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Vizioni 

“Shërbime cilësore, të sigurta dhe efiçente të shërbimeve të ujit 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 ujit të japin shërbime kualitative, të 

qëndrueshme dhe me çmime të përballueshme për konsumatorët 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 Shërbimet e Ujit  

BD   – Bordi i Drejtorëv të KRU-ve 

IKSHPK  – Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik të Kosovës  

IAWD  – Shoqata Ndërkombatare e Ujit të Danubitt  

IBNET – Rrjeti Ndërkombëtar i Bechmarkingut 

NJPMNP – Njësia për Politika dhe Monitorim të Ndërmarrjeve Publike  

Nj-I  – Njësia për inspektim 

KNMU – Këshilli Ndërministror për Ujërat 

ME   – Ministria e Ekonomisë  

MIE  – Ministria e Integrimeve Evropiane  

MEF  – Ministria e Ekonomisë dhe Financave 

MMPHI – Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës  

MTIN – Ministria e Tregtisë, Industrisë dhe Ndërmarrësisë 

KRU  – Kompanitë Rajonale të Ujësjellësit   

KK  – Komisioni Funksional Parlamentar i Kuvendit të Kosovës  

KZA  – Komisioni për Zgjidhjen e Ankesave 

UPF  – Uji i Pa Faturuar  

PMA – Plani i menaxhimit të aseteve 

PB  – Plani i Biznesit 

D-ÇL&L – Departamenti për çështje ligjore dhe licenca 

D-P  – Departamenti për performancë 

D-AF – Departamenti për administratë dhe financa 

D-T  – Departamenti për tarifa 
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DANUBIS – Programi i Bechmarkingut të Vendeve të Regjionit të Danubit  

ERRU – Enti Rregullator i Ujit të Shqipërisë  

QK   – Qeveria e Kosovës  

GNI  – Grupi Ndërinstitucional i themeluar nga KNMU 

GIS  – Sistemi informativ gjeografik 

SCO  – Zyra Zvicerane për Zhvillim  

SHUKOS  – Shoqata e Ujësjellësve dhe Kanalizimeve të Kosovës  

SKZH – Strategjia kombëtare për zhvillim  

ZD   – Zëvendës Drejtori i ARRU  

ZMP – Zyrtar për Marëdhënie me Publikun 

WAREG – Shoqata Evropiane e Rregullatorëve të Ujit 
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1. HYRJE            

Plani i performancës i paraqitur në këtë dokument është udhërrëfyes për aktivitetet e Autoritetit 

Rregullator për Shërbime të Ujit në Kosovë (ARRU) për vitin 2022. Në këtë plan janë përcaktuar 

objektivat dhe aktivitetet specifike të ARRU të cilat janë në përputhje me synimet strategjike të 

parapara me Planin Strategjik. Ky është viti i dytë i zbatimit të Planit Strategjik 2021 -2023 të ARRU, 

synimet strategjike të të cilit janë dhënë në vijim: 

Synimi Strategjik 1: Institucionalizimi i bashkëpunimit mes akterëve lokal dhe ndërkombëtar në 

sektorin e ujit; 

Synimi Strategjik 2: Avancimi dhe zbatimi i kornizës ligjore; 

Synimi Strategjik 3: Avancimi dhe zbatimi efektiv i planit tarifor; 

Synimi Strategjik 4: Monitorimi i performancës së ofruesve të shërbimeve të ujit;  

Synimi Strategjik 5: Monitorimi i përmbushjes së standardeve të shërbimeve është përmirësuar; 

Synimi Strategjik 6: Sigurimi i qëndrueshmërisë operative dhe financiare të ARRU. 

Me qëllim të përmbushjes së këtyre synimeve strategjike, ARRU i ka përcaktuar dhe i ka elaboruar 

objektivat dhe aktivitetet të cilat për vitin 2022 janë specifikuar në këtë plan të performancës, i cili 

njëkohësisht paraqet bazën për planifikimin e punës së personelit të ARRU, përcaktimin e detyrave dhe 

afatet kohore për përmbushjen e këtyre detyrave gjatë vitit 2022. 

Kostoja e parashikuar e realizimit të planit në vitin 2022 do të realizohet nga buxheti i ARRU-së.  

Për realizimin e këtij Plani jemi mbështetur plotësisht në kapacitetet njerëzore & profesionale dhe 

kompetencën e të punësuarve në ARRU. 
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2. ROLI DHE PËRGJEGJËSITË E ARRU 

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.  

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

Përgjegjësitë  kryesore të ARRU janë dhënë 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 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 të 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. 
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3.  DEPARTAMENTET E ARRU 

Me qëllim të operimit më efikas, ARRU ka aprovuar strukturën organizative të ndarë në katër (4) 

Departamente dhe Njësinë për Inspektim. Tri Departamente dhe Njësia për Inspektim realizojnë 

aktivitete funksionale të ARRU-së, ndërsa Departmenti i administratës dhe financave është i angazhuar 

në mbarëvajtjen e çështjeve të brendshme administrative.  

Numri i përgjithshëm i personelit është 21 të punësuar, përfshirë Drejtorin dhe Zëvendës Drejtorin e 

ARRU. Të gjithë të punësuarit kanë profile adekuate profesionale, ngritje të larta akademike dhe janë 

shumë kompetent & profesional për punët dhe shërbimet që i kryejnë. 

Departamentet, Njësia për Inspektim i përgjigjen në mënyrë direkte Drejtorit dhe Zv. Drejtorit të 

ARRU, si persona përgjegjës për të marrë vendimet kyçe të ARRU. 

Drejtori dhe Zv. Drejtori i ARRU kanë përgjegjësi ligjore për administrimin dhe menaxhimin e 
Autoritetit, menaxhimin e financave si dhe marrjen e vendimeve në kuadër të mandatit dhe 
funksioneve rregullatore të Autoritetit.  

Departamenti për çështje ligjore dhe licencim i siguron Autoritetit mbështetjen ligjore. Ky 
departament gjatë përgatitjes së akteve ligjore dhe nën-ligjore bazohet në ligjet e aplikueshme të 
Repubikës së Kosovës.  Në kuadër të kompetencave të këtij departamenti është edhe menaxhimi i 
procesit të licencimit të ofruesve të shërbimeve të ujit përfshirë edhe vlerësimin në baza të rregullta 
kohore të përmbushjes së kushteve të licencimit dhe propozimin e masave për përmirësim si dhe  
zgjedhjen  ankesave 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 KRU-të, gjithnji në funksion të përmirësimit të vazhdueshëm të cilësisë së shërbimeve të 
ofruara dhe avancimit të sektorit si tërësi. Përmes procesit të përcaktimit të tarifave, departamenti 
është gjithmonë transparent me të gjitha palët e interesit, siguron gjetjen e balancës midis mbrojtjes 
së interesit të konsumatorëve dhe mirëmbajtjes/rritjes së qëndrueshmërisë financiare & operative të 
ofruesve të licencuar të shërbimeve. Ky departament harton, në baza të rregullta kohore, raporte, 
analiza dhe vlerësime të përmbushjes së caqeve tarifore, si dhe rekomandon propozime për 
përmirësim të procesit tarifor – aty ku vlerësohet e nevojshme.    

Departamenti për raportim të performancës i siguron Autoritetit mbështetjen në aktivitetin e 

raportimit të përmbushjes së caqeve tarifore. Ky departament 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 harton 

raportet e rregullta gjashtë-mujore dhe vjetore të performancës, përmes së cilave vlerësohet gjendja 

dhe performanca e KRU-ve. Raportet tjera vjetore me fokus analizimin e kategorive të shpenzimeve 

operative dhe investimeve kapitale janë pasqyra se si po performon dhe zhvillohet sektori i ujit.   

Departamenti i administratës dhe financave i siguron Autoritetit mbështetje administrative dhe 

logjistike. Ky departament mbështet udhëheqjen e Autoritetit për funksionim, duke menaxhuar me 
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burimet njerëzore, buxhetin dhe financat e Autoritetit, aktivitetet tjera ndihmëse, si dhe koordinimin 

e furnizimit dhe mirëmbajtjes së pasurisë së Autoritetit. Departamenti i administratës dhe financave 

është përgjegjës që në baza të rregullta vjetore të hartojë raportet financiare për Thesarin dhe për 

Kuvendin e Kosovës. Po ashtu është përgjegjës që t’i sigurojë Autoritetit në vjeljen e taksave nga KRU.  

Njësia për Inspektim i siguron Autoritetit mbështetjen në aktivitetin e inspektimit për përmbushjen e 
standardeve të shërbimit, inspektimin sipas nevojës, auditimin e të dhënave të raportuara nga ofruesit 
e shërbimeve, përpunimin e të dhënave në tregues & interpretimin e tyre dhe hartimin e raporteve 
nga aktiviteti i inspektimit.  
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4. STRUKTURA ORGANIZATIVE (ORGANIGRAMI) 

Struktura organizative e ARRU-së është prezantuar në skemën si në vijim.  
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5. SYNIMET STRATEGJIKE, OBJEKTIVAT DHE AKTIVITETET 

Plani i performancës i hartuar nga ARRU është i organizuar sipas Synimeve Strategjike dhe Objektivave 

që janë planifikuar të arrihen në kuadër të synimeve strategjike gjatë vitit 2022. Objektivat e vendosura 

më tej janë zbërthyer në aktivitete, të cilat së bashku me treguesit e matjes dhe planin dinamik të 

implementimit janë prezantuar në tabelën në Kapitullin 6 të Planit të Performancës. Në tekstin në vijim 

është bërë një përmbledhje narrative e synimeve strategjike dhe objektivave përkatëse, të cilat ARRU 

ka planifikuar t’i zhvillojë dhe arrijë gjatë vitit 2022 konform Planit Strategjik 2021-2023. 

Synimi Strategjik 1: Institucionalizimi i bashkëpunimit mes akterëve lokal dhe ndërkombëtar në sektorin e 

ujit 

Autoriteti Rregullator për Shërbime të Ujit në kuadër të mandatit të vet do të promovojë dhe të 

institucionalizojë frymën e bashkëpunimit të shëndetshëm të gjithë akterëve në sektorin e ujit 

(partnerët lokal dhe ndërkombëtar) që janë aktiv në Kosovë. Fryma e bashkëpunimit ndër-institucional 

do të reflektohet edhe në avancimin e më tejmë të sektorit të ujit në përgjithësi. Për arritjen e këtij 

synimi strategjik, janë definuar objektivat vijuese, të cilët pastaj janë zbërthyer dhe detajizuar në 

aktivitete specifike që janë prezantuar në tabelën në formë matrice në kapitullin 6. 

Objektiva 1: Bashkëpunimi ndër-institucional lidhur me integrimin dhe zgjerimin e zonës së shërbimit të KRU-

ve    

Disa nga komunat në Regjionin e Ferizajit (Hani i Elezit dhe Shtërpca) dhe në Regjionin e Gjilanit 

(Kllokoti, Novëbërda, Parteshi, Ranillugu) ende nuk janë të integruara në strukturën regjionale të KRU 

Bifurkacioni dhe KRU Hidromorava. Arsyeja kryesore është gjendja jo e mirë teknike e sistemeve të 

furnizimit me ujë në këto komuna, përfshirë edhe sistemet rurale nëpër këto komuna.  

Përmes këtij objektivi mëtohet që të vendoset nji komunikim konstruktiv midis palëve dhe të arrihet 

zgjidhje që sistemet ekzistuese nëpër këto komuna të merren nën menaxhim nga KRU-të dhe mos të 

përkeqësohet më tej gjendja e këtyre sistemeve në mungesë të operimit dhe mirëmbajtjes adekuate.    

Objektiva 2: Bashkëpunimi ndër-institucional me qëllim të arritjes së qëndrueshmërisë në sektorin e ujit 

Sektori i ujit, përkundër arritjeve nga pas-lufta e këtej, ende është në gjendje jo të kënaqshme në disa 

fusha. Nji prej arsyeve për performancë jo të mirë të KRU-ve është mungesa e komunikimit midis 

institucioneve dhe definimi jo i qartë i rolit dhe përgjegjësive të këtyre institucioneve. Të gjitha 

institucionet duhet të bashkëpunojnë në mënyrë koncensuale që të marrin vendime me të cilat sektori 

do të mund të avanconte. 
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Objektiva 3: Bashkëpunimi me partnerët ndërkombëtar  

ARRU në kuadër të rolit dhe përgjegjësisë së vet, ka si prioritet edhe bashkëpunimin me autoritet 

rregullatore të ujit në shtetet fqinje (Ballkan) për shkëmbim përvojash apo edhe për nënshkrim të 

marrëveshjeve për bashkëpunim regjional.  

Veç kësaj, ARRU është anëtar e Rregullatorëve të Ujit në Evropë (WAREG) dhe pjesë e Programit të 

Bechmarking-ut të vendeve të regjionit të Danubit (DANUBIS). Për ARRU është me rëndësi pjesëmarrja 

aktive në forume, konferenca dhe për raportim të dhënave për sektorin e ujit në këto dy mekanizma. 

Bashkëpunimi me donatorët që janë aktiv në Kosovë, të cilët kanë dhënë kontribut në sektorin e ujit 

dhe ujërave të ndotur, është prioritet tjetër i ARRU, që ka për qëllim avancimin e sektorit dhe orientimin 

e drejtë të investimeve në sektor.  

Synimi Strategjik 2: Avancimi dhe zbatimi i kornizës ligjore 

Autoriteti Rregullator për Shërbime të Ujit është përgjegjës për hartimin dhe miratimin e rregulloreve, 

standardeve dhe vendimeve rregullatore në pajtim me autorizimet që ka sipas Ligjit Nr. 06/L-088 për 

ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 05/L-042 për Rregullimin e Shërbimeve të Ujit. ARRU do ti 

kushtojë rëndësi të veçantë dhe do të rishikojë infrastrukturën ligjore, për krijimin e një kornize ligjore 

të avancuar, të qëndrueshme dhe në harmoni me legjislacionin e Republikës së Kosovës, ashtu që të 

kemi një kuadër të drejtë ligjor dhe rregullator i cili balancon interesat e konsumatorëve, ofruesve të 

shërbimeve dhe krijuesve të politikave në këtë sektor. 

Objektiva 1: Avancimi i infrastrukturës ligjore dhe krijimi i një mjedisi më të favorshëm rregullator lidhur me 

veprimtarinë e ofruesit të shërbimeve të ujit 

Bazuar në takimet me Komisionin Parlamentar për Ekonomi, Industri, Ndërmarrësi dhe Tregti, por edhe 

nga këndvështrimi i ARRU, Ligji Nr. 06/L-088 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr. 05/l-042 për 

Rregullimin e Shërbimeve të Ujit duhet të ndryshohet, pasi shumë nga çështjet relevante të shërbimeve 

të ujit më nuk mund të rregullohen me Ligjin ekzistues, e në veçanti çështjet lidhur me aspektet teknike 

të shërbimeve si: kyçjet, shkyçjet nga rrjeti, standardet teknike të instalimeve të ujit dhe kanalizimit, 

rritja e efiçencës së ofruesve të shërbimeve dhe eventualisht përfshirja i sektorit privat në kryerjen e 

disa shërbimeve jo-esenciale në zonën e shërbimit të KRU-ve. 

Në rast të ndryshimit të Ligjit për shërbimet e ujit, atëherë rrjedhimisht duhet ndryshuar edhe 

Rregulloret të cilat derivojnë nga ky Ligj 

Objektiva 2:  Avancimi dhe monitorimi i zbatimit të politikave ligjore dhe institucionale për mbrojtjen e të 

drejtave të konsumatorëve  

ARRU në kuadër të mandatit të vet ka për detyrë që të kujdeset për mbrojtjen e të drejtave të 

konsumatorëve dhe përkujdesjen që ankesat e konsumatorëve adresohen në mënyrë të drejtë. ARRU 
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gjatë tërë vitit është bashkëpunon me Komisioni për Zgjidhjen e Ankesave (KZA) të konsumatorëve, 

mbështet dhe kujdeset që KRU të adresojnë me kohë dhe drejtë të gjitha ankesat e pranuara nga 

konsumatorët. ARRU bashkëpunon ngushtë me Ministrinë e Tregtisë, Industrisë dhe Ndërmarrësisë - 

Departamentin për Mbrojtje e Konsumatorëve, me Këshillin për Mbrojtje të Konsumatorit dhe me 

palët e interesit për mbrojtjen e drejtave të konsumatorëve për sa i përket shërbimeve të ujit. 

Synimi Strategjik 3: Avancimi dhe zbatimi efektiv i planit tarifor 

ARRU, përmes departamentit të tarifave, synon të implementojë planin tarifor të aprovuar në dhjetor 

të vitit 2021 ashtu që rregullimi i shërbimeve të ujit të bëhet në mënyrë efektive dhe transparente, në 

pajtim me praktikat e mira, të cilat sigurojnë që ofruesit e shërbimeve të ujit të japin shërbime 

kualitative, të qëndrueshme dhe me çmime të përballueshme në tërë Kosovën, duke pasur parasysh 

shëndetin publik dhe mjedisin.  

Objektiva 1: Monitorimi i zbatimit të investimeve kapitale të përfshira në tarifa 

Procesi i përcaktimit të tarifave për shërbimet e ujit dhe ujërave të ndotura është mjaftë kompleks. 

Metodologjia e përcaktimit të tarifave, përveq shpenzimeve operacionale të KRU-ve, përfshinë edhe 

investimet për projektet kapitale. Monitorimi i implementimit të investimeve kapitale të propozuara 

nga KRU gjatë procesit tarifor është thelbësor që KRU të përmbushin zotimet e tyre edhe në praktikë. 

Ky proces do të jetë në fokus dhe monitorim permanent të ARRU gjatë tërë viteve 2022-2024. 

 Objektiva 2: Realizimi i caqeve nga procesi tarifor 

Kjo objektivë do të realizohet si bashkëpunim i departamentit të tarifave dhe departamentit të 

performancës. Fokusi do të jetë në monitorimin dhe analizimin e të gjitha kostove buxhetore (të gjitha 

kategorive të shpenzimeve) të propozuara dhe të përfshira në tarifa. Veç kësaj, për disa tregues të 

performancës ARRU u ka caktuar përmbushje të caqeve, si p.sh. shkalla e arkëtimit, niveli i UPF, 

efiçenca e stafit, etj. Hartimi i raportit vjetor për realizimin e caqeve tarifore do të përmbledhë 

përmbushjen e caqeve tarifore për secilën kompani KRU. 

Objektiva 3: Harmonizimi i planit të biznesit me planin për menaxhim të aseteve  

KRU-të janë të obliguara që të hartojnë dhe dorëzojnë Planin e Biznesit dhe Planin e Menaxhimit të 

Aseteve për aprovim te ARRU. Deri në vitin 2021 Plani i Menaxhimit të Asteve nuk është hartuar fare 

nga KRU-të, e prej vitit 2022 hartimi i planit për menaxhimin e aseteve do të jetë obligativ për t’u 

hartuar nga KRU dhe aprovuar nga ARRU. Me shumë rendësi është që këto dy plane të jenë të 

harmonizuara mes vete për sa i përket prioriteteve në pjesën e investimeve (projekteve) kapitale, e 

mbi të gjitha investimet (projektet) kapitale të propozuara dhe të përfshira në procesin tarifor. 

Synimi Strategjik 4: Monitorimi i performancës së ofruesve të shërbimeve të ujit   

Monitorimi dhe vlerësimi i performancës së ofruesve të shërbimeve është një prej përgjegjësive 
funksionale të ARRU. Edhe përkundër disa përmirësimeve te disa tregues kyç si norma e mbulimit të 
punës, efiçenca e personelit, rritja e arkëtimit. Megjithatë, ngecje vërehet te nji numër tjetër i 
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treguesve kryesorë siç janë: norma e ujit të pa faturuar, proporcioni i konsumatorëve me ujëmatës, 
shpenzimet operative dhe mungesa e investimeve kapitale nga burimet vetanake.  

Është inkurajuese se sfida e përmirësimit të performancës së ofruesve të shërbimeve, e sidomos për 
disa tregues specifik (humbjet e ujit dhe paijsja e konsumatorëve me ujëmatës funksional), kanë marrë 
edhe vëmendjen e Qeverisë së Kosovës dhe Kuvendit të Kosovës. 

Objektiva 1: Monitorimi i performancës  

Mbledhja e të dhënave për një numër të treguesve të performancës dhe monitorimi i nivelit të 

përmbushjes së caqeve nga ofruesit e shërbimeve të ujit, nxitja e ‘konkurrencës pozitive’ midis ofruesve 

të shërbimeve dhe vlerësimi i progresit të arritur është nga detyrat me prioritetet kryesor të 

departamentit të performancës. Krahas kësaj, auditimi dhe verifikimi i saktësisë dhe kualitetit të 

dhënave të dorëzuara nga ofruesit e shërbimeve është proces i vazhdueshëm i kontrollit.  

Një prej obligimeve të ARRU, është edhe hartimi dhe publikimi i Raportit Vjetor të Performancës për 

Ofruesit e Shërbimeve të Ujit në Kosovë. Ky raport bën një krahasim të performancës aktuale të KRU-

ve me nivelin ‘ideal’ të performancës të një kompanie që funksionon mirë dhe ofron furnizim efiçentë 

me ujë dhe shërbime për ujëra të ndotura. Raporti vjetor i performancës paraqet kombinimin e 

rezultateve nga tri kategoritë e biznesit të kompanisë, që është: cilësia e shërbimeve të furnizimit me 

ujë të pijshëm, cilësia e shërbimeve të ujërave të ndotura dhe efiçencën komerciale duke përdorur 

metodën e “benchmarking-ut”.  

Synimi Strategjik 5: Monitorimi i përmbushjes së standardeve të shërbimeve është përmirësuar 

Me qëllim të vlerësimit nëse KRU janë duke përmbushur standardet e shërbimeve, përditësimin e 

modulit për inspektimin e standardeve dhe nivelin e shërbimeve të ofruara të rregulluara sipas 

legjislacionit primar dhe sekondar të ARRU. Me synimin e ngritjes së efikasitetit të operimit të KRU-ve, 

ekipet e ARRU - departamenti i performancës dhe njësia e inspektimit - do të organizojnë inspektimin 

te secila KRU veç e veç.   

Detyrë e Njësisë së Inspektimit është hartimi i raporteve të rregullta pas çdo inspektimi që përmbledh 

gjetjet e përmbledhura dhe rekomandimi i hapave për sanimin e gjendjes.  
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Synimi Strategjik 6: Sigurimi i qëndrueshmërisë operative dhe financiare të ARRU 

Departamenti i administratës dhe financave është përgjegjës për të menaxhuar me burimet njerëzore, 

buxhetin dhe financat dhe aktivitetet tjera mbështetëse dhe logjistike të Autoritetit.   

Objektiva 1:  Zhvillimi i potencialit profesional të stafit të ARRU 

ARRU do të përpiqet, përmes resurseve vetanake, të mbështesë stafin në avancimin e vazhdueshëm 

profesional përmes pjesëmarrjes në trajnime për marrje dhe shkëmbim përvojash të mira midis 

autoriteteve rregullatore në regjion dhe në Evropë. Me theks të veçantë ARRU ka nevojë për ngritjen 

e kapaciteteve njerëzore për sa i përket avancimit të mëtejmë të metodologjisë për përcaktimin e 

tarifave dhe të modulit të performancës. 

 

Objektiva 2:  Planifikimi dhe administrimi operativ dhe financiar i ARRU 

Përgatitja e raporteve të rregullta financiare për institucionet përgjegjëse, menaxhimi i buxhetit dhe 

pagesave, prokurimi për mallra dhe shërbime, përkrahja personelit të ARRU-s për çështjet 

administrative dhe logjistike janë pjesë e aktiviteteve  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Autoriteti Rregullator për Shërbime të Ujit – PLANI I PERFORMANCËS 2022 
 

 

F a q e | 17 

 

6.  MATRICA ME SYNIMET STRATEGJIKE, OBJEKTIVAT, AKTIVITETET DHE TREGUESIT E MATJES 

Nr. Synimi Strategjik Aktivitetet e planifikuara 
Roli 

Afati kohor i 
zbatimit Tregues i matjes 

Supozimet/ 
shkalla e rrezikut 

Bartës Mbështetës Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 

Sy
n

im
i S

tr
at

e
gj

ik
 1

 

Institucionalizimi i 
bashkëpunimit 
mes akterëve lokal 
dhe ndërkombëtar 

Objektiva 1: Bashkëpunimi ndërinstitucional lidhur me integrimin dhe  zgjerimin e zonës së shërbimit të KRU-ve 

1-1.1 Takim me të gjithë ofruesit e 
shërbimeve dhe komunat, sipas 
zonave të shërbimit, lidhur me 
ndryshimin e licencave dhe 
zgjerimin e zonës së shërbimit. 

ARRU. DÇLL 
KRU, 
Komunat 

x x x x 

- Ftesa dhe agjendat e 
takimit 

- Minutat e takimeve 
të mbajtura 

Nuk ka gatishmëri 
për integrim nga 
KRU 
- Rreziku i ulët 

1-1.2 Pranimi i aplikacioneve të KRU 
Bifurkacioni për integrimin e 
njësive operative të shërbimeve 
të ujit të Hanit të Elezit dhe 
Shtërpcës. 

ARRU, DÇLL 
 

KRU, 
Komunat 

 x x  

- Hani i Elezit dhe 
Shtërpca të përfshira 
në licencë të KRU 
Bifurkacioni 

Nuk ka gatishmëri 
për integrim nga 
komuna me 
shumicë sërbe 
- Rreziku mesatar 

1-1.3 Pranimi i aplikacioneve të KRU 
Hidromorava për integrimin e 
njësive operative të shërbimeve 
të ujit të Ranillugut, Kllokotit, 
Parteshit dhe Novobërdës. 

ARRU. DÇLL  
KRU, 
Komunat 

 x x  

- Ranillugu, Kllokoti, 
Parteshi dhe 
Novobërda të 
përfshira në Licencë 
të KRU Hidromorava 

Nuk ka gatishmëri 
për integrim nga 
komunat me 
shumicë sërbe 
- Rreziku mesatar 

 

1-1.4 Monitorimi i ofruesve të 
shërbimeve lidhur me përtëritjen 
e lejeve ujore si dhe me 
përmbushjen e kushteve të 
licencës. 

ARRU, DÇLL 
KRU, Palët e 
interesit 

x x x x 

- Raporti i monitorimit 
dhe i përputhshmë-
risë të kushteve të 
licencës i finalizuar 

/ 

Objektiva 2: Bashkëpunimi ndër-institucional me qëllim të ngritjes së qëndrueshmërisë në sektorin e ujit 

1-2.1 Organizimi i takimeve dhe 
debateve me qëllim të arritjes së 
qëndrueshmërisë së sektorit të 
ujit në Kosovë. ARRU 

Akterët lokal 
dhe 
ndërkombëtar 

x x x x 

- Numri i takimeve/ 
debateve të 
mbajtura 

- Minutat e takimeve 
- Rekomandimet të 

draftuara dhe 
aprovuara 

Takimet/ debatet 
dështojnë për shkak 
të COVID 
- Rreziku i ulët 

1-2.2 Mbështetja e proceseve për rritje 
të efiçiencës dhe llogaridhënies 
me qëllim të përmirësimit 
performancës së KRU-ve. 

ARRU, KRU, 
KNMU, 
Bordet, 

NJPMNP 

Qeveria, 
Komisioni 
Parlamentar 

x x x x 

- Minutat e takimeve  
- Numri i zyrtarëve të 

penalizuar për mos-
përmbushje të 
caqeve 

Nuk ka përmirësim 
të performancës 
- Rreziku mesatar 



Autoriteti Rregullator për Shërbime të Ujit – PLANI I PERFORMANCËS 2022 
 

 

F a q e | 18 

 

Nr. Synimi Strategjik Aktivitetet e planifikuara 
Roli 

Afati kohor i 
zbatimit Tregues i matjes 

Supozimet/ 
shkalla e rrezikut 

Bartës Mbështetës Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 

1-2.2 Nënshkrimi i marrëveshjes së 
bashkëpunimit me IKSHP dhe 
IRSHP për ndarje të dhënave për 
kualitet të ujit.  

ARRU 
IKSHP 

KRU x    

- Marëveshja e 
Mirëkuptimit për 
bashkëpunim e 
nëshkruar 

Nuk ka gatishmëri 
për nënshkrim nga 
IKSHP 
- Rreziku i ulët 
 
 

Objektiva 3:  Bashkëpunimi  me partnerët ndërkombëtar 

1-3.1 Organizimi i takimeve me 
rregullatorët regjional (SHQ, 
MAQ, MiZ) 

ARRU dhe 
rregullatorët 

regjional 
/ x x x x 

- Ftesat për takime 
- Marrëveshjet e 

bashkëpunimit 
regjional të 
nënshkruara 

Takimet dështojnë 
për shkak të COVID 
- Rreziku i ulët 

1-3.2 Pjesëmarrja në takime, grupe 
punuese dhe aktivitete të tjera të 
organizuara nga WAREG 

ARRU WAREG x x x x 
- Agjenda për 

pjesëmarrje në 
konferenca  

Takimet dështojnë 
për shkak të COVID 
- Rreziku i ulët 

1-3.3 Raportimi i të dhënave në 
DANUBIS dhe pjesëmarrja në 
takime dhe në grupe punuese 
sipas kërkesave ARRU DANUBIS x x x x 

- Agjenda për 
pjesëmarrje në 
takime  

- Të dhënat për 
Kosovë janë 
publikuar në web-
faqe të DANUBIS 

Takimet dështojnë 
për shkak të COVID 
- Rreziku i ulët 

Sy
n

im
i S

tr
at

e
gj

ik
 2

 Avancimi  
dhe zbatimi i 
kornizës ligjore 

Objektiva 1: Avancimi i infrastrukturës ligjore dhe krijimi i një mjedisi më të favorshëm  rregullator lidhur me veprimtarinë e ofruesit të shërbimeve 
të ujit 

2-1.1 Rishikimi i kornizës ligjore dhe të 
akteve nënligjore të ARRU 

ARRU-  
DÇL&L, 

KRU x x x x 

- Propozim lista e 
akteve ligjore/ 
nënligjore për 
plotësim/ ndryshim 
e hartuar 

/ 

2-1.2 Ndryshim plotësimi i Ligjit për 
Rregullimin e Shërbimeve të Ujit 

Komisioni 
Parlamentar  

ARRU,  
Palët e 
interesit 

 x x  
- Drafti i parë i ligjit i 

hartuar 

Kuvendi i Kosovës 
nuk e aprovon  
Ligjin për 
Rregullimin e 
Shërbimeve të Ujit 
- Rreziku i ulët 

2-1.3 Ndryshimi dhe Plotësimi i 
Rregullores Nr.06/2016 për 

ARRU-  
DÇL&L, 

 

KRU, 
NJPMNP, 
KNMU 

x x x  
- Rregullorja e 

hartuar, aprovuar / 
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Nr. Synimi Strategjik Aktivitetet e planifikuara 
Roli 

Afati kohor i 
zbatimit Tregues i matjes 

Supozimet/ 
shkalla e rrezikut 

Bartës Mbështetës Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 

Ndërprerje nga Shërbimet e Ujit 
në Kosovë 

dhe publikuar në 
web-faqe të ARRU 

-  

2-1.4 Ndryshimi dhe Plotësimi i 
Rregulloreve që derivojnë nga 
ndryshim/ plotësimi i Ligjit për 
Shërbimet e Ujit  

ARRU-  
DÇL&L 

 
KRU, NJPMNP   x x 

- Draft Rregulloret 
janë harmonizuar 
me Ligjin dhe 
publikuar në web-
faqe të ARRU 

/ 

2-1.5 Mbështetje profesionale në 
hartimin e akteve normative të 
KRU-ve dhe vlerësimin e 
ligjshmërisë së tyre 

ARRU-  
DÇL&L, 
KRU 

 x x x x 

- Numri i akteve 
normative të 
hartuara dhe 
publikuara 

/ 

2-1.6 Hartimi i shkresave zyrtare, 
vendimeve për ankesa të 
shqyrtuara dhe shkresa tjera 

ARRU-  
DÇL&L 

KRU, 
Konsumatorët 

x x x x 

- Numri i  shkresave 
zyrtare dhe 
vendimeve për 
ankesat të 
shqyrtuara 

/ 

2-1.7 Hartimi i vendimeve, kontratave, 
marrëveshjeve dhe dokumenteve 
ligjore që ndikojnë në zbatimin e 
mandatit ligjor të ARRU 

ARRU-  
DÇL&L 

KRU, 
Konsumatorët 

x x x x 

- Numri i vendimeve, 
kontratave dhe 
marrëveshjeve të 
hartuara 

/ 

2-1.8 

Pjesëmarrja në seancat gjyqësore 
sipas kërkesës së Gjykatave të 
Republikës së Kosovës lidhur me 
të gjitha lëndët që kanë të bëjnë 
me ARRU-në 

ARRU-  
DÇL&L 

KRU, 
Konsumatorët 

x x x x 

- Numri i vendimeve, 
kontratave, 
marrëveshjeve dhe 
dokumenteve ligjore 
të hartuara 

Seancat gjyqësore 
nuk mbahen 
- Rreziku i ulët 

2-1.9 

Monitorimi i nënshkrimit të 
kontratave në mes të 
konsumatorit dhe ofruesit të 
shërbimeve 

ARRU-  
DÇL&L 

KRU, 
Konsumatorët 

x x x x 

- Ftesat për 
pjesëmarrje në 
seanca gjyqësore 

- Numri i proceseve 
gjyqësore të 
mbajtura 

Konsumatorët nuk 
nënshkruajnë 
kontratat me 
ofruesit e 
shërbimeve 
- Rreziku mesatar 

Objektiva 2: Avancimi dhe monitorimi i zbatimit të politikave ligjore dhe institucionale për mbrojtjen e të drejtave të konsumatorëve 

2-2.1 Takime me KRU lidhur me 
ankesat dhe paditë të 
parashtruara nga konsumatorë 

ARRU-  
DÇL&L 

Konsumatorët x x x x 
- Numri i ankesave të 

parashtruara nga 
konsumatorët 

/ 

2-2.2 Pjesëmarrja në seancat 
dëgjimore sipas nevojës të  
Komisioni për Zgjidhjen e 

ARRU-  
DÇL&L 

Komisioni për 
mbrojtjen e 

x x x x 
- Numri i seancave të 

mbajtura të KZA 
/ 
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Nr. Synimi Strategjik Aktivitetet e planifikuara 
Roli 

Afati kohor i 
zbatimit Tregues i matjes 

Supozimet/ 
shkalla e rrezikut 

Bartës Mbështetës Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 

Ankesave (KZA) për shqyrtimin 
dhe vendimmarrjen për ankesat e  
konsumatorëve 

konsumato-
rëve, 
Konsumatorët 

- Numri i ankesave të 
zgjidhura nga KZA 

2-2.3 Monitorimi dhe inspektimi i 
rregullsisë së punës së  KZA të 
shkallës së parë, për pranimin, 
zgjidhjen dhe vendimmarrjen për 
ankesa të konsumatorëve 

ARRU-  
DÇL&L 

Konsumatorët x x x x 

- Numri i takimeve/ 
inspektimeve të 
mbajtura me KRU 
për shqyrtim të 
ankesave 

/ 

2-2.4 Takime me Ministrinë e Tregtisë, 
Industrisë, Ndërmarrësisë (MTIN) 
- Departamenti për Mbrojtje e 
Konsumatorëve, Këshillin për 
Mbrojtje të Konsumatorit dhe 
palët e interesit 

MTIN 
ARRU-  DÇL&L 
Palët e 
interesit 

x x x x 

- Numri i takimeve të 
organizuara MTIN 

- Minutat e takimeve 
- Rekomandimet e 

aprovuara 

/ 

Sy
n

im
i S

tr
at

e
gj

ik
 3

 Avancimi dhe 
zbatimi efektiv i 
procesit tarifor 

Objektiva 1: Monitorimi i zbatimit të investimeve kapitale të përfshira në tarifa 

3-1.1 Hartimi i raportit të 
përballueshmërisë së tarifave 
(2022)  

ARRU, D-T 
ASK 
KRU 

x    
- Raporti i hartuar dhe 

i ndarë me palët e 
interesit 

/ 

3-1.2 Hartimi i raportit të procesit 
tarifor ARRU, D-T / x    

- Raporti i hartuar dhe 
i ndarë me palët e 
interesit 

/ 

3-1.3 Monitorimi/ inspektimi i zbatimit 
të investimeve (projekteve) 
kapitale të përfshira në tarifa 
sipas procesit tarifor 2022-2024 

ARRU, D-T KRU  x x x 

- Numri inspektimeve 
në KRU 

- Minutat/ raporti i 
inspektimeve gjetjet 

- Raporti vjetor i 
performancës 

Investimet kapitale 
nuk realizohen 
sipas propozimeve 
tarifore  
- Rreziku i lartë 

3-1.4 

Monitorimi i implementimit të 
metodologjisë për zvogëlimin e 
humbjeve të ujit 

ARRU, D-T KRU  x  x 

- Numri inspektimeve 
në KRU 

- Minutat e 
inspektimeve dhe 
raportet e gjetjeve 

- Raporti vjetor i 
performancës 

UPF nuk zvogëlohet 
sipas metodologjisë 
së propozuar 
- Rreziku i lartë 

3-1.5 

Vlerësimi i investimeve kapitale 
në performancën e përgjithshme 
të KRU 

ARRU, D-T KRU    x 

- Vlerësimi i 
përgatitur, raporti 
final finalizohet më 
2022  

Raporti final pasi të 
përfundohet viti 
fiskal 2022 
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Nr. Synimi Strategjik Aktivitetet e planifikuara 
Roli 

Afati kohor i 
zbatimit Tregues i matjes 

Supozimet/ 
shkalla e rrezikut 

Bartës Mbështetës Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 

Objektiva 2: Realizimi i caqeve nga procesi tarifor 

3-2.1 Hartimi i raportit të përmbushjes 
së caqeve nga procesi tarifor 
2022-2024 

ARRU, D-T KRU x x x x 

- Raporti vjetor i 
realizimit të caqeve 

- Plani i Veprimit për 
t’i përmbushur 
rekomandimet nga 
raporti i 
përmbushjes së 
caqeve tarifore 

- Hartimi i studimit 
analitik për 
indikatorët kryesor 
të caqeve tarifore 

Caqet e vendosura 
sipas planit tarifor 
nuk përmbushen  
- Rreziku mesatar 

3-2.2 Vlerësimi i politikave dhe 
rregullores ekzistuese tarifore; 
inicimi i konsultave për të 
shqyrtuar dhe ri-vlerësuar 
politikat tarifore 

ARRU, D-T 
KRU 
Palët e 
interesit 

x x x x 

- Propozim ndryshimi i 
rregullativës tarifore 
konform Ligjit për 
Shërbime të Ujit 

/ 

3-2.3 Monitorimi i rrjedhjes së 
afarizmit të KRU-ve për 
përmbushjen e caqeve të 
procesit rregullator të tarifave të 
vitit 2022. 

  x x x x 
- Raporti vjetor 

realizimit të caqeve 

Afarizmi financiar i 
KRU-ve nuk 
ndryshon me planin 
tarifor 
- Rreziku i ulët 

Objektiva 3: Harmonizimi i planit të biznesit me planet për menaxhim të aseteve 

3-3.1 Aprovimi i planit të biznesit (PB) 
dhe plani i menaxhimit të aseteve  
(PMA) të KRU-ve  

ARRU, D-T, 
D-P 

KRU x x x x 

- PB dhe PMA janë 
hartuar nga KRU dhe 
aprovuar nga ARRU 
dhe NJPMNP 

PB dhe PMA nuk 
janë harmonizuar 
- Rreziku i ulët 

3-3.2 Analiza nëse projektet kapitale në 
PB janë në harmoni me PMA 
(kriticitetin e aseteve)  ARRU, D-T KRU x x x x 

- Inspektimi dhe 
monitorimi i 
përditësimit të PMA 

 
 

Projektet kapitale 
nuk janë 
harmonizuar 
- Rreziku mesatar 

Sy
n

im
i 

St
ra

te
gj

ik
 4

 Performanca e 
ofruesve të 
shërbimeve të 

Objektiva 1: Monitorimi i performancës 

4-1.1 Auditimi e treguesve kryesor të 
performancës të KRU-ve për vitin 
2021 

ARRU, D-P KRU x x   
- Baza e të dhënave 

me treguesit e 
performancës është 

/ 
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Nr. Synimi Strategjik Aktivitetet e planifikuara 
Roli 

Afati kohor i 
zbatimit Tregues i matjes 

Supozimet/ 
shkalla e rrezikut 

Bartës Mbështetës Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 

ujit është 
avancuar 

përditësur me të 
dhëna të audituara 

4-1.2 Publikimi i raportit vjetor të 
performancës  për KRU-të për 
vitin 2021 ARRU, D-P KRU   x  

- Raporti vjetor i 
performancës është 
finalizuar dhe 
publikuar në web-
faqen e ARRU 

/ 

4-1.3 Mbledhja e treguesve kryesor të 
performancës nga KRU për vitin 
2022, përmbledhja e tyre në 
bazën e të dhënave 

ARRU, D-P KRU x x x x 

- Baza e të dhënave 
me treguesit kryesor 
është përdatësuar 

- Raporti gjashtë-
mujor i 
performancës për të 
vlerësuar trendin 
është finalizuar 

/ 

4-1.4 Organizimi i punëtorisë dhe 
tryezave të rrumbullakta me të 
gjitha palët e interesit në sektorin 
e ujit për të prezantuar të dhënat 
e performancës 

ARRU, D-P 
KRU, Palët e 
interesit 

 x x x 

- Numri i takimeve/ 
punëtorive të 
mbajtura 

- Minutat dhe 
rekomandimet e 
aprovuara 
 

 

Pjesëmarrja e të 
gjitha palëve të 
interesit mund të 
jetë e kufizuar për 
shkak të COVID 
- Rreziku mesatar 

Sy
n

im
i S

tr
at

e
gj

ik
 5

 Përmbushja  e 
standardeve të 
shërbimeve 
është 
përmirësuar 

Objektiva 1: Inspektimet tematike në KRU për plotësim të standardeve të shërbimit 

5-1.1 Inspektimi i pikave kryesore të 
trajtimit të ujit në zonën e 
shërbimit të KRU-ve 

ARRU, Nj-I D-P, KRU x x   

- Numri i inspektimeve 
të realizuara nga NJI 
dhe DP 

- Hartimi i Raportit me 
gjetjet nga 
inspektimi 

Inspektimet 
dështojnë për shkak 
të COVID 
- Rreziku mesatar 

5-1.2 Inspektimi i faturimit volumetrik 
mujor të konsumatorëve, 
identifikimi i rasteve të faturimit 
pa lexim të ujëmatësve 

ARRU, Nj-I D-P, KRU x x   

- Numri i inspektimeve 
të realizuara nga NJI 
dhe DP 

- Hartimi i Raportit me 
gjetjet nga 
inspektimi 

Inspektimet 
dështojnë për shkak 
të COVID 
- Rreziku mesatar  

5-1.3 Inspektimet verifikuese; verifikimi 
i plotësimit të rekomandimeve ARRU, Nj-I D-P, KRU  x x  

- Numri i inspektimeve 
verifikuese 

- Raporti i gjetjeve 

Inspektimet 
dështojnë për shkak 
të COVID 
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Nr. Synimi Strategjik Aktivitetet e planifikuara 
Roli 

Afati kohor i 
zbatimit Tregues i matjes 

Supozimet/ 
shkalla e rrezikut 

Bartës Mbështetës Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 

nga inspektimet paraprake dhe 
hartimi i raporteve 

- Rreziku mesatar  

5-1.4 Inspektimi i përmbushjes së 
nivelit të shërbimeve dhe 
kushteve të Licencës (Përditësimi 
i Modulit për inspektimin e 
standardeve dhe kushteve tjera 
të licencës) 

ARRU, Nj-I, 
D-ÇL&L 

D-P, KRU x x x x 

- Numri i inspektimeve 
për përmbushjen e 
nivelit të 
standardeve 

- Moduli i standardeve 
dhe kushteve të 
licencës i përditësuar 

Inspektimet 
dështojnë për shkak 
të COVID 
- Rreziku mesatar 

5-1.5 Përgatitja e Raportit të nivelit të 
shërbimeve të ofruara dhe 
përputhshmërisë me kushtet e 
Licencës 

   x  x 

- Raporti i nivelit të 
përmbushjes së 
standardeve të 
shërbimit i finalizuar  

Raporti nuk mund 
te përgatitet nëse 
inspektimet 
dështojnë për shkak 
të COVID 
- Rreziku mesatar 

Sy
n

im
i S

tr
at

e
gj

ik
 6

 Sigurimi i 
qëndrueshmërisë 
operative dhe 
financiare të 
ARRU 

Objektiva 1:  Zhvillimi i potencialit profesional të stafit të ARRU 

6-1.1 Trajnimi profesional i stafit për 
çështjet e monitorimit dhe 
aspekteve tjera rregullative të 
sektorit të ujit 

ARRU, D-AF 
D-P, D-T, D-
ÇL&L, Nj-I 

x x x x 

- Numri i stafit që 
merr pjesë në 
trajnime 

- Numri i trajnimeve 
të organizuara, 
agjendat dhe ftesat 

Trajnimet 
dështojnë për shkak 
të COVID 
- Rreziku mesatar 

6-1.2 Pjesëmarrja në forume dhe 
konferenca vendore dhe 
ndërkombëtare me qëllim 
shkëmbimin e përvojave me 
autoritetet rregullatore të ujit 

ARRU, D-AF 
D-P, D-T, D-
ÇL&L, Nj-I 

x x x x 

- Numri i stafit që 
merr pjesë në 
trajnime 

- Numri i 
konferencave dhe 
forumeve të 
organizuara, 
agjendat dhe ftesat 

Forumet, 
konferencat 
dështojnë për shkak 
të COVID 
- Rreziku mesatar 

Objektiva 2: Planifikimi dhe administrimi operativ dhe financiar i ARRU 

6-2.1 Mbyllja e vitit fiskal 2021 dhe 
hapja e vitit fiskal 2022 

ARRU, D-AF / x    

- Raporti i pasqyrave 
financiare 

- Raporti vjetor i 
auditimit  

/ 

6-2.2 Monitorimi dhe menaxhimi i 
buxhetit të ARRU dhe  raportimi i 
rregullt financiar 

ARRU, D-AF / x x x xx 
- Raporti i pasqyrave 

financiare / 
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Nr. Synimi Strategjik Aktivitetet e planifikuara 
Roli 

Afati kohor i 
zbatimit Tregues i matjes 

Supozimet/ 
shkalla e rrezikut 

Bartës Mbështetës Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 

- Raporti vjetor i 
auditimit 

6-2.3 Hartimi i planit financiar të 
operimit të ARRU për Ministrinë 
e Financave (Thesarin) dhe për 
Kuvendin e Kosovës 

ARRU, D-AF 
D-P, D-T, D-
ÇL&L, Nj-I 

x    

- Plani financiar i 
finalizar dhe i 
dërguar Thesarit dhe 
Kuvendit 

/ 

6-2.4 Prokurorimi për mallra dhe 
shërbime për nevoja të ARRU  ARRU, D-AF 

D-P, D-T, D-
ÇL&L, Nj-I 

x x x x 
- Numri i prokurimeve 

të relaizuara gjatë 
vitit 

/ 

6-2.5 Sigurimi i qëndrueshmërisë 
operative dhe financiare të 
ARRU, vjelja e taksave me kohë 
nga KRU-të 

ARRU, D-AF 
D-P, D-T, D-
ÇL&L, Nj-I, 
KRU 

x x x x 

- Shkresat zyrtare të 
drejtuara te KRU për 
pagesë të TL 

- Pranimi i pagesave 
nga KRU-të 

/ 
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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 dhe mujore përmes raportimeve nga kryesuesit e departamenteve dhe njësive të ARRU si 
dhe nëpërmjet takimeve dhe koordinimit te aktiviteteve me institucionet relevante. 

Përgjegjës për monitorimin e zbatimit të përgjithshëm të synimeve dhe objektivave janë Drejtori dhe 
Zëvendës Drejtori, ndërsa përgjegjës për monitorimin e zbatimit të aktiviteteve të planit të cilat korrespondojnë 
me përgjegjësitë përkatëse të departamenteve dhe njësisë, janë kryesuesit e departamenteve dhe njësisë.  

Vlerësimi i nivelit të realizimi të objektivave të planifikuara do të bëhet në fund të vitit 2022, me rastin 
e raportimit vjetor përmes: 

 Aspektit 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 në raport me objektivat e përcaktuara; 

 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, në fund të vitit 2022 do të bëhet edhe vlerësimi i performacës të personelit 

të ARRU. 
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8. FINANCIMI I PLANIT-BUXHETI PËR VITIN 2022 

Në bazë të Ligjit Nr. 05/L-042, ARRU financohet nga Buxheti i Republikës së Kosovës, në pajtim me 

Ligjin për Menaxhimin e Financave Publike. Buxheti vjetor i ARRU aprovohet çdo vit nga Kuvendi i 

Republikës së Kosovës. 

Ky plan i punës, është planifikuar të financohet nga të hyrat e rregullta të ARRU.  

Lartësia e taksave 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.  

 

Buxheti për vitin 2022 Euro 

Paga dhe Mëditje 242,121.00 € 

Mallra dhe Shërbime   122,459.00 € 

Shërbime Komunale 6,503.00 € 

Total 371,083.00 €   

 

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. MENAXHIMI I RISKUT 

Duke u bazuar në vëllimin e aktiviteteve, kapacitetetve njerëzore,  kapaciteteve profesionale dhe 

materiale në njërën anë, dhe sfidat me të cilat përballet ARRU në anën tjetër, në tekstin në vijim janë 

identifikuar rreziqet potenciale për mos-përmbushje të këtij plani të performancës dhe njëkohësisht 

janë paraparë masat për të menaxhuar riskun.  

 Bashkëpunim jo i plotë apo mosgatishmëria për bashkëpunim mes institucioneve relevante në 

sektorin e ujit; 

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

 Mos ekzekutimi i planifikuar i buxhetit dhe mos grumbullimi i të hyrave nga TVL; 

 Mos realizimi i prokurimeve të planifikuara, si rezultat i prokurimit të centralizuar të 
institucioneve; 

 Vëllim i lartë i punëve në raport me numrin e stafit, sidomos për pjesën operative dhe 
inspektuese; 

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

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

 Vazhdimi i kufizimeve të caktuara për shkak të pandemisë COVID-19. 

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

 Ndërtim të një komunikimi të rregullt dhe të hapur me të gjitha institucionet tjera relevante;  

 Te gjitha KRU-të do të kontaktohen rregullisht për të siguruar që të hyrat nga TVL të realizohen 
100%; 

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

 Do të fuqizohet bashkëpunimi dhe koordinimi i stafit për të plotësuar vakumet e personelit, në 
mënyrë që të gjitha punët a parapara të autoritetit të realizohen me kohë; 

 Do të shiqohet mundësia e angazhimit të studentëve për punë praktike përmes marrëveshjeve 
të mirëkuptimit; 

 Ofrimi i mundësive për personelin e ARRU që të marrin pjesë në trajnime të nevojshme me qëllim 
të avancimit të veprimtarisë rregullatore të ARRU. 

 
 
 
 
 
 
Janar 2021       _____________________ 

                                 Hajrije Morina, Drejtor i ARRU 

 


