fondi i pagave nën shumën e 

përgjithshme të lejuar, (ii) shpenzimet tjera operative janë nën shumën e lejuar, (iii) 

edhe shuma e shpenzimeve të përgjithshme operative është nën shumën e lejuar,(iv) 
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ndërsa ngritje të shumës së shpenzimeve të energjisë elektrike nga ajo e lejuar (v) 

ndërsa kemi shtim të numrit të konsumatorëve të faturuar.  

Nga aspekti sektorial kompanitë te tri grupime të shpenzimeve kanë shpenzuar ma pak 

se sa u ishte lejuar edhe pse nga disa aspekte kjo mund të interpretohet në forma dhe 

mënyra të ndryshme dhe që të gjitha përveç Radoniqit kanë tejkaluar shumen e 

shpenzimeve të lejuar për shpenzime të energjisë elektrike, 

 
Tabela Nr. 2.  Të dhënat sektoriale të shpenzimeve operative 

UJË KANALIZIM 
Të dhënat  e 
shpenzimeve 

 financiare 

N
jë

si
a

  

Historike  
2009 

Aprovuar 
2010 

Realizuar  
2010 

% 

Vlerës.  
Përfun. 

2010 
Histor.  
2009 

Aprovuar 
2010 

 
Realizu. 
2010 

% 

Vlerësimi  
Përfundi

mtar, 
2010 

Stafi (personeli) € 

5,192,260 5,406,600 5,352,352 

 

 
 

-1 

 

 

Pozitiv 366,605 699,150 536,114 

-

23
% 

Pozitiv 

Energjia 

elektrike 
€ 

2,405,629 1,870,500 2,694,725 

 
 

 
+44 

 

 

Negativ 52,571 93,225 54,533 

-
42

% 
Pozitiv 

Shpenzimet 

tjera operative 
€ 

3,370,787 3,631,800 2,297,215 

 
 
 

-37 

 

 

Pozitiv 73,040 436,800 129,671 

-
70
% 

Pozitiv 

Σ e shpenzimeve 

operative 
€ 

10,968,676 10,908,900 10,344,292 

 

 
 

-5 

 

 

Pozitiv 492,215 1,229,175 720,318 

-

41
% 

Pozitiv 

 

 

 

Tabela. Nr. 3.  Të dhënat e mbulueshmërisë së shpenzimeve të përgjithshme operative të 

ndodhura gjatë 9-mujorit të parë të vitit 2010. 

Në këtë tabelë ka hy edhe  shuma e investimeve vetanake të realizuara 

 

NR KRU 
Arkëtimi 

 
€ 

Shpenzimet 
Operative  

€ 

Mbetja 
Financiare 
        € 

Investimet 
Kapitale 
vetanake  
               € 

Shkalla e 
mbulueshmërisë 
financiare  
 

 A B C D E F=B/(C+E) 

1 Prishtina 5,252,576 4,523,870 728,706 330,348 1.08 

2 Mitrovica 794,223 1,367,497 -573,274 28,284 0.57 

3 Hidrodrini 1,081,828 1,165,077 -83,249 132,295 0.83 

4 Radoniqi 1,301,320 1,432,280 -130,960 14,808 0.90 

5 Prizreni 1,323,532 1,429,870 -106,338 203,004 0.81 

6 Bifurkacioni 464,990 446,449 18,541 23,982 0.99 

7 Hidromorava 643,413 699,567 -56,154 22,500 0.89 

  

Të dhënat 

sektoriale 
10,861,882 11,064,610 -202,728 755,221 0.92 
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5.1.6. Të dhënat për shumat e faturimit dhe inkasimit 

Faturimi dhe inkasomi në vlerë monetare nuk ishte përmbush te as një kompani gjatë 

vitit 2009, përveç te KRU “Hidroregjioni-Jugor” sh. a. në Prizren e cila ka inkasuar ma 

tepër se sa kishte planifikuar gjatë periudhës së shikuar. 

Ndërsa për të dhënat e njëjta për nëntë (9) mujorin e parë të vitit 2010 që të gjitha 

kompanitë kanë pas tregues negativë për arsye të mos përmbushjes së objektivave të 

përcaktuar, sikurse që ka pas edhe sektori për këtë grupim të dhënave të cilat po i 

prezantojmë në dy pasqyra në vijim.   
Tabela Nr. 4.1.  Vlerësimi përfundimtar i faturimit dhe inkasimit në vlerë monetare 
 

Faturimi dhe inkasimi 
për dy shërbimet 

 

Emri i  
Kompanisë  

 

 

Të dhënat 
financiare 

N
jë

si
a 

Aprovuara 
2010 

Realizuara 
2010 

% 
Vlerësimi 
përfundimtar 

Faturimi € 10,008,150 8,062,608 -19 Negativ 
Prishtina 

Inkasimi € 7,638,914 5,252,576 -31 Negativ 

Faturimi € 1,908,075 1,509,422 -21 Negativ 
Mitrovica 

Inkasimi € 1,449,281 794,223 -45 Negativ 

Faturimi € 1,998,525 1,890,109 -5 Negativ 
Hidrodrini 

Inkasimi € 1,513,662 1,081,828 -29 Negativ 

Faturimi € 2,768,625 1,984,124 -28 Negativ 
Radoniqi 

Inkasimi € 2,075,299 1,301,320 -37 Negativ 

Faturimi € 2,368,125 2,050,062 -13 Negativ Hidroregjioni  
Jugor Inkasimi € 1,758,859 1,323,532 -25 Negativ 

Faturimi € 1,284,525 796,159 -38 Negativ 
Bifurkacioni 

Inkasimi € 913,614 464,990 -49 Negativ 

Faturimi € 1,721,325 1,052,225 -39 Negativ 
Hidromorava 

Inkasimi € 1,399,757 643,413 -54 Negativ 

 

 
Tabela Nr .4.2 Të dhënat sektoriale për faturim dhe inkasim në vlerë monetare 
 

Faturimi dhe inkasimi për dy 
shërbimet 

 

Të dhënat 
financiare 

N
jë

si
a 

Aprovuara 
2010 

Realizuara 
2010 

% Vlerësimi përfundimtar 

Faturimi € 22,057,350 17,344,709 -21 Negativ 

Inkasimi € 16,749,385 10,861,882 -35 Negativ 
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5.1.7. Të dhënat për investimet kapitale vetanake dhe nga donatorët  

Për sa i përket shumave të investimeve kapitale të aprovuar për realizim gjatë vitit 

2009 nga mjetet financiare vetanake të lejuar për vitin 2009 prej 4,397,531 €, janë 

realizuar vetëm 991,099 €.  

Ndërsa ato të planifikuara për financim nga donatorët potencial ishin paraparë të 

arrinin shumen prej rreth 35 milion € e janë realizuar vetëm 2,231,542 €.  

Ndërsa për grupimin e këtyre të dhënave të financuar nga mjetet financiare vetanake 

për nëntë (9) mujorin e parë të vitit 2010 kompanive u është lejuar shuma e 

investimeve prej 7.2 milion € dhe për periudhën e shikuar të njëjtat janë realizuar mbi 

754,746 €, që është vetëm rreth 10.00% të shumes së planifikuar.  

 
Tabela Nr. 5  Shuma e investimeve vetanake të planifikuara nga KRU-të dhe të aprovuara prej 

ZRRUM  për vitin 2010, si dhe të realizuara nga KRU-të gjatë 9 mujorit të parë të vitit 2010 €                                                                         

INVESTIMET VETANKAE 

Nr 
Emri i 
Kompanisë 

Investimet e 
planifikuara 

për 
2010 

Investimet  
e lejuara 

për 
2010 

Investimet  
e realizuara 

gjatë 
9 mujorit të 

2010 

% 9-mujore  
e 
investimev
e të 
realiuara 

 

Vlerësimi 
përfundimt
ar 9 mujor  

1 Prishtina 3,027,500 2,926,934 330,348 11.29% Negativ 

2 Mitrovica 642,200 444,461 28,284 6.36% Negativ 

3 Hidrodrini 1,242,200 687,137 132,295 19.25% Negativ 

4 Radoniqi 811,325 1,142,693 14,350 1.26% Negativ 

5 Hidroregjioni Jugor 692,800 712,997 203,004 28.47% Negativ 

6 Bifurkacioni 985,000 933,177 23,982 2.57% Negativ 

7 Hidromorava 375,950 395,865 22,500 5.68% Negativ 

  Totali 7,776,975 7,243,264 754,764 10.42% Negativ 

 

Tabela Nr. 6  Shuma e investimeve nga donacionet të planifikuara nga KRU-të dhe të aprovuara 

prej ZRRUM për vitin 2010, si dhe të realizuara nga KRU-t gjatë 6 mujorit të parë të vitit 2010 

(€) 

INVESTIMET NGA DONACIONET 

Nr 
Emri i 
Kompanisë 

Investimet e 
planifikuara 

për 2010 

Investimet 
e lejuara 

për  
 2010 

Investimet e 
realizuara 

gjatë  
9 mujorit të 

2010 

% 9-mujore e 
investimeve të 
realizuara.  

Vlerësimi 
përfundimtar 
9-mujor 

1 Prishtina 27,773,340 27,773,340 194,616 0.70% Negativ 

2 Mitrovica 515,300 515,300 570,825 110.78% Pozitiv 

3 Hidrodrini 280,000 280,000 1,026,225 366.51% Pozitiv 

4 Radoniqi 2,550,000 2,550,000 139,327 5.46% Negativ 

5 
Hidroregjioni  
Jugor 11,773,006 11,773,006 769,472 6.54% 

Negativ 

6 Bifurkacioni 425,000 425,000 147,519 300.96% Pozitiv 

7 Hidromorava 100,000 100,000 87,000 87.00% Pozitiv 

  Totali 43,416,646 43,416,646 4,066,562 9.37% Negativ 
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6. Pasqyra e tarifave të përcaktuara tre vjeçare 2009-2011 

Për ta rrumbullakuar gjithë atë që theksuam ma lartë në vijmë po i pasqyrojmë edhe të 

dhënat për tarifat të kompletuar nga procesi rregullatorë 2009 – 2011 për të krijuar një 

përshtypje të plotë të tyre dhe dëshmuar se tarifat volumetrike kanë pas ngritje të 

shkallëzuar dhe të ekuilibruar gjatë tri viteve për tu përballuar ma lehtë nga 

konsumatorët dhe për të qenë mjaft stimuluese për kompanitë.  

 
Tabela 2:  Tarifat e aprovuara për Shërbimet e Ujësjellësit dhe Kanalizimit: 2009-2011 

 

Tarifa për Kons. 
Shtëpiak 

Tarifa për Kons. Jo-
shtëpiak Kompania 

Regjionale 
Kategoria e 

tarifave 
Njësia 

2009 2010 2011 2009 2010 2011 

Fikse EUR/muaj 1.00 1.00 1.00 3.00 3.00 3.00 

Volumetrike - Uji EUR/m3 0.30 0.32 0.34 0.72 0.76 0.81 

Volum.-Kanalizim EUR/m3 0.03 0.04 0.04 0.07 0.09 0.10 

KUR  

‘PRISHTINA’ 

Prishtinë 

Volum.-Mesatare EUR/m3 0.33 0.36 0.38 0.79 0.85 0.91 

Fikse EUR/muaj 1.00 1.00 1.00 3.00 3.00 3.00 

Volumetrike - Uji EUR/m3 0.22 0.24 0.27 0.46 0.51 0.57 

Volum.-Kanalizim EUR/m3 0.04 0.04 0.04 0.05 0.08 0.08 

KUR 

‘HIDROREGJIONI 

JUGOR’  

Prizren 
Volum.-Mesatare EUR/m3 0.26 0.28 0.31 0.54 0.59 0.65 

Fikse EUR/muaj 1.00 1.00 1.00 3.00 3.00 3.00 

Volumetrike - Uji EUR/m3 0.17 0.18 0.19 0.41 0.42 0.43 

Volum.-Kanalizim EUR/m3 0.05 0.05 0.05 0.07 0.08 0.09 

KUR  

‘HIDRODRINI’  

Pejë 

Volum.-Mesatare EUR/m3 0.22 0.23 0.24 0.48 0.50 0.52 

Fikse EUR/muaj 1.00 1.00 1.00 3.00 3.00 3.00 

Volumetrike - Uji EUR/m3 0.27 0.28 0.29 0.57 0.62 0.64 

EUR/m3 0.05 0.05 0.05 0.11 0.11 0.11 

KUR  

‘RADONIQI’ 

Gjakovë 

Volum.-Mesatare EUR/m3 0.32 0.33 0.34 0.68 0.73 0.75 

Fikse EUR/muaj 1.00 1.00 1.00 3.00 3.00 3.00 

Volumetrike - Uji EUR/m3 0.25 0.27 0.28 0.60 0.62 0.64 

Volum.-Kanalizim EUR/m3 0.09 0.10 0.11 0.14 0.15 0.18 

KUR 

‘MITROVICA’ 

Mitrovicë 

Volum.-Mesatare EUR/m3 0.34 0.37 0.39 0.74 0.77 0.82 

Fikse EUR/muaj 1.00 1.00 1.00 3.00 3.00 3.00 

Volumetrike - Uji EUR/m3 0.28 0.29 0.30 0.60 0.62 0.64 

Volum.-Kanalizim EUR/m3 0.07 0.07 0.07 0.10 0.11 0.12 

KUR 

‘HIDROMORAVA’ 

Gjilan 

Volum.-Mesatare EUR/m3 0.35 0.36 0.37 0.70 0.73 0.76 

Fikse EUR/muaj 1.00 1.00 1.00 3.00 3.00 3.00 

Volumetrike - Uji EUR/m3 0.28 0.29 0.29 0.70 0.72 0.73 

Volum.-Kanalizim EUR/m3 0.05 0.05 0.06 0.13 0.13 0.15 

KUR 

‘BIFURKACIONI’ 

Ferizaj 

Volum.-Mesatare EUR/m3 0.33 0.34 0.35 0.83 0.85 0.88 
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Konkluzionet e nxjerra nga ky raport pune për periudhën e shikuar 

Duke pas parasysh përvojën e kaluar gjatë vitit 2010 por edhe ato të më parme mund 

të konkludohet se nga aspekti i qëndrueshmërisë financiare të gjitha kompanive u janë 

krijuar mundësit (te të dy shërbimet e këtij sektorit) të arrijnë nivel të mirë të 

funksionalitetit të tyre dhe efiqiences  relativisht të mirë e cila mbështet në këto 

parakushte të krijuar nga aspekti rregullatorë; 

• është marrë parasysh qëndrueshme financiarisht nga aspekti i mbulimit të 

kostove operative dhe një shume të caktuar për investime kapitale, 

• kjo mbështet me faktin se tarifat kanë qenë të përcaktuar mbi kriteret dhe 

metodologjitë e politikat e mira ekonomike për kohen nëpër të cilën po kalojmë 

edhe pse jo të njëjta për të dy sektorët, 

• shkalla e mos-realizuar e inkasimit sipas proceseve rregullatore të përcaktuara 

ka ndikuar që objektivat mos të përmbushen me të cilat janë njoftuar palët e 

interesit, 

• tarifat kanë qenë të projektuara mirë dhe të balancuara nga aspekti i 

qëndrueshmërisë ekonomike, të cilat kanë qenë stimuluese për një punë të 

mirë dhe efiqiente, po të ishte arrit objektivat e përcaktuara,  

• lartësia e tarifave është në nivelin e mesatareve të regjionit dhe në krahasim 

me to dhe në disa raste edhe ma të ulëta se te të njëjtat etj. 

DFTRR planifikon që raportin përmbyllës mbi vlerësimin e përmbushjes së objektivave 

të përcaktuar për vitin kalendarik 2010 për KRU-t ta publikojë gjatë muajt prill/maj 

2011, pasi të mblidhen të dhënat që merr dhe i përpunon Departamenti i 

përformancës dhe vetë kompanitë ti përmbyllin të njëjtat.  

  

(ii) Roli i gjertanishëm i DFTRR-s në Projektin Mbështetje për 
Forcimin Institucional të    ZRRUM-it, EU-WATREG, 
implementuar nga IPA  

Nga 1 qershori i vitit 2010 ka filluar së implementuari Projektit të Mbështetjes së 

Mëtejshme Institucionale për forcim të Zyrës Rregullatore për Ujësjellës dhe 

Mbeturina  të emërtuar si ZRRUM/EU-WATREG, nga konsulentët e IPA-s në cilësinë 

kontraktuesit të KE/ZNKE në Prishtinë, si fazë e dytë të projektit të parë të realizuar 

gjatë vitit 2007/2008.  

Në periudha të caktuara kohore gjatë vitit të kaluar kalendarik ky departament 

ka qenë dhe vazhdon të jetë në dispozicion të plotë të projektit për ti realizuar termat 

e referencës të parapara në te.  

Angazhim i jonë vazhdon të jetë në avancimin e punëve të kryera gjatë projektit 

të parë të tillë i cili ka mundësuar përcaktimin  e rregullores së re për tarifa, politikave 

dhe metodologjive të reja të punëve për rrumbullakimin e procesit aktual tariforë tre 

vjeçar i cili skadon në fund të këtij viti kalendarik.  
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Për këtë qellim janë mbajt takime të shumat si me  ekspert, po ashtu edhe me 

përfaqësues të kompanive dhe periudhën e kaluar 7 mujore ma tepër të cilën mund ta 

karakterizojmë si faza të periudhës përgatitore dhe informuese. Takimit e tilla janë 

përmbledhur si takime individual, grupore interne dhe të karakterit të përzier në formë 

punëtorish të jashtme. 

 DFTRR/ZRRUM këtë periudhë të kaluar kohore të mbajtur nga ekipi i 

konsulentëve të jashtëm e ka vlerësuar si të karakterit përgatitor e cila ka reflektuar në 

nxjerrjen e përvojave të kaluara të një viti e gjysmë paraprakë (2009-2011) për ti 

reflektuar të njëjtat në formë më të avancuar në procesin e ardhshëm rregullatorë, 

duke mënjanuar ndonjë lëshim eventual, apo implementuar risit e reja eventuale për 

procesin e ardhshëm rregullatorë 2012-2014.   

 

6.1. Nga punët vijuese mund të përmendim 

Angazhimi i jonë i gjertanishëm me konsulentët e IPA-së ka qenë i drejtuar dhe 

drejtohet në drejtim të avancimit dhe heqjeve të disa dilemave të cilat kanë dalë para 

DFTRR-ës qe nga fillimi i aplikimit të tarifave rregullatore tre vjeçare 2009 -2011, nga të 

cilat po përmendim; 

• kanë filluar dhe janë proces të rishikimit të politikave tarifore për shërbimet  e 

ujit, 

• rishikimin e ri-modelimin të modelit softuerik i Planit të Biznesit për KRU`të 

2011 -2014 i cili ka avancuar por nuk është përmbyllur tërësisht ende, edhe pse 

stafi i jone dhe kompanitë kanë marr mbështetje nga projekti i IPA-së, 

• rishikimin e ri-modelimin eventual i modelit softuerik për aplikim dhe përcaktim 

të tarifave të shërbimit për trevjeçarin e  dytë 2012-2014, 

• vlerësimin e punës sonë gjatë periudhës së aktivitetit tonë 2009/2010 për të 

cilin presim opinion e konsulentëve nga të cilat numërojmë; 

• qasjen dhe opinionin e tyre ndaj të dhënave operative, financuare, dhe të 

investimeve kapitale të pa realizuar gjatë dy vjetorit të parë në frymën e 

vazhdimit të aplikimit të tarifave vit pas viti (2009, 2010 dhe 2011), 

• q`far pikënisje do të kemi për procesin e ardhshëm tariforë nga prizmi i procesit 

paraprak rregullatorë duke marr parasysh të dhënat e operative, financiare dhe 

ata të investimeve kapitale etj.  

• komentimin dhe interpretimin e Pasqyrave Financiare të vitit 2009 dhe 2010 të 

KRU`ve nga aspekti i rregullatori – opinioni i tyre, 

• avancim në aplikimin e KRR nëpër KRU duke marrë parasysh kostot qendrat e  

shërbimeve, 

• vlerësim i raporteve tona periodike dhe vjetore nga përvoja e tyre, 

• ri modelim të Modelit Softuerik për tarifat tre vjeçare të ujit me shumicë të pa 

përpunuar etj.    
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6.2. takimi jashtë agjendave të rregullta të punës 

Në vazhdën e shkëmbimit të përvojave përfaqësuesit e rregullatorëve të tjerë në 

regjion kemi realizuar edhe takime me ERRU të Shqipërisë në dy raste,  kemi 

prezantuar në KE në Bruksel të arriturat e sektorit në mese të dy periudhave të caktuar 

kohore s`bashku me kolegun e DP `ës, takime të tjera të organizuar në vend nga 

institucionet dhe organizmat tjerë të cilët funksionojnë në vend  për çështjet e sektorit 

etj. 

 

 

 

Në vijmë do të njiheni me Shtojcën Nr. 1., e cila pasqyron angazhimin dhe punën 

e këtij departamenti në formë grafike:    
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Shtojca Nr. 1:  Angazhimi dhe punët e përfunduar nga safi i DFT`s gjatë vitit kalendarik 2010  

PLANI ANGAZHIMIT DHE REALIZIMIT TË AKTIVITETEVE TË PENUËS GJATË VITIT 2010 

Aktivitetet Kryesore 
Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor 

2.1 Punët përmbyllëse të vitit 2007 

2.1.1 Selektimi, sistemimi dhe fajllimi i dosjeve të vitit 2009                       

2.1.2 

Nxjerrja e Vendimit për vazhdimin e aplikimit të tarifave të 

KRU`ve sikurse janë aprovuar me Planin Rregullatorë për 

vitin 2010             

2.1.3 Është përgatitë dhe punuar Plani i Punës për vitin 2010             

2.1.4 Hapja e dosjeve dhe fajlleve për punët e vitit 2010                         

2.1.5 

Është vazhduar tarifa e ekzistuese e ujit të furnizuar me 

shumicë nga “Ibër-lepenci" për Mitrovicë dhe Prishtinë                 

2.1.6 

Janë punuar Raportet vjetor të KRU-ve për vitin 2009  dhe 

dy sosh periodike për vitin 2010                         

2.1.7 Vlerësimi i stafit të DFTRR`ës për vitin 2009                        

2.1.8 

Angazhim në grupin e Strategjisë për Menaxhim të 

Mbeturinave të thirrur nga MMPH-ja gjerë nga mesi i vitit                         

2.1.9 

Angazhim rreth fillimit të aplikimit të data bazës së aseteve 

të KRU`ve në DFTRR për ti evidentuar edhe ndërrimet                         

2.1.10 

Angazhimi i stafit të DFTRR-ës në procesin e auditimit të 

dhënave neper KRM he KRU për vitin 2009             

 3.2 Punët përgatitore rreth procesit tariforë 2010 – 2011 për shërbimin e grumbullimit dhe menaxhimit të deponive   

3.2.1 

Adaptimin e modeleve softuerike për procesin tariforë të 

KRM-ve dhe ujit  me shumicë                         

3.2.2 Pjesëmarrje në ekipin realizues të auditimit                         

3.2.3 

Angazhim për të marr deklarimin e KRU`ve për investime 

kapitale gjatë vitit 2009 dhe përpilim të pasqyrave për to                         

3.2.4 

Angazhim për të marr deklarimin e KRU`ve për investime 

kapitale gjatë vitit  2010 për 2 raporte dhe përpilim të 

pasqyrave për to                         
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3.2.5 

Angazhim për rekrutim të stafit në katër raste; dy për DP 

dhe dy për DFTRR-ën              

3.2.6 

Angazhim në takimet e thirrur në palët e interesit të cilat 

kanë tematika të sektorit; përformancës, investimeve, dhe 

vizioneve për të njëjtat etj             

3.2.7 

Marrja e miratimit nga kompanitë për metodologjit e 

tarifave                            

3.2.8 

Kontribut për Raportin Vjetor të Punës të prezantuar nga 

ZRRUM nga DFTRR në Kuvendin e Republikës së Kosovës.             

3.2.9 

Takime pune me Donatoret e jashtëm potencial për 

sektorët që është angazhuar ZRRUM, për informatat 

rregullatore, si ato të; Task Forces, MMPH, OSBE e zyrave 

tjera ndërlidhjes të vendeve të caktuara etj..             

3.2.10 

Fillimi i procesit rregullatorë për përcaktim të tarifave të 

vitit 2010/2011 të sektorit të mbeturinave.              

3.2.11 

Angazhim për çështje të ndryshme të ndërlidhura me 

sektorin e ujit dhe kompanitë e licencuara nga ZRRUM.             

3.2.12 

Angazhim i kohë pas kohshëm në komisionet e përcaktuara 

nga Prokurimi për hapje apo vlerësim të tenderëve të 

shpallura nga ZRRUM gjatë vitit 2010.             

3.2.13 

 

Fillimi i angazhimit tim në projektin e financuar nga KE e 

monitoruar nga ZNKE në Prishtinë, me implemntues nga 

ekspertet e IPA-ës.              

3.2.14 

Fillimi i aktiviteteve rreth disa ankesave të konsumatorëve 

për dy Rregullore të ZRRUM-it KKK, SMSH-ve, UTSH-ve etj.             

3.2.15 

Përgatitjet e Raporteve javore për punët e kryera dhe punët 

tjera të pritshme për tu krye gjatë javës pasuese për 

prezantim para menaxhmentit të zyrës.             

3.2  Analiza, përpunimi dhe vlerësimi i të dhënave të raportuara 

3.2.1 Përcaktimi i tarifës për ujë me shumicë në KUR “Mitrovica”                         

3.2.2 

Kemi filluar në përgatitjen dhe punimin e Raportit të parë 

periodik (6 dhe 9 mujor) për vlerësim të përmbushjes së 

caqeve të përcaktuar me procesin tariforë 2010.               

3.2.3 

Angazhim rreth interesit të shprehur nga IFC për çështjet e 

partneritetit PP në KMDK si projekt pilot kohë pas kohe.             
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3.2.4 

Janë përgatit shënime dhe të dhëna të ndryshme të 

kërkuara nga konsulentët e IPA-së për fazën e II-të të 

projektit për ngritje institucionale 2010-2012 të cilat u janë 

dorëzuar në formën ma të mirë të mundshme.             

3.2.5 

Vizitë pune për informim reciprok në mes të ZRRUM dhe 

ERRU në Vlorë dhe Tiranë (Samiu + Vehbiu)                         

3.2.6 

Ri adaptimi i Modelit Softuerik  për furnizim me ujë me 

shumicë të pa trajtuar nga Ibër-Lepenci             

3.2.7 

Angazhim rreth harmonizimit të Planeve të Biznesit të KRU-

ve dhe ato të përcaktuara me procesin rregullator 2009-11             

3.2.8 

Vlerësimi i qëndrueshmërisë financiare të KRM-ve për tu 

vazhduar licenca e shërbimit për vitin 2011             

3.2.9 

Angazhim rreth zgjidhjes së çështjes së taksës së kyçjes, 

paushallit , faturimit në banesat kolektive të Prishtina etj              

3.2.10 

Sqarime për disa përmbajtje të Raporteve periodike të vitit 

2010 sipas kërkesave të kompanive dhe të tjerëve.             

3.2.11 Pranimi i komenteve nga KRM`ëve për konf. dhe vlerësim             

3.2.12 Komunikimi i ndërsjellë me sektorin e ujit për këtë fazë                         

3.2.13 Komunikimi i  ndërsjellë me sektorin e mbet. për këtë fazë             

3.3 Faza përmbyllëse e përcaktimit të procesit tariforë për shërbime e ujësjellësve dhe kanalizimeve  për  vitin – 2011 

3.3.1 

Diskut. në ZRRUM dhe me palët tjera të interesit për 

marrjen e vendime, për tarifat e ujit për vitin 2011.                         

3.3.2 

Vlerësimi i plotë i ndikimeve të brendshme dhe të jashtme 

për tarifat e KRU`ve për vitin 2011.                         

3.3.3 

Dërgesa e Shkresës përcjellëse, Vendimit dhe plotësimit të 

UTSH-ës për KRU për vitin 2011.                         

3.4 Punëtorit (Workshopet) 

3.4.1 

Punëtoria me ftesë të Task Forcës së ujit e angazhuar 

nga Qeveria e RK-ës                         

3.4.2 

Takim grupeve punuese të MMPH për strategjinë e 

administrimit të mbeturinave 2010                         

3.4.4 

Punëtori interne dhe eksterna të organizuara nga IPA 

2010 lidhur me aspektet e projektit të KE-s 2010/12             
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3.4.5 

Identifikimi i disa mangësive të MS të KRU`të nga 

procesi rregullatorë 2009-2011, për çdo raportim                     

3.4.6 Demonstrim të funksionimit të softuerëve të KRM`ve                         

3.5 Pjesmarrja  ne Konferenca dhe Vizita studimore 

3.5.1 

Raportim në KE në Bruksel për të arriturat e sektorit të 

ujit dhe mbeturinave në mes të dy periudhave                          

3.5.2 Shkëmbim përvojash me ERRU-n në Vlorë                         

3.6 Takime me Kompanitë 

3.6.1 

 

Takime të rregullta me përfaqësuesit e KUR`ve                          

3.6.2 Takime të rregullta me përfaqësuesit e KRM`ve                          

3.6.3 

Takim me Kryetarët e Këshillave të Konsumatorëve e 

kompas kobshme me përfaqësuesit e tyre             

3.6.4 Takimet me përfaqësuesit e KKK të Prishtinës             

3.6.5 Takime me palët tjera të interesit sipas nevojes             

3.7 Inspektimet 

3.7.1 

Inspektimi  ad-hok për realizim të investimeve në 

disa KRU                         

3.7.2 

Inspektimi  i deponive të menaxhuara nga KMDK dhe 

takime me përfaqësuesit e KRM-ëve             

3.7.3 

Përpilimi i Procesverbaleve dhe Raporteve të 

ndryshme për to etj.                          

 

 

 

Punuar me, 21 shkurt 2011 


