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Vizioni 
“Ofrues të shërbimeve të ujit dhe të mbeturinave të ngurta 

që japin shërbime të kualitetit të mirë, të qëndrueshme dhe 
efikase për të gjithë konsumatorët në tërë Kosovën.” 

 

Misioni 
“Të rregullojë sektorët e ujit dhe të mbeturinave të ngurta 

në mënyrë transparente dhe të barabartë në pajtim me praktikat 
e mira Evropiane të cilat sigurojnë që ofruesit e shërbimeve të 
ujit dhe të mbeturinave të ngurta japin shërbime kualitative, të 
qëndrueshme, të besueshme dhe me çmime të volitshme nëpër 
tërë Kosovën, duke u përkujdesur për mjedisin dhe shëndetin e 
publikut.”  
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Parathënie 

 

Ky Plan i Punës paraqet prioritetet e Zyrës Rregullatore për Ujë dhe Mbeturina (ZRRUM) dhe 
përmbledh aktivitetet e planifikuara për realizimin e objektivave të përcaktuara për vitin 2008. 
Poashtu i njëjti përcakton edhe afatet kohore si dhe resurset njerëzore dhe financiare të nevojshme 
për secilin prej aktiviteteve dhe objektivave të parapara.   

Me Rregulloren 2004/49 përmes të cilës është themeluar ZRRUM dhe janë përcaktuar përgjegjësitë 
ligjore të tij, nuk përshkruhet në mënyrë specifike obligimi i ZRRUM-it për përgatitjen e Planit të 
Punës dhe Biznes Planit. Megjithatë për qëllime operative të definimit dhe mbikqyrjes së 
përmbushjes së objektivave dhe prioriteteve të punës, është përpiluar ky plan dhe i njëjti do të 
shërbejë si bazë për organizimin e aktiviteteteve të ZRRUM-it për vitin 2008. 

Në mungesë të kornizës strategjike zhvillimore të Qeverisë dhe në mungesë të një plani afatgjatë të 
ZRRUM-it, ky plan është përpiluar nga menaxhmenti i ZRRUM-it duke pasur parasysh njohuritë e 
ZRRUM-it lidhur me zhvillimet aktuale në sektorin e ujit dhe mbeturinave në Kosovë si dhe duke u 
bazuar në objektivat strategjike të ZRRUM-it që dalin nga mandati i tij ligjor. 

Duke qenë të vetdijshëm se mund të këtë zhvillime të reja lidhur me mandatin dhe përgjegjësitë 
ligjore të ZRRUM-it me legjislacionin që pritet të aprovohet si dhe duke pasur parasysh paqartësinë 
lidhur me financimin potencial të disa projekteve të planifikuara, ky Plan i Punës është një dokument 
që do të rishikohet dhe të evoluojë vazhdimisht. Sidoqoftë, i njëjti reflekton prioritetet dhe aktivitetet 
e planifikuara të ZRRUM-it astu siq janë përcaktuar në Dhjetor 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

1.   Zyra Rregullatore për Ujë dhe Mbeturina 

 

Themelimi dhe Përgjegjësitë Ligjore  
Zyra Rregullatore për Ujë dhe Mbeturina (ZRRUM) është rregullator ekonomik i sektorëve të ujit dhe 
mbeturinave në Kosovë që është themeluar më 26 Nëntor të vitit 2004 me Rregulloren 2004/49 në 
pajtim me Kornizën Kushtetuese të Kosovës. 

ZRRUM është përgjegjës për rregullimin e Ndërmarrjeve Publike dhe Ndërmarrjeve Shoqërore që 
ofrojnë shërbimet e ujësjellësit, kanalizimit, mbledhjes së mbeturinave, dhe deponimit të 
mbeturinave. Përgjegjësitë kryesore të ZRRUM janë: 

• Përcaktimi i tarifave që balancojnë nevojat e konsumatorëve për çmime të përballueshme dhe 
ruajtjen e integritetit financiar të ofruesve të shërbimeve, 

• Lëshimi i licencave për ofruesit e shërbimeve të ujit dhe mbeturinave, 

• Nxitja e konkurrencës në sektorët e ujit dhe mbeturinave përmes krahasimit të performancës 
(“benchmarking”), 

• Mbrojtja e interesave të konsumatorëve duke siguruar që ofruesit e shërbimeve nuk keqpërdorin 
pozitat e tyre monopolistike dhe duke siguruar që shërbimet ofrohen në pajtim me standardet 
adekuate dhe të përcaktuara të shërbimit, 

• Monitorimi dhe raportimi i performancës së ofruesve të shërbimeve, 

• Themelimi dhe përkrahja e këshillave konsultative për konsumatorë, 

• Miratimi i kushteve për falje dhe shlyerje të borxheve nga e kaluara. 
 

Pra ZRRUM është përgjegjës për të siguruar se Ndërmarrjet Publike (dhe ato Shoqërore) që ofrojnë 
shërbimet e ujit dhe mbeturinave në Kosovë iu ofrojnë konsumatorëve shërbime efikase dhe 
cilësore me  çmim të arsyeshëm dhe korrekt.  

Në përmbushjen e përgjegjësive të veta rregullatore, ZRRUM udhëhiqet nga korniza ligjore që është 
përcaktuar me Rregulloren 2004/49 dhe legjislacionin tjetër që ka të bëjë me sektorët e ujit dhe 
mbeturinave. Në mënyrë më të hollësishme korniza ligjore është dhënë me legjislacionin sekundar 
(në formën e 14 Rregullave) të nxjerrë nga ZRRUM në Janar të vitit 2005. 

ZRRUM aktualisht i përgjigjet Përfaqësuesit Special të Sekretarit të Përgjithshëm (PSSP) të Kombeve 
të Bashkuara. Pas dorëzimit të planifikuar të kompetencave të rezervuara nga PSSP te Kuvendi i 
Kosovës, ZRRUM pritet të jetë një organ i pavarur jo-ministror, i qeverisur nga një bord kolegial i 
emëruar nga Kuvendi i Kosovës dhe poashtu përgjegjës ndaj tij.  

 

Struktura Organizative  
Në përputhje me Rregulloren 2004/49 ZRRUM udhëhiqet nga Drejtori i cili është përgjegjës për 
funksionimin e Zyrës si dhe për marrjen e vendimeve rregullatore. 

Me qëllim të operimit më efiçent, efektiv dhe me kohë, ZRRUM ka aprovuar strukturën organizative 
të organizimit sipas të cilës departamentet e ZRRUM-it i përgjigjen direkt Drejtorit të ZRRUM-it. 

Organizimi i brendshëm dhe procedurat administrative dhe rregullatore në bazë të së cilave 
funksionon ZRRUM-i janë përcaktuar me një dokument të veqantë të nxjerrë nga Drejtori i ZRRUM-it. 

Struktura organizative e ZRRUM-it është dhënë në vijim: 

 
 
 
 
 



  

Zyrtar për Buxhet & 
Financa 

Zyrtar i Prokurimit 

Zyrtar i Shërbimeve IT 

Përkthyes 

Analist i Tarifave  &  
Financave për Ujë 

Analist i Financave & 
Tarifave për Mbeturina 

Zyrtar për 
Marrëdhënie me 

Analist i Monitorimit 
të Perform. për Ujë 

Analist i Shërbimeve 
të Konsumatorëve 

Asistent i Drejtorit 

Çështjet Ligjore dhe 
Licencimi 

znj Mejrem Cernobregu 

Zyrtar i Licencimit 

Tarifat dhe Financa 
Rregullatore 

Zt. Sami Hasani 

Zyrtar i Administratës & 
Burimeve Njerëzore 

Pastrues 

Administrata dhe 
Financat Interne 

Zt. Ramiz Krasniqi 

Analist i Monitorimit 
të Perfom.-Mbeturina 

Monitorimi i Perfom. 
dhe Raportimi 

Zt. Qamil Musa  

Drejtori 

Zt. Afrim Lajçi 

STRUKTURA ORGANIZATIVE E ZRRUM-IT NGA PRILL 2009 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Departamentet e ZRRUM-it  
 

ZRRUM përbëhet nga katër departamente, tri prej të cilave tri janë përgjegjëse për aktivitetet 
regullatore dhe një departament ofron mbështetje për punën e Zyrës. Departamentet përgjegjëse 
për aktivitetin rregullator janë: Seksioni i Tarifave dhe Financave Rregullatore, Seksioni i 
Performansës, dhe Seksioni për Ligj dhe Licenca, ndërkaq përgjegjës për mbështetjen e biznesit të 
ZRRUM-it është Seksioni për Administratë dhe Financa.  

 

• Seksioni i Tarifave dhe Financave Rregullatore  

Seksioni i Tarifave dhe Financave Rregullatore i ofron mbështetje të nevojshme Drejtorit të ZRRUM-it 
në përcaktimin e tarifave të shërbimit për ofruesit e licencuar të shërbimeve. Detyrat dhe 
përgjegjësitë specifike të këtij Seksioni përfshijnë:  

(i) zhvillimin e metodologjisë dhe modeleve për llogaritjen tarifave të shërbimit,  
(ii) zhvillimin e praktikave dhe procedurave për aplikimin dhe shqyrtim të aplikacioneve për 

tarifa të shërbimit, 
(iii) udhëheqjen e procesit të përcaktimit të tarifave në frymën dispozitave ligjore në fuqi, 
(iv) shqyrtimin dhe evaluimin e të dhënave financiare nga raportet e kompanive të licencuara, 
(v) auditimin e të dhënave financiare të kompanive të licencuara, dhe 
(vi)  mbështetjen në hartimin e legjislacionit sekundar të ZRRUM-it. 
 
 

• Seksioni i Monitorimit të Performansës   

Roli i Seksionit të Monitorimit të Performansës është që të organizojë sistemin e raportimit të kompanive të 
licencuara te ZRRUM-i dhe të përkujdeset për funksionimin e këtij sistemi. Në mënyrë të veçantë ky 
Seksion ka përgjegjësi për analizimin dhe vlerësimin e të dhënave të raportuara dhe përgatitjen e 
raporteve periodike dhe vjetore lidhur me performansën operative dhe financiare të ofruesve të licencuar 
të shërbimit. 

Poashtu, në kuadër të detyrave dhe përgjegjësive të Seksionit të Monitorimit të Performansës përfshihen 
edhe aspektet që kanë të bëjnë me shërbimet ndaj konsumatorëve (bashkëpunimi me dhe mbështetja e 
punës së Komisioneve Këshilluese të Konsumatorëve, shqyrtimi i aplikacioneve lidhur me shkyçjet 
kolektive, vlerësimi i përmbushjes së standardeve të shërbimit etj.). 

 

• Seksioni i Çështjeve Ligjore dhe Licencimit 

Seksioni i Çështjeve Ligjore dhe Licencimit i ofron mbështetje të nevojshme ligjore Drejtorit dhe stafit të 
ZRRUM-it në lidhje me aktivitetetet e ZRRUM-it dhe përfaqëson Zyrën në të gjitha seancat administrative 
dhe gjyqësore para autoriteteve administrative, instancave të arbitrimit, dhe gjykatave të Kosovës.  

Ky Seksion poashtu është përgjegjës për përgatitjen dhe hartimin e praktikave dhe procedurave të 
licencimit si dhe udhëheqë të gjitha aktivitetet që kanë të bëjnë me procesin e licencimit të kompanive që 
janë nën mandatin rregullator të ZRRUM-it. 

 

• Seksioni i Administratës dhe Financave  

Seksioni i Administratës dhe Finanacave është përgjegjës për funksionimin administrativ dhe financiar të 
ZRRUM-it. Ky Seksion i ofron mbështetje administrative, gjuhësore, të menaxhimit të të dhënave, dhe të 
mbikqyrjes së financave të brendshme për Drejtorin dhe stafin e ZRRUM-it.  
 
Poashtu ky Seksion menaxhon prokurimin, procesin e buxhetimit, resurset njerëzore, dhe aktivitetet tjera 
që kanë të bëjnë me objektin administrativ dhe automjetet e ZRRUM-it. 
 

 

 

 

 

 



  

2.  Objektivat Strategjik dhe të Arriturat      

Objektivat Strategjik  
Objektivat strategjik të ZRRUM-it janë përcaktuar me qëllim të arritjes së përmbushjes së Misionit të 
vet. Këto objektiva përfshijnë: 

1.  Përcaktimi i tarifave të balancuara që pasqyrojnë shpenzimet për shërbimet e ujit dhe 
mbeturinave të ngurta që mundësojnë qëndrueshmëri financiare të ofruesve të shërbimeve duke 
pasur parasysh mundësitë e konsumatorëve për të paguar, 

2.  Nxitja e konkurrencës në sektorin e ujit dhe mbeturinave duke përdorur krahasime  
(“benchmarking”) kudo që është e mundur për të vlerësuar dhe stimuluar përmirësimin e 
performancës së ofruesve të shërbimeve të ujit dhe mbeturinave, 

3.    Mbrojtja e interesave të konsumatorëve duke siguruar që shërbimet që iu ofrohen atyre janë në 
pajtim me standardet komerciale dhe teknike të përcaktuara në Rregulloren e UNMIK-ut 2004/49 
dhe në rregullat e ZRRUM-it, 

4.   Krijimi i ZRRUM financiarisht të qëndrueshëm me legjitimitet dhe pavarësi të plotë dhe të qartë, 
që iu përgjigjet institucioneve të Kosovës. 

ZRRUM duhet të sigurojë që përfitimet nga ngritja e efiçencës dhe zvogëlimi i shpenzimeve nga ana 
e ofruesve të shërbimeve të mos arrihen në llogari të mjedisit apo shëndetit publik. Në këtë plan 
ZRRUM do të përpiqet të ketë bashkëpunim të ngushtë pune me Institutin Kombëtar të Shëndetit 
Publik (IKSHP) si dhe me e MMPH dhe Agjencinë Kosovare për Mbrojtje të Mjedisit (AKMM). 

 

Sfidat 
Themelimi i ZRRUM dha krijimi i një rregullatori ekonomik të pavarur është koncept relativisht i ri për 
Kosovën, si për palët e interesit poashtu edhe për publikun e gjerë. Kjo ka paraqitur shumë sfida 
praktike për ZRRUM, si: 

• Nxjerrja e legjislacionit sekundar brenda një afati të shkurtë kohor (sipas Rregullores së UNMIK-
ut 2004/49, është dashtë të përpilohen dhe të nxjerren 14 ‘Rregulla’ brenda dy muajve); 

• Shpjegimi i rolit dhe funksionit të ZRRUM si rregullator ekonomik tek ofruesit e shërbimeve të ujit 
dhe mbeturinave dhe sqarimi i obligimeve të tyre në bazë të kornizës së re rregullative; 

• Pasja parasysh e gjendjes së tashme në sektorët e ujit dhe mbeturinave e karakterizuar me 
kapacitete të limituara menaxheriale dhe financiare; 

• Sigurimi se qasja rregullatore çon në balancim të duhur në mes të nevojave të konsumatorëve të 
ujit dhe mbeturinave dhe integritetit financiar të ofruesve të shërbimeve.  

 

Të Arriturat  
Në parim, të arriturat e ZRRUM deri më 31 Dhjetor 2007 përshijnë: përgatitjen dhe nxjerrjen e 
instrumenteve sekondare ligjore, lëshimin e licencave për ofruesit e shërbimeve të ujit dhe 
mbeturinave, miratimi i tarifave për ujë dhe mbeturina, themelimi dhe funksionalizimi i Komisioneve 
Këshilluese të Konsumatorëve në 7 regjionet e Kosovës, përgatitjen dhe nxjerrjen e politikave 
tarifore për shërbimet që janë në përgjegjësi të rregullativës së ZRRUM-it, si dhe përgatitja e draftit 
të  politikave për de-rregullimin e sektorit për mbeturina.  

Përveç aktiviteteve të mësipërme ZRRUM, ka kompletuar stafin e nevojshëm, ka organizuar një varg 
punëtorish për palët e interesit në sektorin e ujit dhe mbeturinave, ka dizajnuar dhe përditësuar 
faqen e internetit, ka organizuar fushata për informimin e publikut për shpjegimin e rolit dhe 
përgjegjësive të veta si dhe ka krijuar raporte me palët tjera të interesit.  

Poashtu, në përputhje me Rregulloren e UNMIK-ut 2004/49, ZRRUM ka filluar të inkasojë paratë 
nga taksat e licencimit nga ofruesit e shërbimeve, dhe këto mjete do të përdoren për financimin e 
aktiviteteve të ZRRUM.  

 



  

3.  Synimet Operative të ZRRUM-it      

3.1. Synimet Operative  
 

ZRRUM është i përkushtuar që në vitin 2008 të arrijë përmbushjen e synimeve operative si 
vijon: 

 

Synimi 1: Avansimi i procesit të përcaktimit të tarifave për shërbimet e ujit dhe 
mbeturinave të ngurta që mundësojnë qëndrueshmëri afatgjatë financiare 
të ofruesve të shërbimeve  

Për arritjen e këtij synimi janë planifikuar të ndërmirren aktivitetet vijuese: 

1. Përcaktimi kalendarit rregullator me përshkrimin e detajuar të afateve 
për aktivitetet konkrete si: informacionet e kërkuara, afatet e dorëzimit, 
proceset e konsultimit dhe procesi i aprovimit. 

2. Zhvillimi dhe testimi i modelit të ndryshuar që nënkupton 
bashkëpunimin me ofruesit e shërbimeve  për dorëzimin e të dhënave 
të nevojshme për kryerjen e testimit të modelit tarifor. 

3. Shqyrtimi i detajuar i të dhënave të kompanive në aplikacionet e tyre 
tarifore dhe në planet e tyre të biznesit.  

4. Zhvillimi i procesit të konsultimit me Komisionet Këshilluese të 
Konsumatorëve për tarifat e propozuara. 

5. Aprovimi i tarifave të reja sipas dhe publikimi i tyre. 

 

Synimi 2:  Ngritja e efiçencës përmes stimulimit të konkurrencës në sektorin e 
shërbimeve të ujit dhe mbeturinave duke përdorur krahasime  
(“benchmarking”) lidhur me performancën e ofruesve të shërbimeve të ujit 
dhe mbeturinave. 

Për arritjen e këtij synimi janë planifikuar të ndërmirren aktivitetet vijuese: 

1. Grumbullimi dhe përpunimi i të dhënave të dhënave të raportuara nga 
ana e ofruesve të shërbimeve për vitin 2007. 

2. Vlerësimi i saktësisë dhe besueshmërisë së të dhënave të raportuara 
nga ofruesit e shërbimeve përmes procesit të auditimit të tyre. 

3. Rishikimi i sistemit të vlerësimit dhe rangimit të kompanive dhe zhvillimi 
i i mëtutjeshëm i këtij sistemi. 

4. Përpilimi dhe publikimi i raportit vjetor të performancës së ofruesve të 
shërbimeve për vitin 2007. 

 

Synimi 3:  Ngritja e nivelit të zbatimit të standardeve të shërbimit  nga ana e ofruesve 
të shërbimit të ujit dhe mbeturinave. 

Për arritjen e këtij synimi janë planifikuar të ndërmirren aktivitetet vijuese: 

1. Informimi më i mirë i ofruesve të shërbimeve me obligimet e tyre që 
dalin nga kuadri rregullator dhe licencat e shërbimit përmes një manuali 
që do të hartohet dhe të iu shpërndahet atyre.  



  

2. Hartimi i procedurave të detajuara për lirimin e ofruesve të shërbimeve 
nga përmbushja e standardeve të përcaktuara të shërbimit si dhe për 
masat për mospërmbushjen e s tyre. 

3. Auditimi i nivelit te permbushjes se standardeve te sherbimit. 

4. Rishikimi i standardeve të shërbimit në konsultim me ofruesit e 
shërbimeve dhe Komisionet Këshilluese të Konsumatorëve. 

 

Synimi 4: Përforcimi i pavarësisë rregullatore dhe pavarësisë financiare të ZRRUM-it 
si rregullator ekonomik i sektorit të shërbimeve të ujit (jo edhe mbeturinave) 
me legjitimitet dhe pavarësi të plotë dhe të qartë, që iu përgjigjet 
institucioneve të Kosovës. 

Për arritjen e këtij synimi janë planifikuar të ndërmirren aktivitetet vijuese: 

1. Angazhimi për aprovimin e draftit të Ligjit i cili e zëvendëson Rregulloren 
2004/49 dhe përcakton më qartë pavarësinë rregullatore dhe 
financiare të ZRRUM-it si autoritet që i përgjigjet Kuvendit të kosovës. 

2. Hartimi i Planit të Biznesit për periudhë 5-vjeçare (2009 – 2013) 

3. Faturimi dhe inkasimi i rregulltë i taksave të licencimit si burim për 
financimin e aktiviteteve të ZERRUM-it. 

4. Zhvillimi i mëtutjeshëm i politikave dhe procedurave të brendshme 
administrative. 

5. Ngritja e kapaciteteve profesionale të ZRRUM-it përmes trajnimeve  dhe 
vizitave studimore 

 

Synimi 5:        Ngritja e transparencës dhe konfidencës në procesin rregullator te palët e 
interesit 

1. Publikimi dhe shpërndarja e qartë e të gjitha çështjeve dhe vendimeve 
rregullatore në gjuhët zyrtare në disa pika të qasjes së informatave 
(web-faqe, media elektronike dhe të shkruara, konferenca për shtyp 
etj.). 

2. Zhvillimi i dhe avansimi i sistemit të relacioneve me publikun dhe 
planeve të komunikimit me publikun. 

3. Krijimi i procedurave të procesit të konsultimit. 

4. Avansimi i rolit dhe ngritja e profilit të Komisioneve Këshilluese të 
Konsumatorëve. 

5. Inicimi i idesë për krijimin e Komitetit Këshillues që do të përbëhej nga 
palët kyqe të interesit (institucionet akademike, institucionet qeveritare, 
shoqëria civile, konsumatorët etj.) me qëllim të përfshirjes sa më të 
gjërë në procesin rregullator. 

6. Zhvillimi i relacioneve të mira dhe bashkëpunimit me rregulatorët tjerë 
dhe institucionet tjera relevante të sektorit të ujit dhe mbeturinave në 
Kosovë. 

 

 

 

 



  

4.  Prioritetet e ZRRUM-it në 2008 – Plani i Veprimit 
 

4.1  Licencimi dhe Çështjet ligjore 

Departamenti Përgjegjës: Seksioni për Ligj dhe Licenca 

Afati i kohor  

01. 01.2008 – 31.12. 2008 Nr Prioritetet 

 

Aktivitetet e planifikuara 

 

Personat 
përgjegjës 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

  

1 

 

Aprovimit të i Ligjit mbi 
Rregullimin Ekonomik të 
Shërbimeve të Ujësjellësit, 
Ujërave të zeza dhe 
Mbeturinave 

 

• Draft Ligji të shpërndahet në Seksione të ZRRUM-it 
dhe te K.K.K. 

• Të kompletohen komentet e ZRRUM në Draft Ligj 
• Drafti të dorëzohet në Komision të Kuvendit dhe të 

punohet në procedimin e tij 

 

Udhëheqësi i 
SL&L, Analisti i 
Shërbimeve ndaj 
Konsumatorve,  
Drejtori 

 

 

2 

 

Harmonizimi i Rregullave të 
ZRRUM me Ligjin e aprovuar 
nga ana e Kuvendit 

 

• Shqyrtimi i pajtueshmërisë së Rregullave të ZRRUM-
it me Ligjin e aprovuar; 

• Hartimi i propozimitr të amendamenteve të 
nevojshme për Rregullat e ZRRUM-it dhe zhvillimi 
procesit të konsultimit me palët e interesit  

• Hartimi i amendamenteve  

 

Udhëheqësi i 
SL&L, në 
bashkëpunim me 
Analistin e 
Shërbimeve ndaj 
Konsumatorve,  

 

  

3 

 

Amendamentimi i Rregullave 

 

• Shqyrtimi propozimeve për amendamentime të 
Rregullave të ZRRUM-it ,  hartimi i draft 
amendamentimeve dhe procedimi I tyre 

 

Udhëheqësi i 
SL&L, Drejtori 

 

 

4 

 

Licencimi i ofruesve të 
shërbimeve për operimin e 
deponive 

 

• Udhëheqja e procesit të përtëritjes së licencave të 
shërbimit duke përfshirë: pranimin dhe shqyrtimin e 
aplikacioneve si dhe hartimin e licences së shërbimit 

 

Zyrtari i Licencimit, 
Udhëheqësi i 
SL&L, Drejtori  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

Amendamentimi i Licencave të 
Shërbimit 

 

• Pranimi dhe shqyrtimi i kërkesave për 
amendamentim 

• Vendimi lidhur me Amendamentim të Licencës 
merren në bashkëpunim me Seksionet të tjera 

• Draftimi i amendamenteve të Licencës 
• Procedimi te Kompania gjegjëse 

 

Administratori 
Licencimit, 
Udhëheqësi I 
SL&L, Drejtori 

 

 

 

6 

 

Mbikqyrja e përmbushjes së 
obligimeve që dalin  nga Licenca 
e  Shërbimeve 

 

• Monitorimi i Ofruesve të Shërbimeve 
• Hartimi i raportit nga monitorimi  
• Paralajmërimi i kompanive për gjetjet dhe 

mospërmbushjet eventuale  
• Shqyrtimi I deklaratave nga Kompanitë e 

monitoruara 

 

Udhëheqësi i SL&L 
në bashkëpunim 
me Udhëheqësin e 
Seksionit të 
Performansës 

 

 

7 

 

Dhënia e këshillave juridike për 
Drejtorin dhe seksionet e 
ZRRUM-it 

 

Sipas nevojës dhe kërkesës së Drejtorit dhe Seksioneve 
jipen Këshilla profesionale dhe përrkrahje profesionale  
nga aspekti i  dispozitave pozitive legjislative 

 

Udhëheqësi i SL&L  

 

 

8 

 

Hartimi rregullave dhe 
rregulloreve të brendshme të 
ZRRUM-it 

 

Hartimi i drafteve të rregullave, rregulloreve dhe akteve 
tjera të brendshme të ZRRUM-it (Statuti, Kodi i 
Mirësjelljes, Rregulla për Gjoba, Rregulla për Dokumentet 
Zyrtare etj.) të cilat janë të nevojshme për funksionimin e 
ZRRUM-it si organ i pavarur rregullator.   

 

Udhëheqësi i SL&L 

 



  

4.2  Monitorimi i Performansës, Mbikqyrja e Standardeve të Shërbimit, dhe Shërbimet ndaj Konsumatorëve 

Departamenti Përgjegjës: Seksioni i  Performansës 

Afati i kohor 

01. 01.1008 – 31.12. 2008 Prioritetet Aktivitetet 

 

Objektivat e Pritura 

 

Personat 
përgjegjës 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

     Adaptimi i formatit të 
raportimit mujor për vitin 
2008 dhe përcjellja te 
kompanitë e ujit dhe 
mbeturinave. 

Adaptimi i  Formatit për vitin 2008 duke ju 
mundësuar  kompanive që raportimin ta kryejnë 
me kohë.  

Udhëheqësi i Seksionit 
të Performancës në 
bashkëpunim me 
konsulentët e ZRRUM-it 

 

 
Pranimi i raporteve mujore 
nga kompanitë rajonale të 
licencuara 

Respektimi i afatit të caktuar për raportim mujor 
nga kompanitë e ujit dhe mbeturinave, data e 
raportimit është dita e 15 e mujit në vijim për 
muajin e kaluar.  

Analistët e 
Performancës për Ujë 
dhe Mbeturina.  

 

 Kontrollimi  i të dhënave të 
raportuara, vlerësimi i tyre 
si dhe diskutimi i të dhënat 
e raportuara me  
kompanitë 

Pranimi i të dhënave sa më të sakta dhe të 
rikonsiluara. 

Analistët e 
Performancës për Ujë 
dhe Mbeturina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  

Raportimi Mujor 

 

Sqarimi i formatit të raportit 
dhe mënyrës së 
funksionimit të modulit  të 
barazimit për të dhënat 
financiare me kompanitë 

Personat e kyçur në procesin e raportimit për 
ZRRUM-in të aftë që të marrin informata dhe të 
dinë se si ti plotësojnë të dhënat e duhura në 
vendin e duhur duke e kuptuar edhe rëndësinë e 
tyre. 

Analistët e 
Performancës për Ujë 
dhe Mbeturina. 

 

 
Përpilimi i procedurave të 
auditimit (verifikimit) dhe 
formatin. 

Procedura efikase të auditimit për të dhënat e 
raportuar financiare operative dhe shërbimeve 
ndaj konsumatorëve që do të mundësojnë një 
efikasitet në realizimimin e procesit të verifikimit  
të të dhënave.  

Udhëheqësi i Seksionit 
të Performancës në 
bashkëpunim me 
konsulentët e ZRRUM-it  

 

 

 

 

 

2. 

Zhvillimi i OFCR-
së 

Mirëmbajtja dhe zhvillimi i 
vazhdueshëm i OFCR. 

Mirëmbajtja e rregulltë dhe në të njëjtën kohë 
edhe në një lokacion tjetër si alternativ, po ashtu 
edhe zhvillim  sa i përket metodologjisë së 
përpunimit statistikor. 

Udhëheqësi i Seksionit 
të Performancës në 
bashkëpunim me 
konsulentët e ZRRUM-it 

 



  

 

Trajnimi i stafit në sistemin 
OFCR. 

Staf i trajnuar në ZRRUM për të realizuar një 
përdorim  efikas dhe të shpejtë të OFCR-së në 
përgjegjësi të veta.  

Udhëheqësi i Seksionit 
të Performancës në 
bashkëpunim me 
konsulentët e ZRRUM-it  

 

Rishikimi i indikatorëve kyç 
të performancës. 

Indikatorë kyç të performancës në linjë me 
indikatorët e përdorur nga institucionet 
ndërkombëtare prijëse në sektorin e ujit dhe 
mbeturinave (Banka Botërore, Asosacioni 
Ndërkombëtarë i Ujit, etj.). 

Udhëheqësi i Seksionit 
të Performancës në 
bashkëpunim me 
konsulentët e ZRRUM-it  

 Rishikim i sistemit të 
vlerësimit dhe rangimit të 
kompanive në bazë të 
indikatorëve kyç të 
performances. 

Sistem të mirëfilltë të rangimit të kompanive dhe 
zhvillimin e metodave të avancuara të 
përpunimit dhe vlerësimit të indikatorëve kyç të 
performancës. 

Udhëheqësi i Seksionit 
të Performancës në 
bashkëpunim me 
konsulentët e ZRRUM-it  

 
Përpilimi i procedurave të 
auditimit (verifikimit) dhe 
formatin. 

Procedura efikase të auditimit për të dhënat e 
raportuar financiare operative dhe shërbimeve 
ndaj konsumatorëve që do të mundësojnë një 
efikasitet të lartë në realizimimin e vetë procesit 
të verifikimit  të të dhënave.  

Udhëheqësi i Seksionit 
të Performancës në 
bashkëpunim me 
konsulentët e ZRRUM-it  

 
Përvetësim i kalendarit të 
auditimeve dhe njoftimi i 
kompanive me këtë 
kalendar. 

Përgatitjet e nevojshme dhe te domosdoshme në 
kohë si në Kompanitë Rajonale e po ashtu edhe 
në ZRRUM sa i përket vetë procesit të auditimit. 

Udhëheqësi i Seksionit 
të Performancës në 
bashkëpunim me 
konsulentët e ZRRUM-it  

 

Themelimi i ekipit të 
auditimit. 

Ekip auditimi profesional i nivelit të lartë për 
realizimin efikas të procesit të auditimit të 
ofruesve të shërbimeve (kompanive regjionale 
për ujë dhe mbeturina).   

Udhëheqësi i Seksionit 
të Performancës në 
bashkëpunim me 
konsulentët e ZRRUM-it  

 

Auditini vjetor për vitin 
2007. 

Një auditim i mirëfilltë i cili jep një legjitimitet të 
plotë tërë procesit të monitorimit dhe vlerësimit 
të performancës së kompanive  që ofrojnë 
shërbime të ujit dhe mbeturinave. 

Udhëheqësi dhe stafi i 
Seksionit të 
Performancës në 
bashkëpunim me 
konsulentët e ZRRUM-it  

 

 

 

3.  

Auditimi i të 
Dhënave të 
Raportuara 

Përpilimi i raportit për 
auditimet e kryera. 

Komentime dhe  paraqitje të kjarta të rezultateve 
të auditimit duke mundësuar nxjerrjen e  
konkludimeve të mirëfillta të nevojshme si dhe  
njekosishtë do te mundësohet që nga kompanitë 
të merren komente adekuate.  

Udhëheqësi i Seksionit 
të Performancës në 
bashkëpunim me 
konsulentët e ZRRUM-it  



  

 

Auditimi  i gjashtëmujorit 
2008. 

Verifikim i vazhdueshëm i të dhënave të 
raportuara nga ana e ofruesve të shërbimeve 
(kompanitë regjionale).  

Udhëheqësi dhe stafi i 
Seksionit të 
Performancës në 
bashkëpunim me 
konsulentët e ZRRUM-it  

 
Përpilimi i raportit vjetor i 
performancës për vitin 
2007. 

Një raport të thukët, konciz dhe gjithëpërfshirës 
për aktivitetet e kompanive të ujit dhe 
mbeturinave duke përfshirë aspektet financiare, 
operative dhe shërbimeve ndaj konsumatorëve. 

Udhëheqësi i Seksionit 
të Performancës dhe 
stafi tjetër i seksionit në 
bashkëpunim me 
konsulentët e ZRRUM-it  

 
Publikimi dhe shpërndarja 
e raportit të performancës 
te palët e interesit. 

Sigurimi i informatave të nevojshme për palët e 
interesit  për aktivitetet e ofruesve të shërbimeve 
të ujit dhe mbeturinave dhe një impakt i 
fuqishëm te ofruesit e shërbimeve në drejtim të 
përmirësimit të performancës së të tyre. 

Udhëheqësi i Seksionit 
të Performancës dhe 
stafi tjetër i seksionit në 
bashkëpunim me 
konsulentët e ZRRUM-it  

 Përpilimi i raportit të 
performances për 
gjashtëmujorin e parë të 
vitit 2008. 

Transparencë dhe identifikim i drejtë i trendëve 
të zhvillimit të performancës  për gjashtëmujorin 
e parë të vitit 2008 në fushat kyçe të operimit, 
financave dhe cilësisë të shërbimeve. 

Udhëheqësi i Seksionit 
të Performancës dhe 
stafi tjetër i seksionit në 
bashkëpunim me 
konsulentët e ZRRUM-it  

 

 

 

 

 

 

4.  

Raporti i 
Perfomansës 

Përpilimi i raporteve të 
ndryshme për nevoja ditore 
(ad-hok). 

Përgatitja me kohë e raporteve me të dhënat 
relevante të ofruesve të shërbimeve që do të 
jenë në dispozicion si për seksionet e tjera 
brenda ZRRUM-it ashtu eshe për palët e tjera të 
interesuara. 

Udhëheqësi Seksionit 
dhe Stafi I Seksionit.  

 

 
 Takimet mujore të 
Komisioneve Këshillues të 
Konsumatorëve  

Takime të rregullta mujore të Komisionit 
Këshillues të Konsumatorëve. 

Analisti i shërbimeve 
ndaj Konsumatorëve. 

 

 Zhvillimi i aktivitetit lidhur 
me rizgjedhjen e gjysmës 
gjegjësisht të 50% të 
anëtarëve të KKK, 

Plotësimi i Komisionit Këshillues të 
Konsumatorëve në funksion të kontinutetin të 
punës së këtij komisioni. 

Analisti i Shërbimeve 
ndaj Konsumatorëve. 

 

 

 

 

 

5. 

Komisionet 

Këshilluese të 
Konsumatorëve 

Përpilimi i procesverbaleve, 
përpilimi i ftesave për 
takime, vendimeve dhe 
raporteve nga takimet e 
KKK. 

Funksionim normal i punës së KKK dhe njoftimi 
me kohë i palëve të ndërlidhura me rezultatet e 
aktivitetit të këtij komisioni. 

Analisti i shërbimeve 
ndaj Konsumatorëve. 

 



  

 

Përpilimi i raportit vjetor  
për punën e K.K.K.  

Informimi i rregullt dhe i mirëfilltë i Rregullatorit 
me aktivitetet e Komisionit Këshillues të 
Konsumatorëve.  

Analisti i Shërbimeve 
ndaj Konsumatorëve. 

 

 Komunikimet ditore me 
kompanitë e ujit dhe 
mbeturinave si dhe 
konsumatorët në lidhje me 
zgjedhjen e Ankesave.   

Zgjedhja e drejtë dhe me kohë e ankesave të 
konsumatorëve konform legjislacionit në fuqi. 

Analisti i Shërbimeve 
ndaj Konsumatorëve. 

 

 Hulumtimi, rishqyrtimi dhe 
asistenca në zgjedhjen e 
mosmarveshjeve dhe 
ankesave të 
konsumatorëve. 

Procedura të rregullta të vendosura në 
hulumtimin dhe shqyrtimin e ankesave dhe 
kërkesave të konsumatorëve drejtuar ofruesve të 
shërbimeve dhe Rregullatorit. 

Analisti i Shërbimeve 
ndaj Konsumatorëve. 

 

 
Trajnimi i stafit brenda dhe 
jashtë ZRRUM-it (trajnime 
në gjuhën angleze, 
statistika dhe kontabilitet). 

Staf i trajnuar si duhet dhe i pajisur me nivel të 
lartë të njohurive teorike dhe praktike në 
kryerjen dhe realizimin e detyrave të përditshme. 

Udhëheqësi Seksionit 
dhe Stafi i Seksionit. 

 

 
Bashkëpunimi me projektet 
mbështetëse për ZRRUM-in 
(IPA, SDC,UNDP), 

Bashkëpunim i rregullt dhe i qëndrueshëm me 
projektet mbështetëse në funksion të sigurimit 
dhe përvetësimit të metodave të punës në 
përputhje me praktikat e mira ndërkombëtare. 

Udhëheqësi Seksionit 
dhe Stafi i Seksionit. 

 

 
Pjesëmarrja në punëtorit e 
organizuar nga institucionet 
e Kosovës dhe projektet e 
ndryshme. 

Përgatitja permanente e stafit dhe njoftimi me 
trendët dhe proceset aktuale ndërkombëtare 
dhe vendore që janë duke u zhvilluar në sektorët 
e ujit dhe mbeturinave në Kosovë. 

Udhëheqësi Seksionit 
dhe Stafi i Seksionit. 

 

 
Organizim i Punëtorive 
(workshopeve) nga Seksioni 
i Performancës. 

Informimi i rregullt i ndërsjellë në mes  të 
Rregullatorit, ofruesve të shërbimeve dhe palëve 
të ndërlidhura me aktivitetet të cilat zhvillohen 
në seksionin e performances. 

Udhëheqësi i Seksionit 
dhe Stafi  në 
bashkëpunim me 
Konsulentët e ZRRUM  

 

F.  

Ngritja e 
Kapaciteteve 
Njerëzore 

Vizitat në ndonjë 
Rregullatorë simotër të 
vendeve regjionale apo 
Evropiane. 

Njoftimi i rregullt dhe permanent me praktikat 
rregullatore të vendeve të tjera në aspektet e 
monitorimit dhe vlerësimit të performancës. 

Udhëheqësi Seksionit 
dhe Stafi i Seksionit. 

 



  

 Implementimi i 
memorandumit të 
mirëkuptimit me Institutin 
Kombëtar të Shëndetit 
Publik të Kosovës  

Nivel i lartë i bashkëpunimit ndërinstitucional në 
lidhje me zbatimin e standardeve të ujit të 
pijshëm si dhe zbatimin e procedurave gjegjëse 
në funksion të ngritjes së cilësisë së ujit të 
pijshëm të ofruar nga kompanitë e licencuara. 

Udhëheqësi Seksionit 
dhe Stafi i Seksionit. 

 

  Bashkëpunimi me AKM, 
MMPH, Agjencionin 
Kosovar për Mbrojtjen e 
Mjedisit (AKMM), SHUKOS, 
PAMKOS-in, AKK, etj 

Bashkëpunim në nivel më të lartë me të gjitha 
institucionet e ndërlidhura sa i përket marrjes së 
vendimeve meritore, shkëmbimit të të dhënave 
dhe informatave, ngritjen e transparencës dhe 
kredibilitetit të aktiviteteve të ZRRUM-it  

Udhëheqësi Seksionit 
dhe Stafi i Seksionit.  

 

 

 

 

 

 

G. 
Bashkëpunimi 
me Institucionet 
tjera 

Bashkëpunimi me 
Kuvendet  Komunale 

Bashkëpunim të mirëfilltë me kuvendet 
komunale në funksion të ngritjes së efikasitetit 
të shërbimeve ndaj konsumatorëve. 

Udhëheqësi Seksionit 
dhe Stafi i Seksionit. 

 

 

Shqyrtim i standardeve të 
shërbimit nga Rregullatori. 

Rishikim i rregullt në baza vjetore i standardeve 
të shërbimit të përcaktuara me Rregulloren 
2004/49  i cili do të përfshijë gjithashtu edhe 
komentet dhe raportet e përmbushjes së 
standardeve nga kompanitë gjegjëse. 

Drejtori i ZRRUM-it dhe 
udhëheqësi i Seksionit 
të Performancës. 

 

 Shqyrtimi i kërkesave të 
ofruesve të shërbimeve për 
përjashtim nga përmbushja 
e ndonjë prej standardeve 
të shërbimit. 

Shqyrtim i rregullt dhe efikas i kërkesave me 
shkrim të ofruesve të shërbimeve të ujit dhe 
ujërave të zeza për përjashtim nga përmbushja e 
ndonjërit nga standardet e shërbimit. 

Drejtori i ZRRUM-it dhe 
udhëheqësi i Seksionit 
të Performancës. 

 

 

H.  

Plotësimi i 
standardeve të 
Shërbimit nga 
ofruesit e 
shërbimeve të 
ujit dhe 
mbeturinave. Inspektimi i plotësimit të 

standardeve teknike dhe 
komerciale për shërbimet e 
ujit  dhe mbeturinave . 

Monitorim i rregullt dhe cilësorë i përmbushjes 
së standardeve të shërbimit i cili shpien në 
mbrojtjen e vazhdueshme të konsumatorëve. 

Udhëheqësi i Seksionit 
dhe Analistët e 
Performancës. 

 

 

Shqyrtimi i aplikacioneve 
për shkyçje kolektive.  

Shqyrtim i rregullt dhe i shpejtë sa i përket 
zbatimit të të gjitha procedurave në lidhje 
me shkyçjet kolektiveet  në funksion të 
ngritjes së shkallës së arkëtimit   

Udhëheqësi i Seksionit 
të Performancës, 
Udhëheqësi i Seksionit 
Ligjor   

 

L.  

Shkyçjet 
kolektive Përpilimi i  vendimeve nga 

shqyrtimi i aplikacioneve 
për shkyçje kolektive.  

Marrja e shpejtë dhe me kohë e vendimeve për 
aprovimin ose mos aprovimin e shkyçjes 
kolektive  në funksion të rritjes së efikasitetit  
ndaj konsumatorëve të papërgjegjshëm. 

Analisti i Shërbimeve 
ndaj Konsumatorëve. 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administrimi i dokumenteve 
në Server. 

Çasje shpejtë dhe efikase në formë elektronike 
në dokumentet zyrtare të të gjitha seksioneve 
nga i tërë stafi i ZRRUM-it.  

Analisti i Shërbimeve 
për Ujë, Analisti i 
Shërbimeve për 
Mbeturina, Analisti i 
Shërbimeve ndaj 
Konsumatorëve. 

 

 

I.  

Administrimi 
Administrimi i dokumenteve 
në kopje të fortë (hard 
copy). 

Çasje e lehtësuar në dokumentet zyrtare të 
shkruara në letër dhe  sigurim i tyre si alternativ 
duke ndihmuar në administrimin në mënyrë 
efikase të të dhënave dhe informatave në 
dispozicion. 

Analisti i Shërbimeve 
për Ujë, Analisti i 
Shërbimeve për 
Mbeturina, Analisti i 
Shërbimeve ndaj 
Konsumatorëve. 

 

 

Punë në Komisione të 
ndryshme të ZRRUM-it. 

Ngritja e efikasitet të stafit të ZRRUM-it në 
kryerjen e deyrave të tyre konform rolit, mandatit 
dhe funksionit që ka ky Institucion.  

Udhëheqësi i Seksionit, 
Analisti i Shërbimeve 
për Ujë, Analisti i 
Shërbimeve për 
Mbeturina, Analisti i 
Shërbimeve ndaj 
Konsumatorëve. 

 

 

J.  

Punë tjera  

Inspektimi i pajisjeve të 
Ofruesve të Shërbimeve të 
Ujit dhe Mbeturinave. 

Verifikimi i rregullt kohor i  pasjeve dhe kushteve 
të operimit  të  ofruesve të shërbimit (kompanive 
gjegjëse) në funksion të mbrojtjes maksimale të 
konsumatorëve. 

Analisti i Shërbimeve 
për Ujë, Analisti i 
Shërbimeve për 
Mbeturina, Analisti i 
Shërbimeve ndaj 
Konsumatorëve. 

 



  

 

4.3  Përcaktimi i Tarifave  

Departamenti Përgjegjës: Seksioni i  Tarifave dhe Financave Rregullatore 

 

Afati i kohor  

01. 01.2008 – 31.12. 2008 Prioritetet Aktivitetet e planifikuara Objektivat e pritura Personat 
pergjegjes 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

                        

                        
Sistemimi dhe mbyllja e 
dokumentacionit të shtypur në 
regjistratorë të vitit 2007. 

Rregullimi i dokumentacionit për 
arkiv dhe përdorim ma të lehtë 
për gjetjen e të dhënave të 
nevojshme për departament 
dhe palë të treta.  

Udhëheqësi i 
Seksionit me 
Analistin për 
Financa dhe Tarifa 
të Ujit.                         

                        

                        

A. 
Sistemimi i 
dokumentacionit 

Hapja e regjistratorëve për vitin 
2008 për çdo kompani të ujit dhe 
mbeturinave veç e veç, vendosja dhe 
ruajtja e dokumenteve të shtypura në 
to.  

Ruajtja e dokumentacionit të 
krijuar dhe lehtësimi i përdorimit 
të tij kur i njëjti nevojitet për 
përdorim.  

Udhëheqësi i 
Seksionit me 
Analistin për 
Financa dhe Tarifa 
të Ujit.   

 

                    

                        

                        

B.  
Përcaktimi i 
tarifave të ujit me 
shumicë të trajtuar 
për KUR 
"Mitrovica"  

Pranimi i aplikacionit me 
dokumentacion të kërkuar, vlerësim i 
të dhënave të ofruara në formë 
raporteve, pranimi i komenteve, 
takime dhe vizita inspektues, 
negocimi i tarifës së para-përcaktuar, 
propozimi i tarifës nga DFT-ja dhe 
marrja e vendimit nga ZRRUM-i për 
përcaktim të tarifës aplikuese. 

Përcaktimi i tarifës bëhet në 
përputhje me Rregullën ZRRUM-
R02/UdheUK, Neni 7., pika 7.1, 
7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7 dhe 
7.8, dhe dhe pjesëve tjera të 
kësaj rregulle duke njoftua 
paraprakisht edhe palët tjera të 
interesuar për te. 

Udhëheqësi i 
Seksionit me 
Analistin për 
Financa dhe Tarifa 
të Ujit.                           

                        

                        

Zhvillimi i konsultimeve me ofruesit e 
shërbimeve me qëllim të sqarimit të 
ndryshimeve të propozuara në 
regjimin tarifor për periudhën 2008-
2011 

Finalizimi procesit të aplikimit 
për tarifa të reja nga ofruesit e 
shërbimeve në pajtim të plotë 
me ndryshimet e propozuara 
nga ZRRUM sa I përket regjimit 
tarifor.  

Udhëheqësi i 
Seksionit, Analisti 
për Financa dhe 
tarifa, Drejtori i 
ZRRUM-it Konsulenti 
(IPA).                         

                        

                        

C. 
Zbatimi i 
Ndryshimeve në 
Regjimin Tarifor 
për Kompanitë 
Rajonale të Ujit 

 Përgatitja dhe mbajtja e workshopit 
me përfaqësuesit e KRU-ve për 
sqarimin praktik të metodologjisë së 
kalkulimit të tarifave në bazë të 
ndryshimeve të propozuara nga 
ZRRUM 

Kuptimi nga KRU të elementeve 
të nevojshme dhe metodologjisë 
për kalkulimin e tarifave dhe 
poashtu definimi i saktë 
informacioneve të nevojshme 
për zbatimin e procesit tarifor. 
 

Konsultanti (IPA) me 
stafin e Seksionit 

                        



  

                        
                        

Shqyrtimi i detajeve lidhur me 
kalendarin preliminar të përcaktuar 
më herët dhe pas diskutimit me 
kompanitë rajonale të ujit përcaktimi 
i saktë i kalendarit të aktiviteteteve 
për tarifa të ujit dhe të mbeturinave 
të viteve 2008 - 2011. 

Kalendari i finalizuar i 
aktiviteteve për procesin tarifor 
për periudhen e ardhshme tre 
vjeqare i kompletuar dhe i 
dërguar te kompanitë rajonale 
të ujit.  

Seksioni i Tarifave 
në bashkëpunim me 
Konsultantin dhe 
me Drejtorin e 
ZRRUM-i 

                        

                        

                        

Vlerësimi i pare i kompletueshmërisë 
së aplikacioneve për tarifa të ujit dhe 
përpilimimi i raporteve për 
kompletueshmërinë e aplikacioneve 
 

Aplikacionet për tarifa të 
pranuara në ZRRUM të 
vlerësuara dhe raportet për 
vlerësim të kompletueshmërisë 
të dorëzuara te kompanitë. 
 

Udhëheqësi i 
Seksionit me 
Analistin për 
Financa dhe Tarifa  

                        

                        

                        

 
D.  
Pranimi i 
aplikacioneve për 
tarifa të 
mbeturinave 

Pranimi i aplikacioneve para deri 
me 31 Maj dhe eventualisht për 
dokumentet e dërguar me postë 
gjerë me 3 qershor 2008 dhe 
administrimi me të njëjtat. 

Seksioni i Administratës 
vërteton pranimin e rregulltë 
të gjithë dokumenteve të 
kërkuara dhe lëshon dëshmi 
për to, ndërsa ato që nuk 
janë të plota duhet ti kthejë 
për kompletim të tyre.  

Arkivi i ZRRUMit 
dhe Seksioni I 
Tarifave 

                        

                        

                      

E.  
Vlerësimi i parë i 
aplikacioneve të 
arritura nga KRM-
ët. 

Seksioni i Tarifave do të përpilojë 
një Raport në të cilin do të 
përcaktojë datën e arritjes së 
aplikacioneve dhe 
kompletueshmerinë e tyre nga 
aspekti adminostrativo - juridik. 

Kompletimi i 
dokumentacionit dhe 
vazhdimi i punës në 
vlerësimin e arsyshmerisë së 
tariafave të kërkuara.  

Udhëheqësi i 
Seksionit me 
Analistin për 
Financa dhe Tarifa  

                        

                        

                        

F. 
Vlersimi i gjenral i 
aplikacioneve të 
arritura  

Vlersimi gjeneral bëhet në bazë 
të dhënave të pranuara nga 
kompanitë duke përpiluar një 
Raport Preliminar për gjetjet tona 
dhe duke sygjeruar edhe çështje 
tjera që kanë të bëjnë me 
procesin e përcaktimit të tarifave 
të këtij cikli. 

Vlerësimi dhe ekuilibrimi i të 
dhënave të ofruara nga 
kompanitë për përpilimin e 
një Raporti Preliminar të 
bazuar i cili është një 
dokument paraprak para 
raportit pëfundimatrë.  

Udhëheqësi i 
Seksionit me 
Analistin për 
Financa dhe Tarifa 

                        

                        

                        

G.  
Vlerësimi 
Përfundimtar i 
aplikacioneve për 
Tarifa Shërbimit  të 
KRU-ve 

Shqyrtimi i komenteve të KRU-ve 
dhe përmbledhja e analizave që 
dalin nga shqyrtimi I të gjitha të 
dhënave dhe plotësimeve të 
dorëzuara nga KRU-të. Kjo 
rezulton me propozimet për tarifa 
shërbimi. 

Deklarimi i mundshëm 
përfundimtarë i KUR-ve për 
Raportim Përfundimtarë të 
Vlerësimit të hartuar nga 
ZRRUM-i.  

Udhëheqësi i 
Seksionit me 
Analistin për 
Financa dhe Tarifa  

                        



  

                        

                        

H. 
Vlerësimi 
Përfundimtarë i 
aplikacioneve për 
Tarifa Shërbimi të 
KRM-ve 

Shqyrtimi i komenteve të KRM-ve 
dhe përmbledhja e analizave që 
dalin nga shqyrtimi i të gjitha të 
dhënave dhe plotësimeve të 
dorëzuara nga KRU-të. Kjo 
rezulton me propozimet për tarifa 
shërbimi. 

Deklarimi i mundshëm 
përfundimtarë i KRM-ve për 
Raportim Përfundimtarë të 
Vlerësimit të hartuar nga 
ZRRUM-i.  

Udhëheqësi i 
Seksionit me 
Analistin për 
Financa dhe Tarifa 

                        

                        

                        

I.  
Përcaktimi i 
Tarifave të 
Shërbimit për KRU-
të  

Shqyrtimi i komenteve 
përfundimatre që eventrualisht I 
dërgojnë KRU-të, marrja në 
konsiderim i tyre dhe hartimi I 
Propozimit Përfundimatar për 
Përcaktimin e Tarifave për KRU-
të për Drejtorin e ZRRUM-it I cili 
merr vendimin përfundimtarë. 

Përcaktimi I tarifave të 
Shërbimit në bazë të 
dispozitave legjislative dhe 
procesit të zhvilluar. 

Udhëheqësi i 
Seksionit me 
Analistin për 
Financa dhe Tarifa 

                        

                        

                        

J. 
Përcaktimi i 
Tarifave të 
Shërbimit për KRM 
-të  

Shqyrtimi i komenteve 
përfundimatre që eventrualisht I 
dërgojnë KRU-të, marrja në 
konsiderim i tyre dhe hartimi I 
Propozimit Përfundimatar për 
Përcaktimin e Tarifave për KRU-
të . 

Përcaktimi I tarifave të 
Shërbimit në bazë të 
dispozitave legjislative dhe 
procesit të zhvilluar dhe 
përgatija e propozimit për 
Drejtorin e ZRRUM-it i cili 
duhet të merr vendimin 
përfundimtarë. 

Udhëheqësi i 
Seksionit me 
Analistin për 
Financa dhe Tarifa 

                        

                        

                        

K.  
Monitorimi i zbatimit 
të tarifave të 
përcaktuara nga ana 
e KUR-ve dhe KRM-
ve. 

Organizimi I vizitave te KUR-te 
dhe KRM-tedhe njoftimi me 
efektet e para fillestare të 
përmbushjes së obligimeve mbi 
nivelin e shërbimeve dhe 
lartësinë e tarifave të 
përcaktuara. 

Ngritja e nivelit të shërbimit, 
qendrushmeria finaciare dhe 
mundësia e pagesësë së 
shërbimeve të marra nga 
konsumatorët është synim i 
ZRRUM-it gjatë këtij cikli 
tariforë.  

Udhëheqësi i 
Seksionit me 
Analistin për 
Financa dhe Tarifa 

                        

                        

                        

L. 
Konsultimi me KKK-
të për procesin e 
vendim-marrjes për 
tarifa nga ana 
ZRRUM-it  

Mbajtja e takimeve dhe njoftimi i 
KKK-ve për procesin e zhvilluar 
tarifor, gjetjet e konstatura dhe 
komunikimi i planeve për 
lartësinë e tarifave. Komentet e 
tryre eventualisht do të merren 
parasysh gjatë fazës së 
përcaktimit të tarifave të këtij 
cikli tariforë. 

Respektimi i dispozitave 
ligjore dhe zhvillimi I procesit 
të konsultimit me KKK-ët për 
shërbimet dhe lartësinë e 
pritshme të tarifave të këtij 
cikli tariforë 

Udhëheqësi i 
Seksionit me 
Analistin për 
Financa dhe Tarifa 

                        



  

                        

                        

M. 
Sistemimi i 
dokumentacionit 
për Punën e 
Seksionit të 
Tarifave 

Sistemimi i dokumentacionit në 
formë elektronike dhe të printuar 
është punë kontinuele e cilal 
bëhet për çdo ditë dhe gjatë tërë 
vitit.  

Ruajtja e dokumentacionit 
dhe lehtësimi i punës sonë.  

Udhëheqësi i 
Seksionit me 
Analistin për 
Financa dhe Tarifa 

                        

                        

                        

N.  
Hartimi i Planit Vjetor 
të Punëas për 2009 
dhe raportit Vjetor të 
Punës për 2008  

Planifikimi i punëve dhe 
aktiviteteve tjera të Seksionit të 
tarifave gjatë vitit 2009 si dhe 
hartimi I Raportit Vjetor të 
punëve të kryera gjatë vitit 2008. 

Pasqyrimi I përmbushjes së 
objektivave të përcaktuara 
për vitin 2008 dhe 
planifikimi I punëve për 
2009.  

Udhëheqësi i 
Seksionit me 
Analistin për 
Financa dhe Tarifa  

                        

                        

                        

O. 
Ngritja e 
Kapaciteteve të 
Seksionit 

Organizimi i trajnimeve sipas 
planit të përcaktuar për stafin e 
Seksionit., pjesëmarrja në vizita 
studimore si dhe trajnimi në punë 
nga ekspertët ndërkombëtar. 

Ngritja e aftësive 
profesioonale për kryerjen e 
detyrave të punës që na 
presin.  

Udhëheqësi i 
Seksionit me 
Analistin për 
Financa dhe Tarifa 

                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

4.4  Punët Administrative-Financiare  

Departamenti Përgjegjës: Seksioni i  Administratës dhe Financave të Brendshme 
 

Afati i kohor  

01. 01.2008 – 31.12. 2008 Prioritetet Aktivitetet e planifikuara Objektivat e pritura Personat 
pergjegjes 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

                        

                        Mbyllja e vitit fiskal 2007 dhe 
evidentimi I borxheve të këtij viti 

Përgatitja e raportit financiar 
vjetor  

Udhëheqësi i 
Seksionit me 
Zyrtarin Financiar 

                        

                        

                        

Zotimi I mjeteve për shpenzimet e 
planifikuara, futja e të dhënave në 
databazën e ZRRUM-it dhe 
ekzekutimi I pagesave.  

Shfrytëzimi sa më racional I 
buxhetit të ZRRUM-it në pajtim 
me objektivat e planifikuara.  

Udhëheqësi i 
Seksionit me 
Zyrtarin Financiar 

 
                        

                        
Hapja e librave të kontabilitetit dhe 
menaxhimi i të dhënave 
 

Evidencimi dhe mirëmbajtja e të 
gjitha transakcioneve financiare 
dhe meteriale 
 

Udhëheqësi i 
Seksionit me 
Zyrtarin Financiar 
dhe Zyrtarin për 
Administratë   

                        

                        

Kontrollimi I librave të kontabilitetit, 
regjistrit të aseteve, librave të 
protokollit 
 

Identifikimi I gjendjes aktuale 
dhe verifikimi numerik  si dhe 
identifikimi I nevojave shtesë  

Udhëheqësi i 
Seksionit 
  

                        

                        

                        

A. 
Punët Financiare 
dhe Buxhetore 

  
 

 

Koordinimi i aktivitetit me Seksionet 
e ZRRUM-it për hartimin e Buxhetit të 
Zyrës për vitin 2009 

Identifikimi I nevojave dhe 
planifikimi financiar për 
real;izimin e objektivave dhe 
punëve të ZRRUM-it për vitin 
2009 

Udhëheqësi i 
Seksionit me 
Zyrtarin Financiar  

            

                        

                        

 
B.  
Punët 
Administrative 
dhe HR 

Mbyllja e librave të protokollit për 
vitin 2008, përditësimi i 
kontratave të punës për stafin, 
dhe përditësimi I të dhënave tjera 
(Pushimet vjetore, trajnimet etj.) 

Menaxhimi i mirëa 
dministrativ dhe I burimeve 
njerëzore. 

Udhëheqësi i 
Seksionit me 
Zyrtarin për 
Administratë   

                        



  

                        

                      
Kontrollimi i dokumentacionit 
dhe përgatitja për arkivim. 

Ruajtja e dokumentacionit 
zyrtar të aktiviteteve të 
ZRRUM-it sipas legjislacionit 
në fuqi. 

Zyrtari i 
Admnistratës 

                        

                        

                        

Hartimi planit të trajnimeve, 
kryerja e punëve organizative 
lidhur me workshopet, udhëtimet 
trajnuese dhe vizitat studimore të 
ZRRUM-it 

Mbështetja logjistike e për 
zhvillimin e suksesshëm të 
aktiviteteve për ngritjen e 
kapaciteteve në ZRRUM 

Udhëheqësi i 
Seksionit me 
Zyrtarin për 
Administratë   

                        

                        
                        

  

Menaxhimi dhe azhurimi i 
dokumentacionit zyrtar të 
ZRRUM-it edhe në formën 
elektronike edhe në formën e 
kopjeve “të forta”  

Menaxhimi optimal dhe në 
mënyrë të sigurtë i 
dokumentacionit të ZRRUM-it 
që mundëson operim efikas 
dhe transparent të ZRRUM-it  

Udhëheqësi i 
Seksionit me 
Zyrtarin për 
Administratë  dhe 
Zyrtarin e IT-së                         

                        

                        
C.  
Punët e Prokurimit 

Planifikimi dhe zbatimi i 
prokurimeve të nevojshme për 
realizimin e objektivave dhe 
përgjegjësive të ZRRUM-it 

Kryerja me kohë e 
prokurimeve të nevojshme 
që mundësojnë operim të 
rregulltë dhe efikas të 
ZRRUM-it në pajtim me 
dispozitat ligjore 

Udhëheqësi i 
Seksionit me 
Zyrtarin për 
Prokurim 

                        

                        

                        

D. 
Punët tjera 
Rutinore  

Kryerja e punëve tjera rutinore si: 
përkthimet e materialeve, 
protoklimi dhe ruajtja e 
dokumentacionit, administrimi 
me veturat e ZRRUM-it, 
mirëmbajtja e objektit,  etj. 

Ofrimi i mbështetjes 
administrative, gjuhësore, 
dhe sekretariale stafit të 
ZRRUM-it për funksioninim 
normal, efikas dhe pa 
pengesa të ZRRUM-it. 

Udhëheqësi i 
Seksionit dhe I tërë 
stafi I Seksionit  

                        
 

 



  

5.  Realizimi i Planit  
 

Shqyrtimi i zbatimit të planit si në aspektin dinamik/kohor poashtu edhe në aspektin cilësor do 
të bëhet në baza mujore, përmes raporteve mujore që përgatiten dhe dorëzohen nga ana e 
Udhëheqësve të Seksioneve të ZRRUM-it. Udhëheqësit e departamenteve respektive janë autoritet 
përgjegjës për zbatimin e planit për departamentin që udhëheqin. Rishikimi më komplet i planit dhe 
nivelit të realizimi të objektivave të planifikuara do të bëhet në muajin Qershor 2008. 

Vlerësimi i realizimi të planit do të bëhet në formë të indikatorëve që përfshijnë: 

o Aspektin sasior në kuptim të kuantifikimit të vëllimit të punës së kryer në raport me 
objektivat e planifikuara; 

o Aspektin cilësor në kuptim të cilësisë së punës së secilit departament në raport me 
objektivat e përcaktuara, dhe 

o 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 ZRRUM-it në 
përgjithësi do të bëhet edhe vlerësimi i secilit prej stafit të ZRRUM-it në baza 6-mujore dhe vjetore. 

 

6.  Financimi   

 

Financimi i aktiviteteve të ZRRUM-it do të bëhet nga Buxheti i Konsoliduar i Kosovës. Kjo 
përderisa nuk aprovohet Ligji i ri i cili do të qartësojë më mirë statusin financiar të ZRRUM-it si autoritet i 
pavarur i cili financohet nga taksat e licencimit që gjenerohen nga kompanitë regjionale të ujit dhe 
mbeturinave të cilat kanë obligim ligjor pagesën e tyre. 

Buxheti i alokuar nga BKK për ZRRUM-in për vitin 2008 është i mjaftueshëm dhe imundëson 
ZRRUM-it plotësimin e nevojave bazike për funksionim normal. Ndërkaq komponenta e ngritjes së 
kapaciteteve në kuptim të trajnimit të stafit dhe organizimit të vizitave studimore do të mbulohet në 
masë të madhe nga projketet mbështetëse të financuara nga agjencitë donatore (AER-i, UNDP dhe SDC). 

Në ndërkohë, ZRRUM do të vazhdojë të mbledhë taksat e licencimit nga kompanitë regjionale të 
ujit dhe mbeturinave në bazë të dispozitave të Rregullores 2004/49. Këto taksa prej vitit 2009 do të 
jenë burim kryesor i financimit të aktiviteteve të ZRRUM-it. 

 

 


