
An EU funded project managed by the European Commission Liaison Office to Kosovo

PROJEKT I ZNKE 2010/235-011

MBËSHTETJE E MËTEJSHME PËR FORCIMIN INSTITUCIONAL 

TË ZRRUM EU-WATREG

Punëtoria Nr 2 – Komponetet kryesore të projektit

3. KALENDARI RREGULLATOR 

Nga Peter Lilley

Specialist i kontabilitetit 

18 Nëntor 2010



An EU funded project managed by 

the European Commission Liaison 

Office to Kosovo

2

Përmbledhja

1. Termat e referencës së projektit 

2. Funksionet e Kalendarit Rregullator 

3. Kalendari aktual – 2010 / 2011

4. Çështjet dhe vështërsitë për 2012 / 2014

5. Kalendari i propozuar 2011 / 2012

6. Konkludimet



An EU funded project managed by 

the European Commission Liaison 

Office to Kosovo

3

1. Termat e Referencës së Projektit 

• Kalendari është pjesë e zhvillimit detal të 

procedurave të cilat e përbëjnë Rezultatin 2

• Gjithashtu ndihmon në lehtësimin e:

− Rezultatit 1 – “Implementimit të metodologjisë për 
përcaktimin e tarifave”, dhe 

− Rezultatit 5 – “ZRRUM dhe kompanitë rajonale të 

ujit janë në gjendje të bëjnë rishikimin tarifor 2009-

2011 dhe ta përgatisin rishikimin tarifor për 2012-
1014”.
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2. Funksionet e Kalendarit Rregullator

• Siguron që të gjitha palët kanë të qartë se 

çka dhe kur kërkohet nga ato

• Siguron se ka kohë të mjaftueshme për të

gjitha aktivitetet e nevojshme, përfshirë Ibër –
Lepenc-in dhe sektorin e mbeturinave 

(ZRRUM rregullon punën e 16 ofruesve të 

shërbimeve)

• Përcakton afatin kohor të aktiviteteve 
mbështetëse të projektit
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3. Kalendari aktual  – 2010 / 2011

Koha Aktiviteti Komenti

1 Janar 
2010

Rregullimi (përshtatja) i tarifave në pajtim me 
programin tarifor dhe kriterin e inflacionit

Inflacioni nuk 
është reflektuar

31 Maj 
2010

Dorëzimi i të dhënave aktuale të vitit 2009 për 
krahasim kundrejt projeksioneve të paraqitura në 

shqyrtimin tarifor

E kryer

1 Janar 
2011

Përshtatja e tarifave për 2011 në pajtueshmëri me 
programin tarifor dhe kriteret e inflacionit

Pritet

31 Maj 
2011

Dorëzimi i të dhënave aktuale të 2010 për krahasim 
kundrejt projeksioneve të paraqitura në shqyrtimin 

tarifor

Pritet

30 
Qershor 

2011

Dorëzimi i propozimeve për tarifa, planeve të 
biznesit dhe të dhënave mbështetëse të bazuara 

në Procedurat Përfundimtare të Përcaktimit të 
Tarifave

Shih më poshtë
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4. Çështjet dhe vështërsitë për 2012 / 2014

• Tarifat e Ibër-Lepenc-it duhet të përcaktohen më herët në 

procesin për sektorin e ujit për shkak se ato ndikojnë në KRU 

Mitrovica dhe KRU Prishtina

• Tarifat e sektorit të mbeturinave të përcaktohen gjatë 
prillit/majit, në mënyrë që të mos ndikojnë në punën kryesore 

për sektorin e ujit 

• Procedurat përfundimtare për përcaktim të tarifave

− Konsultimet gjatë Prillit 2011, dhe nxjerrën në fund të  

Prillit 2011

• Planet e biznesit 

− Normalisht përfundohen çdo Tetor/Nëntor

− Por për dorëzimin e tarifave duhet të përditësohen 

Qershorin e ardhshëm, e kjo për të reflektuar rezultatet 
aktuale të 2010 dhe planet përfundimtare për investime.
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5. Kalendari i propozuar 2011 / 2012

Afati 
kohor

Aktiviteti Përgjegjësia

1 Janar 
2011

Rregullimi (përshtatja) i tarifave në pajtim me programin
tarifor dhe kriterin e inflacionit

ZRRUM

Prill 2011 Konsultimet për, dhe nxjerrja e, Procedurave 
Përfundimtare për Përcaktimin e Tarifave

ZRRUM/KRU-të

31 Maj 
2011

Dorëzimi i të dhënave aktuale të 2010 për krahasim 
kundrejt projeksioneve të paraqitura në shqyrtimin tarifor

KRU-të

30 Qershor 
2011

Dorëzimi i propozimeve për tarifa, planeve të biznesit dhe 
të dhënave mbështetëse të bazuara në Procedurat
Përfundimtare të Përcaktimit të Tarifave

KRU-të

31 Tetor 
2011

Nxjerrja e draft tarifave të përcaktuara, për komentim nga 
KRU-të deri me 15 Nëntor

ZRRUM/KRU-të

30 Nëntor 
2011

Nxjerrja e raporteve përfundimtare për tarifat dhe 
urdhëresat tarifore

ZRRUM

1 Janar 
2012

Aprovimi i tarifave KRU-të
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6. Konkludimet

• Program i ngjeshur!

• E rëndësishme ti përmbahemi programit!

• Posaqërisht dorëzimit të propozimeve për 
tarifa deri me 30/06/2010


