
 
 

Kalendari i Veprimeve Rregullatore për Procesin Tarifor: 2015-2017 
 
 
Afati fundit Vepr-

imet 
Aktivitetet e palëve të ndërlidhura në 

procesin tarifore 2015-2017 
Aktivitetet 

tjera 
Përgjegjësia  

Mars – 
Qershor 2014 

1 Angazhim për përgatitjen dhe udhëheqjen e 
procesit rregullatore te tarifave 2015-2017 

Tarifa 3 vjeçare 
2015-2017 

ZRRUK/KRU 

Mars – 
Qershor  2014 

2 Konsultimi mbi, dhe për çështjet e, 
Procedurave finale për përcaktim të Tarifave 
dhe korrigjimeve eventuale të Modelit 
Softuerik Tariforë  

Tarifa 3 vjeçare 
2015-2017 

ZRRUK/KRU/KKK 
etj.  +   Dëgjim 
publik për propozim 
të tarifave 2015-2017 

Mars – 
Qershor  2014 

2 Inicimi, realizimi dhe përmbyllja e procesit  
të tarifave tre vjeçare të ujit me shumicë për 
NH “Ibër-Lepenc” sh. a. Prishtinë  

Tarifa 3 vjeçare 
2015-2017 për 
“Ibër-Lepenc”  

ZRRUK/NH “Ibër-
Lepenc” Prishtinë 

Qershor 2014  Përcaktimi i tarifave të ujit me shumicë të pa 
trajtuar për furnizim të dy KRU-ve 
Regjionale të vendit dhe lëshimi i UTSH-ve 

Tarifa 3 vjeçare 
2015-2017 për 
“Ibër-Lepenc” 

ZRRUK 

30 Qershor 
2014 

3 Dorëzimi i propozimeve të tarifave, 
planet e përditësuara të biznesit dhe 
informacioneve mbështetëse, bazuar në 
procedurat përfundimtare të përshkruar 
ne MBPRR për vitet e përshkruara ne te 

Për të gjitha 
KRU-të 

KRU-të 

Korrik 2014  4 Konfirmimi i pranimit të aplikacioneve dhe 
vlerësimi administrative i tyre 

ZRRUK ZRRUK/KRU 

Korrik – 
Gusht 2014 

4.1 Komentet preliminare të ZRRUK-ut për 
të dhënat e KRU-ve për propozim të 
tarifave 2015-2017 

ZRRUK ZRRUK/KRU 

Gusht-Shtator 
2014 

4.2 Komentet kthyese të KRU-ve për gjetjet dhe 
vlerësimet  e ZRRUK-ut  në MBPRR për 
propozim të tarifave të vitit 2015-2017 

KRU KRU/ZRRUK 

Tetor-Nëntor 
2014 

4.3 Vlerësimet paraprak i të dhënave të 
deklaruara nga KRU-të mbi bazën e të cilave 
ZRRUK propozon version i pare i tarifave 2015-
2017 

ZRRUK ZRRUK/KRU/KKK 
etj. 

Nëntor-15 
Dhjetor 2014 

4.4 Komentet e fundit të KRU-ve për 
propozimet  
Preliminare të tarifave te ZRRUK-ut për  
vitet 2015-2017 

KRU/ZRRUK  

Dhjetor 2014 4.5 Propozimi i përcaktimit të tarifave të 
shërbimit publik të ujit për të gjitha KRU-të 
dhe lëshimi i UTSH-ve për vitet baze 
tarifore 2015-2017 

ZRRUK ZRRUK 

15 Janar 2015 4.6 Mundësi e afatizuar për të apeluar tarifat e 
propozuar nga ZRRUK për çdo KRU ve e 
veç 

KRU/ZRRUK ZRRUK/KSH ... 

Dhjetor 2015-
Janar 2016 

5 Rishikimi i tarifave për vitin 2016, duke u                                         
bazuar në përmbushjen e objektivave 2015 

Tarifa 2016                            ZRRUK/KRU 

Dhjetor 2016-
Janar 2017 

6 Rishikimi i tarifave për vitin 2017, duke u                                          
bazuar në përmbushjen e objektivave 2016 

Tarifa 2017 ZRRUK/KRU 

 



Sqarime shtesë: 
 
1 . Ky proces rregullatorë i tarifave afatmesme është proces i tret (3) tariforë për tarifa bazike tre vjeçare 
(2015-2017) të cilat pas vitit të parë tariforë 2015 rishqyrtohen për përshtatje gjatë vitit 2016 dhe 2017 
mbi bazën e shkallës së përmbushjes ose mospërmbushjes së objektivave të caktuar. 
2 . Definomi i tarifave të ujit me shumicë të pa trajtuar me të cilat NH “Ibër Lepenc” sh. a. Prishtinë 
furnizon dy kompani regjionale të ujit u paraprin përcaktimit të tarifave të ujit për sasitë e furnizuar të 
ujit për KRU Prishtina dhe KRU Mitrovica . Prandaj Këto tarifa duhet të vendosen përpara aplikimet 
tarifore KRU . 
3 . Parashtresat e tarifave nga KRU-të për vitet 2015 dhe 2017 kërkojnë mjetet të  konsiderueshme  
financiare të cilat duhet të jenë të bazuara, planifikim të kujdesshëm dhe realist i të gjitha zërave të 
pasqyruar në MBPRR. 
4.  Ky proces rregullatorë i tarifave konsiderohet të jetë shumë i veçantë për shkak të rrethanave 
specifike në të cilat do të përcaktohet, duke marr parasysh edhe rrethanat aktuale të këtij shërbimi publik 
të ujit (të reshura shumë të pakta gjatë vitit 2012/2013 dhe fillimi i vitit 2014)  dhe efektet e saj në të 
ardhmen. 
4 . Kërkohet intensitet i shtuar i punëve te të gjitha KRU-ve dhe ZRRUK-ut duke u ndërlidh edhe palët 
tjera të interesit si KKK dhe popullata për të vlerësuar drejt qasjen e shërbimit publik të ujit. Kjo 
sidomos i përshkruhet gjysmës së dytë të vitit 2014. 
5 . Të gjitha të dhënat e deklaruar në MBPRR duhet janë ato të gjashtë (6) mujorit të parë 2014 të 
përmbyllura me 30 qershor 2014. 
6. Tarifat e vitit 2015 dhe viteve 2016 dhe 2017 do të përshtaten në periudha të caktuar me normën e 
lëvizjeve inflatore të publikuar nga Agjencia e Statistikave të Kosovës dhe shkallen e përmbushjes së 
objektivave të përcaktuar për çdo viti dhe çdo kompani veç e veç . 
 
 
 
Prishtinë, 03. 03. 2014 
 
 
 
DFTRR/ZRRUK 
 
 
 
 
 


