
 
 

 
 
                                
 

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 

 
 

 Autoriteti  Rregullator per Sherbimet e Ujit 

 
2016 

Shpenzimi 
2017 

buxhetuar 
2018 

Vleresimi 
2019 

Vleresuar 
2020 

Vleresimi 

Total 
 

305,145 358,734 386,732 408,732 408,732 

Numri I punetoreve 
 

21 21 21 23 23 

Paga dhe Meditje 
 

186,970 217,736 235,734 253,734 253,734 

 Mallra dhe Sherbime 
 

114,070 134,495 144,495 148,495 148495 

 Shpenzime komunale 
 

4,105 6,503 6,503 6,503 6,503 

Subvencione dhe transfere 
      

Shpenzime kapitale 
      

Burimet e Financimit 
      

Grantet qeveritare 
 

305,145 358,734 386,732 408,732 408.732 

Te hyrat vetanake 
      

Financimet nga huamarrjet 
      Grantet donatoret 
             

       

       

 

                            
-    

     

 

                            
-    

      
 

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 

1. 

Viti 2018 

Vlerësuar  

Viti 2019 

Vlerësuar  

Viti2020 

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 

punëtorëve  
21 21 21 

Paga dhe 

mëditje  
235,734 253,734 253,734 

Mallra dhe 

shërbime  
144,495.00 148,495.00 148,495.00 

Shpenzime 

komunale  
6,503 6,503 6,503 

Subvencione 

dhe 

transfere 

        

Shpenzime 

kapitale 
        

Burimet e 

financimit 
        

Garantet 

qeveritare 
  0 0 0 

Të hyrat 

vetanake 
        

Financimet 

nga 

huamarrjet 

        

Garantet nga 

Donatorët* 
        

 


