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Vizioni 

“Shërbime cilësore, të sigurta dhe efiçente të ujësjellësit dhe ujërave të zeza 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 ujësjellësit dhe  kanalizimit të japin shërbime 
kualitative, të qëndrueshme dhe me çmime të përballueshme 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 Shërbime të Ujit 

BD-Bordi i Drejtorve 

IKSHP - Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik  

IBNET- Rrjeti Ndërkombëtar i Bechmarkingut 

IAWD- Asocacioni Ndërkombetar i Ujit të Danubit 

Nj.I-Njësia e Inspektimit në ARRU 

NJPM-NP – Njësia për Politika dhe Monitorim të Ndërmarrjeve Publike 

KNMU- Këshilli Ndërministror i Ujit 

KRU - Kompanitë Rajonale të Ujësjellësit  

OSH-Ofruesit e Shërbimeve 

MF- Ministria e  Financave 

MIE- Ministria e Integrimeve Evropiane  

MMPH-Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor 

MAPL-Ministria e Administrates dhe Pushtetit Lokal 

MZHE-Ministria e Zhvillimit Ekonomik 

SCO– Zyra Zvicerane për Zhvillim  

IWA-Shoqata Ndërkombëtare e Ujit 

ERRU-Enti i Rregullator i Ujit të Shqipëris 

D-Drejtori i ARRU 

DL – Departamenti i Ligjit &Licencave 

DT – Departamenti i Tarifave  

DP - Departamenti i raportimit  të Performancës 

DA-Departamenti i Administratës dhe Financave të ARRU   

K-Konsulentja e SCO 

KK-Komisioni Funksional Parlamentar i Kuvendit të Kosovës 

KKK-Komisionet Këshillues të Konsumatorëve 

ToR-Termat e References  

DANUBIS-Programi i Bechmarkingut të Vendeve të Regjionit të Danubit 

DCM_P- Mbledhjen e te dhenave dhe Platforma Menaxhuese 

GNI-Grupi Ndëristitucionali themeluar nga KNMU 

SHUKOS - Shoqata e Ujësjellësve të Kosovës 

z.V-zevendes Drejtori i ARRU  

WAREG – Shoqata e Rregullatorëve Evropian të Ujit  
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1. HYRJE           

 

Plani vjetor i punës përcakton në mënyrë të detajuar të gjitha veprimet të cilat duhet të ndërmerren për 
t’i arritur synimet dhe objektivat strategjike të Autoritetit Regullator për Shërbime të Ujit (ARRU). 

Plani i punës për vitin 2017 është përpiluar në bazë të objektivave të përcaktuara nga departamentet 
përkatëse dhe bazuar në Planin Strategjik të ARRU për vitin 2015 – 2017. Në këtë dokument janë 
specifikuar aktivitetet e planifikuara dhe afatet kohore të përmbushjes  së tyre në vitin 2017. 

Bazuar në synimet strategjike të përcaktuara në Planin Strategjik 2015 – 2017 fokusi i veprimeve të 
ARRU për vitin 2017 është në: 

 

i. Implementimi i ligjit të ARRU dhe vazhdimi i amandamentimit të rregulloreve përmes të cilave 
sigurohet mjedis i përshtatshëm  ligjor për zhvillimin dhe implementimin e kornizës rregullatore 

ii. Përcaktimi i tarifave të balancuara për shërbimet e ujit që mundësojnë qëndrueshmëri 
financiare të ofruesve të shërbimeve duke pasur parasysh mundësitë e konsumatorëve për të 
paguar. 

iii. Nxitjen e konkurrencës në sektorin e shërbimeve të ujit duke përdorur krahasime 
(“benchmarking”), për të vlerësuar dhe stimuluar përmirësimin e performancës së ofruesve të 
shërbimeve të ujit. 

iv. Mbrojtjen e interesave të konsumatorëve, duke siguruar që shërbimet që iu ofrohen  janë në 
pajtim me standardet e përcaktuara me rregullat e ARRU dhe rregullimi i marëdhënieve 
konsumator- ofruesi i shërbimeve, përmes zbatimit të të drejtave dhe obligimeve të ndërsjellta  të 
parapara me kornizen ligjore. 

v. Bashkëpunimin me të gjitha palët e interesit (vendor dhe ndërkombëtar) që nënkupton 
realizimin e takimeve dhe vizitave brenda dhe jashtë vendit me qëllim të vendosjes dhe zhvillimit 
të bashkëpunimit në fushën e shërbimeve të ujit si dhe bashkëpunimin me konsumatorët përmes 
informimit dhe transparencës për proceset dhe vendimet e rregullatore.  

vi. Sigurimin e një mjedisi të mirë të punës duke  siguruar  trajtim të drejtë dhe mundësi të 
barabarta për zhvillim profesional dhe përparim në karierë të  gjithë  të punësuarëve në ARRU 

vii. Stabilitetin e ARRU, duke përfshi qëndrueshmërinë financiare, pavarësinë e veprimit dhe 
legjitimitetin. 

Për realizimin e këtij Planit  jemi mbështetur në  kapcitetet njerëzore dhe profesionale të të punësuarëve 
brenda ARRU dhe në mbështetjen e projektit ‘Skat Consulting Ltd’ financuar nga Qeveria 
Zvicrane(SCO) 
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2. ROLI DHE PËRGJEGJËSIT E ARRU-së 
 

Autoriteti Rregullator për Shërbimet e Ujit (ARRU) si institucuion i pavarur, është themeluar me Ligjin 
për rregullimin e shërbimeve të ujit, Ligjit me Nr. 05/l -042, sipas të cilit janë përcaktuar roli dhe 
përgjegjësitë e ARRU, për rregullimin e veprimtarive të ofruesëve të shërbimeve të ujit në Kosovë. 

Në përgjithësi roli i ARRU është për të siguruar se ofruesit  e shërbimeve japin shërbime cilësore, 
efiçente dhe të sigurta në baza jo-diskriminuese për tërë konsumatorët në Kosovë, duke pasur parasysh 
mbrojtjen e mjedisit dhe shëndetin e popullatës. 

Në mënyrë specifike ARRU është përgjegjëse për:  

(i) Licencimin e ofruesve të shërbimeve dhe mbikëqyrjen e zbatimit të kushteve të 
përcaktuara me licencë të shërbimit; 

(ii) Përcaktimin e tarifave të shërbimit, duke siguruar që tarifat të jenë të drejta,  të arsyeshme 
dhe të mundësojnë qëndrueshmërinë financiare të ofruesve të shërbimeve; 

(iii) Vendosjen e standardeve të shërbimit dhe mbikëqyrjen e zbatimit nga ofruesit  
eshërbimeve të këtyre standardeve; 

(iv) Monitorimin e performancës së ofruesve të shërbimeve, për të vlerësuar nëse ata i 
përmbushin kushtet e përcaktuara me licencën e shërbimit si dhe caqet e përcaktuara 
me procesin tarifor; 

(v) Themelimin dhe mbështetjen e Komisioneve Këshilluese të Konsumatorëve në 
shtatë regjionet e Kosovës; 

(vi) Hartimin dhe miratimin e rregulloreve standardeve dhe vendimeve rregullatore në pajtim 
me autorizimet që ka në bazë të këtij ligji dhe ligjeve tjera të aplikueshme; 

(vii) Inspektimin e përmbushjes së standardeve të shërbimit dhe mbikëqyrjen e zbatimit të 
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  Njësisë së inspektimit. Tri Departamente dhe Njësia e inspektimit realizojnë 
aktivitete funksionale, përderisa Departmenti i administratës është i angazhuar në çështje administrative 
të brendëshme.  

Numri i stafit të punësuar është 19 persona të profileve adekuate profesionale dhe me ngritje të lartë 
akademike. 

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

Drejtor dhe  Zv. Drejtori i ARRU, kanë përgjegjësin 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 përmbushjes së kushteve të licencimit dhe propozimin e masave për 
përmimrësim. Ofron ndihmë profesionale dhe monitoron punën e Komisioneve Këshilluese 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 
 

Zv. DREJTOR 
Zyrtar për MP dhe 
Asistent Ekzekutiv  

Departamenti për 
Administratë dhe 

Financa  
 

Kryesuesi i Dep. 

 

Analist Financiar i 
Tarifave  

 

 

Analist i Performancës 
Teknike  

 

 

Analist për Asete 
dhe Investime 

Kapitale 
 

 
Zyrtar Ndërlidhës për 

Prokurim dhe 
Administratë 

 

Zyrtar i Lartë për 
Menaxhimin e TI  

 

Përkthyes Profesional 
 

 

Departamenti për 
Tarifa  

 
Kryesues i Dep. 

Departamenti për 
Raportim të Performancës  

 
Kryesuesi i Dep. 

. 
 

 

Departamenti për 
Çështje Ligjore dhe 

Licencim 
 

Kryesues i Dep. 
 

 

Analist i 
Performancës 

Financiare 
 

 

Zyrtar i Lartë i  
Personelit 

 

Analist i Shërbimeve 
me Konsumatorë 

 

Zyrtar për Buxhet & 
Financa 

 

Zyrtar për Çështje 
Ligjore dhe Licencim 

 

Njësia për Inspektim 
 

Udhëheqës i Njësisë 
 
 

Inspektor 
 

 
kj 
 
 
 
 

Zyrtar për 
Logjistikë/Shofer  
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5. OBJEKTIVAT DHE VEPRIMET 
 

Në vijim  janë paraqitur objektivat dhe veprimet specifike të planifikuara për vitin 2017  me qëllim të  
arritjes së synimit të përgjithshëm -  përmirësimin e nivelit të shërbimeve të furnizimit me ujë dhe 
shërbime të kanalizimit:   

Objektiva 1: Implementimi i ligjit të ARRU, përmes amandamentimit të ligjit  dhe rregulloreve do të 
mundësohet zhvillim  i mekanizmave rregullator të cilat do të sigurojnë një mjedis të përshtateshëm  
ligjor për zhvillimin dhe implementimin e kornizës rregullatore. 

Veprimet:  

 Angazhimi për amendamentimin e Ligjit Nr.05/L-042, 

 Draftimi, hartimi i rregulloreve, procedurave, udhëzuesve dhe dokumenteve tjera të punës së 
ARRU, 

 Hartimi i Rregullores për gjobitje (masa ndëshkuese), pas dhënies së opinionit nga Kuvendi i 
Republikës së Kosovës. 

 Shqyrtimi dhe aprovimi i aktetve interne të punës së ofruesve të shërbimit, si dhe procedurave të 
kërkuara me ligjin aktual, Nr.05/L-042. 

Objektiva 2: Ri-përtrirja (amandamentimi) i licencave për  ofruesit e shërbimeve të  ujit dhe sigurimi 
se kushtet dhe kriteret e licencës janë të plotësuara. 

Veprimet:   

 Ri-pertrirja (amandamentimi) i licencencave për  OSH, 

 Angazhime rreth përmbushjes së kushteve të licences së shërbimeve, 

Objektiva 3: Verifikimi i zbatimit të ligjit dhe rregulloreve  aktuale të ARRU përmes  inspektimeve 
ad- hoc dhe të rregullta. 

Veprimet:    

 Realizimi i inspektimeve të rregullta, 

 Realizimi i inspektimeve ad-hoc të aktiviteteve të OSH, 

 Ndërmarja e paralajmërimeve eventuale për mospërmbushje të kërkesave rregullatore, 

 Përpilimi i raportit vjetor të inspektimit-2016, 

 Përfaqësimi i ARRU, pranë organeve gjyqësore, 

Objektiva 4: Përcaktimi i tarifave për shërbimet e ujit që mundësojnë qëndrueshmëri financiare dhe 
operative të ofruesve të shërbimeve duke pasur parasysh mundësitë e konsumatorëve për të paguar. 

Veprimet:    

 Organizimi dhe udhëheqja e procesit të ardhshëm trevjeçar tarifor (2018-2020) 

 Përcaktimi  dhe aprovimi i tarifave  trevjeçare  dhe lëshimi i urdhëresave tarifore (2018-2020), 

 Perpilimi dhe publikimi i raporteve periodike për përmbushjen e caqeve tarifore, 

 Aktivitete e ARRU rreth unifikimit të BPRR me Planet e Bizineseve të KRU, 
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 Mbështetja dhe trajnimi i personave përgjegjës në KRU, rreth të dhënave dhe modeleve  
softuerike të BPRR si dhe modelit tarifor (MT), 

  Aprovimi i  planeve të menaxhimit të aseteve (të hartuara nga KRU) 

 Aprovimi i planeve afatgjate të investimeve (të hartuara nga KRU) 

 Aprovimi i planeve te menaxhimit të thatësis (të hartuara nga KRU) 

 Aprovimi i planeve të furnizimit me ujë në situata të emergjencave (të hartuara nga KRU), 

Objektiva 5: Monitorimi  i zbatimit të ngarkesave tarifore  në përputhje me urëdhëresat tarifore si 
dhe monitorimi i përmbushjes së objektivave të aprovuara nga Rregullatori sipas -BPRR. 

Veprimet:    

 Monitorimi i zbatueshmërisë së tarifave dhe ngarkesave  tarifore, 

 Monitorimi i përmbushjes së objektivave tarifore 2017, 

  Mbështetja e KRU për mbajtjen e të dhënave operative dhe  financiare sipsa kërkesave dhe 
udhëzimeve te Kontabilitetit Rregullator, 

 Angazhime në  përditësimin e planeve të menaxhimit të aseteve të KRU, 

 Përditësimi i programit të menajxhimit të të dhënave të KRU përmes sistemit të GIS-it, 

 Azhurnimi i hartave duke i inkorporuar zgjerimin e shërbimeve të KRU në kuadër të zonave 
respektive të shërbimit. 

Objektiva 6: Përvetësimi i politikave tarifore për shërbime e ujit dhe ujërave të zeza, të drejta, jo 
diskriminuese dhe në përputhje me praktikat e mira ndërkombetare. 

Veprimet:    

 Rishqyrtimi i politikave tarifore (2018-2020), 

 Zhvillimi i metodologjisë së përcaktimit të tarifave (ujërave të zeza), 

Objektiva 7,  Nxitja e konkurrencës duke përdorur krahasime (“benchmarking”) për të vlerësuar dhe 
stimuluar përmirësimin e performancës së ofruesve të shërbimeve të ujit. 

Veprimet:    

 Rishqyrtimi i të dhënave dhe zhvillimi i formatit të raportimit, 

 Përmiresimi i kualitetit të të dhënave- auditimi dhe inspektimi i të dhënave,  

 Riformatimi dhe publikimi i raportit vjetor të performances, 

 Zhvillimi  i ceremonisë për ndarjen e çmimeve, 

 Vazhdimi i bashkëpunimi në kuader të  Bechmarkingut Regjional (DANUBIS) dhe IBNET, 

Objektiva 8: Zhvillimi  i sistemit të monitorimit  përmes avancimit të mëtejshëm të sistemit  të 
monitorimt të performances dhe dhe avancimin  të bazës së të dhënave. 

Veprimet:    

 Zhvillimi i sistemit on-line të raportimit (DCM_P) 
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 Implementimi i platformës se raportimit (DCM_P) 

 Trajnime për stafin e KRU për përdorimin e DCM_P 

Objektiva 9: Përmiresimi i performances së KRU, duke zhvilluar një process të konsultimit me KRU 
dhe palët e tjera të interesit me qëllim të permiresimit të disa prej treguesve kryesor të performancës. 

Veprimet:   

 Organizimi i takimeve me BD dhe menaxhmentin e KRU për të diskutuar performancën e tyre 
vjetore,  

 Angazhimi në kuadër të GNI  për monitorimin dhe përmiresimin e kualitetit të ujit, 

 Angazhimi  me palet e interesit dhe KRU në aktivitete për reduktimin e UPF. 

Objektiva 10,  Mbrojtja e interesave të konsumatorëve, duke siguruar që shërbimet që iu ofrohen  
janë në pajtim me standardet të përcaktuara me rregullat e ARRU. 

Veprimet:    

 Shyrtimi vjetor dhe konsultimi me palët e interesit (KRU dhe KKK), për rishikimin e standardeve 
të shërbimeve, 

 Shqyrtimi i kërkesave të KRU  për përjashtim nga përmbushja e standardeve të shërbimit. 

Objektiva 11:  Rregullimi i mardhënjeve konsumatorë - ofruesi i shërbimeve, përmes implementimit 
të të drejtave dhe obligimeve të ndersjellta  të parapara me kornizën ligjore, 

Veprimet:    

 Monitorimi i  shpërndarjes së  kartës së konsumatorëve, 

 Monitorimi  i nënshkrimi të  kontratave të sherbimit, konsumator – KRU,  

 Shqyrtimi i  regjistrit të konsumatorëve të mbajtur nga KRU, 

 Shqyrtimi i përmbajtjes së faturës, 

Objektiva 12: Mbështetja për Komisionet Këshilluese të Konsumatorëve përmes mbështetjes 
juridike dhe financiare të paraparë me ligj.. 

Veprimet:    

 Mbajtja e takimeve të rregullta dhe të jashtëzakonshme (sipas kërkesave të kuadrit ligjor) të  
punës të KKK, 

 Shqyrtimi i  ankesave/kërkesave të konsumatorëve,  

 Shqyrtimi kuadrit ligjor dhe praktikave të punës për zgjidhjen e ankesave/kërkesave të 
konsumatorëve, 

  Mbështetja profesionale në draftimin e akteve normative, 

  Dhënja e opinionit profesional për zgjidhjen e problemeve-mosmarrëveshjeve, 

 Trajnime për antarët e KKK (aspektet rregullatore), 

 Sensibilizimi i konsumatorëve për të drejtat e tyre  
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 Kontrolli dhe inspektimet në KRU në lidhje me shërbimet ndaj konsumatorëve  

Objektiva 13:  Bashkëpunimi me  palët e interesit (vendor dhe ndërkombetar),  përmes realizimit të 
takimeve dhe vizitave me qëllim të vendosjes së zhvillimit të bashkëpunimit në fushën e shërbimeve të 
ujit si dhe bashkëpunimi me konsumatorët përmes informimit dhe transparencës për proceset dhe 
vendimet e rregullatore. 

Veprimet:    

 Bashkëpunimi me IKSHP-(Implementimi i UA, 16/2012), 

 Bashkëpunimi me KNMU, 

 Bashkëpunimi me NJPM-NP(MZHE),-(Përmirësimi i treguesve të Performancës), 

 Bashkëpunimi me Qeverinë e Kosovës (MIE, MMPH, MEF, MAPL, etj), 

 Vazhdimi i bashkëpunimit me IAWD (Danubis), 

 Vazhdimi i  bashkëpunimit me ERRU-Shqipëri, Rregullatori i Bullgaris, etj. 

 Vendosja e bashkëpunimit me rregullatorët  tjerë ndërkombëtar të sektorit të ujit dhe WAREG 

  Bashkëpunimit me donatorët  

 Vazhdimi i bashkëpunimit me projektin ‘Skat Consulting Ltd’  nga Zyra Zvicrane SCO  

Objektiva 14:  Intensifikimi i informimit publik përmes fushatave që nënkuptojnë publikimin e 
informacioneve të aktiviteteve të ARRU dhe OSH, do të tentohet ndërgjegjësimi dhe angazhimi i 
konsumatorëve për përmbushjen e të drejtave dhe obligimet e veta ndaj ofruesit të shërbimeve, me 
qëllim të përmirësimit të shërbimeve. 

Veprimet:    

 Fushata e informimit publik e udhëhequr nga Autoriteti lidhur me punën dhe aktivitetet e KKK, 

 Monitorimi i fushatës  së informimit ublik të udhëhequr nga KRU, publikimit dhe shpërndarjes së 
Kartës së konsumatorëve dhenënshkrimin e kontratave të shërbimeve të ujit. 

 Takime me media, publikimi i të gjeturave të Raportit të Performances, aprovimi i tarifave, etj. 

 Përpiilmi i broshurave për aktivitetet e ARRU dhe KRU. 

Objektiva 15: Sigurimi i një mjedisi të  mirë të punës, duke  ofruar trajtim  të drejtë dhe  mundësi të 
barabarta për zhvillim profesional dhe përparim në karierë të gjithë të punësuarëve në ARRU. 

Veprimet:    

 Trajnime të përgjithshme të stafit, 

 Trajnime specifike të stafit, 

 Pjesëmarrja në punëtori, konferenca, vizita studimore etj. 

 Krijimi i procedurave të komunikimit me publikun, 

 Shqyrtimi dhe standardizimi i dokumenteve zyrtare të punës. 

 Mbështetja administrative dhe financiare per stafin  ARRU. 
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Objektiva 16: Stabiliteti i ARRU, duke përfshirë qëndrueshmërinë financiare, pavarësinë e veprimit 
dhe legjitimitetin. 

Veprimet:    

 Raportimi për Kuvendin e Kosovës, 

 Angazhime rreth rritjes së  buxhetit  të ARRU, 

 Implementimit ToR të stafit dhe departamenteve sipas rregullores nr. 03-ob/2016 për 
organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të punës në ARRU,  

 Rekrutumi i stafit te ri  nëpërputhje me strukturën e re organizative (organogramit) të ARRU, 

 Mirëmbajtja dhe furnizimi me paisje dhe asete logjistike, 

 Planifikimi dhe menaxhjimi i buxhetit, 

 Raportimi financiar brenda ARRU dhe tek institucionet respektive, 

 Menaxhimi dhe administrimi i dokumenteve me rendesi për ARRU, 

 Zhvillimi dhe përditesimi i  metejshem i web-faqes si dhe sigurimi dhe mirmbajtja e sherbimeve të 
–TI, 

 Administrimi I lëndëve, dokumentacionit, arkivimi i dosjeve  dhe i materialeve tjera  të aktiviteteve 
te ARRU, 

 Përpilimi I listes dhe menaxhimi I riskut  
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6. PLANI DINAMIK I VEPRIMEVE PËR VITIN 2017 
 

Aktivitetet 
 

Dep. Pergjëgjës 
Përiudha kohore Janar-Dhjetor 2017 

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

 Objektiva 1: Implementimi i ligjit të ARRU 

1.1 Angazhimi për amendamentimi i Ligjit Nr.05/L-042 
*DL,D,z.D              

1,2 Draftimi, hartimi i Rregulloreve, procedurave, udhëzuesve dhe 
dokumenteve tjera të punës së ARRU 

DL,DP,DT, D, z.D             

1.3 Përpilimi i procedurave për gjobitje (masa ndëshkuese) 
*DL,DP,DT,D,z.D             

1.4 Shqyrtimi dhe aprovimi i aktetve interne të punës së ofruesve të 
shërbimit,  dhe  procedurave të kërkuara me ligjin aktual, Nr.05/L-
042. 

*DL, DP,DT,D,Z.D             

Objektiva 2: Ri-përtrirja (amandamentimi) i licencave  

2.1 Ri-pertrirja (amandamentimi) i licencencave për  OSH,nëse ka 
nevojë. 

*DL,D             

2.2 Angazhime rreth përmbushjes së kushteve të licences së 
shërbimeve, 

*DL,D             

Objektiva 3,: Verifikimi i zbatimit të ligjit dhe rregulloreve 

3.2 Realizimi i inspektimeve të rregullta  
*DL,DT,DP,I             

3.3 Realizimi i inspektimeve ad-hoc të aktiviteteve të OSH, 
*DL,I,             

3.4 Ndërmarja e paralajmërimeve eventuale për mospërmbushje të 
kërkesave rregullatore 

*DL,I,D             

3.5 Përpilimi i raportit vjetor të inspektimit-2016 
*DL,I             

3.6 Përfaqësimi i ARRU, pranë organeve gjyqësore 
DL             
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Aktivitetet 
 

Dep. Pergjëgjës 
Përiudha kohore Janar-Dhjetor 2017 

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

Objektiva 4:  Përcaktimi i tarifave  

4.1 Organizimi dhe udhëheqja e procesit të ardhshëm trevjeçar 
tarifor(2018-2020) 

DT 
 
 

           

4.2 Përcaktimi  dhe aprovimi i tarifave  trevjeçare dhe lëshimi i 
urdhëresave tarifore(2018-2020), 

*DT,D, z.D 
            

4.3 Përpilimi dhe publikimi i raporteve periodike për përmbushjene e 
caqeve tarifore 

DT 
            

4.4 Aktivitete e ARRU, rreth unifikimit të BPRR me P.Bizinieseve të KRU 
DT             

4.5 Mbështetja dhe trajnimi i personave përgjegjës në KRU, rreth të 
dhënave dhe modeleve softuerike të BPRR si dhe modelit tarifor (MT) 

DT 
            

4.6 Aprovimi i  planeve të menaxhimit të aseteve (të hartuara nga KRU), 
DT,D,z.D             

4.7 Aprovimi  i planeve afatgjate të investimeve (të hartuara nga KRU) 
DT,D,z.D             

4.8 Aprovimi  i planeve të menaxhimit të thatësisë (të hartuara nga 
KRU) 

DT,DP,DL,D, z.D 
            

4.9 Aprovimi  i planeve të furnizimit me ujë në situata të emergjencave 
(të hartuara nga KRU) 

DT,DP,DL,D,z.D 
            

Objektiva 5:  Monitorimi i zbatimit të ngarkesave tarifore 

5.1 Monitorimi i zbatueshmërisë së tarifave dhe ngarkesave  tarifore 
*DT.DL,I             

5.2 Monitorimi i përmbushjes së objektivave tarifore 2017 
DT             

5.3 Mbështetja  e KRU për mbajtjen e të dhënave operative  dhe 
financiare sipsa kërkesave dhe udhëzimeve te K RR 

DT 
            

5.4 Angazhime në  përditësimin e planeve të menaxhimit të aseteve të 
KRU 

DT 
            

5.5 Përditësimi i programit te menaxhimit të të dhënave të KRU, 
përmes sistemit të GIS-it, 

DT 
            

5.6 Azhurnimi i hartave duke i inkorporuar zgjerimin e shërbimeve të 
KRU në kuadër të zonave respektive të shërbimit. 

DT 
            

Objektiva 6:  Përvetsimi i politikave tarifore 
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6.1 Ri shqyrtimi i politikave tarifore(2018-2020) 
*DT,D,z.D             

6.2 Zhvillimi i metodologjisë së përcaktimit të tarifave (ujërave të zeza) 
*DT,D,z.D             

Aktivitetet 
 

Dep. Pergjëgjës 
Përiudha kohore Janar-Dhjetor 2017 

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

Objektiva 7:  Nxitja e konkurrencës 

7.1 Rishqyrtimi i të dhënave dhe zhvillimi i formatit të raportimit 
*DP,DT,DL,D,z.D             

7.2 Përmiresimi i kualitetit të të dhënave- auditimi dhe inspektimi i të 
dhënave 

*DP,DT             

7.3 Ri formatimi dhe publikimi i raportit vjetor të performances 
*DP, D,.z.D,DL,DT,I             

7.4 Zhvillimi i ceremonisë për ndarjen e çmimeve 
*DP,D, z.D             

7.5 Vazhdimi i bashkëpuniitm  në kuader të  Bechmarkingut 
Regjional(DANUBIS) dhe IBNET 

*DP, D.,z.D             

Objektiva 8: Zhvillimi  i sistemit të monitorimit  

 8.1 Zhvillimi i sistemit on-line, të raportimit(DCM_P) 
*DP, D             

8.2 Implementimi i platformës se Raportimit(DCM_P) 
*DP,              

8.3 Trajnime për stafin e KRU për përdorimin e DCM_P 
*DP,             

Objektiva 9: Permiresimi i performances së KRU 

9.1 Organizimi i takimeve me BD dhe menaxhmentin e KRU për të 
diskutuar performancën e tyre vjetore 

*DP,DT, D,z.D             

9.2 Angazhimi në kuadër të GNI  për monitorimin dhe përmiresimin e 
kualitetit te ujit 

*  DP,D, z.D             

9.3 Angazhimi  me palët e interesit dhe KRU në aktivitete për reduktimi  
e UPF 

* DT, DP,D,z.D             
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Aktivitetet 
 

Dep. Pergjëgjës 
Përiudha kohore Janar-Dhjetor 2017 

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

Objektiva 10,: Mbrojtja e interesave të konsumatorëve 

10.1 Shyrtimi vjetor, dhe konsultimi me palët e interesit(KRU dhe KKK), 
për rishikimin e standardeve të shërbimeve 

* DL ,D,z.D             

10.2 Shqyrtimi i kërkesave të KRU  për përjashtim nga përmbushja e 
standardeve të shërbimit 

* DL, D ,z.D             

Objektiva 11:  Rregullimi i mardhënjeve konsumatorë- ofrues i shërbimeve, 

11.1 Monitorimi i  shpërndarjes së  kartës së konsumatorëve 
DL             

11.2 Monitorimi   i nënshkrimi të  kontratave të sherbimit, konsumator –
KRU 

DL             

11.3 Shqyrtimi i  regjistrit të konsumatorëve të mbajtur nga  KRU 
DL             

11.4 Shqyrtimi i përmbajtja e faturës 
DL, DT             

Objektiva 12: Mbështetja për Komisionet Këshilluese të Konsumatorëve 

12.1 Mbajtja e takimeve të rregullta dhe të jashtëzakonshme (sipas 
kërkesave të kuadrit ligjor) të  punës të KKK 

DL             

12.2 Shqyrtimi i  ankesave/kërkesave të konsumatorëve 
DL,             

12.3 Shqyrtimi kuadrit ligjor dhe praktikave të punës për zgjidhjen e 
ankesave/kërkesave të konsumatorëve 

DL,              

12.4 Mbështetja profesionale në draftimin e akteve normative 
DL             

12.5 Dhënja e opinionit profesional për zgjidhjen e problemeve-
mosmarrëveshjevee 

DL             

12.6Trajnime për antarët e KKK(aspektet rregullatore) 
DL             

12.7 Sensibilizimi i konsumatorëve për të drejtat e tyre  
DL             

12.8 Kontrolli dhe inspektimet në KRU në lidhje me shërbimet ndaj 
konsumatorëve  

DL             
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Aktivitetet 
 

Dep. Pergjëgjës 
Përiudha kohore Janar-Dhjetor 2017 

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

Objektiva 13:  Bashkpunimi palët e interesit ( vendor dhe ndërkombetar), 

13.1 Bashkëpunimi me IKSHP-(Implementimi i UA, 16/2012) 
DP,DL,D,z.D             

13.2 Bashkpunimi me KNMU, 
DL,DP,DT,D,z.D             

13.3 Bashkëpunimi me NJPM-NP(MZHE),-(Përmirësimi i treguesve të 
Performancës) 

DP,DT,D             

13.4 Bashkëpunimi me Qeverinë e Kosovës (MIE, MMPH, MEF, MAPL, 
etj) 

DL,DPDT,DA,D,z.
D 

            

13.5  Vazhdimi i bashkëpunimi me IAWD (Danubis) 
D, z.D,DL,DT,DP             

13.6 Vazhdimi i  bashkëpunimit me ERRU-Shqipëri, Rregullatori i 
Bullgaris, etj.  

D, z.D,DL,DT,DP             

13.7 Vendosja e bashkpunimit me rregullatorët  tjerë ndërkombëtar të 
sektorit të ujit dhe WAREG 

 D, z.D,DL,DT,DP             

13.8 Bashkëpunimitme donatorët  
D, z.D,DL,DT,DP             

13.9 Vazhdimi i bashkëpunimit me projektin ‘Skat Consulting Ltd’ , nga 
Zyra Zvicrane SCO,  

D, z.D,DL,DT,DP             

Objektiva 14: Intensifikimi i informimit publik 

14.1 Fushata e informimit publik e udhëhequr nga Autoriteti lidhur me 
punën dhe aktivitetet e KKK 

DL,DA              

14.2 Monitorimi i fushatës së informimit publik të udhëhequr nga KRU, 
publikimit dhe shpërndarjes së kartës së kons. dhe nënshkrimin e 
kontratave të shërbimit 

*D,z.D, DA             

14.3 Takime me media – publikimi i të gjeturave të Raportit të 
Performances, aprovimi i tarifave, etj 

*D,z.D,DP,DT             

14.4 Perpiilmi i broshurave për aktiviteteve të ARRU dhe KRU 
D,zD, DA             

Objektiva 15: Sigurimi i një mjedisi të mirë të punës 

15.1 Trajnime të përgjithshme të stafit 
DP, DT,DL,DA             

15.2 Trajnime specifike të stafit 
DL, DP, DT             

15.3 Pjesëmarrja në punëtori, konferenca, vizita studimore etj. 
*D, z.D, DP, DT,              
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DL,   

15.4 Krijimi i procedurave të komunikimit me publikun, 
*DP,DL,DT,DA             

15.5 Shqyrtimi dhe standardizimi i dokumenteve zyrtare të punës *DP,DL,DT,DA             

15.6 Mbështetja administrative dhe financiare per stafin e ARRU. 
D,z.D,DA             

Aktivitetet 
 

Dep. Pergjëgjës 
Periudha kohore Janar-Dhjetor 2017 

     

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

Objektiva 16: Stabiliteti i  ARRU        

16.1 Raportimi për Kuvendin e Kosovës 
D,z.D, DA             

16.2 Angazhime, rreth rritjes së  buxhetit  të ARRU 
D, z.D,DA             

13.4 Implementimit ToR, të stafit dhe departamenteve sipas 
rregullores nr. 03-ob/2016, për organizimin e brendshëm dhe 
sistematizimin e vendeve të punës në ARRU 

D,z.D, DA             

13.5 Rekrutumi i stafit të ri në përputhje me strukturën e re 
organizative(organogramit) të ARRU 

D,z.D,DA             

13.6 Mirëmbajtja dhe furnizimi me paisje dhe asete logjistike 
DA             

13.7 Planifikimi dhe menajxhimi i buxhetit 
 D,z.D,DA             

13.8 Raportimi financiar brenda ARRU dhe tek institucionet respektive 
D,z.D,DA             

13.9 Menaxhimi dhe administrimi i dokumenteve me rëndësi për ARRU, 
DL,DT,DP.DA             

13.10 Zhvillimi dhe përditesimi i  metejshem i web-faqes si dhe sigurimi 
dhe mirmbajtja e shërbimeve të –TI 

D,z.D,DA             

13.11 Administrimi I lëndëve, dokumentacionit, arkivimi i dosjeve  dhe i 
materialeve tjera  të aktiviteteve te ARRU, 

DA             

13.12 Përpilimi I listes dhe menaxhimi I risku DA,D,z.D             

* Kjo shenje tregon Dapartamentin i cili eshte bartës i aktivitetit, përderisa Departamentet e tjera janë mbështetëse në aktivitet  
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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 përgjegjëspër zbatimin e veprimeve të planit të cilat 
korespodojnë me pergjegjësinë e  departamentitn të cilin e udhëheqin.  
Vlersimi i nivelit të realizimi të objektivave të planifikuara do të bëhet në fundë të vitit 2017, 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. 

8. FINANCIMI I PLANIT-BUXHETI PËR VITIN 2017 

Financimi për realizimin e këtij plani është planifikuar nga të hyrat (buxheti) e rregullta të 
ARRU, përveq projektit mbështetës (konsulenca) i paraparë edhe për vitin 2017 i cili 
financohet nga Zyra Zvicrane SCO. 

Në bazë të Ligjit Nr. 05/L-042, burim kryesor për financimin e aktiviteteve të ARRU, është 
taksa e licensimit që e paguajnë ofruesit e licensuar të shërbimeve. Buxheti vjetor i ARRU 
aprovohet çdo vit nga Kuvendi i Republikës së Kosovës.  

Lartësia e taksave të licensimit 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.  

Buxhetin për vitin 2017  

Paga dhe Meditje                       217,736.00 € 
Mallera dhe Sherbime               134,495.00 € 
Komunali                                    6,503.00     € 
Total                                          358,734.00 €  

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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