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PJESA 1     DISPOZITAT E PËRGJITHSHME 

Kapitulli 1  :  Autoriteti, Qëllimi, Synimi dhe Përkufizimet  

Neni 1 :  Autoriteti për këtë Rregull  

Rregullatori nxjerr këtë Rregull nën autoritetin e Rregullores së UNMIK-ut Nr. 2004/49 Mbi 

Aktivitet e Ofruesve të Shërbimit të Ujit dhe Mbeturinave i datës 26. Nëntor 2004  

Neni 2 :  Fushëveprimi 

Të gjithë Ofruesit e Shërbimeve Publike të Grumbullimit së Mbeturinave në Kosovë që 

ofrojnë Shërbime për Grumbullimin e Mbeturinave duhet të veprojnë në përputhje me këtë 

Rregull për të zhvilluar, marrë aprovimin, dhe për të kërkuar ndryshime në Tarifat e 

Shërbimeve që i ngarkohen Konsumatorit në ofrimin e Shërbimeve për Grumbullimin e 

Mbeturinave.   

Neni 3 :  Qëllimi 

Qëllimi i kësaj Rregulle është të mundësojë vendosjen e Tarifave të Shërbimeve për 

Shërbimet e Grumbullimit të Mbeturinave sipas principeve të ekonomisë duke marrë parasysh 

nevojën për të siguruar qëndrueshmërinë financiare të Ofruesit të Shërbimeve për 

Grumbullimin e Mbeturinave dhe vazhdimësinë e Shërbimeve për Grumbullimin e 

Mbeturinave në nivelin e vendosur në Rregullën mbi Standardet e Shërbimeve.  

Neni 4 :  Përkufizimet 

Fjalët dhe shprehjet e përdorura në këtë Rregullore do të përmbajnë kuptimet si në vijim: 

“Amortizimi” nënkupton metodën e alokimit të kostove të Shpenzimeve Kapitale mbi jetën 

ekonomike të cilitdo prej Aseteve Fikse të dhënë, që është periudha kohore gjatë së 

cilës pritet që ajo asete të operohet ose të shfrytëzohet me efikasitetin minimal të 

kërkuar;  

“Analizat e Ndjeshmërisë” nënkupton Kalkulimin qëllimi i të cilit është të përcaktojë 

ndikimin në rezultatin e llogaritjes kurdo që të modifikohen një ose më shumë 

supozime ose varibla për llogaritje;   

“Aplikimi për Tarifa të Shërbimeve” nënkupton informacionet dhe dokumentin e dorëzuar 

nga Ofruesi i Shërbimeve të Grumbullimit së Mbeturinave me qëllim të caktuar për të 

marrë aprovimin nga Rregullatori për të aplikuar për Tarifa të propozuara të Shërbimit 

për ofrimin e Shërbimeve për Grumbullimin e Mbeturinave;  

“Asetet Fikse” nënkupton asetet e natyrës së përhershme që kërkohen për ushtrimin normal 

të afarizmit dhe të cilat normalisht nuk do të konvertohet gjatë periudhës përkatëse 

fiskale; 

“Borxh i Vjetër” nënkupton të gjitha borxhet që kanë të bëjnë me Grumbullimin e 

Mbeturinave të Konsumatorit të evidentuara nga fatura e pakontestuar të lëshuara nga 

Ofruesi Shërbimeve të Grumbullimit së Mbeturinave tek ai Konsumator me apo para 
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31 dhjetor 2002 dhe e cila nuk është paguar tërësisht, ashtu siç definohet në Rregullën 

mbi Borxhet e Vjetra të lëshuar nga Rregullatori;  

“Ditë Pune” nënkupton cilado ditë përveç të shtunës dhe të dielës, festë e paraparë më ligj 

apo ditë tjetër që është Festë Zyrtare në Kosovë; 

“Fatura” nënkupton dokumentin me shkrim që dërgohet tek Konsumatori me qëllim të 

caktuar për të ngarkuar Konsumatorët për Shërbimet e Grumbullimit të Mbeturinave 

të ofruara ose ndonjë entitet tjetër ligjor që ka të drejtë të bëjë një gjë të tillë dhe me 

një format dhe përmbajtje që ipet në këtë Rregull;  

“Festë Zyrtare” nënkupton cilëndo ditë që njifet ose e dedikuar nga autoritetet qeveritare si 

ditë që nuk punohet;  

 “Hedhurina Mjekësore" nënkupton çdo mbeturinë që ka origjinë nga një vend apo aktivitet 

ku ipet përkujdesi mjekësor dhe përfshinë mbeturinat e produkteve infektive, 

anatomike, të mprehta, kimike dhe farmaceutike. Të gjitha mbeturinat që kanë 

origjinën nga një vend apo aktivitet i tillë i përkujdesit mjekësor që nuk përmban 

hedhurina të rrezikshme të paraqitura në këtë definicion, do të njihen si hedhurina të 

ngurta komerciale; 

“Hedhurina të Ngurta Komunale” nënkupton hedhurinat e ngurta që nuk janë të Hedhurina 

të Rrezikshme, Hedhurina Mjekësore ose Hedhurina Toksike nga amvisëritë, burimet 

komerciale, intitucionale ose industriale dhe hedhurinat e procesuara; 

“Hedhurina të Rrezikshme” nënkupton nus produkte të shoqërisë që mund të paraqesin 

rrezik të dukshëm ose rrezik të mundshëm për shëndetin njerëzor ose mjedisin kur ato 

menaxhohen në mënyrë të gabueshme. Substancat e klasifikuara si Mbeturina të 

Rrezikshme posedojnë së paku njërën prej katër karakteristikave në vazhdim: 

ndezshmërinë, korrozionin, reaktivitetin apo helmueshërinë ose janë klasifikuar si të 

Rrezikshme nga Bashkimit Evropian; 

“Jetëzgjatja e Dobishme Ekonomike” nënkupton periudhën kohore të shprehur në vite ose 

pjesët nga kjo të cilën Asetea Fikse mund të plotësojë shfrytëzimin e menduar në 

mënyrë adekuate dhe ekonomikisht të realizueshme;  

“Karta e Konsumatorëve” nënkupton dokumentin e shkruar që është pregaditur nga 

Ofruesi i Shërbimeve për Grumbullimin e Mbeturinave dhe që i është vënë në dije 

secilit Konsumator dhe i cili rradhitë të drejtat dhe obligimet e Ofruesit të 

Shërbimeve për Grumbullimin e Mbeturinave dhe të Konsumatorëve që kanë ndaj 

njëri tjetrit. 

 “Karta e Konsumatorëve” nënkupton dokumentin e shkruar të përgatitur nga Ofruesi i 

Shërbimeve për Grumbullimin e Mbeturinave dhe që i është vënë në dije secilit 

Konsumator dhe ku rradhitën të drejtat dhe obligimet e Ofruesit të Shërbimeve për 

Grumbullimin e Mbeturinave dhe të Konsumatorëve që kanë ndaj njëri tjetrit;  

“Komision Shqyrtues” nënkupton komisionin e themeluar nga Rregullatori konform 

Rregullores së UNMIK-ut 2004/49 Mbi Veprimtarinë e Ofruesve të Shërbimeve të 

Ujit dhe Mbeturinave; 
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 “Komisioni Këshillues i Konsumatorëve” nënkupton komisionin e themeluar nga 

Rregullatori konform Rregullores së UNMIK-ut 2004/49 Mbi Veprimtarinë e 

Ofruesve të Shërbimeve të Ujit dhe Mbeturinave; 

“Komuna” nënkupton Komunat lokale të paraqitura në Planin A në Rregulloren e UNMIK-

ut Nr. 2000/43 të 27 korrikut 2000 Mbi Numrin, Emrat dhe Kufijtë e Komunave në 

datën kur kjo Urdhëresë Administrative ka hy në fuqi  

 “Konsuamtor Shtëpiak” nënkupton Konsumatorin e klasifikuar nga Ofruesi i Shërbimeve 

si person i cili shfrytëzon Shërbimet në banesën ose amvisërinë e tij apo saj; 

“Konsumator Institucional” nënkupton cilindo subjekt ligjor të klasifikuar nga Ofruesi i 

Shërbimeve si autoritet qeveritar, autoritet lokal, organizatë ndërkombëtare apo 

institucion i cili kryen veprimtaritë të interesit të përbashkët apo publik dhe i cili nuk 

është i regjistruar si ogranizatë afariste në pajtim me Rregulloren e UNMIK-ut Mbi 

Regjistrimin e Organizatave Afarsite në Kosovë. 

“Konsumator Komercial-Industrial” nënkupton cilindo person, subjekt ligjor ose 

organizatë afariste të klasifikuar nga Ofruesi i Shërbimeve si Konsumator i cili 

shfrytëzon Shërbimet për apo në lidhje me ushtrimin e veprimtarisë vë vet industriale 

apo komerciale të cilit do lloj; 

“Konsumator” nënkupton një person, që ka hyrë në Kotratë Shërbimi me një Ofrues të 

Shërbimeve ose ka marrë shërbime të ofruara nga Ofruesi i Shërbimeve; 

 “Kontejneri Komunal” nënkupton kontejnerët që shfrytëzohen dhe bashkëndahen nga një 

ose më shumë Konsumatorë për të hedhur Hedhurinat e Ngurta Komunale dhe të cilat 

kanë një vëllim tipik që tejkalon njëmijë (1,000) litra;  

“Kontrata e Shërbimit” nënkupton marrëveshjen me shkrim në mes të Ofruesit  të 

Shërbimeve për Grumbullimin e Mbeturinave dhe Konsumatorëve të tij që i 

referohet Nenit 15 të Rregullores së UNMIK-ut 2004/49 Mbi Veprimtarinë e 

Ofruesve të Shërbimeve të Ujit dhe Mbeturinave; 

 “Licenca e Shërbime” nënkupton licencën e lëshuar nga Rregullatori konform Rregullës së 

lëshuar nga Rregullatori, që autorizon Ndërmarrjet në Pronësi Publike të ofrojnë 

Shërbimet për Grumbullimin e Mbeturinave për publikun;  

“Llogaritë e Arkëtueshme” nënkupton asetet e tanishme të shprehura në të holla borxh 

ndaj Ofruesit  të Shërbimeve të Grumbullimit së Mbeturinave nga ana e 

Konsumatorit për shërbimet e ofruara apo të kryera apo për mall të shitur me kredi; 

“Marrëveshja për Tarifat e Shërbimeve” nënkupton marrëveshjen që mund të lidhet në 

mes të Rregullatorit dhe Ofruesit  të Shërbimeve për Grumbullimin e Mbeturinave për 

të korrigjuar, modifikuar, ndryshuar dhe/apo për të plotësuar cilatdo Tarifa të Shërbimit 

në pajtim me dispozitat e kësaj Rregulle;  

“Mbeturina Toksike” nënkupton një produkt mbeturinë që mund të shkaktojë lëndime nëse 

thithet, gëlltitet apo absorbohet përmes lëkurës;  

 “Ndërmarrje Publike” nënkupton ndërmarrjen që është krijuar si ndërmarrje të shoqërore 

në pronësi të Provincës së Kosovës, Komunës ose organizatave tjera shoqëroro-politike 

dhe ashtu siç përcaktohet në Rregulloren e UNMIK-ut 2002/12 të 13 qershorit 2002 

Për Themelimin e Agjencisë Kosovare të Mirëbesimit;  
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“Ofrues i Shërbimeve për Grumbullimin e Mbeturinave” nënkupton secilin Person që 

ofron apo ka për qëllim të ofrojë Shërbime për Grumbullimin e Mbeturinave;  

“Person” nënkupton një individ, legal apo publik përfshirë korporatë, ortakëri, trust, një 

organizatë të jo-inkorporuar, qeveri apo agjenci ose nënsektor;  

“Plani i Konsolidimit” nënkupton planin e ristrukturimit të sektorit që është krijuar nga 

Agjencia Kosovare e Mirëbesimit (“AKM”) për konsolidimin dhe ristrukturimin e 

Ofruesve të Shërbimeve për Grumbullimin e Mbeturinave të datës 10 shtator 2002 e 

ndryshuar, plotësuar apo zëvendësuar kohë pas kohe nga ana e AKM-së;  

“Plani i Menaxhimit të Aseteve” nënkupton planin e shkruar që përcakton dhe arsyeton 

nevojën për projekte specifike dhe Shpenzimet Kapitale dhe investimet e nevojshme 

për të realizuar ato projekte dhe intervalin kohor në të cilin ato shpenzime ose 

investime bëhen ose kërkohet të kryhen; 

“Rimëkëmbja e Shpenzimit” nënkupton rimëkëmbjen e shpenzimeve të Shërbimeve për 

Grumbullimin e Mbeturinave nga shfrytëzuesit e Konsumatorëve ose shfrytëzuesve të 

atyre shërbimeve;  

“Rregullator” nënkupton autoritetin përgjegjës për rregullimin ekonomik të Ofruesve të 

Shërbimeve për Grumbullimin e Mbeturinave dhe Shërbimet për Grumbullimin e 

Mbeturinave nën ligjin e aplikueshëm dhe rregulloret;  

“Shërbimet për Grumbullimin e Mbeturinave” nënkupton Grumbullimin e Mbeturinave të 

Ngurta Komunale dhe Transportimin e tyre në Objektin e Licencuar për Deponim;  

“Shpenzimet Kapitale” nënkupton shumën e të hollave, ose resurset tjera në pronësi ose të 

shfrytëzuara nga Ofruesi i Shërbimeve për Grumbullimin e Mbeturinave në një 

periudhë të caktuar, zakonisht në kohëzgjatje më shumë se një (1) vit për të fituar ose 

për të përmirësuar asetet me afat të gjatë siç janë prona, fabrika ose paisjet; 

“Shpenzimet Operative” nënkupton kostot periodike të rregullta të resurseve të cilat 

shfrytëzohen për periudhën kohore prej dymbëdhjetë (12) muajve ose më pak në 

mënyrë që të sigurojnë dhe mbeshtesin ofrimin e vazhdueshëm të shërbimit dhe do të 

përfshijnë por nuk do të jenë të kufizuara në shpenzime administrative, shërbimet e 

broxheve dhe ngarkesat financiare, rrogat dhe të ardhurat, shpenzimet e transportit dhe 

të karburanteve, inventarin dhe pjesët rezervë dhe shpenzimet e mirëmbajtjes së 

rregullt; 

 “Tarifat e Shërbimit” nënkupton çdo vlerë, çmim apo taksë të Ofruesit të Shërbimeve për 

Grumbullimin e Mbeturinave në lidhje me ofrimin e Shërbimeve për Grumbullimin e 

Mbeturinave te Konsumatorët e vet;  

“Të Hyrat nga Operimet” nënkupton të hollat për të mbuluar shpenzimet për ofrimin e 

Shërbimeve të Grumbullimit së Mbeturinave dhe të llogaritura sipas procedurave të 

krijuara në këtë Rregull;  

“Urdhëri për Tarifa të Shërbimit” nënkupton dokumentin me shkrim të lëshuar nga 

Rregullatori që rradhitë të gjitha Tarifat e aprovuara të Shërbimit sipas llojit, 

vendndodhjes, kategorisë së Konsumatorëve; 

“Vendbanim” nënkupton çdo shtëpi, banesë, vendbanim shumë-blloqësh, ndërtesë 

apartamenti, shtëpi apo ndonjë ndërtesë tjetër të përdorur për qëllime banimi;  
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 “Vlera e Mbetur” nënkupton dallimin në mes të vlerës bruto historike të Aseteve Fikse të 

caktuara minus të gjitha amortizimet e akumuluara që janë bërë në atë asete deri në 

fund të Jetëgjatësisë së Dobishme Ekonomike;   

“Zona e Shërbimit” nënkupton, në lidhje me Licencën e Shërbimit, rajonin apo Komunën 

brenda së cilës Ofruesi i Shërbimeve për Grumbullimin e Mbeturinave mund të ofrojë 

shërbimet e veta;  

Neni 5 :  Rregullat e Interpretimit 

Në këtë Rregull: 

(a) Cilatdo fjalë dhe shprehje të përdorura në këtë Rregull, që nuk janë veçanërisht 

të definuara këtu dhe të cilat mund të jenë të paqarta, do të përmbajnë kuptimet 

siç janë të përcaktuara në aktet ligjore të referuara në këtë Rregull dhe/ose në 

cilindo tjetër ligj të aplikueshëm në Kosovë; dhe  

(b) Referencat në Rregull do të interpretohen sipas kuptimit të cilësdo Rregull të 

lëshuar, të modifikuar, ndryshuar, plotësuar, dhe/ose të zëvendësuar nga 

Rregullatori kohë pas kohe në pajtim me pushtetin që i është dhënë 

Rregullatorit; dhe  

(c) Njëjësi përfshinë shumësin dhe anasjelltas; dhe  

(d) Fjalët që përdoren në cilëndo gjini do të përfshijnë cilëndo gjini tjetër; dhe  

(e) Referencat për Pjesët, Kapitujt, Nenet dhe nën-Nenet, përveç nëse shprehimisht 

nuk caktohet ndryshe, janë referenca për Pjesë, Kapituj Nene dhe nën-Nene të 

kësaj Rregulle. 

Neni 6 :  Aplikueshmëria 

Të gjitha Ndërmarrjet në Pronësi Publike që aktualisht ofrojnë Shërbimet për Grumbullimin e 

Mbeturinave, duhet të ofrojnë këto Shërbime të Grumbullimit të Mbeturinave me Tarifat e 

Shërbimeve të përcaktuara në pajtim me kërkesat e kësaj Rregulle, të dorëzuara dhe të 

aprovuara nga Rregullatori para se ato të zbatohen përveçëse në mënyrë specifike janë liruar 

dhe informuar më shkrim nga Rregullatori për të bërë një gjë të tillë.  

PJESA 2     PARIMET E PËRGJITHSHME PËR PËRCAKTIMIN E TARIFAVE  

Kapitulli 1  :  Parimet e Përgjithshme 

Neni 7 :  Parimet e Përgjithshme për Tarifat e Shërbimeve  

(a) Jo-Diskriminimi: Ofruesi i Shërbimeve duhet të veprojë në atë mënyrë që nuk 

do të diskriminojë në mënyrë të paligjshme asnjë Konsumator ose Konsumator 

të mundshëm pa marrë parasysh karakteristikat racore, etnike, religjioze, 

politike, kulturore dhe/ose ekonomike ose standardet përkatëse të jetësës të atyre 

Konsumatorëve në cilëndo Zonë të Shërbimit të caktuar;   

(b) Balansi: Tarifat të balancohen mes standardeve minimale të shërbimeve, 

rentabilitetit të ofruesit të shërbimeve si dhe mundësisë së përballimit nga ana e 

Konsumatorit;    
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(c) Mbulimi i Kostove: Tarifat duhet të gjenerojnë burime financiare të nevojshme 

për Ofruesin e Shërbimeve i cili operon në kushte efektive, që të rikuperoi 

shpenzimet e tija të operimit dhe të mirëmbajtjes, shenzimet e përgjithëshme të 

arësyeshme dhe tepricën e nevojshme për financimin e shpenzimeve kapitale;  

(d) Shfrytëzuesi Paguan (Drejtësi për Konsumatorët): Çdo Konsumator duhet të 

faturohet me koston e plotë në lidhje me ofrimin e Shërbimeve për 

Grumbullimin e Mbeturinave. Konsumatori bën pagesën në tërësi dhe me kohë. 

Dështimi i pagesës rezulton me dënime financiare;   

(e) Drejtësia Sociale: Struktura tarifore duhet të reflektojë drejtësinë dhe 

korrektësinë e shërbimit dhe të vendosjes së çmimeve. Qeveria e Kosovës 

mundë të subvencionojë Konsumatorët me të ardhurat e ulta përmes pagesave të 

drejtëpërdrejta të Ofruesit të Shërbimeve në emër të Konsumatorit të caktuar për 

shërbimin e ofruar;  

(f) Performanca e Ofruesit të Shërbimeve: Ofruesit e Shërbimeve nuk duhet të kenë 

kompensim përmes tarifave për performancën joefikase dhe joefektive të 

obligimeve te tyre.    

Neni 8 :  Aplikueshmëria e Tarifave të Shërbimeve brenda Zonës së Shërbimit  

8.1 Ofruesi i Shërbimeve për Grumbullimin e Mbeturinave duhet të përdor Tarifat e njejta 

të Shërbimeve në tërë Zonën e Shërbimit për llojin e njejtë të Shërbimeve për 

Grumbullimin e Mbeturinave, përveç kur autorizohet ndryshe nga ana e Rregullatorit. 

8.2 Ofruesi i Shërbimeve për Grumbullimin e Mbeturinave mund të kërkojë autorizimin 

me shkrim nga Rregullatori për të përdorë Tarifat e ndryshme të Shërbimeve brenda 

Zonës së Shërbimit duke ofruar arsyet për nji kërkesë të tillë dhe brenda njëzet (20) 

Ditëve të Punës nga data kur pranohet ajo kërkesë Rregullatori duhet të jep përgjigjen 

me shkrim nëse pajtohet ose refuzon të bëjë një gjë të tillë dhe duke i ofruar arsyet. 

Neni 9 :  Kategoritë e Konsumatorëve për Përcaktimin e Tarifave të Shërbimeve  

9.1 Më qëllim të përcaktimit të Tarifave të Shërbimeve për Shërbimet e Grumbullimit së 

Mbeturinave, kategoritë e Konsumatorëve duhet të kufizohen në:  

(a) Konsumatorët  Shtëpiak; 

(b) Konsumatorë Komercial/Industrial 

(c) Konsumatorë Institucional; 

9.2 Secila prej kategorive të Konsumatorëve të rradhitur në nën-Nenin 9.1 të lartëshënuar 

do të nën-ndahet si në vijim: 

(a) Tarifat e Shërbimeve për Konsumatorët Shtëpiak duhet të ndahen në dy nën-

kategori, repsektivisht:  

(i) Konsumatorët Shtëpiak që marrin shërbimet përmes metodës së 

Kontejnerëve Komunal duhet të faturohen me tarifë fikse mujore të që 

pasqyron shpenzimet e Shërbimeve për Grumbullimin e Mbeturinave të 

cilat ofrohen në këtë mënyrë;  
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(ii) Konsumatorët Shtëpiak që marrin Shërbimet individuale për 

Grumbullimin e Mbeturinave nëpërmes të metodës shtëpi-për-shtëpi duhet 

të faturohen me vlerë fikse mujore që pasqyron shpenzimet e Shërbimeve 

për Grumbullimin e Mbeturinave që ofrohen në këtë mënyrë; 

(b) Tarifat e Shërbimeve për Konsumatorët Komercial do të ndahen në dy (2) nën-

kategori, respektivisht:: 

(i) Konsumatorët Komercial/Industrial që marrin shërbimet nëpërmes të 

metodës së Kontejnerëve Komunal në të cilin Kontejneri Komunal 

shfrytëzohet edhe nga Konsumatorët tjerë, duhet të faturohen me tarifë fikse 

mujore që pasqyron Shërbimet për Grumbullimin e Mbeturinave që ofrohen 

në këtë mënyrë, duke marrë supozuar sasin e llogaritur të Mbeturinave të 

Ngurta Komunale të gjeneruara nga Konsumatori Komercial që mërr 

shërbimet; 

(ii) Konsumatorët Komercial që marrin shërbimet inividuale nëpërmes të 

Kontejnerëve Komercial që janë të dedikuar veçanërisht për ta ose përmes 

ndonjë forme tjetër të Shërbimeve për Grumbullimin e Mbeturinave që është 

specifike për atë Konsumator duhet të faturohet në bazë të tarifës fikse 

mujore, ose sipas shpeshtësisë së shërbimeve në muaj, ose sipas numrit të 

ngarkimeve për muaj ose sipas peshës dhe/ose vëllimit të Mbeturinave të 

Ngurta Komunale të grumbulluara;    

(c) Tarifat e Shërbimeve për Konsumatorët Institucional duhet të ndahen në dy (2) 

nën-kategori, respektivisht; 

(i) Konsumatorët Institucional që marrin shërbimet nëpërmes të metodës së 

Kontejnerëve Komunal në të cilën Kontejnerët Komunal gjithashtu 

shfrytëzohen nga Konsumatorët tjerë, duhet të faturohen me tarifë fikse 

mujore që pasqyron Shërbimet për Grumbullimin e Mbeturinave të ofruara 

në këtë mënyrë, duke supozuar sasinë e Mbeturinave të Ngurta Komunale 

të gjeneruara nga Konsumatorët Institucional që pranojn shërbime;  

(ii) Konsumatorët Institucional që marrin shërbimet individuale nëpërmes të 

Kontejnerëve Komunal të dedikuar veçanërisht për ta ose përmes cilësdo 

forme tjetër të Shërbimeve për Grumbullimin e Mbeturinave që është 

specifike për atë Konsumator duhet të faturohet në bazë të tarifës fikse 

mujore, ose në bazë të shpeshtësisë së shërbimeve në muaj, ose në bazë të 

numrit të ngarkimeve për muaj ose në bazë të peshës dhe/ose vëllimit të 

Mbeturinave të Ngurta Komunale të grumbulluara. 

Kapitulli 2  :  Metoda për Përllogaritjen e Tarifave të Shërbimit 

Neni 10 :  Metodat Përllogaritëse të Tarifave të Shërbimeve 

10.1 Metoda e mbulimit e shpenzimeve duhet të përdoret për të përcaktuar Tarifat e 

Shërbimeve për ofrimin e Shërbimeve për Grumbullimin e Mbeturinave.   

10.2 Metoda e mbulimit e shpenzimeve vlerëson kërkesën për kesh të nevojshme për 

Ofruesin e Shërbimeve për Grumbullimin e Mbeturinave të mbulojë shpenzimet e 

veta vjetore.  
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10.3 Ofruesi i Shërbimeve për Grumbullimin e Mbeturinave i cili ka dëshirë që të përdorë 

metodë tjetër për llogaritjen e Tarifave të Shërbimit ose të modifikojë cilëndo 

procedurë për përcaktimin e Tarifave të Shërbimeve të specifikuara në këtë Rregull, 

duhet të shkruajë një letër për Rregullatorin në të cilën do të spjegoj kërkesën e tij dhe 

Rregullatori do të përgjigjet me shkrim brenda njëzet (20) Ditëve të Punës nga data e 

marrjes së letrës në fjalë nëse do të pajtohet ose do të refuzojë të bëjë një gjë të tillë 

dhe të ofrojë arsyet.  

Neni 11 :  Përcaktimi i Tarifave të Shërbimeve 

Tarifat e Shërbimeve mund të vendosen: 

(a) Nga Rregullatori nëpërmes të shqyrtimit dhe aprovimit të Aplikacionit për 

Tarifat e Shërbimeve të dorëzuara nga Ofruesi i Shërbimeve për Grumbullimin e 

Mbeturinave në pajtim me këtë Rregull; 

(b) Përmes Marrëveshjes për Tarifat e Shërbimeve e cila mund të lidhet ne mes të 

Rregullatorit dhe Ofruesit të Shërbimeve për Grumbullimin e Mbeturinave në 

pajtim me PJESËN 6 mëposhtë. 

PJESA 3     PËRLLOGARITJA E TARIFAVE TË SHËRBIMEVE ME METODËN E 

MBULIMIT TË SHPENZIMEVE  

Kapitulli 1  :  Përllogaritja e Shpenzimeve për Ofrimin e Shërbimeve për Grumbullimin 

e Mbeturinave  

Neni 12 :  Hapat për përllogaritjen e Tarifave të Shërbimeve për Shërbimet e Grumbullimit të 

Mbeturinave  

Llogaritjet e Tarifave të Shërbimeve duhet të përbëhet nga hapat si në vijim:  

(a) Hapi 1: Kalkulimi i shpenzimeve totale të shkaktuara direkt ose indirekt në 

ofrimin e Shërbimeve për Grumbullimin e Mbeturinave; 

(b) Hapi 2: Kalkulimi i të Hyrave të nevojshme nga Operimi;  

(c) Hapi 3: Kalkulimi i sasisë së Mbeturinave të Ngurta Komunale të cilat do të 

grumbullohen nga secila kategori e Konsumatorëve siç është dhënë në nën-Nenin 

9.1 të lartëshënuar; 

(d) Hapi 4: Llogaritja e çmimeve në bazë të “për ton” ose “për metër kub”; 

(e) Hapi 5: Analizat që vlerësojnë se Të Hyrat e kalkuluara nga Operimi do të 

mbulojnë shpenzimet e kalkuluara. 

Neni 13 :  Llogaritja e Shpenzimeve për Ofrimin e Shërbimeve  

13.1 Ofruesi i Shërbimeve për Grumbullimin e Mbeturinave duhet të përdorë të dhënat e 

shpenzimeve historike të marrura nga shënimet e kontabilitetit të bëra, organizuara 

dhe të mbajtura në pajtim me Standardet e Kontabilitetit të Kosovës dhe tendereve për 

furnizime dhe shërbime të ngjajshme, për të kalkuluar në vit:  

(a) Shpenzimet Operative, dhe Llogaritë e Arkëtueshme të paarkëtuara për një (1) 

vit;  
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(b) Shërbimi i borxhit;  

(c) Shpenzimet Kapitale të bëra ose që kërkohet të bëhen nga Ofruesi i Shërbimeve 

për Grumbullimin e Mbeturinave për të: 

(i) Mbajtur ose për të përmirësuar kualitetin, besueshmërinë dhe/ose sigurinë 

e Shërbimeve për Grumbullimin e Mbeturinave; dhe  

(ii) Zëvendësuar asetet fikse të cilat kanë arritur afatin e jetëgjatësisë së 

dobishme ose ekonomike; dhe  

(iii) Vazhduar me rehabilitim kryesor ose me punën kryesore të mirëmbajtjes; 

dhe  

(iv) Zvogëluar Shpenzimet Operative; dhe 

(v) Rritur numrin e Konsumatorëve për të marrë Shërbimet e Grumbullimit të 

Mbeturinave në Zonën e Shërbimit ose zgjërimin e Zonës së Shërbimit.  

(d) Pagesat për Rregullatorin përveç dënimeve dhe gjobave.  

13.2 Shpenzimi total i ofrimit të Shërbimeve për Grumbullimin e Mbeturinave konform 

nën-Nenit 13.1 të lartëshënuar duhet të llogaritet në pajtim me dispozitat e mbetura të 

këtij Kapitulli. 

Neni 14 :  Llogaritjet e Shpenzimeve Operative  

14.1 Ofruesi i Shërbimeve për Grumbullimin e Mbeturinave pa kufizime duhet të përfshijë 

pikat vijuese në llogaritjen e Shpenzimeve të veta Operative: 

(a) Të ardhurat dhe kontributet e sigurimit social dhe shpenzimet e ndërlidhura me 

listën e pagave;  

(b) Pagesat nga qiraja për cilëndo pronë ose asete të dhënë me qira;  

(c) Energjia dhe karburantet; 

(d) Riparime dhe mirëmbajtje;  

(e) Materialet lidhur me ofrimin e shërbimeve;  

(f) Të gjitha taksat e pagueshme për mirëmbajtjen e Licensës për Shërbime tek 

Rregullatori;  

(g) Të gjitha ngarkesat që lidhen drejtpërdrejt me deponimin e Mbeturinave të 

Ngurta Komunale në Objektin e Licensuar për Deponim;  

(h) Të gjitha taksat për licensa dhe leje që kërkohen nga autoritetet tjera ligjore në 

Kosovë për arsyet që lidhen me aftëësinë e Ofruesit të Shërbimeve për 

Grumbullimin e Mbeturinave për të ofruar Shërbimet e Grumbullimit të 

Mbeturinave;  

(i) Shpenzime tjera Operative që aplikohen për ofrimin e shërbimeve ose sipas 

kërkesës në pajtim me shtojcat të kësaj Rregull ose që kohë pas kohe mund të 

konsiderohen nga Rregullatori si Shpenzime Operative që janë shkaktuar në 

mënyrë të arsyeshme.  

14.2 Shpenzimet Operative do të bazohen në të dhënat historike të marrura nga Sistemi 

Akrual i Kontabilitetit të kostove të interpretuara në pajtim me Standardet e 

Kontabilitetit të Kosovës dhe tenderët për furnizime, shërbime dhe punë të ngjajshme. 
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Aty ku ky sistem nuk është i vendosur në funksion, shpenzimet duhet të llogariten nga 

llogaritë ekzistuese ose nga të dhënat regjionale.  

Neni 15 :  Shpenzimet e Përjashtuara nga Llogaritja e Shpenzimeve Operative  

15.1 Shpenzimet Operative nuk duhet të përfshijnë asnjë parashikim për inflacionin e 

çmimeve për vitin Tarifor të Shërbimeve në shqyrtim, i cili do të përdoret sipas 

PJESËS 5 të mëposhtme mbi Korrigjimin e Tarifave të Shërbimit.  

15.2 Me qëllim të vendosjes së Tarifave të Shërbimit, shpenzimet që kanë të bëjnë me 

amortizimin nuk duhet të përfshihen në llogaritjen e Shpenzimeve Operative. 

15.3 Kalkulimet e Shpenzimeve Operative duhet të përjashtojnë Tatimin mbi Vlerën e 

Shtuar të aplikueshëm në Kosovë përveç rasteve që cilado prej shumave të atij tatimi 

legalisht nuk është i zbritshën nga shuma e atij tatimi për të cilin Ofruesi i Shërbimeve 

për Grumbullimin e Mbeturinave kërkohet të paguajë tek autoritetet përkatëse të 

administratës tatimore kohë pas kohe.  

15.4 Të gjtha llogaritjet e Shpenzimeve Operative duhet të përjashtojnë cilatdo tatime tjera 

indirekte të cilat në mënyrë legale mund të i ri-vëhen Konsumatorit ose të cilat në 

mënyrë legale janë të zbritshme nga shuma e tatimit për të cilin Ofruesi i Shërbimeve 

për Grumbullimin e Mbeturinave kërkohet që kohë pas kohe të paguajë tek autoritetet 

përkatëse të adminsitratës tatimore. 

15.5 Vlera e gjobave dhe dënimeve e paguar nga Ofruesi i Shërbimeve për Grumbullimin e 

Mbeturinave ose gjobat dhe dënimet e papaguara për të cilat ai mbahet përgjegjës si 

rezultat i shkeljeve të ligjeve, rregulloreve dhe rregullave të lëshuara dhe/ose të 

zbatueshme nga Rregullatori dhe/ose nga ndonjë autoritet tjetër publik dhe/ose ogran 

qendror dhe/ose lokal të Kosovës, duhet të përjashtohen nga cilat do llogaritje të 

Shpenzimeve Operative.  

15.6 Rregullatori gjithashtu mund të përcaktojë se kostot që nuk janë të pranueshme për 

tatimet në fitim dhe/ose tatimet mbi të ardhurat personale në pajtim me ligjet tatimore 

që janë në fuqi në Kosovë, gjithashtu duhet të përjashtohen në llogaritjen e 

Shpenzimeve Operative.  

Neni 16 :  Shpenzimet e Shërbimit të Borxhit  

Kurdoherë që është e aplikueshme, Ofruesi i Shërbimeve për Grumbullimin e Mbeturinave 

duhet të përfshijë shpenzimet e financimit dhe të shpenzimeve tjera financiare lidhur me 

shërbimet e borxheve.  

Neni 17 :  Llogaritë e Arkëtueshme të Pa-arkëtuara  

17.1 Me qëllim të rregullimit të Tarifave të Shërbimit për cilindo vit të caktuar, Ofruesi i 

Shërbimeve për Grumbullimin e Mbeturinave duhet të lejojë një shumë të llogaritur si 

përqindje e caktuar të shumës së Llogarive të Arkëtueshme që lidhet direkt me ofrimin 

e shërbimeve, për të cilat Ofruesi i Shërbimeve për Grumbullimin e Mbeturinave është 

i licencuar, në fund të vitit fiskal para vitit për të cilin Tarifat e Shërbimeve janë 

rregulluar.  
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17.2 Përqindja e aplikueshme si konform nën-nenit 17.1 të lartëshënuar duhet të jetë siq 

është e specifikuar në shtojcën e kësaj Rregulle ose siç përcaktohet nga Rregullatori 

kohë pas kohe.  

Neni 18 :  Shpenzimet Kapitale  

18.1 Ofruesi i Shërbimeve për Grumbullimin e Mbeturinave duhet të përgatitë një Plan për 

Menaxhimin e Aseteve sipas formatit të dhënë në shtojcën e kësaj Rregulle. 

18.2 Plani i Menaxhimit të Aseteve duhet të listoj projektet, të cilat do të zvogëlojnë 

shpenzimet e ofrimit të Shërbimeve për Grumbullimin e Mbeturinave, të mirëmbajnë 

ose përmirësojnë stabilimentet dhe paisjet, të përmirësojnë dhe zgjeronjë Shërbimet 

për Grumbullimin e Mbeturinave në një zonë më të gjërë ose të cilat do të shpiejnë në 

rritjen e numrit të Konsumatorëve që u ofrohen shërbimet.  

18.3 Plani i Menaxhimit të Aseteve duhet të mbulojë periudhën prej dhjetë (10) viteve dhe 

duhet të korrigjohet dhe të freskohet me të dhëna të reja çdo vit.  

18.4 Shuma totale e Shpenzimeve Kapitale e lejueshme për përdorim në llogaritjen e 

Tarifave të Shërbimit duhet të jetë e barasvlershme me shumën e shpenzimeve të 

parapara për projektin e listuar në Planin e Menaxhimit të Aseteve për vitin përkatës.  

18.5 Vlera e cila do aseteve qoftë të blera ose të pranuara si donacione nga donatorët nuk 

duhet të përfshihet në llogaritjet e Tarifave të Shërbimit por mund të përdoret si e 

dhënë referuese për kostot.  

Neni 19 :  Përmbledhja e Shpenzimeve  

Ofruesi i Shërbimeve për Grumbullimin e Mbeturinave do të përmbledhë kostot lidhur me 

ofrimin e Shërbimeve për Grumbullimin e Mbeturinave sipas mënyrës të ofruar në shtojcën e 

kësaj Rregulle.  

Kapitulli 2  :  Kalkulimi i Të Hyrave të Nevojshme nga Operimet  

Neni 20 :  Kalkulimi i Të Hyrave të Nevojshme nga Operimet  

20.1 Ofruesi i Shërbimeve për Grumbullimin e Mbeturinave duhet të përcaktojë Të Hyrat e  

Nevojshme nga Operimet duke shtuar Shpenzimet e Operimeve plus kostot për 

shërbimin e borxhit plus provisionin për Llogaritë e Arkëtueshme të pa-arkëtuara plus 

Shpënzimet Kapitale.  

20.2 Kurdo që është e mundshme Ofruesi i Shërbimeve për Grumbullimin e Mbeturinave 

duhet të llogarisë Të Hyrat e nevojshme nga Operimet për secilën kategori të 

Konsumatorëve të vendosur në Zonën e Shërbimit.  

Neni 21 :  Llogaritja e Të Hyrave të Kalkuluara  

21.1 Ofruesi i Shërbimeve për Grumbullimin e Mbeturinave do të Kalkuloj të hyrat për 

secilën kategori të Konsumatorëve si të listuara në nën-Nenin 9.1 të lartëshënuar, nëse 

është e aplikueshme, në bazën e tarifës fikse mujore, dhe/ose shpeshtësinë e shërbimit, 

dhe/ose numrin e Ngarkesave në muaj dhe/ose peshën dhe/ose vëllimin Mbeturinave 

të Ngurta Komunale që pritet të grumbullohen ose cilit do kombinim nga këto dhe 
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duhet të i dokumentojë ato llogaritje të Kalkuluara dhe të i dorëzojë ato si dokumente 

të bashkangjitura në Aplikacionin e tyre për Tarifa të Shërbimeve.  

21.2 Kurdoherë që është e mundshme, Ofruesi i Shërbimeve për Grumbullimin e 

Mbeturinave duhet të merr parasysh sasinë e Mbeturinave të Ngurta Komunale që 

është gjeneruar ose transportuar ose e deponuar siç mund të gjindet në shënimet nga e 

kaluara. 

Neni 22 :  Analiza e Ndjeshmërisë  

Ofruesi i Shërbimeve për Grumbullimin e Mbeturinave duhet të bëjë një Analizë të 

Ndjeshmërisë për llogaritjet e të hyrave të Kalkuluara sipas procedurave që gjenden në 

shtojcën e kësaj Rregulle dhe të përfshijë atë analizë si dokument të bashkangjitur në 

Aplikacionin e tyre për Tarifa të Shërbimeve.  

Kapitulli 3  :  Llogaritja dhe Struktura e Tarifave të Shërbimit që i Propozohen 

Rregullatorit  

Neni 23 :  Llogaritja dhe Struktura e Tarifave të Shërbimit që i Propozohen Rregullatorit  

23.1 Ofruesi i Shërbimeve për Grumbullimin e Mbeturinave duhet të vërtetojë nëse Të 

Hyrat e parapara nga Operimet do të jenë të barabarta ose do të tejkalojnë shumën 

totale të Shpenzimeve Operative për vitin përkatës.  

23.2 Ofruesi i Shërbimeve për Grumbullimin e Mbeturinave duhet t’i prezentojë 

Rregullatorit në Aplikacionin e vet për Tarifat e Shërbimeve, një listë të propozuar të 

Tarifave të Shërbimeve me vlerën e Tarifave të Shërbimeve që propozon t’i ngarkohet 

secilës kategori të Konsumatorëve për secilin lloj të Shërbimeve për Grumbullimin e 

Mbeturinave të ofruar. 

PJESA 4     SHQYRTIMI DHE APROVIMI I APLIKACIONEVE PËR TARIFA TË 

SHËRBIMIT  

Kapitulli 1  :  Aplikacioni për Tarifa të Shërbimeve, Shqyrtimi dhe Aprovimi nga 

Rregullatori  

Neni 24 :  Aplikacioni për Tarifa të Shërbimeve  

24.1 Ofruesit e Shërbimeve për Grumbullimin e Mbeturinave duhet të dorëzojnë 

aplikacionin për Tarifa të Shërbimeve duke përdorur formatin e dhënë në shtojcat e 

kësaj Rregulle ose siç ofrohet ndryshe nga Rregullatori kohë pas kohe.  

24.2 Ofruesit e Shërbimeve për Grumbullimin e Mbeturinave duhet të dorëzojnë 

Aplikacionin për Tarifat e Shërbimit të aprovuar nga Bordi e tyre Mbikqyrëse ose 

Bordit të Drejtorëve sipas rastit, duke përdorë formatin që gjendet në shtojcën e kësaj 

Rregulle ose siç ipet ndryshe nga rregullatori kohë pas kohe.  

24.3 Në mungesë të Aplikacionit për Tarifa të Shërbimit, ose dështimit të Ofruesit të 

Shërbimeve për Grumbullimin e Mbeturinave të dorëzojë të dhënat dhe informacionet 

e kërkuara, Rregullatori duhet të vazhdojë me vendosjen e Tarifave të Shërbimit duke 
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marrë si bazë Tarifat e vlerësuara dhe të pritshme të Shërbimit si dhe nivelin e 

Performansës i  ngjajshëm me ato të Ofruesve tjerë të Shërbimeve për Grumbullimin e 

Mbeturinave në Kosovë që kanë të bëjnë me ofrimin e Shërbimeve të ngjajshme për 

Grumbullimin e Mbeturinave.  

Neni 25 :  Shqyrtimi i Aplikacionit për Tarifa të Shërbimit nga ana e Rregullatorit 

25.1 Rregullatori duhet të konfirmojë se Aplikacioni për Tarifat e Shërbimeve i respekton 

kushtet e kësaj Rregulle dhe të vlerësojë Aplikacionin për Tarifat e Shërbimeve dhe të 

reagojë në pajtim me programin e shtojcës së kësaj Rregulle.  

25.2 Rregullatori do të vlerësojë Aplikacionin për Tarifa të Shërbimeve sipas hapave si në 

vijim:  

(a) Të zbatojë shqyrtimin në bazë të kompletimit administrativ lidhur me 

informacionet dhe dokumentet e kërkuara;  

(b) Të verifikojë se Tarifat e propozuara të Shërbimeve janë në pajtueshmëri me 

parimet e përgjithshme të paraqitura në Nenin 7 te lartëshënuar;  

(c) Të verifkojë se Tarifat e propozuara të Shërbimeve janë llogaritur konform 

kërkesave të kësaj Rregulle; dhe  

(d) Të vendos nëse objektivat e Performansës teknike dhe financiare janë arritur ose 

pritet të arriten brenda afateve të vendosura ashtu siq është vendosur apo arritur 

në pajtim me Rregullatorin për arritjen e minimumit të Standardeve të 

Shërbimeve dhe treguesve kyç të përmbushjes të specifikuar në Rregullat 

përkatëse  siç lëshohen nga Rregullatori;   

25.3 Me rastin e aprovimit te kërkesës për përcaktimin e Tarifave të Shërbimeve te 

dorëzuar nga Ofruesi i Shërbimeve për Grumbullimin e Mbeturinave, Rregullatori 

gjithashtu mund të merr parasysh performancën ekonomike dhe financiare të 

aplikuesit duke e krahasuar atë me performancat e Ofruesve tjerë të Shërbimeve për 

Grumbullimin e Mbeturinave të vendosur brenda dhe jashtë Kosovës madhësia, niveli 

i zhvillimit, resurset, numri i Konsumatorëve dhe krakteristikat tjera me rëndësi të të 

cilëve e bëjnë të mundur krahasimin e Performansës së tyre me atë të ofruar nga 

Ofruesi i Shërbimeve për Grumbullimin e Mbeturinave.  

Neni 26 :  Aprovimi i Tarifave të Shërbimeve  

26.1 Në bazë të kriteriumeve të përcaktuara në këtë Nen, Rregullatori duhet të aprovojë me 

shkrim Aplikacionin për Tarifa të Shërbimeve me apo pa ndryshime, me anë të 

lëshimit të Urdhërit për Tarifat e Shërbimit.  

26.2 Një herë kur të aprovohet, Tarifa e Shërbimit duhet të mbetet e pandryshuar për një 

vit, mirëpo korrigjimet duhet të merren parasysh në mënyrë të veçantë kur: 

(e) Paraqiten kushte të caktuara ekonomike; ose  

(f) Ofruesi i Shërbimeve për Grumbullimin e Mbeturinave kërkon përshtatjen në 

pajtim me Nenin 28 të mëposhtëm.  
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PJESA 5     KOHËZGJATJA, PËRSHTATJET DHE SHQYRTIMI I TARIFAVE TË 

SHËRBIMIT  

Chapter 1:    Kohëzgjatja e Tarifave të Shërbimit 

Neni 27 :  Kohëzgjatja e Tarifave të Shërbimit  

27.1 Rregullatori duhet të aprovojë Tarifat e Shërbimit për një kohëzgjatje minimale prej 

një (1) viti kalendarik dhe maksimum prej pesë (5) viteve kalendarike.  

27.2 Rregullatori duhet të njoftojë me shkrim të gjithë Ofruesit e Shërbimeve për 

Grumbullimin e Mbeturinave për obligimin e tyre të dorëzojnë Aplikacionin për Tarifa 

të Shërbimit që tregon periudhën e kohëzgjatjes së Tarifave të Shërbimit siç është 

përcaktuar.  

27.3 Tarifat e Shërbimit për periudhën e parë pas hyrjes në fuqi të kësaj Rregulle duhet të 

vendosen për një vit kalendarik.  

Kapitulli 2  :  Korrigjimet e Tarifave të Shërbimit  

Neni 28 :  Kërkesat për Korrigjimin e Tarifave të Shërbimit  

28.1 Me rastin e shfaqjes së rrethanave të jashtzakonshme të cilat nuk kanë mundur 

racionalisht të parashikohen gjatë dorëzimit të Aplikacionit për Tarifa të Shërbimeve, 

Ofruesi i Shërbimeve për Grumbullimin e Mbeturinave në çdo kohë mund të dorëzojë 

tek Rregullatori kërkesën me shkrim për korrigjimine Tarifave të Shërbimit para 

përfundimit të periudhës për të cilën janë aprovuar Tarifat e Shërbimit duke ndjekur 

procedurat e përcaktuara në shtojcën e kësaj Rregulle.  

28.2 Ofruesi i Shërbimeve për Grumbullimin e Mbeturinave duhet të ofrojë të dhënat e 

Performansës teknike dhe financiare të cilat e karakterizojnë performansën, duke 

përfshirë nivelin e objektivave për përmirësimin e performansës të miratuar në pajtim 

me Rregullatorin për periudhën që mbulohet nga Tarifat e Shërbimeve në fuqi, dhe e 

cila i justifikon korrigjimet e kërkuara për Tarifat e Shërbimit në formë që aprovohet, 

përmirësohet dhe/ose plotësohet nga Rregullatori kohë pas kohe.  

28.3 Ofruesi i Shërbimeve për Grumbullimin e Mbeturinave duhet të ofrojë një 

përmbledhje të strukturës së propozuar së Tarifave të korrigjuara të Shërbimit në 

formë që përcaktohet nga Rregullatori në shtojcën e kësaj Rregulle ose nëse ndryshe 

përcaktohet nga Rregullatori kohë pas kohe. 

28.4 Ofruesi i Shërbimeve për Grumbullimin e Mbeturinave duhet të ofrojë qartë arësyen 

bazë në lidhje me korrigjimin e Tarifave të propozuara të Shërbimit. 

Neni 29 :  Aprovimi i Procedurave për Përshtatjen e Tarifave të Shërbimeve  

29.1 Rregullatori duhet të konfirmojë se kërkesa për Korrigjimin e Tarifave të Shërbimit 

është në pjatim me këtë Rregull dhe ta vlerësoj dhe ti përgjigjet brenda dyzetepesë 

(45) Ditëve të Punës nga data në të cilën Rregullatori ka pranuar atë kërkesë me 

shkrim.  
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29.2 Rregullatori duhet të vlerësoj kërkesën për Korrigjimin e Tarifave të Shërbimit sipas 

hapave në vijim:  

(a) Të verifikojë se afatet, kushtet dhe rrethanat që arsyetojnë cilatdo Korrigjime të 

Tarifave të Shërbimit janë pëmbushur;  

(b) Të verifikojë nëse  si rezultat i Korrigjimeve të propozuara, Tarifat e Shërbimit 

janë akoma në pajtueshmëri me parimet e përgjithshme të dhëna në Nenin 7 te 

lartëshënuar;  

(c) Të verifikojë se Përshtatjet e propozuara në Tarifat e Shërbimit janë llogaritur 

sipas kërkesave të kësaj Rregulle;  

(d) Të përcaktojë nëse objektivat e përmirësimit të performansës, duke përfshirë pa 

kufizim, objektivat që kanë të bëjnë me performansën të vendosura për 

përmirësimin e Standardeve të Shërbimit janë arritur brenda afatit të përcaktuar 

kohor siq është përcaktuar apo është arritur pëlqimi nga Rregullatori kohë pas 

kohe; 

29.3 Nëse kërkesa për Korrigjimin e Tarifave të Shërbimit dështon të përmbushi procesin e 

vlerësimit siq është e përcaktuar në këtë Rregull, ajo duhet ti kthehet Ofruesit të 

Shërbimeve për Grumbullimin e Mbeturinave bashkë me arsyetimin e mos aprovimit.  

29.4 Nëse janë përmbushur kriteret e Kalkulimit, Rregullatori duhet të aprovojë me shkrim 

Aplikacionin për Tarifa të Shërbimeve dukë lëshuar Urdhërin për Tarifa.  

Neni 30 :  Refuzimi i Korrigjimit të Tarifave të Shërbimit  

Rregullatori mund të refuzojë të aprovojë kërkesën për Korrigjimin e Tarifave të Shërbimit te 

dorëzuar nga Ofruesi i Shërbimeve për Grumbullimin e Mbeturinave për arësyet si vijon:  

(a) Nëse Ofruesi i Shërbimeve për Grumbullimin e Mbeturinave i cili aplikon për 

atë Korrigjim të Tarifave të Shërbimit dështon për të dhënë informacionin e 

kërkuar brenda afatit kohor të caktuar; 

(b) Nëse vlerësohet se kërkesa është e tepruar në lidhje me Shërbimet për 

Grumbullimin e Mbeturinave që ofrohen ose që kanë ndërmed të ofrohen; 

(c) Nëse vendoset se Ofruesi i Shërbimeve për Grumbullimin e Mbeturinave ka 

dështuar tërësisht ose pjesërisht të plotësojë Standardet e Shërbimit të krijuara 

nga Rregullatori për Shërbimet për Grumbullimin e Mbeturinave në Kosovë;  

(d) Nëse Ofruesi i Shërbimeve për Grumbullimin e Mbeturinave dështon për të 

kontrolluar Shpenzimet e veta Operative dhe/ose cilat do shpenzime tjera 

përkatëse për vendosjen e Tarifave të Shërbimit brenda kufijve të dhënë që 

konsiderohen si të arsyeshëm ose të pranueshëm nga ana e Rregullatorit.  

Kapitulli 3  :  Rishikimi i Tarifave të Shërbimeve  

Neni 31 :  Rishikimi i Tarifave të Shërbimeve  

31.1 Kur Tarifat e Shërbimit janë të vendosura për një kohëzgjatje që tejkalon një (1) vit 

kalendarik, Rregullatori duhet të qartësojë në Urdhërin për Tarifat e Shërbimit, kriterin 

që duhet të përcillet dhe procedurat për rishimin vjetor të Tarifave të Shërbimit.  
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31.2 Kriteri që duhet të përcillet nga ana e Rregullatorit për rishikimin e Tarifave të 

Shërbimit të aprovuara për kohëzgjatjen e periudhës që tejkalon një (1) vit kalendarik, 

duhet të përfshijë pa kufizime, sa vijon:  

(a) Ndikimet e inflacionit në vitin e parë të aplikimit të Tarifave të aprovuara të 

Shërbimit duke përdorur indeksin përkatës zyrtar të inflacionit të publikuar nga 

autoritetet kompetente publike të Kosovës;  

(b) Ndikimet e mundshme të inflacionit të vlerësuar për vitet pasuese duke përdorur 

indeksin përkatës zyrtar të inflacionit të publikuar nga autoritetet kompetente të 

Kosovës; 

(c) Progresi i bërë nga Ofruesi i Shërbimeve për Grumbullimin e Mbeturinave në 

arritjen dhe ngritjen në nivel më të lartë të Standardeve të Shërbimit;  

(d) Aspektet tjera teknike, ekonomike dhe financiare të performansës së Ofruesit të 

Shërbimeve për Grumbullimin e Mbeturinave siç janë rehabilitimi i aseteve të 

përdorura për ofrimin e Shërbimeve për Grumbullimin e Mbeturinave, rritjen e 

numrit të Konsumatorëve që u ofrohen shërbimet, rritjen e numrit të popullatës 

në Zonën e Shërbimit, rritjen e shkallës së faturimit dhe inkasimit të Faturave 

dhe kritereve tjera përkatëse, duke përfshirë edhe ato të paraqitura në Rregullën 

mbi Treguesit Kyç të Performansës të lëshuar nga Rregullatori; 

(e) Shpenzimet përkatëse për ngritjen në nivel të më të lartë të mbrojtjes se 

shëndetit publik, mbrojtjes së mjedisit dhe standardeve të planifikimit hapsinor;  

(f) Variacionet në nivelin e kënaqjes së Konsumatorëve të anketuar nga 

Rregullatori ose entitetet tjera që drejtojnë vlerësimet e përmbushjes së 

kënaqshme për Konsumatorët;  

(g) Cilatdo fakte tjera ose tregues të natyrës objektive siç janë mbarëvajtja që ka të 

bëjë me Ofruesin e Shërbimeve për Grumbullimin e Mbeturinave të matur 

nëpërmes të krahasimit kundrejt Ofruesve të Shërbimeve për Grumbullimin e 

Mbeturinave të vendosur brenda dhe jashtë Kosovës madhësia, niveli i 

zhvillimit, resurset, numri i Konsumatorëve dhe krakteristikat tjera me rëndësi të 

të cilëve e bëjnë të mundur krahasimin e Performansës së tyre me atë të ofruar 

nga Ofruesi i Shërbimeve për Grumbullimin e Mbeturinave.  

PJESA 6     MARRËVESHJET PËR TARIFA TË SHËRBIMEVE  

Kapitulli 1  :  Negocijimi dhe Hyrja në Marrëveshjen për Tarifa të Shërbimeve  

Neni 32 :  Marrëveshja për Tarifa të Shërbimeve  

32.1 Rregullatori mund të lidhë marrëveshjen me shkrim me cilindo Ofrues të Shërbimeve 

për Grumbullimin e Mbeturinave me qëllim të ndryshimit, modifikimit, dhe/ose 

plotësimit të cilatdo Tarifave të Shërbimit të krijuara nën këtë Rregull. 

32.2 Marrëveshja për Tarifat e Shërbimit mund të lidhet në cilat do kushte të dhëna 

paraprirëse të përcaktuara nga Rregullatori dhe të prorpozuara te Ofruesi i Shërbimeve 

për Grumbullimin e Mbeturinave, duke përfshirë, pa kufizime, lidhjen e 
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marrëveshjeve tjera obliguese me Ofruesin e Shërbimeve për Mbedhjen e Mbeturinave 

për: 

(a) Lëshimin, ripërtërirjen, zgjerimin, ndryshimin, modifikimin dhe plotësimin e 

Licensës për Shërbime;  

(b) Lëshimin, ripërtërirjen, zgjerimin, ndryshimin, modifikimin, dhe plotësimin e 

Standardeve të Shërbimit;  

(c) Zgjerimin e shtrirjes territoriale të Zonës së Shërbimit;  

(d) Rritjen e numrit të Konsumatorëve që u ofrohen shërbimet;  

(e) Vendosjen, ndryshimin, zgjerimin, modifkimin dhe/ose plotësimin e cilatdo 

dispozitave lidhur me Konsumatorin që janë paraqitur në Rregullën mbi Kartën e 

Konsumatorit të lëshuar, ndryshuar, modifikuar dhe/ose plotësuar nga 

Rregullatori kohë pas kohe dhe të cilat mund të ken ndikim në tarifat e Shërbimit.  

32.3 Për mënjanimin e dyshimit, Ofruesi i Shërbimeve për Grumbullimin e Mbeturinave ka 

të drejtë por jo obligim të i propozojë Rregullatorit të lidhë Marrëveshjen për Tarifat e 

Shërbimeve në pajtim me dispozitat e PJESËS 6 të mëposhtme. 

Neni 33 :  Negociatat e Marrëveshjes për Tarifa të Shërbimeve  

33.1 Ofruesi i Shërbimeve për Grumbullimin e Mbeturinave që dëshiron të hyjë në 

Marrëveshje për Tarifat e Shërbimeve duhet të dorëzoj kërkesën me shkrim tek 

Rregullatori duke kërkuar hapjen e negociatave për lidhjen e marrëveshjes së tillë 

duke i ofruar arsyet përse konsideron se interesi publik, të drejtat e tij legjitime si dhe 

pritjet ligjore do të shërbeheshin më së miri nëse Rregullatori do të pranonte të lidhë 

Marrëveshjen për Tarifa të Shërbimit.  

33.2 Brenda pesë (5) Ditëve të Punës nga data e marrjes së komunikimit të referuar në nën-

Nenin 32.1 të lartëshënuar, Rregullatori duhet të përgjigjet me shkrim qoftë që ai 

miraton për të hyjë në negociata për Marrëveshjen për Tarifa të Shërbimit ose që 

refuzon të bëjë një gjë të tillë.  

33.3 Nëse Rregullatori vendos të refuzojë fillimin e negociatave për lidhjen e Marrëveshjes 

për Tarifa të Shërbimeve, duhet të jep edhe arsyet e veta për atë refuzim.  

33.4 Nëse Rregullatori pajtohet të fillojë negociatat për të lidhë Marrëveshjen për Tarifat e 

Shërbimeve, gjthashtu duhet të i jep Ofruesit të Shërbimeve për Grumbullimin e 

Mbeturinave një periudhë kohore të duhur, në qfarë do rasti jo më pak se tridhjetë (30) 

Ditë të Punës, për të i lejuar Ofruesi të Shërbimeve për Grumbullimin e Mbeturinave 

të dorëzojë tek Rregullatori projektin e Marrëveshjes për Tarifa të Shërbimit.  

33.5 Brenda dhjetë (10) Ditëve të Punës nga marrja e projekt Marrëveshjes për Tarifa të 

Shërbimit, Rregullatori duhet të njoftojë me shkrim Ofruesin e Shërbimeve për 

Grumbullimin e Mbeturinave për përcaktimin e takimit të parë për të filluar negociatat 

për atë marrëveshje.  

33.6 Rregullatori mund të përcaktojë periudhën maksimale kohore për përfundimin e 

negociatave për lidhjen e Marrëveshjes për Tarifat të Shërbimit e cila nuk mund të jetë 

më pak se njëzet (20) Ditë të Punës nga data e takimit të parë negociues të caktuar në 

pajtim me nën-Nenin 31.5 të lartëshënuar.  
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33.7 Për mënjanimin e çdo dyshim, Rregullatori ka të drejtë por nuk është i obliguar të 

lidhë Marrëveshjen për Tarifa të Shërbimit, kështqë, qoftë refuzimi i tij për hapjen e 

negociatave për të lidhë atë marrëveshje ose çfarëdo dështimi i kompletimit të 

suksesshëm të negociatave në fjalë, konsiderohen si vendime kontraktuale dhe jo si 

akte administrative që i nënshtrohen cilitdo shqyrtimi administrativ dhe/ose juridik.  

Neni 34 :  Hyrja në Fuqi e Marrëveshjes për Tarifa të Shërbimeve  

34.1 Në rast të përfundimit me suskses të negociatave të drejtuar në pajtim me Nenin 33 të 

lartëshënuar, Rregullatori dhe Ofruesi i Shërbimeve për Grumbullimin e Mbeturinave 

duhet të lidhin me shkrim Marrëveshjen për Tarifat e Shërbimeve.  

34.2 Marrëveshja për Tarifat e Shërbimeve duhet të nënshkruhet në tri versione në secilën 

prej gjuhëve zyrtare që përdoren në Kosovë si në vijim:  

(a) Shqip; 

(b) Serbisht; 

(c) Anglisht. 

34.3 Në rast të mospërputhjes të cilit do nga versionet në të cilën është nënshkruar 

Marrëveshja për Tarifat e Shërbimeve, gjuha Angleze duhet të mirret si bazë.  

34.4 Përveç për sa ka ta bëjë me cilindo fakt, informacion dhe/ose dokument që mund të 

konsiderohet që përmban ndonjë informatë të privilegjuar ose të besueshme që 

Rregullatori mund të aryestojë në vendimin me shkrim, Marrëveshja për Tarifa të 

Shërbimit duhet jetë në dispozicion për publikun me mjetet që përcaktohen nga 

Rregullatori kohë pas kohe.  

34.5 Cilatdo korrigjime, ndryshime, modifikime ose dispozita plotesuese që i përkasin 

Marrëveshjes për Tarifa të Shërbimit duhet të kërkojnë pëlqimin e Rregullatorit dhe të 

Ofruesit të Shërbimeve për Grumbullimin e Mbeturinave dhe duhet të lidhet me 

shkrim , të botohen dhe të bëhen publike në pajtim me dispozitat e Nenin 38 të 

poshtëshënuar. 

Kapitulli 2  :  Natyra Ligjore dhe Zbatueshmëria e Marrëveshjes për Tarifa të 

Shërbimeve  

Neni 35 :  Natyra Ligjore dhe Zbaueshmëria e Marrëveshjes për Tarifa të Shërbimeve  

35.1 Marrëveshja për Tarifa të Shërbimit konsiderohet si kontratë administrative për të 

gjitha qëllimet e synuara legale që obligojnë Rregullatorin të negociojë, të lidhë dhe të 

ekzekutojë një marrëveshje të tillë me një zbatim strikt të parimeve të përgjithshme 

ligjore, rregullave dhe procedurave që qeverisin ushtrimin e prerogativave dhe 

detyrave të autoriteteve publike.  

35.2 Marrëveshja për Tarifa të Shërbimit, si akt ligjor bilateral është legalisht detyrues, të i 

zbatueshëm dhe i ekzekutueshëm në pajtim me kushtet e tij për të dy palët dhe mundet 

të korrigjohet, zgjerohet, modifikohet, plotesohet shqyrtohet dhe/ose ndërpritet vetëm 

në dritën e dispozitave të veta dhe ligjit të aplikueshëm në Kosovë.  
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Neni 36 :  Respektimi i Marrëveshjes për Tarifat e Shërbimeve  

Ofruesi i Shërbimeve për Grumbullimin e Mbeturinave është i obliguar të respektojë dhe të 

jetë në pajtueshmëri me Tarifat e Shërbimit konform kërkesave të kësaj Rregulle:  

(a) Përderisa negociatat për lidhjen e Marrëveshjes për Tarifat e Shërbimit janë të 

pezulluara deri më datën e hyrjes në fuqi të një marrëveshjeje të tillë;  

(b) Menjëherë me ndërprerjen, anulimin, revokimin dhe/ose skadimin e 

Marrëveshjes për Tarifa të Shërbimit për sa ka të bëjë me cilatdo të drejta dhe 

obligime që i përmban Marrëveshja për Tarifat e Shërbimeve për të cilat nuk 

është arritur pëlqimi që të vazhdojn së ekzistuari kur të pushon të jetë në fuqi 

dhe efekt të plotë për çfarëdo shkaqe ligjore; dhe  

(c) Në çdo pikëpamje kur Marrëveshja për Tarifa të Shërbimit nuk përcakton 

ndryshe dhe/ose në çdo pikëpamje që nuk parashihet në mënyrë specifike në atë 

marrëveshje.  

PJESA 7     PUBLIKIMI I TARIFAVE TË SHËRBIMEVE  

Kapitulli 1  :  Prezentimi dhe Publikimi i Tarifave të Shërbimeve  

Neni 37 :  Prezentimi i Tarifave të Shërbimeve  

Ofruesi i Shërbimeve për Grumbullimin e Mbeturinave duhet të përmbledhë Tarifat e 

Shërbimit të aprovuara, të përshtatura dhe/ose të shqyrtuara nga Rregullaroti kohë pas kohe në 

një tabelë që duhet të përgatitet në përputhje me formatin e dhënë në shtojcën e kësaj 

Rregulle.  

Neni 38 :  Publikimi dhe Shpërndarja e Tarifave të Shërbimeve  

38.1 Ofruesi i Shërbimeve për Grumbullimin e Mbeturinave duhet të shpërndajë tek secili 

Konsumator Tarifat e Shërbimit të aprovuara nga Rregullatori të aplikueshme në 

kohën kur Konsumatori kompleton Kontratën për Shërbime ose një herë në vit si 

dokumet që i bashkangjitet Faturës për ofrimin e Shërbimeve për Grumbullimin e 

Mbeturinave.  

38.2 Ofruesi i Shërbimeve për Grumbullimin e Mbeturinave duhet të publikojë Tarifat e 

Shërbimit të aprovuara nga Rregullatori në mënyrën si në vijim  

(a) Në gazeta me qarkullim të gjërë në Zonën e Shërbimit në të cilën duhet të 

aplikohen ato Tarifa të Shërbimit; dhe  

(b) Publikime në fjalë duhet të përsëriten së paku një herë në javë pas datës në të 

cilën është bërë publikimi i parë; dhe  

 

38.3 Ofruesi i Shërbimeve për Grumbullimin e Mbeturinave duhet të mbahet përgjegjës i 

vetëm për publikimin dhe shpërndarjen tek publiku të Tarifave të Shërbimit dhe për të 

gjitha shpenzimet e lidhur me to.  
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PJESA 8     ZBATIMI, DËNIMET DHE ANKESAT  

Kapitulli 1  :  Zbatimi i Kushteve të Tarifave të Shërbimeve  

Neni 39 :  Zbatimi i Kushteve të Tarifave të Shërbimeve  

Rregullatori do të monitorojë respektimin e kushteve të Tarifave të Shërbimit të krijuara në 

këtë Rregull në bazë të:  

(a) Raporteve të dërguara nga Ofruesi i Shërbimeve për Grumbullimin e 

Mbeturinave sipas Neni 40 të mëposhtëm; 

(b) Inspektimeve, anketave dhe raporteve të dërguara nga entitetet dhe autoritetet 

tjera publike.  

Kapitulli 2  :  Shënimet dhe Raportet për Kushtet e Tarifave të Shërbimeve 

Neni 40 :  Vendi dhe Mundësia e Sigurimit të Shënimeve 

Ofruesi i Shërbimeve për Grumbullimin e Mbeturinave do të mbajë shënimet e afarizmit, 

financiare si dhe të kontabilitetit të tij në selinë e tij afarizmit në një mjedis të sigurtë dhe të 

siguruar dhe duhet të jenë në dispozicion të kontrollit gjatë orarit të rregullt të punës me anë të 

mjeteve të cilat Rregullatori mund të i përcaktojë kohë pas kohe.  

Neni 41 :  Raportet 

41.1 Ofruesi i Shërbimeve për Grumbullimin e Mbeturinave duhet të përgatisë dhe ti 

dorëzojë Rregullatorit raporte në formën, përmbajtjen, mënyrën dhe në afatet e 

përshkruara nga Rregullatori kohë pas kohe.  

41.2 Ofruesi i Shërbimeve për Grumbullimin e Mbeturinave, jo më vonë se më 31 mars pas 

fundit të vitit paraprak, duhet ti dërgojë Rregullatorit raportin vjetor në formatin që 

përshkruhet nga Rregullatori kohë pas kohe. 

41.3 Ofruesi i Shërbimeve për Grumbullimin e Mbeturinave, jo më vonë se dita e 15-të e 

muajit pas muajit mars, qershor, shtator dhe dhjetor, në baza tremujore do të dorëzojë 

raportet financiare të pa-audituara në formatin që është kompatibil me stadardet e 

kontabilitetit të pranuara gjërësisht dhe me rregullat e kontabilitetit në fuqi në Kosovë. 

Neni 42 :  Periudha e Mbajtjes së Shënimeve dhe Raporteve 

Të gjitha shënimet dhe raportet e parapara në Neni 41 të lartëshënuara duhet të organizohen 

dhe të mbahen nga Ofruesi i Shërbimeve për Grumbullimin e Mbeturinave për së paku tri (3) 

vite kalendarike nga data kur ato janë përgatitur së pari ose janë maturuar përveç nëse ndonjë 

ligj tjetër i aplikueshëm përcakton se ato duhet të mbahen për një periudhë kohore më të gjatë, 

në të cilin rast periudha e fundit duhet të aplikohet.  
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Kapitulli 3  :  Kundërvajtjet dhe Dënimet 

Neni 43 :  Kundërvajtjet, Dënimet dhe Gjobat 

43.1 Dështimi për të respektuar cilatdo dispozita të Tarifave të Shërbimeve të kësaj 

Rregulle dhe çfarëdo ngarkese e Konsumatorëve me çfarëdo shuma që nuk janë në 

pajtim me Tarifat e Shërbimit të aprovuara nga Rregullatori do të paraqes kundërvajtje 

e cila do të reflektohet me dënimin ose gjobitjen e Ofruesit të Shërbimeve për 

Grumbullimin e Mbeturinave që ka shkaktuar shkelje, në pajtim me Rregulloren e 

UNMIK-ut  Nr. 2004/49 e datës 26 Nëntor 2004, mbi Aktivitetet e Ofruesve të 

Shërbimit të Ujit dhe Mbeturinave.  

43.2 Gjobat për shkeljen e cilatdo dispozitave të Tarifave të Shërbimit që janë të përfshira 

në këtë Rregull gjithashtu duhet të llogariten dhe të vihen në pajtim me procedurat e 

krijuara nën Rregullën mbi Vënie e Gjobave dhe me cilatdo rregulla tjera procedurale 

të përcaktuara nga Rregullatori kohë pas kohe.  

Kapitulli 4  :  Ankesat 

Neni 44 :  Ankesat 

44.1 Ofruesi i Shërbimeve për Grumbullimin e Mbeturinave mund të ankohet tek 

Komisioni Shqyrtues i themeluar në pajtim me Rregulloren e UNMIK-ut  Nr. 2004/49 

te datës 26 Nëntor 2004, mbi Aktivitetet e Ofruesve të Shërbimit të Ujit dhe 

Mbeturinave ndaj  cila do vendimeve formale dhe konkrete të ofruara nga Rregullatori 

mbi cila do çështje, duke përfshirë pa kufizime sa vijon:  

(a) Lëshimin, ndryshimin, modifikimin, korrigjimin, plotësimin, ripërtërirjen ose 

zgjatjen e Tarifave të Shërbimit;   

(b) Revokimin, deklarimin ose përcaktimin ose anulimin e cilatdo tarifave të 

Shërbimit të përcaktuara nga Rregullatori nën këtë Rregull;  

(c) Vendosjen ose zbatueshmërinë e cila do kushteve të Tarifave të Shërbimit të 

parapara nën këtë Rregull;  

(d) Vënien e cila do dënimeve për çfarëdo shkelje të cila do kushteve të Tarifave të 

Shërbimit ose cila do dispozitave tjera të këtij Rregulli. 

44.2 Ofruesi i Shërbimeve për Grumbullimin e Mbeturinave gjthashtu mund të ankohet në 

gjykatat e Kosovës që kan kompetencë në lidhje me këto çështje, ndaj cila do 

vendimeve të Komisionit Shqyrtues që janë marrë ndaj çfarëdo vendimeve konkrete të 

zbatueshmërisë së kësaj Rregulle në pajtim me Rregulloren e UNMIK-ut të referuar në 

nën-Nenin 41.1.  

44.3 Me lëshimin e cilatdo vendimeve konkrete që kanë të bëjnë me zbatueshmërinë e kësaj 

Rregulle, Rregullatori duhet të informojë Ofruesin e Shërbimeve për Grumbullimin e 

Mbeturinave të cilit i drejohet vendimi detyrues për të drejtat e tij për t’u ankuar 

konform këtij Neni. 
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PJESA 9     TË NDRYSHME 

Neni 45 :  Gjuhët 

45.1 Kjo Rregull lëshohet dhe publikohet në tri versione të shkruara në gjuhët zyrtare që 

përdoren në Kosovë: 

(a) Anglisht 

(b) Shqip 

(c) Serbisht 

45.2 Në rast të ndonjë mos përputhjeje në mes të verzioneve në të cilat kjo Rregull është 

lëshuar, verzioni në gjuhën Angleze do të mirret si bazë. 

Neni 46 :  Hyrja në Fuqi 

46.1 Kjo Rregull do të hyjë në fuqi tridhjetë (30) ditë datës së nënshkrimit. 

46.2 Të gjithë Ofruesit e Shërbimeve për Grumbullimin e Mbeturinave do të kenë gjashtë 

(6) muaj që të pajtohen ose të aplikojnë për lirim nga një ose për cilatdo modifikime të 

cilësdo prej Tarifave të Shërbimeve të vendosura konform kësaj Rregulle.  

 

 

 

_______________________                                _______________________                

   Paulino Brilhante Santos                          Afrim Lajci 

     Drejtor                      Zëvendës Drejtor  

 

           ________________________ 

                   Ramiz Kokollari 

     Udhëheqës i Seksionit të Financave & Tarifave 

 

Zyra Rregullatore për Ujë dhe Mbeturina 
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SHTOJCA 1 

 FORMULARI PËR APLIKIM PËR TARIFA TË SHËRBIMEVE 

___________________________________________________________________ 

 

APLIKACIONI PËR TARIFA TË SHËRBIMIT  

  

  

Data:    _____________________________________ 

  

Emri i Ofruesit të Shërbimeve për 

Grumbullimin e Mbeturinave   ____________________________________________ 

Numri i Licencës së Shërbimit  ____________________________________________ 

  

Kontakt Adresa  ____________________________________________ 

Qyteti  ____________________________________________ 

Komuna  ____________________________________________ 

  

Telephone Number  ___________________;   _______________________ 

 

 

 

Pika e Kontaktit ____________________________________________ 
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SHTOJCA 2 

 DOKUMENTET E NEVOJSHME QË DUHET TË BASHKANGJITEN NGA 

APLIKUESI PËR TARIFA TË SHËRBIMEVE DHE INSTRUKSIONET  

 

 

Formaulari i Aplikacionit për Tarifa të Shërbimit për Shërbimet e Grumbullimit të 

Mbeturinave të Ngurta Komunale dhe Tabelat Përkatëse për Kalkulim siq  jane të prezantuara 

në Shtojcat mëposhtë duhet të shoqërojnë dokumentet si në vijim: 

 

 

1. Letra nga Bordi Mbikqyrës e nënshkruar dhe vulosur për ZRRUM për Aplikim për tarifat  

e Shërbimit; 

 

2. Lista aktuale e Tarifave të Shërbimit për Grumbullimin e Mbeturinave Komunale, Taksat 

e aplikueshme dhe data e vendosjes; 

 

 

3. Nji kopje të kompletit të fundit të pasqyrave financiare të vërtetuara nga AKM-ja dhe kur 

është në dispozicion nga qfarë do auditori i pavarur i lëshuar më ose me referencë në vitin 

në të cilin pasqyrat e bashkangjitura financiare i referohen dhe/ose për Aplikacionin e 

Tarifave të Shërbimit raportin e fundit financiar të audituar në dispozicion.   

 

 

Origjinali dhe një kopje e Aplikacionit për Tarifa të kompletuara dhe të nënshkruara qartë 

janë të kërkuara. Nji kopje duhet të mbahet në dokumentacioni e Parashtruesit. 

 

 

Si origjinali ashtu dhe kopja e Aplikacionit për Tarifa duhet të vërtetohet dhe të nënshkruhet 

nga Drejtori Menaxhues i Ofruesit të Shërbimeve. 
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SHTOJCA  3 

 TABELA PËR LLOGARITJEN E TARIFAVE TË SHËRBIMIT  

 

 

TABELA PËR LLOGARITJEN E TARIFAVE (# 1) 

 

Ofruesi i Shërbimeve për Grumbullimin e Mbeturinave : _______________________________________ 

Zonat e Shërbyara: _____________________________________________________________ 

Numri 

Rendor 
Zëri Njësia 

Viti Kaluar Ky Vit Viti Ardhëm % Ndryshimi 

2004 2005 2006 
(viti ardhëm-ky vit) 

(ky vit) 

1 Shpenzimet Operative (tabela #3) EUR  
   

2 
Borxhi 

(tabela #4) 
EUR  

   

3 
Llogaritë e Arkëtueshme të Pa-arkëtuara 

(tabela #5) 
EUR  

   

4 Shpenzimet Kapitale (tabela #8) EUR  
   

5 
Të Hyrat e Nevojshme nga Operimet 

(Shuma e Zërave 1-4) 
EUR  

   

6 
Sasia e Grumbulluar e Mbeturinave 

(Tabela#9) 

ton 

(m3) 

 

 
   

7 
Kostoja për ton (m3) e Mbeturinave të 

Grumbulluara (Zëri 5 / Zëri 6) 

EUR/ton 

(EUR/m3) 
 

   

8 Kostoja e Grumbullimit  = Zëri 1 / Zëri 6 
EUR/ ton 

(EUR/m3) 
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TABELA ME TË DHËNAT OPERATIVE PËR GRUMBULLIMIN E MBETURINAVE (#. 2) 

 

Item units 

Viti Kaluar Ky Vit Viti Ardhëm % Ndryshimi  

2004 2005 2006 
(viti ardhëm-ky vit) 

(ky vit) 
VËREJTJET: 

Numri Kontejnerëve të Shërbimit     Nga të dhënat e Zonës së Shërbimit 

Kapaciteti 1.1m3 numër      

Kapaciteti 5m3 numër      

Kapaciteti 7m3 numër      

Tjerë numër      

Stafi i Ofruesit të Grumbullimit  të Mbeturinave      

Grumbullimi i Mbeturinave Komunale numër      

Administrata numër      

Managjmenti numër          

                                                             TOTAL        

                                     Të Punësuarit Sezonal       

Mbeturinat e Grumbulluara      

Totali i Mbeturinave të Grumbulluara  m3      

Karburantet e Përdorura lit      

Lubrifikantet e Përdorura lit      

Rryma Elektrike e Përdorur  kWh      

       

Mbeturinat e Faturuara dhe Inkasuara      

Totali i Faturimit të Mbeturinave ton      

Total Faturimi në Euro për Mbeturinat e Gru. EUR      

Të Hyrat e Pranuara për Mbeturinat e 

Grumbulluara dhe të Faturuara 
EUR      

Mesatarj e të hyrave për Mbeturinate Grumb. EUR / ton     = (Të hyrat e Pranuara) / (Sasia e Mbeturinave) 

Shërbimi pa Të Hyra      

Mbeturinat pa të hyra  ton     = (Mbeturinat e Grumbulluara) - (Mbeturinat e Fatur.) 

% Mbeturinave pa të hyra %     = (Mbeturinat pa të hyra) / (Mbeturinat e Grumbull.) 

Vlera Monetare e Mbeturinave pa të hyra EUR     
= (Euro / ton faturuar) x (sasia në ton e Mbeturinave 

pa të hyra 
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TABELA E SHPENZIMEVE OPERATIVE (# 3) 
 

Qëllimi i kësaj tabele është përmbledhja e Shpenzimeve Operative në mënyrë të duhur për kalkulimin e Tarifave të Shërbimit 

Nëse shënimet janë adekuate, Shpenzimet e Operimit dhe Mirëmbajtjes mund të  zgjedhen mes këtyre aktiviteteve 

Për momentin përdorimi i kodeve për kontot është opcional, por më vonë duhet të jetë i obligueshëm pasi që eshtë i dobishëm për rexhistrimin e kostove dhe rexhistrimete 

e auditimeve. 

Borxhi i keq është raportuar në një tabelë tjetër 

Numrat rendor jan të përshtatshëm të ndihmojnë stafin e ndërmarrjes në kalkulimin dhe transferin e resultateve në tabelat tjera 

   Viti Kaluar Ky Vit 

Viti 

Ardhshëm % Ndryshimi 

Numri 

rendor 

Kodi i 

Kontos Zëri 2004 2005 2006 
(viti ardhshëm – ky vit) 

(ky vit) 

SHPENZIMIT E OPERIMIT DHE MIRËMBAJTJES PËR GRUMBULLIMIN E 

MBETURINAVE KOMUNALE      

1  Pagat dhe mëditjet – të punësuarit     

2  Pensionet dhe kontributet e të punësuarve (Sigurimi social i përfshirë)     

3  Qiratë e paguara apo të maturuara     

4  Pagesat për deponitë për mbeturinat e deponuara     

5  Pagesat për MMPH për mbeturinat e deponuara     

6  Karburantet     

7  Lubrifikantet     

8  Rryma Elektrike e Blerë     

9  Materialet dhe furnizimet     

10  Shpenzimet e ZRRUM – Taksa për Licencën e Shërbimit     

11  Shpenzime të ndryshme të operimit dhe mirëmbajtjes     

12  

Totali i  Shpenzimeve të operimit dhe mirëmbajtjes për grumbullimin e 

mbeturinave     
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TABELAT E BORXHIT (# 4) 

 

Qëllimi i kësaj tabele është të bëjë identifikimin e komponenteve të Kontove Kontrollit për Billancit e Gjendjes. 

Pjesa 1 of e kësaj tabele është për Kontot e Kontrollit për “Borxhet Afat Gjate”, për Kontot e Kontrollit të (Aseteve jo Afat Shkurte) dhe për Kontot e 

Kontrollit të “Asetet Afat Shkurta” të Bilancit të Gjendjes.   Pjesa 2  e kësaj tabele është për Kontot e Kontrollit për “Depositet e Konsumatorit”. 

Borxhi Afat Shkurtër maturohet brenda një viti.  Borxhi Afat Xhatë është më i gjatë se një vit. 

 

 [Afat Shkurtë apo Afat Gjatë]    Vlera në Euro (nga 31 December 200X) 

Nr. Tipi i Borxhit Huazuesi 
Data e 

Huasë 

Data e 

Maturimit 

Norma e 

Interesit  

Vlera 

Origjinale e  

Borxhit 

Vlera 

Aktuale e 

Pashlyer 

Interesi i 

Pagura këtë 

Vit 

Kryegjëja e 

Paguar këtë Vit 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10                   

     Totali=     

          

   (nga 31 Dec. 200X)      

DEPOZITET E KONSUMATORIT Vlera në Euro      

Depozitat e Konsumatorëve të Prnuara gjatë Vitit 
  

  
     

Depozitat e Konsumatorëve të RiBuxhetuara gjatë Vitit        
Depozitat e mbajtura të Konsumatorëve të mbajtura në Fund të 

vitit        

Depozitat e mbajtura të Konsumatorëve të mbajtura më gjatë se 12 muaj        
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LLOGARITË E ARKËTUESHME TË  PA-ARKËTUARA  (# 5) 

    Viti Kaluar Ky Vit Viti Ardhshëm % Ndryshimi 

Nr. 

Rendor Kategoria e Konsumatorit Zëri Njësia 2004 2005 2006 

(viti ardhshëm – ky vit) 

(ky vit) 

1 

Shtëpiak 

Totali i Konsumatorëve Nr     

2 Vlera e Faturuar EUR     

3 Vlera e Inkasuar EUR     

4 Vlera e pa-Inkasuar EUR     

5 % e  e Faturuar dhe Inkasuar %     

6 

Komercial-Industrial 

Totali i Konsumatorëve Nr     

7 Vlera e Faturuar EUR      

8 Vlera e Inkasuar EUR      

9 Vlera e pa-Inkasuar EUR      

10 % e  e Faturuar dhe Inkasuar %     

11 

Institucional 

Totali i Konsumatorëve Nr     

12 Vlera e Faturuar EUR     

13 Vlera e Inkasuar EUR      

14 Vlera e pa-Inkasuar EUR      

15 % e  e Faturuar dhe Inkasuar %     

21  

Përmbledhja e Llogarive të 

Arkëtushmë të Pa-Arkëtuara  

Shtëpiak (zëri 4) EUR      

22 Komercial-Industrial (zëri 9) EUR      

23 Institucional (zëri 14) EUR      

25 TOTALI = EUR     

26 % e Lejuar për Kalkulimin e Tarifave %     

27 Vlera për Kalkulimin e Tarifave EUR      
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PLANI I MENAXHIMIT TË ASETEVE 1 (# 6) 

Punët e listuara janë riparimi dhe zëvendësimi i aseteve ekzistuese që do të rezultoj në uljen e kostove, përmirësimi i besushmërisë apo përmbushjen e standardeve të reja 

 

EURO të Kalkuluara 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Alokimi i Blloqeve Emri i projektit dhe detajet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Toka, e drejta e tokës dhe përmirësimet           

Projekti Nr. 1            

Projekti Nr. 2            

Projekti Nr. 3            

Kontejnerët, Koshat dhe Paisjet Ruajtëse           

Kapaciteti 1.1m3            

Kapaciteti 5m3            

Kapaciteti 7m3            

Tjera            

Paisjet për Peshim dhe Ndihmëse           

Projekti Nr. 1            

Projekti Nr. 2            

Projekti Nr. 3            

Presat dhe Paisjet Kompaktuese           

Projekti Nr. 1            

Projekti Nr. 2            

Projekti Nr. 3            

Rrethojat, Paisjet Mbrojtëse dhe Ndriqimi           

Projekti Nr. 1            

Projekti Nr. 2            

Projekti Nr. 3            

Garazha dhe Punëtoria           

Projekti Nr. 1            

Projekti Nr. 2            

Projekti Nr. 3            

Radio dhe Komunikimi           

Projekti Nr. 1            

Projekti Nr. 2            

Projekti Nr. 3            
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PLANI I MENAXHIMIT TË ASETEVE  2  (# 6) 

Punët e listuara janë riparimi dhe zëvendësimi i aseteve ekzistuese që do të rezultoj në uljen e kostove, përmirësimi i besushmërisë apo përmbushjen e standardeve të reja 

Alokimi i Blloqeve 
Emri i projektit 

dhe detajet 

EURO të Kalkuluara 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Teknologjia Informative            

IT hardveri dhe softveri            

Transporti            

Veturat            

Traktorët            

Kamionët pa kosh            

Kamioni me Kompaktor Rotues            

Kamioni me Kompaktim Mbrapa            

Kamion Skiper            

Ngarkues me çengel &Kamion 

Rrotullues            

Kamioni me Kompaktim Para            

Projekti Nr. 2            

Projekti Nr. 3            

Zyrat dhe Paisjet për Zyra           

Lyerjet, Riparimet, Renovimet           

Mobiljet dhe Fitingjet            

Telefoni and IT rrjeta             

Të Ndryshme 

Sqarimet: 

          

          

Listat jane udhërrëfyeset; Numri i Projekteve mundë të jetë më i madh apo më i vogël se tre.  Ofruesi i Shërbimeve të shtojë zërat sipas nevojës 

Viti 1 duhet të ketë detajet e plota të projekteve, lokacionin, coson, dhe aprovimin e Bordit Mbikëqyrës Viti 2 duhet të ketë 75% të detajeve; dhe Viti 3 deri 5 rreth 50% 

Gradualisht detalet zbriten kur vitet përparojnë në alokimet e blloqeveas në vitet 5 deri 10, por detalet duhet të ipen më vonë duke shkuar plani para 

ZRRUM do të përdori këtë plan si bazë për aprovimi e  Projekteve të Shpenzimeve Kapitale dhe përfshirjen e tyre në kalkulimin e tarifave dhe përshtatjeve 
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TABELA E PËRMIRËSIMEVE KAPITALE 1  (# 7) 

Punët e listuara jan të Reja ose Ekspansione të cilat do të ulin kostot apo përmirësojnë shërbimin apo besueshmërinë apo do të përmbushin standardet e 

reja 

 EURO të Kalkuluara 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Alokimi i Blloqeve Emri i projektit dhe detajet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Toka, e drejta e tokës dhe përmirësimet           
Projekti Nr. 1            

Projekti Nr. 2            

Projekti Nr. 3            

Kontejnerët, Koshat dhe Paisjet Ruajtëse           

Kapaciteti 1.1m3            

Kapaciteti 5m3            

Kapaciteti 7m3            

Tjera            

Paisjet për Peshim dhe Ndihmëse           

Projekti Nr. 1            

Projekti Nr. 2            

Projekti Nr. 3            

Presat dhe Paisjet Kompaktuese           

Projekti Nr. 1            

Projekti Nr. 2            

Projekti Nr. 3            

Rrethojat, Paisjet Mbrojtëse dhe Ndriqimi           

Projekti Nr. 1            

Projekti Nr. 2            

Projekti Nr. 3            

Garazha dhe Punëtoria           

Projekti Nr. 1            

Projekti Nr. 2            

Projekti Nr. 3            

Radio dhe Komunikimi           

Projekti Nr. 1            

Projekti Nr. 2            
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TABELA E PËRMIRËSIMEVE KAPITALE 2  (# 7) 

Punët e listuara jan të Reja ose Ekspansione të cilat do të ulin kostot apo përmirësojnë shërbimin apo besueshmërinë apo do të përmbushin standardet e reja 

Block Allocation Projekti Name 

& Details 

Estimated EUR 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Teknologjia Informative            

IT(kompjuterët and printerët)            

IT softverët            

Database-i i Konsumator. & Sistemi Faurimit            

Sistemi menaxhimit të mirëmbajtjes            

Sistemet informative gjeografike            

Sistemet Menaxhuese të Aseteve            

Management Sistemeve Informative            

Transporti           

Veturat            

Traktorët            

Kamion me rimorkio pa kosh            

Kamion me Kompakor Rotues             

Kamion me Kompactim Mbrapa            

Amion Skiper            

Ngarkues çengel & Kamion rotullues            

Kamion me Kompaktim Para            

Eskavatorë            

Zyret dhe Paisjet e Zyrave           

Akomodimi i ri i Zyrave            

Mobiljet dhe Fitingjet            

Telefoni dhe IT  Rrjeta            

Të Ndryshme           

Sqarimet            

Listat jane udhërrëfyeset; Numri i Projekteve mundë të jetë më i madh apo më i vogël se tre.  Ofruesi i Shërbimeve të shtojë zërat sipas nevojës 

Viti 1 duhet të ketë detajet e plota të projekteve, lokacionin, coson, dhe aprovimin e Bordit Mbikëqyrës 

Viti 2 duhet të ketë 75% të detajeve; dhe Viti 3 deri 5 rreth 50% 

Gradualisht detalet zbriten kur vitet përparojnë në alokimet e blloqeveas në vitet 5 deri 10, por detalet duhet të ipen më vonë duke shkuar plani para 

ZRRUM do të përdori këtë plan si bazë për aprovimi e  Projekteve të Shpenzimeve Kapitale dhe përfshirjen e tyre në kalkulimin e tarifave dhe përshtatjeve 
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TABELA E SHPENZIMEVE KAPITALE  1 (# 8) 

Kjo Tabelë bënë përmbledhjen e Projekteve kapitale nga Plani i Menagjimit  të Aseteve (Riparimet dhe Zëvendësimet) dhe  Plan Përmirësimeve  Kapitale (për Punët e 

Reja dhe Paisjet) 

Listat janë Udhërrëfyese; Numri i Projekteve mundë të jetë më i vogël apo i madh se  3.  Ofruesi i Shërbimeve të shtojë Zëra sipas nevojës 

 VITI 2005 (ky vit)  

PROJEKTI KAPITAL 

PLANI MENAXHIMIT TË 

ASETEVE 

PLANI PËRMIRËSIMEV 

KAPITALE TOTALI 

EUR EUR EUR 

Toka, e drejta e tokës dhe përmirësimet    

Projekti Nr. 1    

Projekti Nr. 2    

Projekti Nr. 3    

Kontejnerët, Koshat dhe Paisjet Ruajtëse    

Kapaciteti 1.1m3    

Kapaciteti 5m3    

Kapaciteti 7m3    

Tjera    

Paisjet për Peshim dhe Ndihmëse    

Projekti Nr. 1    

Projekti Nr. 2    

Projekti Nr. 3    

Presat dhe Paisjet Kompaktuese    

Projekti Nr. 1    

Projekti Nr. 2    

Projekti Nr. 3    

Rrethojat, Paisjet Mbrojtëse dhe Ndriqimi    

Projekti Nr. 1    

Projekti Nr. 2    

Projekti Nr. 3    

Garage and Maintenance Shop    

Projekti Nr. 1    

Projekti Nr. 2    

Projekti Nr. 3    

Radio and Communication    

Projekti Nr. 1    

Projekti Nr. 2    

Projekti Nr. 3    
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TABELA E SHPENZIMEVE KAPITALE 2 (# 8) 

Kjo Tabelë bënë përmbledhjen e Projekteve kapitale nga Plani i Menagjimit  të Aseteve (Riparimet dhe Zëvendësimet) dhe  Plan Përmirësimeve  Kapitale (për 

Punët e Reja dhe Paisjet) Listat janë Udhërrëfyese; Numri i Projekteve mundë të jetë më i vogël apo i madh se  3.   

Ofruesi i Shërbimeve të shtojë Zëra sipas nevojës   

 VITI 2005 (ky vit)  

PROJEKTI KAPITAL  
Plani i Menaxhimit të Aseteve 

(EUR) 

Plani i Përmirësimeve Kapitale 

(EUR) TOTALI (EUR) 

TEKNOLOGJIA INFORMATIVE     

IT hardverë (kompjuterë dhe printerë)    

IT softvarë    

Databejsi i Konsumatorëve dhe Sistemi i Faturimit    

Sistemi i Menaxhimit të Mirëmbajtjes    

Sistemi gjeografik Informativ    

Sistemi i Menagjmentit të aseteve    

Sistemi Menagjmentit Informatiiv    

Transporti    

Veturat    

Traktorët    

Kamion me rimorkio pa kosh    

Kamion me Kompaktor Rotues    

Kamion me Kompaktim Mrapa    

Kamion Skiper    

Ngarkues me çengel & Kamion rotues    

Kamion me Kompaktim Para    

Eskavatorë    

Zyrat dhe Paisjet për Zyra    

Akomodimi për Zyra    

Mobiljet dhe Fitingjet    

Telefoni dhe rrjeta kompjuteristike     

Të Ndryshme    

KOSTOJA TOTALE (EUR)    
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TABELA E GRUMBULLIMIT TË MBETURINAVE (# 9) 

Qëllimi i kësaj tabele për Ofruesin e Shërbimeve për Grumbullimit e Mbeturinave konsiston në përmbledhjen dhe vlerësimin e sasisë së mbeturinave të grumbulluara për qdo 

Kategori të Konsumatorëve 

Kodi i Kontove është i përshtatshëm të lidhet me të hyrat e kalkuluara në tabelën tjetër. 

Numrat rendor janë të përshtatshëm të ndihmojne stafin e ndërmarrjes që të kalkuloj dhe transferoj rezultatet tek tabelat tjera 

Sasia në ton e mbeturinave të grumbulluara për Vitin 2005 është kalkuluar me shumëzimin e numrave të Konsumatorëve (Viti 2005) me Sasinë Mesatare për Konsumator (Viti 2004) 

Nr. 

Rendor 

Kategoria e 

Konsumatori

t 

Klasi i 

Shërbimit 

Ky Vit Viti Ardhëm Ndryshimi 

2005 2006 

(viti ardhëm - 

ky vit) 

ky vit 

Numri i 

Konsumatorë

ve 

Mbeturinat e 

Grumbulluara 

nga 

Kontejnerët e 

Përbashkët  

(ton) 

Mbeturinat e 

Grumbulluara 

nga 

Kontejnerët e 

Veqantë  

(ton) 

Totali i 

Mbeturinave 

të 

Grumbulluara 

(ton) 

Sasia 

Mesatare 

për 

Konsumato

r 

(ton/Konsu

mator) 

Numri i 

Konsuma

torëve 

(Numër) 

Mbeturinat e 

Grumbulluara 

nga 

Kontejnerët e 

Përbashkët  

(ton) 

Mbeturinat e 

Grumbulluara 

nga 

Kontejnerët e 

Veqantë  

(ton) 

Totali i 

Mbeturinave 

të 

Grumbulluara 

(ton) 

%  

1 Shtëpiak 

Derë për Derë                     

Me Kontejnerë                     

2 
Komercial-

Industrial 

Kategoria 1                     

Kategoria 2                     

Kategoria 3                     

3 Institucional                       

4 

 Totali i Mbeturinave të 

Grumbulluara                     

Sqarime:                        

Mbeturinat e grumbulluara nga kontejnerët e përbashkët;- ka të bëjë me sasinë e vlerësuar të mbeturinave të grumbulluara të Konsumatorit që përdor kontejnerët e përbashkët me Konsumatorët tjerë  

Mbeturinat e grumbulluara me kontejner të Veqantë;- ka të bëjë me sasinë e  mbeturinave të grumbulluara të Konsumatorit që përdor kontejnerët e dedikuar nga Ofruesi I Shërbimit ekskluzivisht për te  

Totali I Mbeturinave të Grumbulluara = Mbeturinat e Grumbulluara nga kontejnerët e përbashkët + Mbeturinat e Grumbulluara nga kontejnerët e veqantë 

Kategoria 1-Kiosqet, Zyrat, Fotografistët,Këpucëtarët, Internet Kafet, Avokaturat, Butiqet dhe dyqanet e vogla; Kategoria 2-Barnatoret, Dyqanete Tekstilit, Teknika e Bardhë, Mobileritë, Burektoret, 

Qebaptoret, Furrat, Ëmbëltoret, Frizerët, Automekanikët, Autolarjet, Kafiteritë; Kategoria 3-Dyqanet Ushqimore, Pemëshitësit, Kafenëtë, Restoranet, Piceritë, Bankat, Ordinancat Private, Bodrumet e 

pijeve 
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TABELA E TË HYRAVE TË NEVOJSHME (# 10) 

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

Kategoria e 

Konsumatorit 

Klasi i Shërbimit 

 

Sasia Mesatare 

për 

Konsumator 

(ton/Konsumat

or) 

Numri i 

Konsumatorë

ve 

(Numër) 

Mbeturinat e 

Grumbulluara nga 

Kontejnerët e 

Përbashkët  

(ton) 

Mbeturinat e 

Grumbulluara 

nga Kontejnerët 

e Veqantë  

(ton) 

Totali i 

Mbeturinave 

të 

Grumbulluara 

(ton) 

Ngarkesa 

Mujore për 

Konsumator 

(EUR/Konsum

ator/Muaj) 

Të hyrat nga 

Konsumatorët 

me Kontejner 

të Përbashkët 

(EUR / ton) 

Ngarkesa 

Volumetrike 

(EUR/ ton) 

Të hyrat nga  

Konsumatorë

t me 

Kontejner ë 

të Veqantë 

(EUR) 

TOTALI I TË 

HYRAVE 

(EUR) 

Shtëpiak 
Derë për derë    -   -  -  

Me Kontejnerë           

Komercial-

Industrial 

Kategoria 1           

Kategoria 2           

Kategoria 3           

Institucional            

        TOTALI =    

Sqarime:                                                                                                                     

Kolona 10 (Ngarkesa Volumetrike) i Referohet Tabelës Nr. #1 

Kolona 3  i Referohet Tabelës Nr. #9   

Kolona 4 merret nga Tabela Nr. #9 

Kolona 5 merret nga Tabela Nr. #9 

Kolona 6 merret nga Tabela Nr. #9 

Kolona 7 merret nga Tabela Nr. #9 

Kolona  8 =  (Kolona  3 x  Kolona  10) / 12 

Kolona  9 =  (Kolona  4 x  Kolona  8) x 12 

Kolona  11 =  Kolona  6 x  Kolona  10 

Kolona 12 = Kolona 9 + Kolona 11 
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TABELA E ASETEVE  FIKSE PËR GRUMBULLIMIN E MBETURINAVE (TABELA # 7) 

Ofruesi i Shërbimeve me Grumbullimin e Mbeturinave _________________________________________ 

Duke ofruar Shërbimin për Grumbullimin e Mbeturinave për Ofruesit e Shërbimeve apo për Përdoruesit 

__________________________________ 

Kjo Tabelë Liston Asetet Fikse të përdorura për grumbullimin e Mbeturinave Komunale.   

Zhvlerësimi është kalkuluar me metodën drejtëvizore duke përdorur shkallët dhe jetëzgjatjet në tabelën e bashkangjitur 

Zhvlerësimi i Akumuluar = (Kostoja Historike) x (Vitet në Shërbim) x (Shkalla Vjetore e Amortizimit) 

Vlera Aktuale = Kostoja Historike – Vlera Aktuale (mundet të jetë=0 por jo vlerë negative) 

Kur Kostoja Historike apo Shkalla e Zhvlerësimit nuk është në dispozicion, kontakto Rregullatori për diskutim 

NORMA E KTHIMIT PËR ASETET = (Shuma e Vlerës Aktuale) x Norma e Propozuara nga Ofruesi i Shërbimeve dhe 

Approvuar nga Rregullatori 

Nr. Lloji i Asetit 

Lokacioni dhe 

Përshkrimi 

Viti i 

Instalimit 

Kostoja 

Historike 

(EUR) 

Vitet në 

Shërbim 

Shkalla e 

Zhvlerësimit 

Zhvlerësimi i 

Akumuluar (EUR) 

Vlera Aktuale 

(EUR) 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

16         

17         

18         

19         

20          

    TOTALI I VLERËS AKTUALE =  

    Norma e propozuar nga Ofruesi i Shërbimeve:    

    

NORMA E KTHIMIT E ASETEVE FIKSE = 
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SHKALLËT E ZHVLERËSIMIT TË STRUKTURAVE DHE PAISJEVE PËR 

GRUMBULLIMIN E MBETURINAVE KOMUNALE (TABELA # 8) 

Numri i 

Kontos Emërtimi i Kontos 

Jeta e Dobishme në 

Shërbim 

Shkallët e Zhvlerësimit për 

Raportim Financiar  

IMPIANTI I GRUMBULLIMIT TË MBETURINAVE KOMUNALE 

 Strukturat dhe Përmirësimet 50 2% 

 Kontejnerët, Koshat dhe Paisjet për Ruajtje   

 Paisjet për Peshim dhe Ndihmëse   

 Presat, Paisjet Ngjeshëse dhe Kompaktuese   

 Paisjet Transportuese-Kamionët e Lehtë 8 13% 

 Paisjet Transportuese –Kamionët e Rëndë   

 Mjetet e Punës, Garazhës dhe Punishtes 10 10% 

 Paisjet për Ruajtje 10 10% 

 Rrethojat anësore dhe Portat 10 10% 

    

IMPIANTI I PËRGJITHSHËM 

 Strukturat dhe Përmirësimet 50 2% 

 Rrethojat anësore dhe Portat 10 10% 

 Mobiljete Zyres dhe Paisjet 5 20% 

 Paisjet Kompjuterike 5 20% 

 Paisjet Transportuese 8 13% 

 Paisjet për Ruajtje 10 10% 

 Mjetet e Punës, Garazhës dhe Punishtes 10 10% 

 Paisjet Laboratorike 10 10% 

 Paisjet e Operuara me Rrymë  10 10% 

 Paisjet për Komunikim 5 20% 

 Paisjet për Komunikim - SCADA 10 10% 

 Paisjet e Ndryshme 5 20% 

PËR PAISJET JO TË LISTUARA   

 Punët Strukturale 50 2% 

 Paisjet Mekanike dhe Elektrike  15 7% 

 Paisjet Kontrollluese dhe Matëse 8 13% 

SQARIM: 

Shkalla e Zhvlerësimit të Kontabilitetit Financiar = 1 / Jeta e Dobishme në Shërbim 
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SHTOJCA 4 

KËRKESA PËR KORRIGJIM TË TARIFAVE 

 
ARËSYET PËR PËRSHTATJEN E TARIFAVE 

 

Plotëso Deklaratën në vazhdim në mbështetje të Kërkesës suaj. 

 

__________________________________________ ("Ofruesi i Shërbimit") kërkon 

një përshtatje në tarifat aktuale të vendosura. Informacioni i përmbajtur në këtë 

aplikacion është bazuar mbas mbarimit të Vitit Testues prej dymbëdhjetë-muaj që 

përfundon më __________________(data-muaji-viti). Kompania ka pasur të hyra 

operative prej EUR_______________, ka shërbyer _______________Konsumatorët 

dhe ka grumbulluar ___________________ tonë të mbeturinave Komunale gjatë Vitit 

Testues. 
 

Kompania është duke kërkuar një rritje/zbritje në të hyra në vlerën 

EUR _____________. 

 

Totali i të hyrave operative vjetore, nëse Kompanis i është dhënë përshtatja e tarifës, 

do të jetë EUR _________________. 

 

Ofruesi i Shërbimeve është i rregullt në shlyerjen e pagesave të Tatimit mbi pronë – 

PO/ JO 

 

Ofruesi i Shërbimeve është i rregullt në shlyerjen e pagesave të Tatiit mbi Vlerën e 

Shtuar – PO/ JO 

 

Ofruesi i Shërbimeve është i rregullt në shlyerjen e pagesave të faturave të  rrymës, 

ngrohjes qendrore dhe mbeturinave komunale – PO/ JO 

 

 

Ju lutemi të ofroni arësyet në lidhje me kërkesën tuaj për përshtatjen e tarifave me 

kompletimin e vendev përkatëse mëposhtë. Sipas dëshirës, Kompania mundet të 

bashkangjes një tregim me shkrim që ka të bëjë me arësyet e tija për përshtatjet e 

kërkuara të tarifave. Tregimi juaj mundë të përmbledh përpjekjet të bëra nga 

ndërmarrja për kontrollimin e kostove dhe shpenzimet dhe të zvogëloj vlerën e 

përshtajes së tarifës. 

 

Ju lutem shpjegoni ndryshimet në operacionet aktuale nga opercionet në të kaluarën, 

të cilat kanë nevojitur përshtatjen e tarifës 

 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

Ju lutemi përshkruani përshtatjet e bëra në vlerat të cilat janë të përfshira  në këtë 

aplikacion dhe të cilat ndryshojnë nga vlerat e rexhistruara në librat tuaja të 

kontabilitetit (përshtatjet pro forma) 
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Ju lutemi spjegoni faktorët me rëndësi që influencojnë të hyrat dhe shpenzimet tuaja 

 

_____________________________________________________________________ 

 

 

Ju lutemi diskutoni rritjen apo zbritjen e parashikuar të Konsumatorëve tuaj që pritet 

të ndodhë brenda dy viteve të ardhëshme, vlerën e ndërtimeve të parapara që do të 

shërbejnë këta Konsumatorë dhe si janë financuar; iypin e Konsumatorëve të shërbyer 

nga ndërmarrja si p. Sh. Shtëpiak, bizneset e vogla me pakicë, tregëtitë e mëdha, etj. 

 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

Ju lutem të përshkruani ndërtimet e parapara apo bashkangjisni kopjen e Planit të 

Menaxhimit të Aseteve 

 

_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

 

Ju lutemi përshkruani qfarë do faktori tjetër që influencon apo ndikon tarifën tuaj që 

kërkon përshtatje 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

Bashkangjisni sipas nevojës faqe tjera. 

 

 


