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1. MISIONI DHE VIZIONI I ARRU 
Autoriteti Rregullator i Ujit (ARRU), si autoritet i pavarur rregullator për shërbimet e ujit, ka përgjegjësi të 
sigurojë ofrimin e shërbimeve cilësore, efiçente dhe të sigurta në baza jo-diskriminuese për të gjithë 
konsumatorët në Kosovë. ARRU ka të definuar misionin e saj si në vijim: 

 
Bazuar në kornizën ligjore, ARRU përveç rregullimit të shërbimeve të ujit, ka për obligim të monitorojë që 
ato shërbime të ofrohen sipas standardeve. Në këtë kuptim vizioni i ARRU është definuar si: 

1.1 PËRGJEGJËSITË LIGJORE TË ARRU-SË 

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

Përgjegjësitë  kryesore të ARRU janë përshkruar si në vijim: 

(i) Licencojë ofruesit e shërbimeve dhe të mbikëqyrë zbatimin e kushteve të përcaktuara me licencë të 
shërbimit në mënyrë që të mbrojë interesat e konsumatorëve dhe të sigurojë që tregu të zhvillohet 
në mënyrë të rregullt dhe brenda kuadrit ligjor; 

(ii) Përcaktojë tarifat e ofruesit të shërbimeve të ujit të pijshëm, ujërave të ndotur dhe ujit me shumicë, 
duke siguruar që tarifat të jenë të drejta, të arsyeshme dhe të mundësojnë qëndrueshmërinë 
financiare të ofruesve të shërbimeve; 

(iii) Vendos standardet e shërbimit dhe mbikëqyrë zbatimin e tyre nga ofruesit e shërbimeve të ujit; 

(iv) Monitorojë performancën e KRU, duke i nxitur dhe inkurajuar për ngritur efikasitetin dhe 
qëndrueshmërinë operative dhe financiare; 

(v) Zgjidhë ankesat e konsumatorëve, për të cilat konsumatori pretendon se ofruesi i shërbimit ka 
vepruar në kundërshtim me legjislacionin përkatës në fuqi;  

(vi) Inspektojë përmbushjen e standardeve të shërbimit dhe zbatimin e akteve ligjore të Autoritetit; 

(vii) Hartojë dhe miratojë rregullore dhe vendime rregullatore në pajtim me autorizimet që ka në bazë 
të Ligjit Nr. 05/L-042 dhe Ligjit Nr. 06/l -088 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 05/l-042 për 
Rregullimin e Shërbimeve të Ujit dhe ligjeve tjera të aplikueshme. 

Definimi i misionit: 
“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 ujit të japin shërbime kualitative, të 
qëndrueshme dhe me çmime të përballueshme për konsumatorët në tërë Kosovën, duke pasur 
parasysh mbrojtjen e shëndetit publik dhe ruajtjen e mjedisit’’. 

 

Definimi i vizionit: 

“Shërbime cilësore, të sigurta dhe efiçente të shërbimeve të ujit për të gjithë konsumatorët në 
Kosovë”. 
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2. SITUATA AKTUALE 

ARRU përmes procesit tarifor ka vënë caqe tejet sfiduese për KRU-të që të adresojnë çështjet të cilat janë 
identifikuar së çështje kritike për zhvillimin e sektorit të ujit në përgjithësi. Përkundër caqeve tejet 
sfiduese, disa nga treguesit kryesor të performancës së KRU-ve, e në veçanti humbjet e ujit janë tejet të 
larta – siç është prezantuar në grafikun më poshtë. 

 

3. OBJEKTIVAT E AUTORITETIT RREGULLATOR TË UJIT (ARRU) 

Objektivat që mëtohet të arrihen përmes Kornizës Afat-mesme të Shpenzimeve janë në harmoni me: 

- Strategjinë Kombëtare Zhvillimore (SKZH) 2016-2021 dhe  
- Strategjia Shtetërore e Ujërave në Kosovë (2017 – 2036) 

Strategjia Kombëtare e Kosovës për Zhvillim (SKZH), e miratuar nga Qeveria e Kosovës në janar të vitit 
2016 për periudhën (2016-2021) nën  

Nën Masën 32. Shfrytëzimi racional dhe rritja e kapaciteteve të burimeve ujore është listuar aktiviteti 
vijues: 

- Aktiviteti 1.  Zvogëlimi i humbjeve teknike dhe komerciale të kompanive rajonale të furnizimit me ujë, 
si dhe vendosja e ujëmatësve në të gjitha zonat e shërbimit me ujë. 

Strategjia Shtetërore e Ujërave në Kosovë (2017 – 2036) promovon parimin e  “shfrytëzimit racional të 
burimeve të ujit” dhe “zvogëlimin e humbjeve teknike dhe administrative të ujit” si  në vijim. Në këtë  
Strategji 

Nën Masën  4.3: Forcimi i kapaciteteve institucionale është listuar veprim vijues: 

- Veprimi 4.3.5: Fuqizimi i ARRU për rregullimin e e trajtimit të ujërave të ndotura 

Nën Masën 8.14: Rritja e efiçiencës në shfrytëzimin e ujit janë listuar veprimet vijuese: 

- Veprimi 1.2.2: Zhvillimi i programeve për zbulimin dhe zvogëlimin e rrjedhjeve nga rrjetet e furnizimit 
me ujë 

- Veprimi 1.3.2: Zvogëlimi i shfrytëzimit të paligjshëm të ujit të pijshëm 

Tek të gjitha këto masa dhe aktivitete/ veprime ARRU është e ndërlidhur dhe jep kontributin e saj për sa 
i përket shfrytëzimit racional të burimeve të ujit, ripërtëritja e rrjetit të furnizimit me ujë dhe zvogëlimit 
të humbjeve të ujit (humbjet teknike dhe administrative). 
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4. KORNIZA AFATMESME E SHPENZIMEVE (KASH) 

Autoriteti Rregullator për Shërbimet e Ujit ka të aprovuara 21 pozita dhe të gjitha të plotësuara . 
 

Për vitin 2023-2025 ARRU planifikon rritjen e numrit të stafit me dy (2) pozita të reja, njëra pozitë për  
departamentin e tarifave dhe pozita tjetër është planifikuar të mbështesë Departamentin e Ligjor & 
Licencave dhe Njësinë e Inspektimit. Kërkesa për rritje të numrit të personelit vije si pasojë e rritjes së 
volumit të punës të ARRU-së për, shkak rritjes së zonës së shërbimit të KRU-ve, impiantet për trajtimin e 
ujërave të ndotura në Prizren, Pejë, Gjakovë janë në fazën e testimit dhe lëshimit në operim, ndërsa 
impiantet tjera në Gjilan, Mitrovicë, Prishtinë dhe Ferizaj janë po ashtu në fazën e projektimit. 

Rritja e zonës së shërimit dhe futja në operim e impianteve kërkon resurse njerëzore të ARRU-së për 
përcaktim ta tarifave dhe për inspektim të përmbushjes së standardeve sipas kushteve të licencës. ARRU 
nuk ka Analist Financiar për Përpunimin e Ujërave të Ndotura, e as Analist Operativ për Përpunimin e 
Ujërave të Ndotura. 

Kompetence e Autoritetit Rregullator për Shërbimet e Ujit është edhe rregullimi i sektorit të përpunimit 
të ujërave të ndotura ku rregullatori lëshon licencën dhe cakton tarifat e shërbimit për trajtimin e ujërave 
të ndotura. 
 

Tabela 1.Trendet e financimit 2021-2022 dhe  vlerësimet   2023-2025 

Autoriteti  
Rregullator 
per 
Sherbimet e 
Ujit 

2021 
Shpenzimi 

2022 
buxhetuar 

2023 
Vleresimi 

2024 
Vleresuar 

2025 
Vleresimi 

Total 338,036.77 371,083 406,574.65 416,827.53 416,827.53 

Numri I 
punetoreve 

21 21 23 23 23 

Paga dhe 
Meditje 

235,518.57 242,121.00 265,576.65 265,829.53 265,829.53 

Mallra dhe 
Sherbime 

98,248.63 122,459.00 134,495 144,495 144,495 

Shpenzime 
komunale 

4,269.57 6,503.00 6,503.00 6,503.00 6,503.00 

Subvencione 
dhe 
transfere 

     

Shpenzime 
kapitale 

     

Burimet e 
Financimit 

     

Grantet 
qeveritare 

338,036.77 371,083.00 406,574.65 416,827.53 416,,827.53 

Te hyrat 
vetanake 

     

Financimet 
nga 
huamarrjet 
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Grantet 
donatoret 

     

 

Tabela 2. Propozimet për politika të reja të cilat organizata buxhetore i ka përfshirë në Tabelën 1. 
(Vlerësimet 2023-2025) 

Politika e re prioritare 1. Viti 2023 vlerësuar  Viti 2024 vlerësuar  Viti 2025 vlerësuar 

Përshkrimi : 

 Ngritja e Standardeve të Shërbimit  

 Avancimi i Politikave Tarifore  

 Avancimi i monitorimit  dhe raportimit të performancës së ofruesve të shërbimeve, si dhe 
pjesamarja aktive në mekanizmat nga fusha e vlerësimit krahasues(bechmarkingut),  në nivel 
global dhe rajonal 

 Kampanja- Informimin e konsumatorit për rolin dhe përgjegjësin e  Autoritetit Rregullator për 
Shërbimet e Ujit. 

 Zvoglimi i humbjeve të ujit. 

Ndërlidhja e politikës së re me Deklaratën e Prioriteteve Afatmesme 2023-2025 

Viti 2023 2024 2025 

Total 406,574.55 416,574.53 416,574.53 

Numri i punëtorëve 23 23 23 

Paga dhe mëditje 265,576.65 265,576.53 265.576.53 

Mallra dhe shërbime 134,495 144,495.00 144,495 

Shpenzime komunale 6,503.00 6,503.00 6,503.00 

Subvencione dhe transfere    

Shpenzime kapitale    

Burimet e financimit    

Garantet qeveritare 406,574.65 416,574.53 416,574.53 

Të hyrat vetanake    

Financimet nga huamarrje      

Garantet nga Donatorët*      
 

Tabela 3. Parashikimi  i të Hyrave Jo-tatimore të Organizates Buxhetore –ARRU 
 

Organizata 
Buxhetore: 

Autoriteti Rregullator për Shërbimet e Ujit (ARRU) 

ARRU 
Viti 2021 

Arkëtimi 
Viti 2022 

Vlerësuar 
Viti 2023 

Vlerësuar 
Viti 2024 

Vlerësuar 
2025 

Vlerësuar 

50401 337,253.38 
373,903.87 
 

406,574.65 416,574.53 416,574.53 

 
 
 

 

 

 


