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“Shërbime cilësore, të sigurta dhe efiçente të shërbimeve të ujit, për të gjithë konsumatorët në
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“Rregullimi i shërbimeve të ujit në mënyrë efektive dhe transparente në pajtim me praktikat e
mira Evropiane të cilat sigurojnë që ofruesit e shërbimeve të ujit të japin shërbime kualitative,
të qëndrueshme dhe me çmime të përballueshme në tërë Kosovën, duke pasur parasysh
ruajtjen e mjedisit dhe mbrojtjen e shëndetit Publik
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LISTA E SHKURTESAVE
ARRU – Autoriteti Rregullator për Shërbimet e Ujit
BD- Bordi i Drejtorëv të KRU
IKSHPK - Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik të Kosovës
IAWD- Shoqata Ndërkombatare e Ujit të Danubitt
NJPM-NP – Njësia për Politika dhe Monitorim të Ndërmarrjeve Publike
KNMU- Këshilli Ndërministror për Ujëratt
KRU - Kompanitë Rajonale të Ujësjellësit
KK-Komisioni Funksional Parlamentar i Kuvendit të Kosovës
KKK-Komisionet Këshillues të Konsumatorëve
UPF-Uji i Pa Faturuar
NjI-Njësia e inspektimit
DL&L- Departamenti për ligj dhe licenca
DRP-Departamenti për raportim të performances
DAF-Departamenti për administratë dhe financa
DT- Departamenti për tarifa
K-Konsulenca në mbështetje të ARRU
PMA-Plani i menaxhimit të aseteve
MZHE- Ministria e Zhvillimit Ekonomik
MIE- Ministria e Integrimeve Evropiane
MF –Ministria e Financave
MMPH-Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor
QK-Qeveria e Kosovës
ERRU-Enti Rregullator i Ujit të Shqipërisë
DANUBIS-Programi i Bechmarkingut të Vendeve të Regjionit të Danubit
SHUKOS - Shoqata e Ujësjellësve dhe Kanalizimeve të Kosovës
SKZH - Strategjia kombëtare për zhvillim
WAREG-Rregullatorët Evropian të Ujit
ZMP-Zyrtar për Marëdhënie me Publikun
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GIS-Sistemi informativ gjeografik

4

Autoriteti Rregullator për Shërbimet e Ujit - ARRU

Të nderuar,
Në emër të Autoritetit Rregullator për Shërbimet e Ujit (ARRU) ju prezantoj Planin Strategjik
2018-2020, dokument ky i cili do të jetë udhërrëfyes për arritjen e rezultateve në përmbushjen
e synimeve të parapara për tri vitet e ardhshme.
Kjo strategji është e fokusuar në ndërtimin e një ambienti të qëndrueshëm ekonomik, social
dhe zhvillim të përgjithshëm të sektorit.
Synimet strategjike të këtij plani parashohin edhe më tej nevojën për implementimin dhe
rishikimin e kornizës ligjore, për të forcuar menaxhimin dhe administrimin e institucionit tonë,
ndikimin në përmirësimin e performancës së ofruesve të shërbimeve, ngritjen e nivelit të
standardeve të shërbimeve të ofruara nga ofruesit e shërbimeve, duke pasur gjithmonë
parasysh qëndrueshmërinë financiare të tyre dhe mbrojtjen e interesave të konsumatorëve
përmes procesit të drejtë tarifor.
Gjatë përpilimit të këtij plani strategjik kemi pasur parasysh që të jemi në përputhje me
kornizën e përgjithshme të programeve dhe politikave kombëtare, siq janë Politika e Qeverisë
për Ujëra e Republikës së Kosovës, Strategjia Kombëtare për Zhvillim, Draft Strategjia
Shtetërore e Ujërave në Kosovë, si dhe dokumentet tjera relevante.

Përmes bashkëpunimit të vazhdueshëm me institucione homologe ndërkombëtare do të
vazhdojmë të përvetësojmë praktikat e mira dhe metodologjitë e avancuara, në mënyrë që të
jemi në hap me shtetet tjera të bashkimit Evropian, pjesë e të cilit synojmë të jemi.
Monitorimi i përmbushjes së synimeve të këtij plani do të shërbejë për vlerësimin e
performancës së punës për strukturat e ARRU dhe rezultatet e këtij monitorimi do të jenë baza
e transparencës së institucionit tonë.
Ky plan strategjik është ambicioz, kërkon angazhim shtesë në forcimin e institucioneve në
shumë nivele, zhvillimin e instrumenteve të reja të politikave dhe zgjerimin e zbatimit.
Zbatimi efektiv i këtij plani do të kërkojë bashkëpunim të vazhdueshëm pozitiv ndërmjet të
gjitha palëve, duke përfshirë këtu institucionet, ofruesit e shërbimeve, donatorët dhe vet
konsumatorët.
Me respekt
Raif Preteni - Drejtor
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Objektivat dhe veprimet konkrete për përmbushjen e synimeve strategjike të paraqitura në
këtë dokument, do të na udhëheqin në angazhimet tona të përditshme për përmbushjen sa më
efikase të mandatit tonë ligjor dhe detyrave të përcaktuara nga Kuvendi i Republikës së
Kosovës.
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HYRJA
Duke qenë se qasja në ujë të pijshëm dhe shërbime të ujërave të ndotura është e drejtë
themelore e njeriut, e miratuar përmes rezolutës në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve
të Bashkuara - 2011 dhe e pranuar nga institucionet vendore (Qeveria e Kosovës, ARRU), sipas
së cilës qytetarëve ju garantohet e drejta për ujë të pijshëm dhe shërbime të ujërave të
ndotura, me kosto të përballueshme financiarisht dhe fizikisht të mundshme, kjo e drejtë është
inkorporuar në politika1 dhe në dokumente strategjike2 qeveritare dhe sektoriale dhe
njëkohësisht është ndër parimet bazë të punës së ARRU.

Në mënyrë që ARRU të jetë e efektshme në kryerjen e aktiviteteve, është e nevojshme të
parashihen drejtimet e rrugëtimit drejt suksesit. Ky plan strategjik do të ndihmon në ofrimin e
drejtimit dhe fokusit rregullator për të gjithë punonjësit e angazhuar në ARRU, dhe paraqet
pritshmëritë që duhet të arrihen përmes veprimeve të dakorduara mirë ndër veti. Plani
strategjik ndihmon menaxhmentin dhe departamentet përkatëse të ARRU në përmbushjen e
synimeve dhe përcakton prioritetet për Rregullatorin, ofruesit e shërbimeve dhe
konsumatorët. Zbatimi i tij në mënyrë korrekte do të ketë ndikim domethënës në suksesin e
ardhshëm të ARRU. Ky dokument përmban në vete një vlerësim të brendshëm përfshirë rolin
dhe përgjegjësitë e ARRU, analizën e rezultateve për periudhën trevjeçare të përmbyllur dhe
gjendjen aktuale të burimeve njerëzore. Analiza e jashtme është fokusuar në kornizën
legjislative rregullatore dhe analizimin e performancës së ofruesve të shërbimeve të
rregulluara.
Përmes synimeve të parapara në planin strategjik, ARRU ka synuar që të adresojë elementet
kyçe duke i konsideruar njëkohësisht si faktor kryesor për arritje të suksesit. Synimet kanë
parasysh aplikimin e legjislacionit, përmirësimin e performancës së KRU, ngritjen e standardeve
të shërbimit dhe qëndrueshmërinë financiare të KRU dhe ARRU. Në funksion të realizimit të
synimeve janë paraparë objektivat, si dhe veprimet të cilat duhen të ndërmerren. Plani
strategjik njëkohësisht është baza për përpilimin e planit vjetor të punës së ARRU.
Duke marrë parasysh se plani është trevjeçar, i njëjti mund të rishikohet në baza vjetore në rast
të ndryshimeve të rrethanave të cilat janë jashtë ndikimit të ARRU.

1
2

Politika e Qeverisë për Ujëra version final- mars-2015, Republika e Kosovës,
Draft strategjia e ujërave te kosoves(2016-20133), etje
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Me qëllim të përmbushjes së obligimeve tona është përpiluar Plani strategjik tre vjeçar 20182020, i cili është i plani i katërt me radhë i ARRU. Që nga viti 2009, planet strategjike kanë
paraqitur synimet e Autoritetit, si dhe objektivat dhe veprimet konkrete në realizimin e këtyre
synimeve. Ky plan strategjik është zhvilluar në përputhje me praktikat e mira të udhëheqjes
rregullatore dhe është vazhdimësi e planit strategjik paraprak 2015-2017. Në këtë Plan
Strategjik fokus i veçantë është vënë në përmirësimin e nivelit të shërbimeve, kënaqshmërinë e
konsumatorëve, qëndrueshmërinë financiare të ofruesve të shërbimit, si dhe forcimin e rolit të
ARRU.
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1. SEKTORI I SHËRBIMEVE TË UJIT
Sektori i ujërave në Kosovë parimisht përbëhet nga 2 nën sektorë:
(i) Sektorin e resurseve ujore,
(ii) Sektorin e shërbimeve të ujit.
Në pika të shkurtëra në vijim janë paraqitur përgjegjësitë dhe baza ligjore e institucioneve
kryesore të sektorit të shërbimeve të ujit:
1.1 Korniza institucionale-ligjore



Ligji Nr. 05/L -042 për Rregullimin e Shërbimeve të Ujit,



Rregullorja Nr. 01/2016 për Komisionin Këshillues të Konsumatorëve për Shërbimet e
Ujit në Kosovë,



Rregullorja Nr. 02/2016 për Standardet Minimale të Shërbimeve të Ujit në Kosovë,



Rregullorja Nr. 03/2016 për Kartën e Konsumatorit të Shërbimeve të Ujit në Kosovë,



Rregullorja Nr. 04/2016 për Inspektimin e Përmbushjes së Obligimeve Rregullatore nga
Ofruesit e Licencuar të Shërbimeve të Ujit në Kosovë,



Rregullorja Nr. 05/2016 për Licencimin e Ofruesve të Shërbimeve të Ujit në Kosovë,



Rregullorja Nr. 06/2016 për Ndërprerje nga Shërbimet e Ujit në Kosovë,



Rregullorja Nr. 07/2016 për Përcaktimin e Tarifave të Shërbimit të Ujit në Kosovë.

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor (MMPH) - është përgjegjëse për hartimin e
politikave për sektorin e ujërave dhe për hartimin e planit strategjik për menaxhimin e
resurseve ujore në Kosovë. MMPH është autoritet kompetent për lëshimin e lejeve për
shfrytëzimin e ujërave dhe për shkarkimin e ujërave të ndotura.
Ministria e Zhvillimit Ekonomik (MZHE) - në bazë të Ligjit për Ndërmarrjet Publike (nr. 03/L087) Njësisa për Politika dhe Monitorim mbikqyr afarizmin e ndërmarrjeve publike të cilat janë
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Autoriteti Rregullator për Shërbimet e Ujit(ARRU) - është themeluar me Ligjin nr. 05/L -042,
mbi Rregullimin e shërbimeve të ujit. Ky ligji e përcakton kornizën ligjore për rregullimin
ekonomik të kompanive publike që ofrojnë shërbime të ujësjellësit dhe ujërave të ndotura në
Kosovë, si dhe përcakton përgjegjësitë dhe autorizimet e ARRU, si rregullator i pavarur që i
përgjigjet Kuvendit të Republikës së Kosovës. Në bazë të këtij ligji ARRU ka nxjerrë aktet
normative sekondare në bazë të të cilave është rregulluar veprimtaria dhe janë specifikuar
detyrat, përgjegjësitë dhe obligimet e të gjitha palëve (ARRU, ofruesve të shërbimeve,
konsumatorëve etj). Legjislacioni në bazë të të cilit vepron ARRU është:
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në pronësi të Republikës së Kosovës dhe përkujdeset për operimin e përgjegjshëm dhe
transparent të tyre.
Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik në Kosovë (IKSHPK) - sipas Ligjit për Shëndetin Publik (Nr.
2/L-78), është përcaktuar si autoritet që organizon, zhvillon, mbikëqyrë dhe zbaton politikat e
shëndetësisë publike në Kosovë. Baza ligjore për autoritetin dhe përgjegjësitë e IKSHPK në
lidhje me cilesinë e ujit, mbështetet në Udhëzimin Administrativ Nr. 16/2012 për Cilësinë e Ujit
për Konsum Njerëzor.
Komunat - sipas Ligjit Nr. 03/l-040 për vetëqeverisjen lokale, janë kompetente për ofrimin e
shërbimeve publike të furnizimit me ujë dhe të mbeturinave. Kjo kompetencë e tyre në rastin e
shërbimeve të ujësjellësit dhe ujërave të ndotura realizohet përmes Marrëveshjeve të
Shërbimit që nënshkruajnë komunat me kompanitë përkatëse rajonale që ofrojnë shërbimet
dhe me përfaqësim të komunave përmes anëtarëve në Bordet e Ndërmarrjeve Rajonale të Ujit
(sipas Ligji Nr. 04/L-111).
Këshillit Ndër-Ministror për Ujërat (KNMU) - është themeluar nga Qeveria e Kosovës, në
përputhje me ligjin Nr. 04/L-147 për Ujërat e Kosovës si trup koordinues dhe vendim-marrës që
shqyrton çështjet sistemore të ujërave, si dhe propozon masat për zhvillimin, shfrytëzimin dhe
mbrojtjen e rezervave të ujit dhe sistemit ujor të Kosovës. KNMU përbëhet nga shtatë anëtarë
të përhershëm të udhëhequr nga Kryeministri i Republikës së Kosovës (Kryesues), 4 Ministri të
linjës-Ministri i Zhvillimit Ekonomik, Ministri i Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, Ministri i
Financave, Ministri i Administrimit të Pushtetit Lokal dhe dy përfaqësues të donatorëve (pa të
drejtë vote).
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Shoqata e Ujësjellësve dhe Kanalizimeve të Kosovës (SHUKOS) - është organizatë joprofitabile
dhe përfshinë të shtatë Kompanit Rajonale te Ujësjellësit. Qëllimi i shoqatës është që të veprojë
si ndërlidhje në mes të anëtarëve të vet dhe të promovojë interesat e përbashkëta të tyre.
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Fig.1 Skema institucionele e sektorit te ujit në Kosovë
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- Çështjet sistemore të
ujërave,
- Propozon masa per
qeshtje ujore
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1.2.

Zona e shërbimit e rregulluar nga ARRU

Zona e shërbimit nënkupton zonën gjeografike brenda së cilës ofruesit e licencuar të
shërbimeve ofrojnë shërbime të ujësjellësit dhe shërbime të ujërave të ndotura. Janë gjithsejt
shtatë ofrues të licencuar të shërbimeve të ujit në Kosovë, të cilët ofrojnë shërbime brenda
shtatë rajoneve të Kosovës. Kjo qasje në baza rajonale nga aspekti rregullator paraqet një
përparësi krahasuar me disa vende të regjionit ku veprojnë shumë kompani dhe ku është e
vështirë veprimtaria e rregullatorit. KRU-të përafërsisht veprojnë në kushte të barabarta me
dallime të vogla varësisht nga pozita gjeografike dhe territori të cilin e mbulon secila KRU.
Përjashtim nga kjo bën KRU Mitrovica e cila në vete gjeografikisht i ka të përfshira edhe tri
komunat veriore ( Zubin Potok, Leposaviq dhe Zveqan) dhe një pjesë të qytetit të Mitrovicës, të
cilat janë të populluara me shumicë serbe dhe të cilat aktualisht nuk menaxhohen nga KRU
Mitrovica.

PLANI STRATEGJIK 2018-2020

Fig.2, Zonat e shërbimit të KRU
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Mbulueshmëria me shërbime të furnizimit me ujësjellës, definohet si përqindja e popullsisë
brenda zonës së shërbimit me qasje në shërbime të furnizimit me ujësjellës përmes rrjetit
publik të furnizimit. Vlerësimi i mbulueshmërisë me shërbime, ka marrë për bazë të dhënat nga
Agjencioni i Statistikave të Kosovës të dala nga regjistrimi i fundit i vitit 2011, për ekonomitë
familjare të rregulluara për një normë rritjeje vit pas viti, në raport me numrin aktual të
faturave të raportuara nga KRU, për kategorinë e konsumatorëve të amvisërisë. Mbulimi me
shërbime të ujësjellësit mesatarisht për shtatë KRU në 2016 është 91%. Aktualisht numri i
përgjithshëm i lidhjeve është mbi 327,286.
Në tabelën e mëposhtme janë paraqitur statistikat e disa prej treguesëve kryesor në nivel të
sektorit.
Tabela 1 statistikat aktuale në nivel sektori

Mbulueshmëria me shërbime të ujit
Mbulueshmëria me shërbime të kanalizimit
Prodhimi i ujit
Uji i Pafaturuar
Furnizimi mesatar me ujë
Kualiteti i Ujit
Konsumit të lexuar
Shpenzimet operative(€/m3/prodhuar)
Shkalla e arkëtimit (%)
Norma e mbulimit të punës
Numri i ankesave ndaj shërbimeve
Efikasiteti i stafit total.
Uji i prodhuar
Numri i konsumatorëve -Ujësjellës
Numri i konsumatorëve-Ujëra të Ndotura (kanalizim)

1.3.

Norma
91%
67%
251(l/p/d)
57%
23 h përgjat 24 orëve
98% në perputhje me
standardet
91%
0.15 €
86%
1.24
44 ('000 kons.)
5.9('000 kons
143.7mil.m3
327,286
257,185

Roli dhe përgjegjësitë e ARRU

Bazuar në Ligjin për Rregullimin e Shërbimeve të Ujit - Ligji Nr. 05/L-042, Autoriteti rregullator
për shërbimet e ujit (ARRU), ka për detyrë rregullimin e veprimtarive të ofruesve të shërbimeve
të ujësjellësit, ujërave të ndotura dhe të furnizuesve të ujit me shumicë.
Roli i ARRU është që të sigurojë se ofruesit e shërbimeve 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 publik.
Në mënyrë specifike Autoriteti Rregullator për Shërbimet e Ujit është përgjegjës për:

PLANI STRATEGJIK 2018-2020
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 Licencimin e ofruesve të shërbimeve dhe mbikëqyrjen e zbatimit të kushteve të
përcaktuara me licencë të shërbimit;
 Përcaktimin e tarifave të shërbimit për ofruesit e shërbimeve, duke siguruar që tarifat të
jenë të drejta dhe të arësyeshme dhe të mundësojnë qëndrueshmërinë financiare të
ofruesve të shërbimeve;
 Vendosjen e standardeve të shërbimit dhe mbikëqyrjen e zbatimit nga ofruesit e
shërbimeve të këtyre standardeve;
 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;
 Themelimin dhe mbështetjen e Komisioneve Këshilluese të Konsumatorëve në
shtatë rajonet e Kosovës;
 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;
 Inspektimin e standardeve të shërbimit dhe mbikëqyrjen e zbatimit të akteve ligjore të
Autoritetit.

2. KORNIZA E PLANIT STRATEGJIK

Synimet dhe objektivat strategjike

Në përputhje me vizionin dhe misionin tonë strategjik, ne kemi identifikuar dhe parashtruar 6
synime strategjike, të cilat reflektojnë përgjegjësitë tona dhe të cilat do të na mundësojnë t’i
kontribuojmë rritjes së nivelit të cilësisë së shërbimeve të ofruara për të gjithë konsumatorët.
Në tre vjeçarin e ardhshëm, ARRU planifikon të realizojë misionin e saj përmes arritjes së
synimeve kryesore strategjikesi më poshtë:

Synimi 1. Implementimi i legjislacionit dhe plotësim ndryshimi i tij
Hartimi, fuqizimi dhe zbatimi i kuadrit ligjor dhe rregullator, si dhe legjitimiteti i veprimeve
rregullative, varet nga kuadri i drejtë ligjor dhe rregullator i cili balancon interesat e
konsumatorëve, ofruesve të shërbimeve, dhe krijuesve të politikave në këtë sektor. Ne kemi
amandematuar dhe nxjerrë të gjitha rregulloret interne të cilat kishin dalur si obligim nga Ligji
nr. 05/L -042, mbi Rregullimin e shërbimeve të ujit dhe kemi punuar në shqyrtimin dhe
aprovimin e rregulloreve të brendshme të KRU. Tani më, pas dy viteve të implementimit në
ligjin bazik, kemi identifikuar disa pengesa të cilat synojmë ti rregullojmë përmes
amandamentimit të tij. Për të eliminuar këto pengesa, si dhe për të avancuar dhe forcuar edhe
më tej bazën ligjore të veprimit të ARRU, është përcaktuar si synim “implementimi i
legjislacionit dhe plotësim ndryshimi i tij” .

PLANI STRATEGJIK 2018-2020
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Për përmbushjen e këtij synimi do të ndiqen objektivat kryesore si më poshtë:
 Plotësim-ndryshimi dhe kompletimi i infrastrukturës ligjore (në bashkëpunim me
Kuvendin),
 Zbatimi i kornizës ligjore,
 Inspektimi i zbatimit të legjislacionit primar dhe dytësor.
Realizimi i këtyre objektivave është planifikuar të arrihet përmes veprimeve konkrete të
zbërthyera në kapitullin 2 “ Plani i veprimit: synimet strategjike, objektivat dhe veprimet Synimi 1” të këtij dokumenti.
Përmbushja e këtij synimi është në funksion të përmirësimit të mjedisit ligjor dhe sigurimit të
një rregullimi sa më efektiv.

Synimi 2. Përmirësimi i përformancës së ofruesve të shërbimeve

Edhe pse nga viti në vit ka përmirësime të performancës së ofruesve të shërbimeve në
shumicën e treguesve të punës, si në aspektin individual të çdo ofruesi ashtu edhe në aspektin
e përgjithshëm, akoma ofruesit e shërbimeve ballafaqohen me probleme, përmirësimi i të
cilave kërkon angazhim të të gjitha palëve, duke filluar nga ofruesit e shërbimeve, Rregullatori,
konsumatorët etj. Ngecja në përmirësimin e treguesve kryesorë siq janë norma e ujit të pa
faturuar, norma e arkëtimit, proporcioni i konsumatorëve me ujëmatës, shpenzimet operative
dhe mungesa e investimeve kapitale, ndikon në qëndrueshmerinë operative dhe financiare të
ofruesve të shërbimeve dhe në përmirësimin e nivelit të shërbimeve. Është inkurajuese se sfida
e përmirësimit të performancës së ofruesve të shërbimeve, e sidomos për disa tregues specifik
(humbjet e ujit dhe paisja e konsumatorëve me ujëmatësa), kanë marrë edhe vemdendjen e
Qeverisë së Kosovës si aksionare e tyre.
Në këtë drejtim janë të një rëndësie të veçantë vendimet e Qeverisë së Kosovës në lidhje me
përmirësimin e performancës së shërbimeve të ujit duke zbatuar -Marrëveshjet e Performancës
ndërmjet Njësisë së Politikave dhe Monitorim për Ndërmarrjet Publike (NJPM-NP) dhe Bordeve
të Drejtorëve për Kompanitë Rajonale të Ujësjellësit, dhe kjo e fundit me menaxhmentin e KRU,
duke i futur në përdorim kontratat e përhershme të performancës, sipas indikatorëve të
performancës dhe planeve të biznesit të aprovuara nga ARRU.
Për qëllimet e përmendura më lart është përcaktuar si synim edhe “përmirësimi i performancës
së ofruesve të shërbimeve”. Për përmbushjen e këtij synimi do të ndiqen objektivat kryesore si
më poshtë:
 Zhvillimi dhe monitorimit i vazhdueshëm dhe efektiv i ofruesve të shërbimeve,
 Angazhimi në përmirësimin e indikatorëve të performancës.
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Monitorimi i performancës së ofrueve të shërbimeve është ndër përgjegjësitë e ARRU. Fakti që
ofruesit e shërbimeve të ujit në Kosovë kanë monopolin e ofrimit të këtyre shërbimeve dhe
janë të karakterit publik, e obligon Rregullatorin që në vazhdimësi të monitorojë performancën
e tyre dhe përmes vlerësimit krahasues të nxisë konkurrencën mes tyre, me qëllim të
përmirësimit të performancës dhe ngritjen e nivelit të shërbimeve.
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Realizimi i këtyre objektivave është planifikuar të arrihet përmes veprimeve konkrete të
zbërthyera në kapitullin 2 “Plani i veprimit: synimet strategjike, objektivat dhe veprimet Synimi 2” të këtij dokumenti.
Përmirësimi i performancës së ofruesve të shërbimeve, përfundimisht do të shërbejë si
mbështetës për rritjen e afarizmit të tyre dhe rritjen e mirëqenies së qytetarëve.

Synimi 3.

Ngritja e standardeve të shërbimeve

Përmes kornizës rregullatore ofruesve të shërbimeve u mundësohet veprimtaria e tyre në
ofrimin e shërbimeve të ujit në zonat e tyre të shërbimit. Duke pasur parasysh këtë fakt, ARRU
kërkon nga ofruesit e shërbimeve të ujit, të ju garantojnë konsumatorëve të tyre një nivel
minimal të standardeve të shërbimit. Standardet minimale të shërbimeve të miratuara nga
ARRU janë obligative dhe mospërmbushja e tyre përbën shkelje ligjore dhe cënim të të drejtave
të konsumatorëve. Me qëllim të përmirësimit të tyre, këto standarde vazhdimisht rishqyrtohen
në baza vjetore nga ana e ARRU, apo në çdo kohë sipas kërkesës së ofruesve të shërbimeve.
Prandaj ngritja e nivelit të këtyre standardeve është synim i vazhdueshëm i ARRU.
Për përmbushjen e këtij synimi do të ndiqen objektivat kryesore si më poshtë:


Përmbushja e standardeve minimale të shërbimit në përputhje me legjislacionin në fuqi,



Zbatimi i marrëveshjeve për standardet e shërbimeve.

Zbatimi i mekanizmave të kontrollit dhe inspektimit për zbatimin e detyrimeve ligjore,
rregulloreve dhe kushteve të licencave, është një ndër aktivitetet në funksion të përmirësimit të
kualitetit të shërbimit.

Synimi 4.

Qëndrueshmëria e ofruesve të shërbimeve përmes procesit tarifor

Një qëllim kyç i rregullimit është të sigurojë efikasitetin dhe qëndrueshmërinë e ofruesve të
shërbimeve në veprimtarinë e tyre në mënyrë që të kalojnë përfitimet tek konsumatorët, pra,
tek ata që mbajnë edhe koston e shërbimeve. Në thelb ARRU do të vazhdojë të shtyjë ofruesit
e shërbimeve për t'u bërë kompani financiarisht të qëndrueshme përmes qeverisjes së mirë të
ndërmarjes dhe mbulimit me kosto progresive.
Autoriteti është i ngarkuar për identifikimin e kostove të arsyeshme, në të cilën objektivat e
ofruesve të shërbimeve mund të përmbushen, pastaj mbi këtë bazë i vendosë ngarkesat
tarifore. Autoriteti po ashtu sigurohet që ngarkesat të pasqyrojnë ‘deklaratën e politikave të
Qeverisë mbi -efikasitetin dhe tarifat’.
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Realizimi i këtyre objektivave është planifikuar të arrihet përmes veprimeve konkrete të
zbërthyera në kapitullin 2 “Plani i veprimit: synimet strategjike, objektivat dhe veprimet Synimi 3” të këtij dokumenti.
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Ofruesit e shërbimeve fillimisht aprovojnë dhe prezentojnë planin e tyre të biznesit tek
Autoriteti për aprovim Rregullator. Me plane ato i përcaktojnë investimet e propozuara të
kompanisë për të përmbushur objektivat e tyre, në lidhje me përmbushjen e kërkesave
statusore, përmirësimin e furnizimit me ujë, si dhe nivelet e shërbimit. Ofruesit e shërbimeve
duhet të jenë plotësisht përgjegjës për vendimet e tyre për investime dhe përmiresimin e
performancës operacionale. Përderisa ato duhet të jenë përgjegjëse para publikut të gjerë e
sidomos ndaj konsumatorëve, ARRU do të sigurojë që nuk ka barriera rregullatore që do të
pengonin këto kompani të vazhdojnë me vizionin e tyre për t'u bërë biznese të qëndueshme
dhe efiqente. Në këtë drejtim përmbushja e dy objektivave të më poshtme do të ndikojnë në
arritjen e këtij synimit startegjik.
 Avancimi i Politikave Tarifore;
 Zhvillimi dhe zbatimi i modeleve tarifore.

Aktualisht jemi në përfundimin e shqyrtimit të procesit tarifor për periudhën e ardhshme
trevjeçare 2018-2020 dhe për të përmbushur synimin do të fillojmë të rishikojmë avancimin e
mëtejm të politikave tarifore, modeleve tarifore, si dhe proceseve afat-gjate të planifikimit. Në
këtë drejtim ne do të shqyrtojmë mundësinë e akomodimit në politikat tarifore edhe kërkesat
e Qeverisë, që në sistemin e përcaktimit të tarifave të aplikojmë: Mekanizma që shpërblejnë
përmirësimin dhe efikasitetin e KRU, Uniformitetin e tarifave në të gjithë zonën e shërbimit të
ofruesve të shërbimit, përfshire edhe shërbimin e trajtimit të ujërave të ndotura , pavarësisht
ku ato ujëra trajtohen brenda zonës së shërbimit, gjithnjë duke u bazuar në parimin “ndotësi
paguan”, si dhe trajtimin e rasteve sociale.

Synimi 5.

Qëndrueshmëria operative dhe financiare e ARRU

Ngritja e vazhdueshme e kërkesave rregullatore ndaj ofruesve të shërbimeve rrjedhimisht
kërkon edhe ngritjen e efikasitetit, profesionalizmit, burimeve njerëzore dhe ristrukturim të
brendshëm të ARRU sipas nevojës.
Shfrytëzimi i teknologjisë më të avancuar, ngritja profesionale e mëtejme e stafit përmes
trajnimeve, bashkëpunimeve me forumet ndërkombëtare etj., janë gjithashtu faktorë të
rëndësishëm për përmbushjen e detyrave përkatëse.
Përmbushja e obligimeve të ARRU të përcaktuara nga Ligji Nr. 05/L -042 për Rregullimin e
Shërbimeve të Ujit, nuk është e mundur pa një qëndrueshmëri operative dhe financiare,
prandaj në vazhdimësi ky proces mbetet si synim strategjik i ARRU.
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Realizimi i këtyre objektivave është planifikuar të arrihet përmes veprimeve konkrete të
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Duke qenë të vetëdijshëm se ky është synim i vazhdueshëm i ARRU, për tri vitet e ardhshme
janë përcaktuar objektivat prioritare si më poshtë:
 Informimi dhe komunikimi efektiv me ofruesit e shërbimeve, konsumatorët dhe politikë
bërsit;
 Bashkëpunimi me institucionet vendore dhe ndërkombëtare;
 Ngritja e profilit të ARRU;
 Ristrukturimi, rritje, zhvillimi dhe avancimi profesional i stafit;
 Qëndrueshmëria financiare e ARRU.
Realizimi i këtyre objektivave është planifikuar të arrihet përmes veprimeve konkrete të
zbërthyera në kapitullin 2 “Plani i veprimit: synimet strategjike, objektivat dhe veprimet Synimi 5” të këtij dokumenti.
Përmes një komunikimi më intensiv me të gjitha palët e interesit do të tentojmë t’i informojmë
të gjithë lidhur me rolin e ARRU dhe mbështetjen të cilën kanë të drejtë ta kërkojnë nga
institucioni ynë, sa i përket mbrojtjes së interesave të tyre.
Bashkëpunimi me institucionet vendore dhe ndërkombëtare do të vazhdojë të jetë i një
rëndësie të veçantë, me qëllim të ndikimit në politikë-bërjen për këtë sektor.
Në këtë drejtim do të zhvillohet bashkëpunim me institucionet ndërkombëtare-WAREG, IAWD,
ERRU, dhe Rregullatoret dhe institucionet e tjera të industrisë së ujit.

Mbrojtja e të drejtave të konsumatorëve

ARRU ka punuar shumë në drejtim të mbrojtjes së të drejtave të konsumatorëve: Ka vendosur
Standardet minimale të shërbimit, të cilat janë obligative të plotesohen nga ofruesit e
shërbimeve. Ky niveli i shërbimeve është përcaktuar me ‘Rregulloren për standardet minimale
të shërbimit’. ARRU gjithashtu ka përcaktuar të drejtat dhe obligimet e ndërsjella të
konsumatorëve dhe ofruesve të shërbimeve në lidhje me shërbimet e ofruara, të cilat janë
sanksionuar në rregulloren për kartën e konsumatorëve dhe për këtë qëllim ka aprovuar edhe
dy dokumente të rëndësishme; ‘Kartën e Konsumatorëve’ që është një deklaratë e përgjithshme
mbi të drejtat dhe obligimet e ndërsjellta konsumator–ofruesi i shërbimeve, si dhe ‘Kontratën e
Shërbimit’, ku më detajisht janë specifikuar të drejtat dhe obligimet e konsumatorëve. ARRU ka
themeluar edhe Komisionet Këshilluese të Konsumatorëve (KKK), në të gjitha regjionet ku
operojnë ofruesit rajonal të shërbimeve të ujit, për të adresuar çështjet që kanë të bëjnë me
shërbimet e konsumatorëve, si dhe zgjidhjen e ankesave të tyre. Autoriteti është përkushtuar
që klientët të shohin përmirësime në nivelet e shërbimit që ata marrin, në këtë drejtim si
objektivë specifike po shifet,
 Rregullimi i marrëdhënieve juridike në mes të ofruesit të shërbimeve dhe konsumatorëve.
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Duket që konsumatorët ende kanë njohuri të kufizuar lidhur me rolin e ARRU. Pra janë ata të
cilët më së shumti do të duhej të kishin dobi nga rregullativa që e zbaton ARRU. Prandaj
Autoriteti duhet të angazhohet edhe më tej me konsumatorët në mënyre që ata ti kuptojne të
drejtat dhe obligimet e tyre dhe duke ju shpjeguar se si ARRU mbron interesat e tyre. Kërkesa
më e rëndësishme për ARRU është që të sigurojë që kompanitë kanë politika të mira të
shërbimeve të konsumatorëve dhe që Komisionet Këshilluese të Konsumatorëve (KKK), të cilat
shqyrtojnë ankesat e tyre, të demonstrojnë praktikën e mirë në këtë fushë. Ofruesit e
shërbimeve duhet që me çdo konsumator të themelojë marrëdhëniet kontraktuese përmes
implementimit të kontrates së sherbimeve, si një nga menyrat më të mira për mbrojtjen e të
drejtave të konsumatorëve.
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2. PLANI I VEPRIMIT: SYNIMET STRATEGJIKE, OBJEKTIVAT DHE VEPRIMET
Synimi 1. Implementimi i legjislacionit dhe plotësim ndryshimi i tij

1

Objektiva

Veprimi

Plotësim-ndryshimi dhe kompletimi
i infrastrukturës ligjore

Angazhim rreth Amendamentimit
të ligjit nr. 05/L-042,

2018

Bashkëpunimi me Kuvendin në
Hartimin e Plotësim Ndryshimin e
Ligjit

2018

Zbatimi i kornizës ligjore

2

Plotësim ndryshimi i rregulloreve
të ARRU
Integrimi i komunave të veriut të
Kosovës ne shërbime të
ujësjellësit dhe kanalizimit

Afati

D&L

D&L

2018-2020
2018-2020

Përtrirja e licencave të ofruesve
të shërbimeve të ujit

3.

Ofrimi për mbështetje dhe
këshilla ligjore nga fushëveprimi i
ARRU dhe KRU
Inspektimi I zbatimit të Ligjit dhe
Inspektimi i zbatimit të legjislacionit Rregullave të ARRU
primar dhe dytësor
Inspektimi i zbatimit të Kushteve
të licencës
Inspektimi i zbatimit të

Bartësi i
aktiviteteve

D&L

ARRU

D&L

D&L

2018-2020

NJ.I

2018-2020

NJ.I

2018-2020

NJ.I

Bashkëpunimi

ARRU
ARRU - Komisioni
Parlamentar

ARRU

QK
KRU

ARRU

ARRU
DL
DT

EGJIK 2018-2020

Nr.
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Urdhëresës tarifore
Inspektimi i zbatimeve të
Vendimeve të ARRU

2018-2020

NJ.I

ARRU

Synimi 2. Përmirësimi i performancës së ofruesve të shërbimeve
Afati

1

2.

Zhvillimi dhe monitorimi i
vazhdueshëm dhe efektiv i
kompanive të licencuara

Angazhimi në përmiresimin
indikatorëve te performancës së
KRU me theks në:

Zhvillimi i metodologjisë së
vlerësimit të besueshmërisë së të
dhënave
Azhurnimi i strukturës së Raportit
vjetor të performancës
Avancimi i procesit të auditimit të
të dhënave
Zhvillimi i procesit të raportimit
të KRU
Raportet vjetore dhe periodike
mbi përmbushjen e caqeve të
përcaktuara me proces tarifor
UPF

2018
2018
2018

Bartësi i
aktiviteteve

Bashkëpunimi

DRP

K, ARRU

DRP

K, ARRU

DRP

DT,NJ.I

2018-2020
DRP
2018-2020

DT

2018-2020
DT,DR P

Paisja e konsumatorëve me
ujëmatës
Reduktimi i shpenzimeve
operative
Monitorimi i Realizimit të
investimeve kapitale të
aprovuara

2018-2020
DT, DRP
2018-2020
2018-2020

DT,K,
DP
ARRU
DL,

DT, DRP
DRP

DT

Bartësi i

Bashkëpunimi

Synimi 3. Ngritja e standardeve të shërbimit
Objektiva

Veprimi

Afati

EGJIK 2018-2020
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aktiviteteve

1

2

Përmbushja e standardeve
minimale te shërbimit, në
përputhje me legjislacionin në fuqi.

Zbatimi i Marrëveshjeve për
standardet e shërbimeve

Zhvillimi i mëtejm i metodologjisë
së inspektimit dhe vlerësimit të
nivelit të shërbimeve
Inspektimi i zbatimit të
standardeve minimale të
shërbimit dhe zbatimit të
rekomandimeve të dala nga të
gjeturat e inspektimeve
Shqyrtimi i përmbushjes së
standardeve te shërbimit
Shqyrtimi dhe vendosja rreth
kërkesave per lirimin nga mos
përmbushja e standardeve të
shërbimit
Monitorimi i raportimit nga KRU

2018-2020
NJ.I

K

NJ.I

ARRU

DL&L

ARRU

DL&L

ARRU

DRP

ARRU

2018-2020

2018-2020
2018-2020

2018-2020

Synimi 4. Qëndrueshmëria e KRU-ve përmes procesit Tarifor

Avancimi i Politikave Tarifore

1

2

Zhvillimi dhe zbatimi i modeleve
tarifore

Veprimi
Shqyrtimi i shkallës së ndër
subvencionimit
Tarifa të përballueshme për
konsumator (2021-2023)
Qëndrueshmëria financiare e
ofruesve të shërbimeve
Modeli tarifor për ujin me
shumicë të përpunuar dedikuar
pjesës veriore të Mitrovicës
Avancimi i Modelit Tarifor për
tarifat e Iber Lepencit
Funksionalizimi i GIS-it dhe PMA-

Afati

Bartësi i
aktiviteteve

Bashkëpunimi

2018-2020

DT

ARRU, Konsulenca

2020

DT

ARRU

2018-2020

DT

ARRU

2019

DT

Konsulenca

2018-2020

DT

Konsulenca

2018

DT

ARRU
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së në të gjitha KRU-të

Synimi 5. Qëndrueshmëria operative dhe financiare e ARRU

1

2

3

4

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

Bashkëpunimi me institucionet
vendore dhe ndërkombëtare

Ngritja e profilit të ARRU

Ristrukturimi, rritja,zhvillimi dhe
avancimi profesional i stafit

Veprimi
Organizimi i kampanjeve për
rritjen e ndërgjegjësimit të
konsumatorëve
Mbajtja e konferencave për
shtyp për ngjarjet me rëndësi
Pjesëmarrja në konferenca,
punëtori dhe takime për
çështjet e shërbimeve të ujit
Organizimi i konferencave,
takimeve, punëtorive në tema
specifike rregullatore
Nënshkrimi i Memorandumit të
Bashkëpunimit me rregullatorët
ekonomik të shërbimeve të ujit
në vendet e rajonit dhe ato
Evropiane
Riorganizimi dhe azhurnimi i ueb
faqes zyrtare të ARRU
Rritja e përgjegjshmërisë dhe
transparences
Përgaditja dhe prezentimi vizual
për ARRU

Afati

Bartësi i
aktiviteteve

2018-2020

ZMP

2018-2020

ZMP

2018-2020

ARRU

2018-2020

ARRU

Bashkëpunimi

ARRU
ARRU
Palët e interesit

2018-2020
ARRU

2018-2020
2018-2020
2018

Ristrukturimi i stafit të ARRU

2018-2020

Rritja e numrit të burimeve
njerëzore

2018-2020

DAF

ARRU
ARRU

Palët e interesit

ARRU
ARRU
ARRU

Drejtori

ARRU

ARRU

EGJIK 2018-2020
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Trajnime profesionale

2018-2020
Realizimi i vizitave studimore
Granti Qeveritar

5

2018-2020
2018-2020

Qëndrueshmëria financiare e ARRU
Të hyrat vetanake
Donacionet

ARRU
ARRU
ARRU

2018-2020

ARRU

2018-2020

ARRU

Palët e interesit
MF, Kuvendi Kosovës
MF
Donatoret

Synimi 6. Mbrojtja e të drejtave të konsumatorëve

1.

Rregullimi i marrëdhënieve juridike
në mes të ofruesit të shërbimeve
dhe konsumatorit

Veprimi
Përkrahja dhe monitorimi i punës
të komisioneve për zgjidhjen e
ankesave të konsumatorëve
HulumtimI i opinionit të
konsumatorëve lidhur me
shërbimet e KRU-së
Nënshkrimi dhe zbatimi i
Kontratës së shërbimeve
Angazhimi për ristruktrimin e KKK

Afati

Bartësi i
aktiviteteve

Bashkëpunimi

2018-2020

D&L, DAF

KKK,KRU,NJ.I

2018 dhe
2020

DAF

DL&L, KKK

2018-2020
2018-2020

D&L
DL&L

KRU,NJ.I
ARRU

EGJIK 2018-2020
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3. ZBATIMI I PLANIT STRATEGJIK
4.1 Burimet financiare dhe njerëzore
a) Burimet financiare
Projeksionet buxhetore për zbatimin e objektivave dhe veprimeve të parapara për
përmbushjen e synimeve të këtij plani strategjik janë paraqitur në tabelën e mëposhtme.
Buxheti i ARRU-së
Kategoria

2018

2019

2020

Paga dhe Meditje

240,252.00

247,580.00

255,008.00

Mallra dhe Shërbime

134,495.00

141,218.00

152,517.00

6,503.00

6,503.00

6,503.00

381,250.00

395,301.00

414,028.00

Komunali
Total

b) Burimet njerëzore

Me qëllim të operimit më efektiv, Drejtori ka aprovuar strukturën organizative në bazë të së
cilës ARRU përbëhet nga katër Departamente dhe një Njësi.
Për të përmbushur obligimet rregullatore përgjegjëse janë: Departamenti për tarifa,
Departamenti për çështje ligjore dhe licenca, Departamenti për raportim të performancës dhe
Njësia për inspektim, ndërsa përgjegjës për mbështetjen e veprimtarisë së ARRU-së është
Departamenti për administratë dhe financa.

PLANI STRATEGJIK 2018-2020

Në përputhje me kornizën ligjore, ARRU udhëhiqet nga Drejtori dhe zv. Drejtori që janë
përgjegjës për funksionimin e zyrës, si dhe për marrjen e vendimeve rregullatore.
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Fig.3, Skema organizative e ARRU

DREJTOR

Njësia për Inspektim

Zyrtar për MP dhe
Asistent Ekzekutiv

Zv. DREJTOR

Udhëheqës i Njësisë

Inspektor

Tarifa
Kryesues i Dep.

Analist i Tarifave

Analist për Asete dhe
Investime Kapitale

Departamenti për
Çështje Ligjore dhe
Licencim
Kryesues i Dep.

Departamenti për
kj
Raportim të Performancës
Kryesuesi i Dep.

Departamenti për
Administratë dhe Financa
Kryesuesi i Dep.

Analist për Mbrojtjen e
Konsumatorëve

Analist i Performancës
Teknike

Zyrtar i Lartë i Personelit

Zyrtar për Çështje Ligjore
dhe Licencim

Analist i Performancës
Financiare

Zyrtar për Buxhet &
Financa

Zyrtar ndërlidhës për
Prokurim dhe
Administratë
Zyrtar I Lartë për
Menaxhimin e TI

Përkthyes Profesional

Zyrtar për
logjistikë/shofer
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Departamenti për
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4.2 Lista dhe Menaxhimi i riskut
a. Lista
 Mosmiratimi i Amandamentimit të Ligjit të ARRU;
 Mos integrimi i pjesës veriore të Kosovës;
 Mos integrimi i ofruesve të shërbimeve në Komunat me shumicë serbe në kuadër të
KRU;
 Pamundësia e angazhimit të stafit të ri;
 Mungesa e mbështetjes nga donatorët/konsulenca;
 Mungesa e mjaftueshme e buxhetit;
 Neglizhenca e KRU dhe e konsumatorëve për nënshkrimin e kontratave.
b. Menaxhimi i riskut

PLANI STRATEGJIK 2018-2020

Bazuar në synimet, objektivat dhe veprimet konkrete të parapara në Planin e veprimit, në vijim
është paraqitur lista e rreziqeve dhe menaxhimi i tyre.
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Synimi 1. Implementimi i legjislacionit dhe plotësim ndryshimi i tij

Identifikimi i
neneve per
amand. të ligjit

Përshkrimi i rrezikut

Vonesa në procedimin me
kohë të ligjit nga
komisioni përkatës në
Kuvendin e Kosovës.

Dërgimi i kërkesës për
amandamentimin e
ligjit nga ARRU te
komisioni përkatës në
Kuvend
L

Integrimi i
komunave të
veriut të
Kosovës në
shërbime të
ujësjellësit dhe
kanalizimit

2

Licencimi i
Ofruesve të
shërbimeve në
pjesën veriore
të Kosovës

L

Të intensifikohen
përpjekjet së bashku
me Qeverinë dhe
përfaqësuesit e
bashkësisë
ndërkombëtare dhe
donatorët.

L

Integrimi i
Komunave me
popullatën
shumicë serbe
nën
menaxhimin e
KRU-ve

Angazhim rreth
nënshkrimit të
marrëveshjeve
mes Komunave
dhe OSH dhe
zbatimit të tyre

L

L

Arsyet politike dhe
qëndrimet e komunitetit
shumicë të kësaj pjese për
mosnjohjen e
institucioneve të Kosovës

L

L

Afati

2018

Përgjegjës

DL&L, Drejtori

L

Arsyet politike dhe
qëndrimet e komunitetit
shumicë të kësaj pjese për
mosnjohjen e
institucioneve të Kosovës

Zbatimi i
kornizës
ligjore

Veprimet që duhen
ndërmarrë për
evitimin e rrezikut

L

Të iniciohet kampanjë
me qëllim të
informimit të
konsumatorëve për
benifitin e tyre nga
integrimi
Të organizohen takime
me Kryetarët e
Komunave.
Bashkëpunimi me
donatorët dhe
kushtëzimi i
investimeve kapitale
përmes integrimit dhe
licencimit.
Perkrahja edhe e
Qeverisë në zbatimin
e ligjit të ARRU-së

20182020

ARRU
Qeveria
Donatorët

20182020

ARRU
Qeveria
Donatorët

Realizimi

Kërkesa është
dorëzuar te
Kryetari i
Komisionit
përkatës për
amandamentimi
n e ligjit.
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Amendamentim
i ligjit nr. 05/L042,

Masat që
duhen
ndërmarrë

Niveli

1

Plotësimndryshimi dhe
kompletimi i
infrastrukturë
s ligjore

Veprimi

Gjasa

Objektiva

Rreziku

Nr

Ekspozimi
ndaj rrezikut
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3

Inspektimi i
zbatimit të
legjislacionit
primar dhe
dytësor

Angazhim rreth
rekrutimit të
inspektorit

Planifikimi i
inspektimit

Plotësimi i pozitës së
paraparë për
inspektor në Njësinë e
inspektimit

Pamundësia e angazhimit
të një inspektori për shkak
të mungesës së buxhetit
shkakton ngecje në
përmbushjen e të gjitha
detyrave të planifikuara

Deri në rekrutim të
stafit të ri, përcaktimi i
prioriteteve për
inspektim.
M

M

20182020

DAF, Nj.I,

20182020

DP, K

20182020

DP, DT, OSH

20182020

DL&L, Nj.I,
DP, OSH

M

Synimi 2. Përmirësimi i performancës së ofruesve të shërbimeve

Kontakti dhe
kërkesa te
donatorët në
sektorin e ujit

ARRU duhet që me
kohë ti adresoj
kërkesat e veta te
donatorët

Mungesa e mbështetjes
institucionale
(konsulencës) nga
donatorët do të shkaktojë
vështirësi në avancimin e
procesit të monitorimit të
performancës

Të identifikojë nevojat
dhe te përgatis termat
e references
M

2

Angazhimi në
përmiresimin
indikatorëve
të
performancës
së KRU

Të përcaktohen
caqet e
arsyeshme dhe
dinamika e
qartë për
përmirësimin e
indikatorëve

ARRU përmes
procesit të
monitorimit të
performancës
dhe procesit
tarifor të
ndikojë te OSH
në
përmirësimin e
indikatorëve

M

M
ARRU në bashkëpunim
me Institucionet tjera
(OSH, Qeverinë, etj) të
bëjë presion në
zbatimin e zotimeve të
të gjitha palëve për
arritjen e caqeve të
përcaktuara

Mungesa e angazhimit të
OSH dhe mungesa e
llogaridhënies së
menaxhmentit të OSH tek
aksionari (Qeveria e
Kosovës)
L

L

L

Synimi 3. Ngritja e standardeve të shërbimit
1

Përmbushja e
standardeve
minimale të

Mbikqyrja e
vazhdueshme
nga ARRU rreth

Identifikimi i
standardeve të

Mungesa e angazhimit të
OSH në zbatimin e
legjislacionit aktual (Ligjit

Inicimi I nënshkrimit
të Marrëveshjeve për
lirim nga standardi
M

M

M
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Zhvillimi dhe
monitorimi i
vazhdueshëm
dhe efektiv i
kompanive të
licencuara

Për avancimin e
procesit të
monitorimit të
performancës
është llogaritur
në mbështetje
institucionale
përmes
konsulencës
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shërbimit, në
përputhje me
legjislacionin
në fuqi.

përmbushjes së
standardeve
minimale të
shërbimit nga
OSH

cilat nuk
përmbushen

dhe Rregullave )

Inicimi i
paralajmërimeve dhe
gjobave sipas ligjit

Synimi 4. Qëndrueshmëria e KRU-ve përmes procesit Tarifor
1

2

Avancimi i
Politikave
Tarifore

Zhvillimi dhe
zbatimi i
modeleve
tarifore

Për avancimin e
politikave
tarifore është
llogaritur në
mbështetje
institucionale
përmes
konsulencës

Kontakti dhe
kërkesa te
donatorët në
sektorin e ujit

ARRU duhet që me
kohë ti adresoj
kërkesat e veta te
donatorët

Mungesa e mbështetjes
institucionale
(konsulencës) nga
donatorët do të shkaktojë
vështirësi në avancimin e
procesit tarifor.

20182020

DT, K

20182020

ARRU

20182020

ARRU

Të identifikoj nevojat
dhe të përgatis termat
e referencës

M

M

M

1

2

Informimi dhe
komunikimi
efektiv me
ofruesit e
shërbimeve,
konsumatorët
dhe politikë
bërsit
Bashkëpunimi
me
institucionet
vendore dhe
ndërkombëta
re

Intensifikimi i
komunikimit me
të gjitha palët

Identifikimi I
çështjeve
problematike
të OSH dhe
konsumatorëv
e

Mungesa e informimit të
konsumatorëve rreth rolit
të ARRU

M

Vazhdimi i
bashkëpunimit
aktual dhe
integrimi i
mëtejm në
shoqatat
vendore dhe

Pjesmarrje në
takimet me
interes për
ARRU

M

M

ARRU të organizojë
punëtori, broshura
dhe përmes
deklaratave për media
të ndikojë në
sensibilizimin e
konsumatorëve për të
drejtat dhe obligimet
e veta
Planifikim me kohë
dhe në kuadër të
buxhetit ekzistues

Mungesa e mjeteve
financiare për takimet
jashtë vendit

ARRU të kërkojë
mbështetje nga
donatorët
M

M

M
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ndërkombëtare

3

Ngritja e
profilit të
ARRU

Azhurnimi I ueb
faqes

Azhurnimi i ueb faqes
me zhvillimet në ARRU

Përcaktimi i
personave për
azhurnimin
dhe
mirëmbajtjen e
ueb faqes

U

U

U

Pregaditja e një
prezentimi vizuel të
institucionit

2018

ARRU

20182020

ARRU

20182020

DAF

20182020

DL&L, Nj.I,
DP, OSH

Ristrukturimi i
stafit sipas
nevojës

4

Ristrukturimi,
rritja,zhvillimi
dhe avancimi
profesional i
stafit

Rritja e stafit
sipas
planifikimit

Inicimi me
kohë i
procedurave të
rekrutimit

Avancimi
profesional
përmes
trajnimeve

Identifikimi i
nevojave për
trajnime

Planifikimi me kohë

Mungesa e buxhetit

M

5

Qëndrueshmë
ria financiare
e ARRU

Angazhimi i
ARRU për
mbledhjen e TVL
nga OSH

M

M

Dërgimi me
kohë i faturave
tek OSH
Përcjellja e
pagesave në
baza mujore

Ndërmarrja e masave
të nevojshme ligjore
ndaj OSH të cilët nuk i
përmbushin obligimet

Mos-pagesa e TVL nga ana
e OSH

M

M

M

Njoftimi i
institucioneve
përkatëse

1

Rregullimi i
marrëdhëniev
e juridike në
mes të
ofruesit të
shërbimeve
dhe
konsumatorit

Identifikimi i
vështirësive të
punës së KKK
Monitorimi i
avancimit të
nënshkrimit të
kontratave mes

Përkrahja dhe
monitorimi i
punës së KKK
Hulumtimi i
opinionit të
konsumatorëv
e.

ARRU të kërkojë nga
OSH planin dinamik
për nënshkrimin e
kontratave me të
gjithë konsumatorët

Mos angazhimi I OSH rreth
nënshkrimit të kontratave
me konsumatorët

M

M

M

ARRU të mbikqyr
zbatimin e planit
dinamik për
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nënshkrimin e
kontratave

EGJIK 2018-2020

OSH dhe
konsumatorëve
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c. Faktorët e suksesit
Autoriteti ka identifikuar disa faktorë kryesorë , për zbatimin e suksesshëm të planit aktual
strategjik:
 Kuptimi dhe zotërimi i qëllimeve dhe objektivave strategjike nga të gjithë ata që janë
të përfshirë në zbatimin e tij;
 Sigurimi i lidershipit dhe përkushtimit nga menaxhmenti i lartë i Autoritetit si
udhëheqja e tyre;
 Komunikimi efektiv ndërmjet të gjithë zbatuesve në aktivitetet dhe rezultatet;
 Miratimin në kohë dhe zbatimin e aktiviteteve;
 Disponueshmëria e burimeve humane, profesionale dhe buxhetore sipas secilit
aktivitet;
 Konsultimi i duhur, bashkëpunimi dhe mbështetja e palëve të interesuara;
 Përkthimi efektiv i objektivave të planit strategjik në planet dhe buxhetet të
zbatueshme vjetore;

PLANI STRATEGJIK 2018-2020

 Rishikimi i rregullt, mbikëqyrja e performancës, matja dhe raportimi.
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4.3 . Monitorimi

Synimet, objektivat dhe veprimet e këtij plani strategjik do të jenë bazë për përgaditjen e
planeve vjetore të punës së ARRU dhe planit vjetor të buxhetit.
Përmbushja e objektivave dhe veprimeve të këtij plani do të monitorohet çdo vit, me qëllim të
identifikimit të sukseseve dhe arsyeve të ngecjeve eventuale. Azhurnimi i progresit do të
vendoset në matricën (SHTOJCA: TABELA PËR MONITORIMIN E ZBATIMIT TË PLANIT
STRATEGJIK).

PLANI STRATEGJIK 2018-2020

Rezultatet e monitorimit të zbatimit të këtij plani do të paraqiten edhe në raportin vjetor të
punës së ARRU.
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SHTOJCA: TABELA PËR MONITORIMIN E ZBATIMIT TË PLANIT STRATEGJIK
Synimi 1. Implementimi i legjislacionit dhe plotësim ndryshimi i tij

1

2

3.

Objektiva

Veprimi

Amendamentimi i ligjit nr. 05/L042,
Bashkëpunimi me Kuvendin në
Hartimin e Plotësim Ndryshimin e
Ligjit
Plotësim ndryshimi i rregulloreve
të ARRU
Zbatimi i kornizës ligjore
Integrimi i komunave të veriut të
Kosovës ne shërbime të
ujësjellësit dhe kanalizimit
Përtrirja e licencave të ofruesve
të shërbimeve të ujit
Ofrimi për mbështetje dhe
këshilla ligjore nga fushëveprimi i
ARRU dhe KRU
Inspektimi i zbatimit të Ligjit dhe
Inspektimi i zbatimit të legjislacionit Rregullave të ARRU
primar dhe dytësor
Inspektimi i zbatimit të Kushteve
të licencës
Inspektimi i zbatimit të
Urdhëresës tarifore
Inspektimi i zbatimeve të
Vendimeve të ARRU

Realizimi/ Progresi

Komente

Plotësim-ndryshimi dhe kompletimi
i infrastrukturës ligjore

Synimi 2. Përmirësimi i performancës së ofruesve të shërbimeve
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Nr.
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Veprimi
Objektiva

1

2.

Zhvillimi dhe monitorimi i
vazhdueshëm dhe efektiv i
kompanive të licencuara

Angazhimi në përmiresimin
indikatorëve te performancës së
KRU me theks në:

Realizimi/ Progresi

Komente

Zhvillimi i metodologjisë së
vlerësimit të besueshmërisë së të
dhënave
Azhurnimi i strukturës së Raportit
vjetor të performancës
Avancimi i procesit të auditimit të
të dhënave
Zhvillimi i procesit të raportimit
të KRU
Raportet vjetore dhe periodike
mbi përmbushjen e caqeve të
përcaktuara me proces tarifor
UPF
Paisja e konsumatorëve me
ujëmatës
Reduktimi i shpenzimeve
operative
Monitorimi i Realizimit të
investimeve kapitale të
aprovuara

Synimi 3. Ngritja e standardeve të shërbimit
Veprimi
Realizimi/Progresi
Zhvillimi i mëtejm i metodologjisë
së inspektimit dhe vlerësimit të
nivelit të shërbimeve
Inspektimi i zbatimit të
standardeve minimale të
shërbimit dhe zbatimit të

Komente
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1

Objektiva
Përmbushja e standardeve
minimale te shërbimit, në
përputhje me legjislacionin në fuqi.
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2

Zbatimi i Marrëveshjeve për
standardet e shërbimeve

rekomandimeve të dala nga të
gjeturat e inspektimeve
Rishikimi i Rregullorës së
standardeve te shërbimit, sipas
nevojës.
Shqyrtimi dhe vendosja rreth
kërkesave per lirimin nga mos
përmbushja e standardeve të
shërbimit
Monitorimi i raportimit nga KRU

Synimi 4. Qëndrueshmëria e KRU-ve përmes procesit Tarifor
Objektiva
Avancimi i Politikave Tarifore

1

2

Zhvillimi dhe zbatimi i modeleve
tarifore

Veprimi
Shqyrtimi i shkallës së ndër
subvencionimit
Tarifa të përballueshme për
konsumator (2021-2023)
Qëndrueshmëria financiare e
ofruesve të shërbimeve
Modeli tarifor për ujin me
shumicë të përpunuar dedikuar
pjesës veriore të Mitrovicës
Avancimi i Modelit Tarifor për
tarifat e Iber Lepencit
Funksionalizimi i GIS-it dhe PMAsë në të gjitha KRU-të

Realizimi/ Progresi

Komente

Realizimi/ Progresi

Komente

1

Objektiva
Informimi dhe komunikimi efektiv
me ofruesit e shërbimeve,

Veprimi
Organizimi i kampanjeve për
rritjen e ndërgjegjësimit të
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Synimi 5. Qëndrueshmëria operative dhe financiare e ARRU
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konsumatorët dhe politikë bërsit

2

Bashkëpunimi me institucionet
vendore dhe ndërkombëtare

3

Ngritja e profilit të ARRU

4

Ristrukturimi, rritja,zhvillimi dhe
avancimi profesional i stafit

konsumatorëve,
Mbajtja e konferencave për
shtyp për ngjarjet me rëndësi
Pjesëmarrja në konferenca,
punëtori dhe takime për
çështjet e shërbimeve të ujit
Organizimi i konferencave,
takimeve, punëtorive në tema
specifike rregullatore
Nënshkrimi i Memorandumit të
Bashkëpunimit me rregullatorët
ekonomik të shërbimeve të ujit
në vendet e rajonit dhe ato
Evropiane
Riorganizimi dhe azhurnimi i ueb
faqes zyrtare të ARRU
Rritja e përgjegjshmërisë dhe
transparencës
Përgaditja dhe prezentimi vizual
për ARRU
Ristrukturimi I stafit të ARRU
Trajnime profesionale

Granti Qeveritar

5

Qëndrueshmëria financiare e ARRU
Të hyrat vetanake
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Rritja e numrit të burimeve
njerëzore
Realizimi i vizitave studimore
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Donacionet

Synimi 6. Mbrojtja e të drejtave të konsumatorëve

1.

Rregullimi i marrëdhënieve juridike
në mes të ofruesit të shërbimeve
dhe konsumatorit

Veprimi
Përkrahja dhe monitorimi i punës
të komisioneve për zgjidhjen e
ankesave të konsumatorëve
HulumtimI i opinionit të
konsumatorëve lidhur me
shërbimet e KRU-së
Nënshkrimi dhe zbatimi i
Kontratës së shërbimeve
Angazhimi për ristruktrimin e KKK

Realizimi/progresi

Komente
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Objektiva

Autoriteti Rregullator për Shërbimet e Ujit
(ARRU)
KASH për vitin 2018-2020

Misioni

Rregullimi i shërbimeve të ujit në mënyrë efektive dhe transparente në pajtim me praktikat e mira
Evropiane të cilat sigurojnë që ofruesit e shërbimeve të ujit të japin shërbime kualitative, të
qëndrueshme dhe me çmime të përballueshme në tërë Kosovën, duke pasur parasysh ruajtjen e
mjedisit dhe mbrojtjen e shëndetit Publik
Situata Aktuale

Në Kosovë operojnë Shtatë (7) kompani rajonale për ofrimin e shërbimeve te ujit dhe kanalizimit të
licencuara nga Autoriteti Rregullator për Shërbimet e Ujit (ARRU) ,si dhe një kompani e cila merret me
shitjen e ujit me shumicë.
Performanca e këtyre kompanive në sektorin e ujit nuk është e kënaqshme dhe përcillet me :
Nivelin dobët te investimeve kapitale nga te hyrat vetanake
Nivelin e lartë të shpenzimeve fikse dhe operative nga Ofruesit e shërbimeve dhe
Humbjet e ujit në shkallë të lartë
Në disa regjione ende aplikohen reduktimet e ujit nga Ofruesit e Shërbimeve te Ujit( mungesa e
ujit të pijshëm)
Aktualisht mbulueshmëria e banorëve të Kosovës me Ujësjellës dhe Kanalizim nga kompanitë e
licencuar është :
 Ujësjellës 90%
 Kanalizim 69.5%
Përderisa trajtimi i ujërave të zeza është ne nivel shumë të ultë, aktualisht në Kosovë, ka vetëm një
impiant të trajtimit të ujërave të ndotura në Skenderaj( me kapaciteti për 10.000 banorësh) e cila
menaxhohet nga KRU Mitrovica, si dhe disa impianteve te vogla ne nivel fshatrave .siç është ai në
fshatin Harilaq, të menaxhuara nga KRU Prishtina.
Objektivat

Ngritja e Standardeve të Shërbimit
Avancimi i Politikave Tarifore
Avancimi i monitorimit dhe raportimit të performancës së ofruesve të shërbimeve, si dhe
pjesamarja aktive në mekanizmat nga fusha e vlerësimit krahasues(bechmarkingut), në nivel
global dhe rajonal
Kampanja- Informimin e konsumatorit për rolin dhe përgjegjësin e Autoritetit Rregullator për
Shërbimet e Ujit.
Ngritja e kapaciteteve të Komisioneve Këshilluese të Konsumatorëve për zgjidhjen e ankesave të
konsumatoreve.

Tabela 1.Trendet e financimit 2016-2017 dhe vlerësimet 2018-20120

2016
Shpenzimi

2017
buxhetuar

2018
Vleresimi

2019
Vleresuar

2020
Vleresimi

Autoriteti Rregullator per Sherbimet e Ujit
Total
Numri I punetoreve
Paga dhe Meditje
Mallra dhe Sherbime
Shpenzime komunale
Subvencione dhe transfere
Shpenzime kapitale
Burimet e Financimit
Grantet qeveritare
Te hyrat vetanake
Financimet nga huamarrjet
Grantet donatoret

305,145

358,734

386,732

408,732

408,732

21

21

21

23

23

186,970

217,736

235,734

253,734

253,734

114,070

134,495

144,495

148,495

148495

4,105

6,503

6,503

6,503

6,503

305,145

358,734

386,732

408,732

408.732

-

Autoriteti Rregullator për Shërbimet e Ujit ka të aprovuara 21 pozita ndërsa buxhetin e ndare për vitin
2017 vetëm për 19 pozita Dy pozita të cilat ARRU planifikon ti plotësoj janë një(1) inspektor dhe një
zyrtar për Ligj dhe Licenca krejt kjo me qellim te plotësimit të njësisë se inspektimit (njësia ka vetëm
udhëheqësin) dhe përforcimin e departamentit per Ligj dhe Licenca i cili ka vetëm një zyrtar i cili kryen
detyrat e Zyrtarit për Marrëdhënie me Konsumatorë.
Për vitin 2019 ARRU planifikon hapjen edhe te dy pozitave të cilët do mëren me procesin tarifor për
trajtimin e ujerave te zeza(Analist operativ për ujera te zeza dhe një Analist Financiar për Tarifa tek ujërat
e zeza.
Qeveria e Kosovës ka bërë marrëveshje me disa shtete të Evropës për financimin e impianteve për
trajtimin e ujërave të zeza në Kosove .
Kompetence e Autoritetit Rregullator për Shërbimet e Ujit janë edhe rregullimi i sektorit të ujërave të zeza
ku rregullatori bën licencimin dhe cakton tarifat e shërbimit për trajtimin e ujërave të zeza.
Ngritja e buxhetit në kategorinë Mallra dhe Shërbime do te shpenzohet ne kampanje qe konsumatori te jete
i informuar për ekzistencën e ARRU me qellim qe konsumatoret e pa kënaqur me shërbimet e ofruara nga
Kompanitë Regjionale të Ujësjellësit se ARRU ka themeluar Komisionet Këshilluese të Konsumatorëve te
cilet merren kryesisht me mbrojtjen e te drejtave te konsumatorëve të përcaktuara me kontratë të shërbimit
mes Konsumatorit dhe Ofruesit të Shërbimeve dhe Kartës së Konsumatorëve.

Tabela 2. Propozimet për politika të reja të cilat organizata
buxhetore i ka përfshirë në Tabelën 1. (Vlerësimet 2018-2020)
Politika e re prioritare Viti 2018
Viti 2019 Viti2020
1.
Vlerësuar Vlerësuar Vlerësuar
Përshkrimi : Ngritja e Standardeve të Shërbimit
Avancimi i Politikave Tarifore
Avancimi i monitorimit dhe raportimit të performancës së
ofruesve të shërbimeve, si dhe pjesamarja aktive në mekanizmat
nga fusha e vlerësimit krahasues(bechmarkingut), në nivel
global dhe rajonal
Kampanja- Informimin e konsumatorit për rolin dhe
përgjegjësin e Autoritetit Rregullator për Shërbimet e Ujit.
Ngritja e kapaciteteve të Komisioneve Këshilluese të Konsumatorëve
për zgjidhjen e ankesave të konsumatoreve
Ndërlidhja e politikës së re me Deklaratën e Prioriteteve Afatmesme
2018-2020
Total
386,732
408,732
408,732
Numri i
21
21
21
punëtorëve
Paga dhe
mëditje
Mallra dhe
shërbime
Shpenzime
komunale
Subvencione
dhe
transfere
Shpenzime
kapitale
Burimet e
financimit
Garantet
qeveritare
Të hyrat
vetanake
Financimet
nga
huamarrjet
Garantet nga
Donatorët*

235,734

253,734

144,495.00 148,495.00

253,734
148,495.00

6,503

6,503

6,503

0

0

0

