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LISTA E SHKURTESAVE  

ARRU – Autoriteti Rregullator për Shërbimet e Ujit  
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IAWD- Shoqata Ndërkombatare e Ujit të Danubitt  
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NjI-Njësia e inspektimit 
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MZHE- Ministria e Zhvillimit Ekonomik  

MIE- Ministria e Integrimeve Evropiane  

MEF- Ministria e Ekonomisë dhe Financave 

MMPH-Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor  

KRU - Kompanitë Rajonale të Ujësjellësit   

KK-Komisioni Funksional Parlamentar i Kuvendit të Kosovës  

K-Konsulenca në mbështetje të ARRU 

KZA-komisioni për zgjidhjen e Ankesave 

UPF-Uji i Pa Faturuar  

D-Drejtori i ARRU 

DL&L- Departamenti për ligj dhe licenca 

DRP-Departamenti për raportim të performances 

DAF-Departamenti për administratë dhe financa 

DT- Departamenti për tarifa 

DANUBIS-Programi i Bechmarkingut të Vendeve të Regjionit të Danubit  

ERRU-Enti Rregullator i Ujit të Shqipërisë PMA-Plani i menaxhimit të aseteve 

QK-Qeveria e Kosovës  

GNI-Grupi Ndëristitucionali 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  

Z.V-zevendes Drejtori i ARRU  

ZMP-Zyrtar për Marëdhënie me Publikun 

WAREG-Rregullatorët Evropian të Ujit 
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1. HYRJE             
Qëllimi i planit vjetor të punës është të përcaktojë objektivat dhe aktivitetet specifike të ARRU për vitin 2020. 
Këto objektiva janë në përputhje me synimet strategjike nga Planin Strategjik i ARRU për vitin 2018-2020. 
Aktivitetet e përshkruara në Plan të Punës që do të ndërmirren përgjatë vitit 2020, do të kontribuojnë në 
përmbushjen e synimeve kryesore strategjike të ARRU-së, e që janë: 

 Fuqizimi dhe zbatimi i kuadrit ligjor dhe rregullator i cili balancon interesat e konsumatorëve, ofruesve 
të shërbimeve dhe krijuesve të politikave në këtë sektor. 

 Promovimi i konkurrencës në sektorin e shërbimeve të ujit dhe përmirësimi i përformancës së ofruesve 
të shërbimeve përmes monitorimit të vazhdueshem të performancës së tyre dhe vlerësimit krahasues. 

 Mbrojtja e interesave të konsumatorëve të shërbimeve të ujit në lidhje me çmimin dhe cilësinë e 
shërbimit, si dhe sigurimi i të drejtave dhe obligimeve të ndërsjellta të ofruesëve të shërbimeve dhe  
konsumatorëve të tyre.  

Për përmbushjen e këtyre objektivave strategjike do të ndiqen objektivat kryesor vjetore, si dhe veprimet 
konkrete të specifikuara në këtë plan, për të cilat punonjësit e ARRU do të angazhohen. Përveç detyrave 
specifike, duhet të theksohet se shumë aktivitete të tjera ndërmerren në mënyrë të vazhdueshme. Këto 
përfshijnë sidomos ato të një natyre të përgjithshme si veprimtaritë e mbrendshme financiare dhe 
administrative, e që janë po ashtu thelbsore për drejtimin efiçent të autoritetit. 

Kostoja e parashikuar e realizimit të planit në vitin 2020 e cila do të rimbursohet kryesisht përmes pagesave 
për mbajtësit e licencave, është përfshirë në Aneksin Financiar të këtij Plani, dhe eventualisht në raste 
mungese të mjeteve vetanake për disa nga aktivitetet e caktuara, do të kërkohet mundësia e financimit nga 
donatorët dhe buxheti i Kosovës. 

Për realizimin e këtij Planit jemi mbështetur në kapcitetet njerëzore dhe profesionale të të punësuarëve 
brenda ARRU dhe në mbështetjen institucionale nga donatorët. 
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2. ROLI DHE PËRGJEGJËSITË E ARRU-së 

Bazuar në Ligjin për Rregullimin e Shërbimeve të Ujit- Ligji Nr. 05/L-042, dhe Ligji nr. 06/L-088 për Ndryshimin 
dhe Plotësimin e ligjit 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 ujësjellësit, ujërave të 
ndotura dhe të furnizuesve të ujit me shumicë.  

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

Përgjegjësitë kryesore të Autoritetetit janë të: 

(i) Ushtrojë funksionet e saj të licencimit në një mënyrë që të mbrojë interesat e të gjithë konsumatorve 
të cilëve u shërbenjnë ofruesit e shërbimeve publike të ujit dhe të sigurojë që tregu të zhvillohet në 
mënyrë të rregullt dhe brenda kuadrit ligjor; 

(ii) Përcaktojë ngarkesa tarifore, duke pasur objektiv kryesorë promovimin e interesave të 
konsumatorëve,  të ofruesve të shërbimeve të ujit si në aspektin e cilësisë së shërbimeve të ofruara 
ashtu edhe në përbalueshmerinë e tarifave që duhet të paguhen; 

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

(iv) Monitorojë performancën e KRU duke inkurajuar ato që të bëhet më efikase dhe të qëndrueshme; 

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

(vi) Hartoj dhe miratojë rregullore, standarde dhe vendime rregullatore në pajtim me autorizimet që ka 
në bazë të këtij ligji dhe ligjeve tjera të aplikueshme, si dhe 

(vii) Inspektojë  standardet e shërbimit dhe mbikëqyr zbatimin e akteve ligjore të Autoritetit. 
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3.  DEPARTAMENTET E ARRU 

Me qëllim të operimit më efiçent, ARRU ka aprovuar strukturën organizative të ndarë në katër (4) 
Derpartamente dhe Njësinë e inspektimit. Tri Departamente dhe Njësia e inspektimit realizojnë aktivitete 
funksionale, përderisa Departmenti i administratës është i angazhuar në çështje administrative të 
brendshme.  

Numri i stafit të punësuar është 21 persona të profileve adekuate profesionale dhe me ngritje të lartë 
akademike, përfshirë menaxhmentin e lartë-Drejtorin dhe Zëvendës Drejtorin e ARRU. 

Departamentet si dhe Njësia e inspektimit i përgjigjen në mënyrë direkte Drejtorit dhe Zv. Drejtorit të ARRU,  
si persona përgjegjës për të marrë vendime rregullatore. 

Drejtori dhe Zv. Drejtori i ARRU kanë përgjegjësinë ligjore për administrimin dhe menaxhimin e Autoritetit, 
si dhe marrjen e vendimeve për çështjet që u përkasin funksioneve rregullatore të Autoritetit; 

Departamenti për çështje ligjore dhe licencim i siguron Autoritetit mbështetjen ligjore. Ky department gjatë 
përgatitjes së akteve ligjore dhe nën-ligjore bazohet në ligjet e aplikueshme të Repubikës së Kosovës. 
Menaxhon procesin e licencimit të ofruesve të shërbimeve të ujit, përfshirë edhe vlerësimin në baza të 
rregullta të përmbushjevetë kushteve të licencimit dhe propozimin e masave për përmirësim, si dhe  zgjidhjen  
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 të 
përmirësuar cilësinë e shërbimeve të ofruara. Përmes këtij procesi departamenti siguron gjetjen e bilancit në 
mes të mbrojtjes së interesit të konsumatorëve dhe rritjes së qëndrueshmërisë financiare të ofruesve të 
licencuar të shërbimeve. Ky departament siguron në baza të rregullta vlerësimin e përmbushjes së caqeve 
dhe propozimin e masave për përmirësim.    

Departamenti për raportim të performancës i siguron Autoritetit mbështetjen në aktivitetin e raportimit të 
përmbushjes së caqeve tarifore. Ky department 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 i administratës dhe financave i siguron Autoritetit mbështetje administrative. Ky department 
mbështet udhëheqjen e Autoritetit për një funksionim normal të departamenteve duke menaxhuar me burimet 
njerëzore, buxhetin dhe financat e Autoritetit, aktivitetet ndihmëse, si dhe koordinimin e furnizimit dhe 
mirëmbajtjes së pasurisë së Autoritetit.  

Njësia për inspektim siguron Autoritetit mbështetjen në aktivitetin e inspektimit në përgjithësi dhe në 
raportimin dhe inspektimin e përmbushjes së standardeve të shërbimeve në veçanti duke përfshirë 
grumbullimin, inspektimin në vend-ndodhje, përpunimin e të dhënave në tregues, si dhe interpretimin e tyre.    
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4. STRUKTURA ORGANIZATIVE (ORGANOGRAMI) 
 
 
 
 
 

DREJTOR I ARRU 
 

Zv. DREJTOR I 
ARRU 

Zyrtar për Informim dhe 
Monitorim të Mediave  
(Asistente Ekzekutive e 

Drejtorit) 

Departamenti për 
Administratë dhe Financa 

 
Drejtori i Dep. 

(Zyrtar Kryesor Financiar) 

 

Analist i Tarifave  
 (Zyrtar Certifikues) 

 
 

Analist i Performancës 
Teknike 

(Zyrtar Alternative i Pranimit) 
 

 

Analist për Asete dhe 
Investime Kapitale 
(Zyrtar Alternative 

Certifikues) 
 

Zyrtar Ndërlidhës për 
Prokurim dhe  Administratë 

(Zyrtar për Urdhërblerje) 

 

Zyrtar i Lartë për 
Teknologji Informative 

(Zyrtar Zotues)  

 

Zyrtar për Përkthime 
(Anglisht-Serbisht; Zyrtar 

Alternativ Zotues) 

 

Departamenti për 
Tarifa  

 
Drejtori  i Dep. 

Departamenti për 
Raportim të Performancës  

 
Drejtori i Dep. 

. 
 

Departamenti për 
Çështje Ligjore dhe 

Licencim 
 

Drejtori i Dep. 
 

 

Analist i Performancës 
Financiare 

Zyrtar Alternative i 
Shpenzimeve) 

 

Zyrtar i Personelit 2 
(Zyrtar i Pranimit, Zyrtar 
për Regjistrin e Asetev) 

 

Analist i Shërbimeve 
me Konsumatorë 

 

Zyrtar i Lart  për Buxhet 
& Financa 

(Zyrtar i Shpenzimeve 
dhe të Hyrave 

 

Zyrtar Ligjor 2 
(Licencim) 

 

Njësia për  Inspektim 
 

Udhëheqës i Njësisë 

Inspektor i Ujërave 
 

 

Zyrtar për logjistik 1 
(Zyrtar i Pasurisë; Zyrtar i 

të Hyrav&Vozitës) 
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5. OBJEKTIVAT  DHE VEPRIMET 

Në vijim  janë paraqitur objektivat dhe veprimet specifike të planifikuara për vitin 2020,  me qëllim të  arritjes 
së synimit të përgjithshëm - përmirësimin e nivelit të shërbimeve të furnizimit me ujë dhe shërbime të ujërave 
të ndotura:  

OBJEKTIVA 1: Implementimi i legjislacionit dhe plotësim ndryshimi i tij. 

Hartimi, fuqizimi dhe zbatimi i kuadrit ligjor dhe rregullator, si dhe legjitimiteti i veprimeve rregullative varet 
nga kuadri i drejtë ligjor dhe rregullator, i cili balancon interesat e konsumatorëve, ofruesve të shërbimeve, 
dhe krijuesve të politikave në këtë sektor. Kjo bëhet përmes objektivave dhe veprimeve në vijim: 

 Krijimi i mjedisit të favorshëm ligjor, rregullator, dhe hartimi i dokumenteve për 
përmirësimin e vazhdueshëm në fushën e rregullimit  të veprimtarisë të të gjithë 
ofrueseve të shërbimeve të ujit. 

Veprimet: 

 Mirëmbajtja e bazës së të dhënave për të gjitha ankesat e pranuara, 

 Ndihmë profesionale në ndryshim-plotësimin e Kontratës së Shërbimit për ofruesit e 
shërbimeve,   

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

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

 Përcjellja e proceseve gjyqësore lidhur me të gjitha lëndët që kanë të bëjnë me ARRU-në, 

 Monitorimi në vazhdimësi i ofruesve të shërbimeve lidhur me përmbushjen e kushteve të 
licencës nga ana e tyre, 

 Përgjigje në ankesat e pranuara nga personat fizik dhe juridik për çështje të ndryshme. 

OBJEKTIVA 2: Përmirësimi i përformancës së ofruesve të shërbimeve. 

Nxitja e konkurrencës përmes monitorimt të vazhdueshëm dhe efektiv, si dhe udhëheqja e një procesit të 
konsultimit me KRU dhe palët e tjera të interesit me synimin përfundimtar, përmirësimin e përgjithshëm të 
performances e në veçanti të disa prej treguesve kryesor të cilët do të kenë ndikim të rëndësishem në rritjen 
e afarizmit të KRU dhe cilësinë e shërbimeve të dhëna prej tyre, dhe kjo do sigurohet përmes objektivave 
dhe veprimeve në vijim:  

 Zhvillimi i procesit të monitorimit dhe nxitjes së konkurrencës, në sektorin e 
shërbimeve të ujit dhe duke përdorur krahasime (“benchmarking”) kudo që është 
e mundur, për të vlerësuar dhe stimuluar përmirësimin e performancës së 
ofruesve të shërbimeve të ujit. 

Veprimet: 
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 Ri-shqyrtimi i të dhënave dhe azhurnimi i formatit të raportimit tremujor për-2020, 

 Ri-shqyrtimi dhe implementimi i DCM-Platformës-raportimi on-line i të dhënave nga KRU-
zbatimi i MM me DANUBIS, 

 Auditimi i të dhënave 2019,   

 Ri-strukturimi i formatit raportit të performancës, metodologjisë dhe skemës së TKP për 
vlerësimin e përgjithshëm të performancës,  

 Avancimi i procesit të ceremonisë së publikimt dhe për ndarja e çmimeve për përformancën e 
KRU. 

 Angazhimi në përmirësimin e performancës së KRU duke zhvilluar një proces të 
konsultimit me KRU dhe palët e tjera të interesit, me qëllim të përmirësimit të disa 
prej treguesve kryesor të performancës. 

Veprimet:   

 Përpilimi dhe shpërndarja e raportit H1-2020 dhe raportit vjetor të performancës së KRU-2019, 

 Pjesëmarrja dhe angazhimi në kuadër të Grupit ndërinstitucional për monitorimin e progresit të 
zbatimit të strategjive për zvogëlimin e UPF,  

 Bashkëpunimi me IKSHPK- amandamentimi dhe Implementimi i UA 16/2012 dhe monitorimi i 
kualitetit të ujit, 

 Implementimi dhe avancimi i Modulit të Bilancit të Ujit, 

 Takim me menaxhmentin e KRU–Diskutimi i përformancës vjetore. 

OBJEKTIVA 3: Qëndrueshmëria e ofruesve të shërbimeve përmes procesit tarifor.  

Një qëllim kyç i rregullimit është sigurimi i efikasitetit dhe qëndrueshmërisë së ofruesve  të shërbimeve në 
veprimtarinë e tyre, në mënyrë që të kalojnë përfitimet tek konsumatorët.  ARRU do të vazhdojë të shtyjë 
ofruesit e shërbimeve për t'u bërë kompani financiarisht edhe më të qëndrueshme përmes qeverisjes së mirë 
të ndërmarrjes dhe mbulimit me kosto tarifore të aktiviteteve të tyre. Në këtë drejtim shqyrtimi i ardhëshëm 
tarifor trevjeçar 2021-2023, rishikimi dhe avancimin i mëtejm i politikave tarifore, modeleve tarifore, si dhe 
proceseve afat-gjate të planifikimit, do të kenë ndikim në qëndrueshmerinë financiare dhe operative të KRU. 
Do të shqyrtohet mundësia e akomodimit  në politikat tarifore kërkesa e Qeverisë, që në sistemin e 
përcaktimit të tarifave të aplikohen ‘Mekanizma që shpërblejnë në përmirësimin dhe efikasitetin e KRU’. Ky 
qëllim do të arrihet përmes objektivave dhe veprimeve specifike si në vijim:  

 Shqyrtimi i procesit tarifor aktualë me qëllim të përmirsimit dhe ngritjes së 
efektivitetit të proceseve të ardhshme tarifore. 

Veprimet: 

 Monitorimi dhe vlersimi i shkallës së përmbushjes së caqeve (objektivave) të përcaktuara me 
procesin rregullator të tarifave të KRU-ve për vitin 2019,  

 Avancimi i menaxhimit të aseteve/pasurive dhe kontabilitetin e ofruesve të shërbimeve - KRU, 
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 Avancim në efektshmërinë e të monitoruarit të realizimit të caqeve dhe implementimit të planit 
të investimeve kapitale. 

 Shqyrtimi i ardhëshëm tarifor-2021-2023. 

Veprimet: 

 Aktivitetet përgaditore për procesin tarifor 2021-2023, 

 Mbajtja e takimeve me përfaqësuesit e KRU-ve, për të definuar çështjet tarifore për vitin 2021 
si dhe draftimi dhe diskutimi i BPRR, 

 Organizimi i dëgjimeve publike,  

 Përgatitjet dhe lëshimi i urdhëresave tarifore për tarifat e shërbimeve të ujit 2021-2023 për të 
gjitha KRU-të. 

 Avancimi i mëtejm i politikave tarifore.  

Veprimet: 

 Rishqyrtimi i Politikave Tarifore dhe Udhëzimit të Kontabilitetit Tarifor, 

 Hartimi i Planit të Veprimit për implementimin e rekomandimeve të Auditimit-ZKA, 

 Angazhimi për të siguruar donacion për ekspertizë ndërkombëtare të politikave tarifore dhe 
implementimin e tyre konform rrethanave të ARRU. 

 Azhurnimi dhe publikim i dokumenteve të rëndësishme për/dhe procesin tarifor. 

Veprimet:  

 Lëshimi i  urdhërësave tarifore (9 sosh) për tarifat e aplikueshme-2021, 

 Angazhim rreth implementimit të PMA në KRU-2020, 

 Mbledhja, regjistrimi, analiza dhe vlerësimi i të dhënave të realizuara nga KRU-të për përcaktim 
të tarifave të vitit 2020, 

 Përditësimi i Hartave në GIS, 

 Analiza dhe raportet vjetore e realizimit të: Caqeve, Investimeve kapitale shpenzimeve të 
sektorit për vitin 2019. 

OBJEKTIVA 4: Përmirësim i nivelit të përmbushjes së standardeve të shërbimeve. 

Përmbushja e nivelit minimal të standardeve të sherbimit janë obligime ligjore për KRU. Autoriteti ka krijuar 
mekanizma adekuat të cilat do të sigurojnë që këto standarde të shërbimit do të zbatohen.,Kjo do të arrihet 
përmes objektivave dhe veprimeve specifike si në vijim:  

 Përmirësimi i vazhdueshëm i cilësisë së shërbimeve dhe mjedisit në fushën e 
zbatimit të ligjit në raport me shërbime me konsumatorë. 

Veprimet: 

 Ndihma për ofruesit e shërbimeve në hartimin e dokumentacionit që ka të bëjë me lehtësirat 
për shërbime të konsumatorëve, 
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 Monitorimi i punës së Komisionit për Zgjidhjen e Ankesave të shkallës së parë të ofruesve të 
shërbimeve, lidhur me pranimin, zgjidhjen dhe vendimmarrjen për ankesa të konsumatorëve. 

 Inspektimi i zbatimit të legjislacionit primar dhe sekondar të ARRU - për të gjithë 
ofruesit e shërbimeve. 

Veprimet: 

 Inspektimi i zbatimit të legjislacionit primar dhe sekondar të ARRU - për të gjithë ofruesit e 
shërbimeve, 

 Inspektime tematike/ at-hok sipas kërkesave të manaxhmentit (për të gjithë ofruesit e 
shërbimeve, apo për ofruesin e shërbimeve specifik – sipas kërkesës), 

 Inspektimet verifikuese (verifikimin e plotësimit të rekomandimeve nga inspektimet paraprake), 

 Raportet e inspektimeve me të gjetura dhe rekomandime, 

 Inspektimi i përmbushjes së nivelit të shërbimeve (Përditësimi i Modulit për inspektimin e 
standardeve dhe kushteve tjera të licencës - Përgatitja e Raportit). 

OBJEKTIVA  5: Mbrojtja e të drejtave të konsumatorëve. 

ARRU ka përcaktuar të drejtat dhe obligimet e ndërsjella të konsumatorëve dhe ofruesve të shërbimeve në 
lidhje me shërbimet e ofruara, të cilat janë definuar më për së afërmi në rregulloren për kartën e 
konsumatorëve. Për këtë qëllim  nga ARRU janë aprovuar edhe dy dokumente të rëndësishme; ‘Karta e 
Konsumatorëve’ që është një deklaratë e përgjithshme mbi të drejtat dhe obligimet e ndërsjellta konsumator–
ofruesi i shërbimeve, si dhe  ‘Kontratën e Shërbimit’.  

 Mbrojtja e të drejtave të konsumatorëve dhe zbatimi i ligjshmërisë dhe 
vendimmarrjes për shërbimet e ofruara nga ofruesit e shërbimeve të ujit. 

Veprimet: 

 Takimet e rregullta të KZA lidhur me shqyrtimin dhe vendimmarrjen për ankesat e 
konsumatorëve,  

 Takime me KRU lidhur me problemet të cilat paraqiten në procedurat për ankesat dhe paditë të 
parashtruara nga konsumatorët, 

 Inspektimet në KRU në lidhje me zbatimin e vendimeve të KZA që kanë të bëjnë me shërbimet 
ndaj konsumatorëve, 

 Sensibilizimi i konsumatorëve për të drejtat e tyre. 

 Bashkëpunimi me MTI-Departamentin per mbrojtjen e konsumatorëve dhe palët e tjera të 
interesit për mbrojtjen e të drejtave të Konsumatorëve. 

OBJEKTIVA 6: Ngritja e kapaciteteve institucionale, profesionale të ARRU-së. 

Përmbushja e përgjegjësive të ARRU të përcaktuara nga Ligji Nr. 05/L -042 për Rregullimin e Shërbimeve të 
Ujit, nuk është e mundur pa një qëndrueshmëri operative dhe financiare. Në këtë drejtim shfrytëzimi i 

http://www.arru-rks.org/About_WWRO/ARRU_2016_05-L-042%20sh.pdf
http://www.arru-rks.org/About_WWRO/ARRU_2016_05-L-042%20sh.pdf
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teknologjisë më të avancuar, ngritja profesionale e mëtejme e stafit përmes trajnimeve specifike funksionale 
dhe administrative, bashkëpunimi dhe pjesmarrja me forumet-konferenca ndërkombëtare, organizimi dhe 
pjesëmarrja në vizita studimore, do të jenë faktorë shumë të rëndësishëm për përmbushjen e detyrave 
përkatëse. Ky qëllim do të arrihet përmes objektivave prioritare si më poshtë: 

 Ngritja e profilit të ARRU-së. 

Veprimet: 

 Informimi dhe komunikimi efektiv me ofruesit e shërbimeve, konsumatorët dhe politikë bërsit, 

 Azhurnimi dhe përditësimi i ueb faqes zyrtare të ARRU, 

 Organizimi i konferencave për  shtyp për ngjarjet me rëndësi, nga/për proceset rregullatore, 

 Angazhimi i vazhdueshëm për realizimin e të hyrave vetanake. 

 Zhvillimi dhe avancimi profesional i stafit. 

Veprimet: 

 Rritja dhe plotësimi i numrit të burimeve njerëzore/plotësimi i vendeve të punës, 

 Trajnime profesionale (Trajnime në aspektet tarifore dhe standardeve të ujërave të ndotura, 
WaterCad, në GIS, Modulet e ndryshme, DB, Gjuhe angleze, etj.), 

 Realizimi i vizitave studimore (vizita studimore në rregullator evropian, O.SH,etj.), 

 Trajnime në çështjete administrative. 

 Administrimi efektiv dhe brenda kuadrit dinamik rreth kërkesave të buxhetit, 
resurseve humane, si dhe përkrahja logjistike e zyres. 

Veprimet: 

 Mbyllja e vitit fiskal 2019 dhe hapja e vitit fiskal 2020, 

 Monitorimi dhe menaxhimi i buxhetit, 

 Raportimin financiar sipas kërkesave dhe rregullave të thesarit-MFE, 

 Rexhistrimin dhe mirëmbajtjen e Aseteve të ARRU-së, 

 Monitorimi dhe përkrahja personelit të ARRU-së  në qeshtjet administrative, TI. 

 Hartimi i dokumenteve relevante të punës dhe menagjimi, azhurnimi i lëndëve të 
punës. 

Veprimet: 

 Raporti vjetor  i punës së ARRU-së për vitin 2019, 

 Raportet periodike ( javore, mujore), 

 Plani strategjik i ARRU-së (2021-2023), 

 Plani i punës për vitin 2021, 



14 

 

 Arkivimi i dokumentacionit dhe administrimi i lëndeve të Punës, etj. 

Objektiva 7 Bashkëpunimi me institucionet vendore dhe ndërkombëtare. 

Bashkëpunimi me institucionet vendore dhe ndërkombëtare do të vazhdojë të jetë i një rëndësie të veçantë, 
me qëllim të ndikimit në politikë-bërjen për këtë sektor. 

 Avancimi dhe zhvillimi i mëtejm i bashkëpunimit me institucionet ndërkombëtare-
WAREG, IAWD, ERRU, me Rregullatoret si motra dhe Institucionet e tjera të 
industrisë së ujit në aspektin ndërkombëtar dhe vendor. 

Veprimet:  

 Bashkëpunimi me KNMU, në hartimin dhe implementimin e dokumenteve strategjike të KRU 
dhe çeshtjeve tjera, 

 Bashkëpunimi me institucionet Qeveritare (MZHE, MMPH, MIE, ZPS, ASK, etj) për raportimin 
e rregullt dhe shpërndarjes së informacioneve për/nga KRU, 

 Vazhdimi i bashkëpunimit me IAWD- IBNET, WAREG, DANUBIS, ERRU dhe me institucionet 
e tjera të rëndesishme ndërkombëtarë, 

 Pjesëmarrja  në konferenca,  punëtori  dhe  takime për çështjet e shërbimeve të ujit. 
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6.PLANI DINAMIK I VEPRIMEVE PËR VITIN 2020 

Aktivitetet 
 

Dep. Pergjëgjës 

Përiudha kohore Janar-Dhjetor 2020 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

 OBJEKTIVA 1: Implementimi i legjislacionit dhe plotësim ndryshimi i tij 

 Krijimi i mjedisit të favorshëm ligjor, rregullator, dhe hartimi i dokumenteve për përmirësimin e vazhdueshëm në fushën e rregullimit  të veprimtarisë të të gjithë ofrueseve 
të shërbimeve të ujit. 

 Mirëmbajtja e bazës së të dhënave për të gjitha ankesat e pranuara 

DL&L              

 Ndihmë profesionale në ndryshim plotësimin e Kontratës së 
Shërbimit për ofruesit e shërbimeve 

 DL&L; ARRU;              

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

*DL&L; ARRU             

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

DL&L; ARRU;             

 Përcjellja e proceseve gjyqësore, lidhur me të gjitha lëndët që kanë 
të bëjnë me ARRU-në 

DL&L; ARRU;             

 Monitorimi në vazhdimësi i ofruesve të shërbimeve  lidhur me 
përmbushjen e kushteve të licencës nga ana e tyre 

DL&L; NJI             

 Përgjigje në ankesat e pranuara nga personat fizik dhe juridik, për 
çështje të ndryshme 

DL&L;ARRU             
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Aktivitetet 
 

Dep. Pergjëgjës Përiudha kohore Janar-Dhjetor 2020 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

OBJEKTIVA 2:  Përmirësimi i përformancës së ofruesve të shërbimeve 

 Zhvillimi i procesit të monitorimit dhe nxitjes së konkurrencës, në sektorin e shërbimeve të ujit dhe duke përdorur krahasime (“benchmarking”), kudo që 
është e mundur për të vlerësuar dhe stimuluar përmirësimin e performancës së ofruesve të shërbimeve të ujit. 

 Ri-shqyrtimi i të dhënave dhe azhurnimi i formatit të raportimit 
tremujor për-2020 

DRP, ARRU             

 Ri-shqyrtimi dhe implementimi i DCM-Platformës-raportimi on-line i 
të dhënave nga KRU-zbatimi i MM me DANUBIS 

DRP, ARRU             

 Auditimi i të dhënave 2019, 
DRP, DT             

 Ri- strukturimi i formatit raportit të performancës, metodologjisë dhe 
skemës së TKP për vlerësimin e përgjithshëm të performancës 

  

DRP, ARRU             

 Avancimi i procesit të ceremonisë së publikimt dhe për ndarja e 
çmimeve për përformancën e KRU 
 

DRP, ARRU             

 Angazhimi në përmirësimi i performancës së KRU, duke zhvilluar një proces të konsultimit me KRU dhe palët e tjera të interesit me qëllim të përmirësimit 
të disa prej treguesve kryesor të performancës. 

 Përpilimi dhe shpërndarja e raportit H1-2020 dhe raportit  vjetor të 
performancës së KRU-2019. 
 

ARRU             

 Pjesëmarrja dhe angazhimi ne kuadër te Grupit  ndërinstitucional për 
monitorimin e progresit të zbatimit të strategjive për zvogëlimin e 
UPF 

ARRU;DT 
            

 Bashkëpunimi me IKSHPK- amandamentimi dhe Implementimi i UA, 
16/2012 dhe monitorimi i kualitetit të ujit 

DRP, ARRU             

 Implementimi dhe avancimi I  Modulit të Bilancit të Ujit, 
 

DRP; ARRU             

 Takim me menaxhmentin e KRU– Diskutimi i përformancës vjetore 
 

DRP, ARRU             

 Monitorimi i realizimit të  investimeve kapitale të aprovuara DT,  ARRU             
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Aktivitetet 
 

Dep. Pergjëgjës 

Përiudha kohore Janar-Dhjetor 2020 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

OBJEKTIVA 3: Qëndrueshmëria e ofruesve të shërbimeve përmes procesit tarifor.  
 

 Shqyrtimi i procesit tarifor aktualë,  me qëllim të përmirsimit dhe  ngritjes së efektivitetit të proceseve të ardhshme tarifore. 

 Monitorimin dhe vlersimi i shkallës së përmbushjes së caqeve 
(objektivave) të përcaktuar me procesin rregullator të tarifave të 
KRU-ve për vitin 2019 

DT, ARRU             

 Avancimi i menaxhimit të aseteve/pasurive dhe kontabilitetin e 
ofruesve të shërbimeve -KRU, 

 
DT, ARRU             

 Avancim në efektshmërinë e të monitoruarit të realizimit të caqeve 
dhe implementimit të planit të investimeve kapitale 

DT,ARRU             

 Shqyrtimi i ardheshem tarifor tre vjeqar-2021-2023. 

 Aktivitetet përgaditore për procesin tarifor 2021-2023 DT             

 Mbajtja e takimeve me përfaqësuesit e KRU-ve, për të definuar 
çështjet tarifore për vitin 2021 si dhe draftimi dhe diskutimi i BPRR 

DT             

 Organizimi i dëgjimeve publike DT             

 Përgatitjet dhe lëshimi Urdhëresave tarifore për tarifat e shërbimeve 
të ujit 2021-2023 për të gjitha KRU`të 

DT;ARRU             
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 Avancimi  i mëtejm i politikave tarifore. 

 Rishqyrtimi i Politikave Tarifore dhe Udhëzimit të Kontabilitetit Tarifor   DT, ARRU             

 Hartimi i Planit të Veprimit për Implementimin e rekomandimeve të 
Auditiimit-ZKA 

DT, ARRU             

 Angazhimi për të siguruar donacion për ekspertizë ndërkombëtare 
të politikave tarifore dhe implementimin e tyre konform rrethanave të 
ARRU 

DT,ARRU             

 Azhurnimi dhe publikim i dokumenteve të rëndësishme për/dhe procesin tarifor. 

 Lëshimi  urdhëresave tarifore (9 sosh) për tarifat e aplikueshme 
gjatë vitit afarist kalendarik të vitit 2021 

DT,ARRU 

            

 Angazhim rreth implementimit të PMA në KRU,-2020 DT,ARRU 

            

 Mbledhja, regjistrimi, analiza dhe vlerësimi i të dhënave të realizuar 
nga KRU-të për përcaktim të tarifave të vitit 2020 

DT,ARRU 

            

 Përditësimi i Hartave në GIS DT,ARRU 

            

 Analiza e Realizimit të Caqeve, Investimeve kapitale, dhe 
Shpenzimeve për vitin 2019 

DT,ARRU 
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Aktivitetet 
 

Dep. Pergjëgjës 

Përiudha kohore Janar-Dhjetor 2020 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

OBJEKTIVA 4: Përmirësim i nivelit të përmbushjes së standardeve të shërbimeve 

 

 Përmirësimi i vazhdueshëm i cilësisë së shërbimeve dhe mjedisit në fushën e zbatimit të ligjit në raport me shërbime me konsumatorë 

 Ndihma për ofruesit e shërbimeve në hartimin e dokumentacionit që 
ka të bëjë me lehtësirat për shërbime të konsumatorëve DL,  

            

 Monitorimi i i punës së  Komisioni për Zgjidhjen e Ankesave të 
shkallës së parë të ofruesve të shërbimeve, lidhur pranimin, 
zgjidhjen dhe vendimmarrjen për ankesa të konsumatorë. 

DL&L;KZA;NJI 
            

 Inspektimi i zbatimit të legjislacionit primar dhe sekondar të ARRU - për të gjithë ofruesit e shërbimev. 

 Inspektimi i zbatimit të legjislacionit primar dhe sekondar të ARRU - 
për të gjithë ofruesit e shërbimeve 

NJ.I,ARRU             

 Inspektime tematike/ at-hok sipas kërkesave të manaxhmentit (për 
të gjithë ofruesit e shërbimeve, apo për ofruesin e shërbimeve 
specifik – sipas kërkesës 

NJ.I ,ARRU 
            

 Inspektimet verifikuese (verifikimin e plotësimit të rekomandimeve 
nga inspektimet paraprake) 

NJ.I, ARRU             

 Raportet e inspektimeve me të gjetura dhe rekomandime NJ.I, ARRU             

 Inspektimi i përmbushjes së nivelit të shërbimeve (Përditësimi i 
Modulit për inspektimin e standardeve dhe kushteve tjera të 
licencës, - Përgatitja e Raportit . 

NJ.I, DL&L, DP 
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Aktiviteti  Depa. përgjegjes 

Përiudha kohore Janar-Dhjetor 2020 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

OBJEKTIVA  5: Mbrojtja e të drejtave të konsumatorëve. 

 Mbrojtja e të drejtave të konsumatorëve dhe zbatimi i ligjshmërisë dhe vendimmarrjes për shërbimet e  ofruara nga ofruesit e shërbimeve të ujit. 

 Takimet e rregullta të  KZA, lidhur me shqyrtimin dhe vendimmarrjen 
për ankesat e  konsumatorëve  

DL&L, KZA             

 Takime me KRU lidhur me problemet të cilat paraqiten në procedurat  
për ankesat dhe padit të parashtruara nga konsumatorët   DL&L, 

            

 Inspektimet në KRU në lidhje me zbatimin e vendimeve të ARRU që 
kanë të bënë shërbimet ndaj konsumatorëve 

DL&L, ARRU             

 Sensibilizimi i konsumatorëve për të drejtat e tyre DL&L, ARRU             

 Bashkëpunimi me MTI-Departamentin per mbrojtjen e konsumatorve 
dhe palët e tjera interesit per mbrojtjen e te drejtave te 
Konsumatorëve, 

DL&L, ARRU 
            

Aktivitetet 
 

Dep. Pergjëgjës 
Përiudha kohore Janar-Dhjetor 2020 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

OBJEKTIVA  6: Ngritja e kapaciteteve institucionale, profesionale të ARRU-së.  

 Ngritja e profilit të ARRU-së.  

 Informimi dhe komunikimi efektiv me ofruesit e shërbimeve, 
konsumatorët dhe politikë bërsit, 

ZMP, ARRU             

 Azhurnimi dhe përditësimi i ueb faqes zyrtare të ARRU  ZTI, ARRU             

 Organizimi i konferencave për  shtyp për ngjarjet me rëndësi, 
nga/për proceset rregullatore 

ZMP, ARRU             

 Angazhimi i vazhdueshem per realizimi i të hyrat vetanake DAF, ARRU             
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 Zhvillimi dhe avancimi profesional i stafit. 

 Rritja dhe plotësimi  i numrit të burimeve njerëzore/plotësimi 
vendeve të punës 

DAF,ARRU 
            

 Trajnime profesionale (Trajnime ne aspektet tarifore dhe 
standardeve ne ujërave të zeza, WaterCad, në GIS, Modulet e 
ndryshme, DB, Gjuhe angleze, etj.) 

DAF, ARRU 
            

 Realizimi i vizitave studimore(vizita studimore në rregullator 
evropian, O.SH,etj.) 

ARRU 
            

 Trajnime në qeshtjete administrative DAF, ARRU 
            

 Administrimi efektiv dhe brenda kuadrit dinamik rrethe kërkesave të i buxhetit, resurseve humane si dhe perkraja logjistike e zyres. 

 Mbyllja e vitit fiskal 2019 dhe hapja e vitit fiskal 2020, DA&F,  ARRU 
            

 Monitorimi dhe menaxhimi i buxhetit, DA&F,  ARRU 
            

 Raportimin financiar sipas kërkesave dhe rregullave të Thesarit - 
MFE 

DA&F,  ARRU 
            

 Rexhistrimin dhe Mirëmbajtjen e Aseteve të ARRU-së, DA&F,  ARRU 
            

 Monitorimi dhe përkrahja personelit të ARRU-s ë  në qeshtjet 
administrative, TI. 

DA&F,  ARRU 
            

 Hartimi i dokumenteve relevante të Punës dhe menagjimi, azhurnimi i lëndëve të punës. 

 Raporti vjetor  i punës se ARRU/se, për vitin 2019 
ARRU             

 Raportet periodike( javore, mujore) 
ARRU             

 Plani strategjik i ARRU-së (2021-2023) 
ARRU             

 Plani i punës për vitin 2021, 
 

ARRU             

 Arkivimi i dokumentacionit dhe administrimi i lëndeve të Punës, etj. 
ARRU             
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Aktivitetet 

 

Dep. Pergjëgjës 

 

Përiudha kohore Janar-Dhjetor 2020 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Objektiva 7. Bashkëpunimi me institucionet vendore dhe ndërkombëtare. 

 Avancimi dhe zhvillimi i mëtejm i bashkëpunimit me institucionet ndërkombëtare-WAREG, IAWD, ERRU, me rregullatoret si motra dhe institucionet e tjera 
të industrisë së ujit në aspektin ndërkombëtar dhe vendor. 

 Bashkëpunimi me KNMU, në hartimin dhe implementimin e  
dokumenteve strategjike të KRU, qeshtjeve tjera, 

ARRU             

 Bashkëpunimi me institucionet Qeveritare (MZHE, MMPH, MIE, 
ZPS , ASK, etj)  për raportimin e rregullt dhe shpërndarjes  se 
informacioneve për/nga KRU 

ARRU 
            

 Vazhdimi i bashkëpunimi me IAWD- IBNET, WAREG, DANUBIS, 
ERRU, dhe me institucionet e tjera te rendesishme  
ndërkombëtarë 

ARRU 
            

 Pjesëmarrja  në konferenca,  punëtori  dhe  takime për çështjet e 
shërbimeve të ujit 

ARRU             
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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 përmes raporteve javore të përgatitura dhe dorëzuara nga kryesuesit e 
departamenteve të ARRU. Menaxhmenti i lartë (Drejtori dhe Zëvendës Drejtori) janë përgjegjës 
për monitorimin e zbatimit të përgjithshëm të objektivave të planit, përderisa kryesuesit e 
departamenteve janë përgjegjës për zbatimin e veprimeve të planit të cilat korespodojnë me 
pergjegjësinë e  departamentitn të cilin e udhëheqin.  
Vlerësimi i nivelit të realizimit të objektivave të planifikuara do të bëhet në fundë të vitit 2020, 
me rastin e raportimit vjetor duke vlerësuar: 

 Aspektin 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 së secilit departament në raport me 
objektivat e përcaktuara, dhe  

 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 lidhur me punën e Departamenteve përkatëse dhe të ARRU, do të 
bëhet edhe vlerësimi i secilit prej stafit të ARRU në baza vjetore. 
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8. FINANCIMI I PLANIT-BUXHETI PËR VITIN 2020 

Financimi për realizimin e këtij plani është planifikuar të mbulohet nga buxheti i Republikës së 
Kosovës. 

Në bazë të Ligjit Nr. 05/L-042, ARRU kalkulon  taksën e licensimit që e paguajnë ofruesit e 
licensuar të shërbimeve, e cila është e barabartë me shpenzimet e ARRU-së, lartësia e se cilës 
nuk tejkalon me tepër se 1.5% të bruto faturimit te KRU-ve, e cila është e ndarë në dymbëdhjetë 
këste të parabarta dhe paguhet më së voni me datën pesë (5) të çdo fillim muaji kalendarik.  

Buxheti vjetor i ARRU aprovohet çdo vit nga Kuvendi i Republikës së Kosovës.  

Ne rast të mungesës së mjeteve financiare të ndara nga buxheti i Kosovës për ushtrimin e 
veprimtarisë se vet rregullatore, ARRU ka të nënshkruar një memorandum të mireëkuprimit me 
Ministrinë e Financave peër shfrytëzimin e mjeteve financiare të inkasuara nga taksa e 
licencimit, për të mbuluar kostot financiare. 

Ne mungesë të qeverisë ARRU ende nuk ka të aprovuar buxhetin e vitit 2020. 

 

Buxhetin për vitin 2020  

ARRU ka pergaditur buxhetin per vitin 2020  

Paga dhe Meditje                  ? € 

Mallera dhe Sherbime           134,495.00€ 

Komunali                                     6,503.00 € 

 Total                                        ?€   
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9. LISTA DHE MENAXHIMI I RISKUT 

Duke u bazuar ne vëllimin e aktiviteteve, kapacitetetve njerëzore, kapaciteteve profesionale dhe 
materiale, është paraparë lista dhe menaxhimi i riskut.  

 Mos ekzekutimi i planifikuar i buxhetit. 

 Mos grumbullimi i të hyrave nga TVL. 

 Mos realizimi i prokurimeve të planifikuara. 

 Ngecje në ekzekutimin e pagesave në kohë dhe pa gabime. 

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

 Mungesa e mbështetjes me konsulentë në procesin tarifor dhe implementim të DCM-
platformës. 

 Ngarkesa shtesë e gjithë personelit të departamenteve funksionale në punë dytësore 
administrative të Autoritetit. 

 Kufizimet  buxhetore  dhe kufizimet në aftesi komunikuese (gjuha  angleze)  të një pjese 

të stafit për pjesëmarrje ne trajnime të specifike, konferenca, vizita studimore, etj. 

 Mungesa e një pjese të stafit e ndikuar nga aspektet shëndetësore dhe familjare. 

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

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

 Duke u bazuar ne vitet paraprake, të hyrat nga TVL me përjashtim të KRU Mitrovica janë 
të realizueshme 100%, prandaj  do të intensifikohen kërkesat për pagesë të TVL nga ana 
e KRU Mitrovica. 

 Do të behet mobilizim i gjithë stafit të administrates  dhe tjerëve për të plotësuar vakumet 
e personelit,  në mënyrë që të gjitha punët administrative të autoritetit të realizohen me 
kohë. 

 Do të shiqohet mundësia e alokimit të punëve jashtë orarit, për të realizuar vëllimin e 
punëve të planifikuara. 

 Kerkesa tek donatoret për mbështetje institucionale. 

 Angazhimi për shtimin e kapaciteteve humane (punësimi shtesë) sipas strukturës 
organizative, 

 
 

           _________________ 
Raif Preteni,  

      Drejtor i ARRU    
        

 


