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Akronimet 
 

ARRU Autoriteti Rregullator për Shërbimet e Ujit 

BPRR Biznes Planet Rregullatore 

BRrA Baza Rregullatore e Aseteve 

FE KRU “Bifurkacioni” sh.a Ferizaj 

GJA KRU “Gjakova” sh.a Gjakovë 

GJI KRU “Hidromorava” sh.a Gjilan 

KPI Kosto e Përtëritjes së Infrastrukturës. 

KRU Kompania Rajonale e Ujësjellësit 

MIT KRU “Mitrovica” sh.a Mitrovicë 

PE KRU “Hidrodrini” sh.a Pejë 

PR KRU “Prishtina” sh.a Prishtinë 

PZ KRU “Hidroregjioni-Jugor” sh.a Prizren 

PMA Plani i Menaxhimit të Aseteve 

Sektori Zona e shërbimit cila është nën menaxhimin e Kompanive Rajonale të Ujësjellësit 
që ofrojnë shërbime te ujësjellësit dhe grumbullimit të ujërave të ndotura 

UKRR Udhëzimet e Kontabilitetit Rregullator 

Zhvlerësimi I referohet zhvlerësimit sipas kostos aktuale, duke u bazuar në udhëzimet e 
kontabilitetit rregullator të ARRU 

 

  

  



Analiza e aseteve dhe investimeve kapitale – Viti 2018 
 

Autoriteti Rregullator për Shërbimet e Ujit 5 

 

Përmbledhje Ekzekutive 
Analiza mëton që të ofrojë Autoritetit një pasqyrë të gjendjes së aseteve dhe investimeve në sektorin e 
ujit dhe ujërave të zeza dhe veprimet e nevojshme që duhet ndërmarr ai, për ta përmirësuar edhe më 
tej gjendjen e sektorit të Ujit në Kosovë. 

Me tarifat e procesit rregullatorë, ARRU ka mbështetur synimet e KRU-ve për investime të 
konsiderueshme në mirëmbajtjen dhe përmirësimin e nivelit të shërbimeve të ujësjellësit dhe 
shërbimeve të ujërave të ndotura, duke e shqyrtuar me kujdes dinamikën e realizimit të projekteve 
investive kapitale. Të gjitha KRU-të janë të obliguara të paraqesin planifikimet e investimeve kapitale 
për procesin tarifor, duke klasifikuar ato sipas burimeve të financimit dhe kategorizuar sipas 
Udhëzimeve të Kontabilitetit Rregullator.  

Metoda në përcaktimin e vlerës së BRRA është bazuar duke kërkuar një metodë e cila u mundëson KRU-
ve të realizojnë investimet kapitale në përmirësimin e nivelit të shërbimit si dhe në të njëjtën kohë duke 
u kujdesur që tarifat të jenë të përballueshme për konsumatorin. 

Asetet të cilat janë financuar nga grantet, donacionet, të ndërtuara nga palët e treta dhe të adoptuara 
nga KRU pa ngarkesë apo kontribute kapitale, nuk përfshihen në bazën rregullatore të aseteve dhe 
asetet të cilat financohen pjesërisht përfshihen vetëm për vlerën e financuar nga kompania. 

Sektori financiar i ujit në Kosovë nuk është një strukturë e sofistikuar e tregut dhe nuk ka në dispozicion 
informata statistikore në lidhje me primet e riskut dhe përdoren informatat statistikore nga vende tjera 
në mënyrë që të njëjtat të përdoren si një listë zëvendësuese e parametrave për përcaktim të normës 
së kthimit në kapital për sektorin e ujit në Kosovë. 

Vlera e aseteve është më e madhe në shërbimet e ujit. Sektori i ujërave të ndotura në Kosovë nuk është 
akoma i zhvilluar në masën e duhur dhe se kërkohet që të bëhen investime të konsiderueshme. Prej 
vlerës së tërësishme të aseteve në sektor, 83% i përkasin shërbimeve të ujit kurse pjesa tjetër prej 
16.6% ujërave të ndotura.  

Disa prej ofrueseve të shërbimeve nuk kanë treguar performancë të mirë në realizimin e investimeve 
kapitale prej burimeve vetanake. ARRU duhet të ndërmarrë veprime, të cilat duhet të sensibilizojnë 
KRU-të që të jenë më të vëmendshme në këtë çështje dhe njëherësh që të sigurojë balancën në mes të 
ruajtjes së konsumatorit dhe qëndrueshmërisë financiare të ofruesve të shërbimeve. 

Rezultantë e mosrealizimit të investimeve kapitale, tek disa KRU, të aprovuara nga ARRU nga burimet e 
vetëfinancimit nga ana e KRU-ve, është se BRrA ka vlerë më të ulët sesa ajo e planifikuar, e cila si pasojë 
ka pasur kthim më të vogël në kapital. Kjo, në një mënyrë paraqet një vetë ndëshkim të ofruesëve të 
shërbimeve. Nga viti 2019, ARRU do t’i hulumtojë mundësitë që të korrigjohen tarifat në rastet kur 
investimet kapitale nga burimet vetanake nuk realizohen nga ana e KRU-ve.  

Të gjitha KRU-të që arrijnë të realizojnë investimet vetanake sipas përcaktimit tarifor nga ARRU, nuk 
janë subjekt i trajtimit balancues me tarifën vijuese. Për të gjitha KRU-të tjera, diferenca e mos 
realizimit të investimeve do të shumëzohet me koeficientin 0.75 (75%) dhe ajo vlerë pastaj, në vitin e 
parë të procesit tarifor pasues do të zbritet nga shuma e shpenzimeve operative të KRU-së gjegjëse. 

Nga këndvështrimi tjetër, sektori ka bërë investime mbi ato të aprovuara nga ARRU. Së këndejmi, ARRU 
në politikat tarifore duhet që të ketë politika stimuluese për ofruesit e shërbimeve që tejkalojnë 
investimet kapitale të aprovuara nga ARRU. 
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Sektori ujit posedon me 106,352,413.00€ Bazë Rregullatore të Aseteve, ARRU duhet të verifikojë 
realizimin e listës së projekteve të aprovuara, projekt për projekt, dhe këtë duhet ta bëjë me anë të një 
vizite të veçantë nëpër KRU-të gjegjëse. Në procesin e verifikimit të të dhënave për investimet kapitale 
nga burimet vetjake. KRU-të duhet të punojnë në PMA në mënyrë që të arrijnë të arsyetojnë listën e 
projekteve të investimeve kapitale që planifikojnë t’i realizojnë përgjatë një procesi tarifor. Ofruesit e 
shërbimeve duhet që t’i dorëzojnë në ARRU, për miratim, Planet Afatgjata të Investimeve Kapitale, të 
cilit plan duhet që edhe t’i përmbahen. Secila KRU duhet të respektojë një prag të caktuar të 
investimeve kapitale të cilat duhet të realizohen për një vit të caktuar.  

Të dhënat për gjatësinë e rrjetit të ujësjellësit dhe të kanalizimit duhet të rishikohen, bazuar në analizën 
e dhënë në këtë raport, pasi që këto të dhëna janë të një rëndësie të veçantë për Departamentin e 
Tarifave gjatë procesit tarifor. 
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Hyrje 
Analiza e aseteve dhe investimeve kapitale në sektorin e ujit në Kosovë ofron një shtjellim, i cili nxit 
zhvillimin e idesë dhe veprimeve konkrete për të korrigjuar situatën e cila mbizotëron në sektor. 

Analiza fillon me përshkrim të historikut të bazës së aseteve në aspektin rregullator, duke vazhduar me 
ecurinë e investimeve kapitale në sektor. Po ashtu, analiza jep sqarimet e duhura të politikave që 
aplikon Departamenti i Tarifave në Autoritetin Rregullator të Ujit. Përdoruesit e analizës marrin 
informacionet bazike të Bazës Rregullatore të Aseteve në sektor, politikave të zhvlerësimit sipas 
udhëzimit rregullator dhe politikat për kthimin e investimeve në kapital. Kjo, mbase paraqet një aspekt 
të rëndësishëm për zhvillimin e politikave menaxhuese dhe zhvillimore të aseteve dhe të investimeve 
në to. 

Analiza ofron shpjegime se si zbërthehen investimet dhe impakti i tyre në zhvillimin e sektorit, përmes 
përfitimit të dyfishtë, njëri, përmes rritjes së bazës së aseteve rritet mundësia për një fitim latent të 
ofruesve të shërbimeve, duke përfituar kthimin në kapital, dhe tjetra, duke ngritur bazën e aseteve 
rritet edhe kuota e zhvlerësimit, e cila zgjeron mundësinë e përfitimit në investime shtesë. 

Analiza ofron tabela dhe grafikone, të cilat thjeshtojnë të kuptuarit më të mirë të gjendjes në bazë 
analitike dhe të ofrimit të alternativave vepruese për të shtytur nxitjen më të përshpejtuar të zhvillimit 
të sektorit.  

Së këndejmi, prezantohet qartë gjendja e investimeve, matur me projeksionet e përcaktuara 
zhvillimore dhe diskrepancat e derivuara, si rezultat i përkushtimit të nivelit aktual për të jetësuar caqet 
zhvillimore. 

Analiza ofron opsione për ndërmarrjen e veprimeve për ta tejkaluar gjendjen dhe gjetjen e mundësive 
për prosperitet, duke ruajtur balancën në mes të cilësisë së shërbimeve, me përballueshmëri të 
ngarkesës së konsumatorit dhe qëndrueshmëri financiare të ofruesit të shërbimeve. 

Analiza sjell konkluzionet e veta dhe ofron zgjidhje përmes rekomandimeve, të cilat do të duhet që të 
materializonin veprimet e aksioneve. 

Kjo analizë vjetore e aseteve dhe investimeve kapitale, është fillimi i një spektri të analizave që do të 
ofroj Departamenti i Tarifave. 

 

 

 



Analiza e aseteve dhe investimeve kapitale – Viti 2018 
 

Autoriteti Rregullator për Shërbimet e Ujit 8 

 

Historiku 
Pas luftës së fundit të vitit 1999 Kosova trashëgoi një infrastrukturë të shkatërruar ku bën pjesë edhe  
sektori e ujit të pijshëm dhe kanalizimit. Në atë periudhë kohore llogaritej se përafërsisht 49 % e 
popullatës kishin qasje në sistemet publike për furnizim me ujë të pijes dhe vetëm 21 % të asaj pjese në 
rrjetin e grumbullimit të ujërave të ndotura. Pjesa tjetër e popullatës shfrytëzonte ujin nga puset, pa 
kurrfarë përpunimi elementar, e në anën tjetër gropat septike dhe rrjedhjet e lira të ujërave të zeza  të 
saj sot e kësaj dite janë ende aktuale për këtë pjesë të popullatës në gjithë vendin.   

Pasi që vendi në periudhën e pas luftës së fundit kishte trashëguar një infrastrukturë ujore shumë të 
dëmtuar dhe me një përqindje të vogël të mbulueshmërisë së popullatës me ujë të pijes dhe rrjet të pa 
mjaftueshëm të kanalizimit dhe me as një impiant për trajtim të ujërave të ndotura, ka vërtetuar 
konstatimin se ky sektor ka nevoja të mëdha për investime në sigurimin e burimeve të ujit, 
zëvendësimin e rrjetit të vjetruar të ujësjellësit dhe kanalizimit, zgjerimin e zonave të shërbimit për të 
gjithë banorët e Republikës së Kosovës dhe fillimin e trajtimit të ujërave të ndotura. 

Nevojat për investime në sektorin e ujërave në Kosovë kanë qenë qenësore. Madje, para shpërbërjes së 
ish-Jugosllavisë, Kosova si regjioni më i varfër, ka pasur rritje më të vogël ekonomike dhe mungesë të 
investimeve. Sidomos vitet 1990-ta ishin të karakterizuara me krizë të rëndë ekonomike. Situata 
ekonomike në Kosovë është përkeqësuar më tej nga lufta e cila përfundoi në vitin 1999, dhe që kishte 
rezultuar me një dëmtim të gjerë të infrastrukturës. Bashkësia ndërkombëtare shpejt ka kuptuar 
nevojën për tu përgjigjur. 

Investimet gjatë fazës emergjente ishin drejtuar kryesisht në rehabilitimin e rrjetave të ujësjellësit të 
dëmtuara nga lufta dhe të objekteve të tjera të furnizimit me ujë, në mënyrë që të përmbushë kërkesat 
minimale për furnizimin e banorëve me ujë të pijes, në veçanti në zonat e prekura më së shumti nga 
lufta. Jo vetëm shkatërrimi nga lufta që ishte arsyeja për rehabilitimin e infrastrukturës për furnizimit 
me ujë dhe të ujërave të zeza, por mungesa e investimeve dhe mirëmbajtjes së dobët ndonjëherë gjatë 
viteve të nëntëdhjeta ishin edhe shkaqet e përkeqësimit të tyre. 

Pas aprovimit të Rregullores së UNMIK-ut (2002/12) të vitit 2002 mbi themelimin e Agjencisë Kosovae 
të Mirëbesimit (AKM), të njëjtit iu dhanë autorizimet për administrimin e ndërmarrjeve në pronësi 
shoqërore dhe publike ku bënin pjesë edhe ndërmarrjet e ujësjellësve dhe kanalizimeve të Kosovës. 
Njëri ndër hapat e parë të marra nga AKM-ja në sektorin e ujit ishte konsolidimi i 34 ndërmarrjeve 
publike shoqërore, në 7 kompani regjionale. Kjo iniciativë e filluar gjatë vitit 2002 ka përfunduar në vitin 
2007 kur është bërë vlerësimi i aseteve dhe të njëjtat janë shndërruar në shoqëri aksionare të këtij 
sektori. 

Me qëllim të kompletimit institucional të sektorit të ujit afërsisht në të njëjtën kohë kanë filluar 
përgatitjet për themelimin e Zyrës Rregullatore për Ujë dhe Mbeturina, i cili si organ i pavarur do të 
merrej me rregullimin ekonomik të kompanive regjionale të shërbimit të ujësjellësit, kanalizimit dhe 
mbeturinave. Themelimi i kësaj zyre është bërë me Rregulloren e UNMIK-ut 2004/49, më 26 nëntor 
2004 e cila pastaj është amandamentuar me Ligjin Nr. 03/L-086 të aprovuar nga Kuvendi i Kosovës më 
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datë 13 Qershor 2008 duke transferuar kështu përgjegjësitë për rregullimin e sektorëve të ujit dhe 
mbeturinave nga UNMIK tek Institucionet e Kosovës. Në vitin 2012 amandamentohet Ligjin Nr. 03/L-
086 prej nga Rregullatorit i hiqen përgjegjësitë mbi rregullimin e sektorit të mbeturinave. Në vitin 2016 
kemi amandamentimin e Ligjit 05/L – 042 prej nga Rregullatorit i jepen kompetenca të mëtejme në 
sektorin e ujit prej nga KRU-të duhet të dorëzojnë në ARRU për aprovim aktet që përfshijnë (i) Planet e 
Biznesit, (ii) Planet e Menaxhimit të Aseteve, (iii) Planet Afatgjata të Investimeve, (iv) Planet e 
Menaxhimit të Thatësisë, (v) Planet e Furnizimit me Ujë në Situata Emergjencave. 

Këndvështrimi i Investimeve Kapitale sipas ARRU 
Me tarifat e procesit rregullatorë ARRU ka mbështetur synimet e KRU-ve për investime të 
konsiderueshme në mirëmbajtjen dhe përmirësimin e nivelit të shërbimeve të ujësjellësit dhe 
shërbimeve të ujërave të ndotura, duke e shqyrtuar me kujdes dinamikën e realizimit të projekteve 
investive kapitale. 

Procesi tarifor, bartës i të cilit është ARRU, bartë në vete rëndësinë e veçantë investimet kapitale që 
KRU-të planifikojnë t’i realizojnë gjatë periudhës tre vjeçare, në këtë rast për vitet 2018-2020. Të gjitha 
KRU-të janë të obliguara të paraqesin planifikimet e investimeve kapitale për procesin tarifor, duke 
klasifikuar ato sipas burimeve të financimit dhe kategorizuar sipas Udhëzimeve të Kontabilitetit 
Rregullator.  

Për dallim prej herëve tjera të aplikimit tarifor, në procesin e fundit për të gjitha KRU-të, për nevoja 
thjeshtësie, është kërkuar që investimet kapitale të listohen në një listë të veçantë, të titulluar Shtojca 
nr .3, ku aty ofrohen informacione për (i) emrin e projektit, (ii) viti kur planifikohet të realizohet 
projekti, (II) shuma e financimit dhe (iv) burimi i financimit. 

Element tjetër me rëndësi, për të cilën ARRU i ka kushtuar vëmendje të veçantë, ka qenë edhe 
arsyeshmëria e projekteve të investimeve kapitale. Deri më tani projektet e dorëzuara gjatë aplikimit 
tarifor kanë përmbajtur vetëm emrin e projektit, shumën dhe burimin e financimit, duke u nisur nga 
fakti se për këto projekte do duhej të ofroheshin shpjegime dhe arsyetime bindëse në Planet e 
Menaxhimit të Aseteve, ashtu siç parashihet edhe në Ligjin e ARRU. 

Duke qenë në dijeni se asnjëra nga KRU-të nuk kishte arritur të dorëzonte plane të mirëfillta të 
menaxhimit të aseteve, të detyruar nga ky fakt, ARRU u bëri shkresë zyrtare të gjitha KRU-ve që të 
paktën të dorëzojnë dokumentacion përshkrues që arsyetojnë projektet e dorëzuara në BPRR. 

Në këtë mënyrë, të gjitha KRU-të, përveç njërës, dorëzuan dokumentacion përcjellës të cilat ofruan 
informacione për: 

• Përshkrimin e projektit, 
• Arsyeshmërinë se përse projekti i caktuar duhet të realizohet nga KRU-ja, dhe 
• Paramasën dhe parallogaritë e projektit të caktuar. 

Dorëzimi i dokumentacionit përcjellës ka nënkuptuar njëherësh edhe pranimin e investimeve për të 
aprovuar nga ARRU-ja dhe me të cilat ngarkohen pastaj konsumatorët me tarifë. 
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BRrA, zhvlerësimi dhe kthimi në kapital 

Baza rregullatore e aseteve 

Puna për përcaktimin e BRRA ka filluar në vitin 2008, para se procesi i caktimit të tarifave të kalojë nga 
sistemi një vjeçar në sistem tre vjeçar. ARRU (në atë kohë ZRRUM) është përkrahur nga konsulenca 
ndërkombëtare për të caktuar vlerën e arsyeshme të BRRA-së. 

Metoda në përcaktimin e vlerës së BRRA është bazuar duke kërkuar një metodë e cila u mundëson KRU-
ve të realizojnë investimet kapitale në përmirësimin e nivelit të shërbimit si dhe në të njëjtën kohë duke 
shikuar që tarifat të jenë të përballueshme për konsumatorin, pra që të mos kishte ngritje të larta të 
tarifave. 

Në atë kohë, ekipa e konsulentëve kanë konstatuar se vlera e aseteve nuk duhet që patjetër të jetë e 
barabartë me vlerën e aseteve në libra të kontabilititeti financiar. Ata patën theksuar përvojën nga 
Anglia dhe Uelsi ku vlera e aseteve për shërbimet e ujësjellësit është caktuar sipas kapitalizmit të tregut 
gjatë privatizimit e cila ka rezultuar me vlerë të aseteve sa 1/10-ta e vlerës së tyre në libra të 
kontabilitetit. 

Analizave e ekipit të konsulencës, rezultuan se metoda më e arsyeshme dhe transparente për të gjitha 
KRR-të do të ishte që vlera e aseteve të bazohej në numrin e kyçjeve. Vlera financiare ishte testuar në 
disa nivele dhe si më e përshtatshmja është vendosur që vlera e aseteve për shërbimet e ujit dhe 
ujërave të ndotura të jetë 200€ për kyçje të furnizimit me ujë dhe 100€ për kyçje të shërbimit në 
kanalizim. 

Zhvlerësimi  

Sipas UKRR asetet fikse të KRU-ve janë të ndara në dy kategori, në asete nëntokësore (apo 
infrastrukturore) dhe asete sipërfaqësore (jo-infrastrukturore).  

Asetet nëntokësore nuk zhvlerësohen, ndërsa shpenzimet për të mirëmbajtur shërbimet ndaj 
konsumatorëve të kyçur në rrjet janë të përfshira në KPI. 

Komponenti i asetit jo-infrastrukturor i vlerës fillestare, sipas UKRR-së, zhvlerësohet sipas metodës 
lineare gjatë 35 viteve). Zhvlerësimi në investimet e reja (pa përfshirë grantet) në asetet jo-
infrastrukturore, bëhet duke përfshirë të gjitha asetet e blera apa të futura në funksion prej mesit të 
vitit fiskal. 

Vlera e zhvlerësimit prandaj është 1/35-ta e vlerës fillestare të bazës rregullore të aseteve (të 
indeksuara deri në çmimet e vitit aktual) plus 0.5 x 1/35 e aseteve shtesë që investohen gjatë vitit. 

Vlen të theksohet se sipas UKRR-së, asetet të cilat u dhurohen KRU-ve, atyre nuk u njihet zhvlerësimi në 
kalkulimin e tarifës. Pra, asetet të cilat janë financuar nga grantet, donacionet, të ndërtuara nga palët e treta 
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dhe të adoptuara nga KRU pa ngarkesë apo kontribute kapitale nuk përfshihen në bazën rregullatore të aseteve 
dhe asetet të cilat financohen pjesërisht përfshihen vetëm për vlerën e financuar nga kompania. 

Pasi që vlera fillestare e BRrA është përshtatur me nivelin e çmimeve aktuale çdo vit duke e përdorur 
mesataren e statistikave të IÇK, dhe shpenzimet shtesë janë tashmë në çmimet aktuale, kjo metodë 
siguron që zhvlerësimi në Kontabilitetin Rregullator është gjithnjë në kushte të çmimeve aktuale 
prandaj do të jetë e mjaftueshme për të lejuar zëvendësimin e atyre aseteve në fund të jetëgjatësisë së 
tyre.  

Kthimi në kapital 

Në rishikimin tarifor 2012-2014 Rregullatori ka përdorur metodën e Modelit të Çmimit të Aseteve 
Kapitale – MÇAK (ang. CAPM). 

CAPM paraqitet përmes kësaj formule: 

𝒓𝒂 = 𝒓𝒇 + 𝜷𝒂�𝒓𝒎 − 𝒓𝒇� 

Ku: 
𝑟𝑎 = ë𝑠ℎ𝑡ë 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎 𝑒 𝑝𝑟𝑖𝑡𝑢𝑟 𝑒 𝑘𝑡ℎ𝑖𝑚𝑖𝑡 𝑝ë𝑟 𝑎𝑠𝑒𝑡𝑒  

𝑟𝑓 = 𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎 𝑝𝑎 𝑟𝑖𝑠𝑘 

𝛽𝑎 = 𝑏𝑒𝑡𝑎 𝑒 𝑎𝑠𝑒𝑡𝑖𝑡 

𝑟𝑚 = 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎 𝑒 𝑝𝑟𝑖𝑡𝑢𝑟 𝑒 𝑘𝑡ℎ𝑖𝑚𝑖𝑡 𝑡ë 𝑡𝑟𝑒𝑔𝑢𝑡  

 
Sektori financiar i ujit në Kosovë nuk është një strukturë e sofistikuar e tregut dhe nuk ka në dispozicion 
informata statistikore në lidhje me primet e riskut (mesatar ose për kompani individuale). Për më tepër, 
përcaktimi i një norme pa risk, për Kosovën nuk është i mundur, për shkak se ajo nuk është anëtare e 
Euro-zonës edhe pse përdorë Euron si valutë të saj. Megjithatë, është e mundur që të përdoren 
informatat statistikore nga vende tjera në mënyrë që të njëjtat të përdoren si një listë zëvendësuese e 
parametrave për përcaktim të normës së kthimit në kapital për sektorin e ujit në Kosovë. 

Në rishikimin tarifor 2018-2020 me angazhimin e një eksperti ndërkombëtar, mbështetur në 
metodologjinë e sipër thënë, ARRU ka përcaktuar normën e kthimit në kapital në vlerën prej 4%. 
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Tabela nr. 1. Baza e aseteve dhe zhvlerësimi për vitin 2018. 

KRU Kategoria e aseteve Vlera financiare e aseteve 
në vitin 2018 (€) 

Zhvlerësimi 
(€) 

PR 

Shërbimet e ujësjellësit 52,391,219  600,292  
Shërbimet e ujërave të ndotura 7,840,189  19,138  
Gjithsej 60,231,408  619,430  

PZ 

Shërbimet e ujësjellësit 7,529,440  61,515  
Shërbimet e ujërave të ndotura 2,487,835  2,227  
Gjithsej 10,017,275  63,742  

PE 

Shërbimet e ujësjellësit 7,791,951  59,888  
Shërbimet e ujërave të ndotura 1,581,561  3,165  
Gjithsej 9,373,512  63,053  

MIT 

Shërbimet e ujësjellësit 4,775,578  19,554  
Shërbimet e ujërave të ndotura 1,834,222  205  
Gjithseji 6,609,799  19,759  

GJA  

Shërbimet e ujësjellësit 10,041,251  140,612  
Shërbimet e ujërave të ndotura 1,722,059  12,750  
Gjithsej 11,763,310  153,362  

FE 

Shërbimet e ujësjellësit 3,469,319  19,043  
Shërbimet e ujërave të ndotura 818,895  6,606  
Gjithsej 4,288,214  25,649  

GJI 

Shërbimet e ujësjellësit 2,877,549  30,545  
Shërbimet e ujërave të ndotura 1,191,345  10,410  
Gjithsej 4,068,895  40,955  

GJITHSEJ 
SEKTORI 

Shërbimet e ujësjellësit 88,876,308  931,449  
Shërbimet e ujërave të ndotura 17,476,105  54,501  
Gjithsej 106,352,413  985,950  

 
Siç mund të vërehet nga tabela, ndër KRU-të që ka vlerën më të 
madhe të aseteve, pa dyshim se është KRU “Prishtina”, e cila ka 
vlerë më të madhe sesa të gjitha KRU-të së bashku. Kjo 
shpjegohet, se ajo ka numër më të madh të konsumatorëve si 
dhe ka futur në funksion edhe FPU Shkabaj, e cila është 
financuar nga kreditë (të cilat paguhen nga të hyrat e 
kompanisë), duke u ngarkuar baza rregullatore e aseteve të saj. 

Shikuar nga aspekti i pjesëmarrjes së aseteve në shërbimet e 
ujit dhe të ujërave të ndotura, s’do mend se vlera e aseteve 
është më e madhe në shërbimet e ujit. Kjo, njëherësh ofron 
edhe një pasqyrë se sektori i ujërave të ndotura në Kosovë nuk 
është akoma i zhvilluar në masën e duhur dhe se kërkohet që të bëhen investime të konsiderueshme në këtë 
drejtim. Prej vlerës së tërësishme të aseteve në sektor, 83% i përkasin shërbimeve të ujit kurse pjesa tjetër prej 

Figura 1. Raporti i alokimit te aseteve në ujë 
dhe ujëra të ndotura 

83.57% 

16.43% Ujë 
Ujëra të ndotura 
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16.6% ujërave të ndotura. Konsiderojmë se analiza e tillë do të jetë udhërrëfyes për sektorin, për të shumëfishuar 
përpjekjet e përmirësimit të kësaj strukture. 

Klasifikimi i investimeve sipas UKRR 

Sipas UKRR-s, investimet kapitale janë klasifikuar si investime në shërbimet ujësjellësit dhe shërbimet e 
ujërave të ndotura. 

I. Investimet në shërbimet e ujësjellësit: 

• Investime në resurse dhe trajtim të ujit, 
• Investime në distribuim, dhe  
• Investime në aktivitete biznisore. 

II. Investimet në shërbimet e ujërave të ndotura: 

• Investime në grumbullimin e ujërave të ndotura, 
• Investime në trajtimin ujërave të ndotura, 
• Investime në trajtimin dhe derdhjen e llumit, dhe 
• Investime në aktivitete biznisore 

Investimet në asetet e ujësjellësit dhe ujërave të ndotura ndahen në: asete të infrastrukturës dhe ato 
të jo-infrastrukturës 

Investimet kapitale në Asetet Infrastrukturore janë të ndara në investime: (i)  të cilat bëhen për qëllime 
të përtëritjes infrastrukturës, (ii) dhe në investime të rritjes së infrastrukturës. Këto Investime 
karakterizohen si investime në asete nëntokësore siç janë: gypat, pusetat, digat, rezervuarët 
nëntokësor, kanalet e ujit etj. 

Investimet kapitale në Asetet Jo-Infrastrukturore bëjnë pjesë të gjitha investimet në asetet 
mbitokësore: (i) fabrikat për trajtimin e ujit, (ii) ndërtesat administrative, (iii) mjetet transportuese, (iv) 
pajisjet për zyrë etj. Ky grup i investimeve mandej kategorizohet në investime të mirëmbajtjes kapitale 
dhe rritjes së jo-infrastrukturore. 

Për t’u njoftuar më në detaje për këto kategorizime mund të gjenden shpjegime në UKRR të cilat janë të 
publikuara në ueb faqen zyrtare të ARRU. Po ashtu figura në vijim paraqet skematikisht këtë ndarje. 
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Figura 2. Klasifikimi i investimeve sipas Udhëzimeve të Kontabilitetit Rregullator 

Shkalla e realizimit të investimeve kapitale 
Tabelat në vijim paraqesin shkallën e realizimit të investimeve kapitale gjatë vitit 2018 për secilën KRU. 
Kjo është arritur duke marrë për bazë fillimisht të dhënat e investimeve të aprovuara nga ARRU gjatë 
vitit 2018 si dhe duke marrë për bazë të dhënat e realizuara nga KRU-të, të cilat njëherit paraqesin të 
dhëna të audituara. Duhet theksuar se auditimi i të dhënave bëhet në baza të rregullta vjetore, prej nga 
me vendim të Drejtorit krijohet Komisioni i Auditimit, i cili udhëhiqet nga Departamenti i Performancës, 
ku vizitohet secila KRU në Kosovë dhe auditohen të dhënat e dorëzuara nga konteksti i saktësisë dhe 
besueshmërisë. 

Shkalla e realizimit të investimeve, është bërë duke futur në funksion të dhënat e realizuara në raport 
me ato të aprovuara. Për çështje thjeshtësie, investimet janë kategorizuar vetëm në shërbimet e ujit 
dhe në ato të shërbimeve të ujërave të ndotura. Aty janë të paraqitura të gjitha KRU-të dhe në fund 
mund të analizohet edhe si ka performuar sektori në përgjithësi. 
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Tabela nr. 2.  Shkalla e realizimit të investimeve kapitale prej burimeve vetanake për vitin 2018 

KRU Kategoria e investimeve kapitale Aprovuara nga 
ARRU 

Realizuara nga 
KRU 

Shkalla e 
realizimit 

PR 

Shërbimet e ujësjellësit 388,500  2,764,676  712% 
Shërbimet e ujërave të ndotura 262,500  800,342  305% 
Totali 651,000  3,565,018  548% 

PZ 

Shërbimet e ujësjellësit 490,581  260,509  53% 
Shërbimet e ujërave të ndotura 122,100  10,777  9% 
Totali 612,681  271,286  44% 

PE 

Shërbimet e ujësjellësit 489,600  307,427  63% 
Shërbimet e ujërave të ndotura 81,400  10,835  13% 
Totali 571,000  318,262  56% 

MIT 

Shërbimet e ujësjellësit 300,000  26,174  9% 
Shërbimet e ujërave të ndotura 50,000  2,908  6% 
Totali 350,000  29,082  8% 

GJA  

Shërbimet e ujësjellësit 936,567  2,858,057  305% 
Shërbimet e ujërave të ndotura 57,800  10,979  19% 
Totali 994,367  2,869,036  289% 

FE 

Shërbimet e ujësjellësit 45,000  9,691  22% 
Shërbimet e ujërave të ndotura 120,000  3,786  3% 
Totali 165,000  13,477  8% 

GJI 

Shërbimet e ujësjellësit 170,000  168,947  99% 
Shërbimet e ujërave të ndotura 50,000  248  0% 
Totali 220,000  169,195  77% 

SEKTORI 

Shërbimet e ujësjellësit 2,820,248  6,395,480  227% 
Shërbimet e ujërave të ndotura 743,800  839,875  113% 
Totali 3,564,048  7,235,355  203% 

 

 

 

 

 
                         Figura 3. Investimet vetanake për ujë dhe ujëra të ndotura 

 

PR PZ PE MIT GJA  FE GJI 

Investimet vetanake për ujë dhe ujëra të 
ndotura 

Aprovuara 
Realizuara 
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Tabela nr.  3. Shkalla e realizimit të investimeve kapitale prej donacioneve në PR për vitin 2018 

KRU Kategoria e investimeve kapitale Aprovuara nga 
ARRU 

Realizuara nga 
KRU 

Shkalla e 
realizimit 

PR 

Shërbimet e ujësjellësit 42,200  8,029,713  19028% 
Shërbimet e ujërave të ndotura 0  1,090,589  ! 
Totali 42,200  9,120,302  21612% 

PZ 

Shërbimet e ujësjellësit 6,376,913  12,820  0% 
Shërbimet e ujërave të ndotura 7,244,000  0  0% 
Totali 13,620,913  12,820  0% 

PE 

Shërbimet e ujësjellësit 0  77,228  ! 
Shërbimet e ujërave të ndotura 1,200,000  0  0% 
Totali 1,200,000  77,228  6% 

MIT 

Shërbimet e ujësjellësit 3,765,722  1,325,254  35% 
Shërbimet e ujërave të ndotura 471,065  9,593  2% 
Totali 4,236,787  1,334,847  32% 

GJA  

Shërbimet e ujësjellësit 1,426,800  4,525,123  317% 
Shërbimet e ujërave të ndotura 5,612,500  33,963  1% 
Totali 7,039,300  4,559,086  65% 

FE 

Shërbimet e ujësjellësit 565,000  0  0% 
Shërbimet e ujërave të ndotura 300,000  0  0% 
Totali 865,000  0  0% 

GJI 

Shërbimet e ujësjellësit 2,640,000  401,371  15% 
Shërbimet e ujërave të ndotura 3,000,000  0  0% 
Totali 5,640,000  401,371  7% 

SEKTORI 

Shërbimet e ujësjellësit 14,816,635  14,371,509  97% 
Shërbimet e ujërave të ndotura 17,827,565  1,134,145  6% 
Totali 32,644,200  15,505,654  47% 

 

 

 

 

 
                    Figura 4. Investimet nga donacionet për ujë dhe ujëra të ndotura 
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Tabela nr.  4. Shkalla e realizimit të investimeve kapitale vetanake dhe donacioneve për vitin 2018 

KRU Kategoria e investimeve kapitale Aprovuara nga 
ARRU 

Realizuara nga 
KRU 

Shkalla e 
realizimit 

PR 
Shërbimet e ujësjellësit 430,700  10,794,389  2506% 
Shërbimet e ujërave të ndotura 262,500  1,890,931  720% 
Totali 693,200  12,685,320  1830% 

PZ 
Shërbimet e ujësjellësit 6,867,494  273,329  4% 
Shërbimet e ujërave të ndotura 7,366,100  10,777  0% 
Totali 14,233,594  284,106  2% 

PE 
Shërbimet e ujësjellësit 489,600  384,655  79% 
Shërbimet e ujërave të ndotura 1,281,400  10,835  1% 
Totali 1,771,000  395,490  22% 

MIT 
Shërbimet e ujësjellësit 4,065,722  1,351,428  33% 
Shërbimet e ujërave të ndotura 521,065  12,501  2% 
Totali 4,586,787  1,363,929  30% 

GJA  
Shërbimet e ujësjellësit 2,363,367  7,383,180  312% 
Shërbimet e ujërave të ndotura 5,670,300  44,942  1% 
Totali 8,033,667  7,428,122  92% 

FE 
Shërbimet e ujësjellësit 610,000  9,691  2% 
Shërbimet e ujërave të ndotura 420,000  3,786  1% 
Totali 1,030,000  13,477  1% 

GJI 
Shërbimet e ujësjellësit 2,810,000  570,318  20% 
Shërbimet e ujërave të ndotura 3,050,000  248  0% 
Totali 5,860,000  570,566  10% 

SEKTORI 
Shërbimet e ujësjellësit 17,636,883  20,766,989  118% 
Shërbimet e ujërave të ndotura 18,571,365  1,974,020  11% 
Totali 36,208,248  22,741,009  63% 

 

 

 

 

 
         Figura 5. Investimet totale për ujë nga burimet vetanake dhe nga donacionet 

PR PZ PE MIT GJA  FE GJI 

Investimet totale për ujë dhe ujëra të ndotura 
(Vetanake & Donacione) 

Aprovuara 
Realizuara 
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Implikimi i mos realizimit të investimeve në procesin e 
tarifor pasues 
Metodologjia tarifore që aplikon ARRU për sektorin e ujit dhe ujërave të ndotura në Kosovë, ka 
vërtetuar që është një metodologji e qëndrueshme e cila u ka mundësuar KRU-vë që të kenë 
qëndrueshmëri financiare, veçanërisht kthimi në kapital ka ruajtur nivelin e rrjedhës së parasë, edhe në 
rastet kur KRU-të kanë realizuar investime kapitale nga kreditë.  Kjo në veçanti është evidente tek rasti i 
KRU “Prishtina”. 

Përgjatë këtyre viteve të rregullimit ekonomik të sektorit, në disa raste KRU-të kanë performuar mirë 
kurse në raste të tjera performanca e tyre nuk ka arritur ta përmbush pritshmërinë, veçanërisht tek 
efikasiteti i shpenzimeve operative dhe shkalla e arkëtimit. Po ashtu, sektori nuk ka performuar në nivel 
të kënaqshëm tek pjesa e zvogëlimit të humbjeve të ujit si dhe në realizimin e investimeve kapitale prej 
burimeve vetjake.  

Mos realizimi i investimeve kapitale prej burimeve vetjake, nënkupton se konsumatorët kanë paguar 
tarifa për investimet që nuk kanë ndodhur. 

Arsyeja se përse nuk janë realizuar investimet kapitale, tek disa orfrues të shërbimeve, konsiston: 

1. KRU-të nuk kanë arritur të realizojnë shkallën e planifikuar të arkëtimit, e që kjo ka ndikuar 
pastaj të mos kenë rrjedhë të mjaftueshme të parasë. 

2. KRU-të nuk janë treguar efektive në zvogëlimin e shpenzimeve operative, e cila pastaj ka 
rezultuar që të shpenzojnë më shumë dhe kështu të mos kenë mjete financiare në 
dispozicion për të realizuar investime 

3. Paratë e mbetura në dispozicion kanë qenë të pa mjaftueshme për të implementuar 
programin e investimeve 

4. Po ashtu mosndëshkimi i KRU-ve nga ARRU-ja (përmes UTSH-së vijuese) për këto dështime në 
investime, nuk ka intensifikuar përpjekjet e tyre shtesë  

5. Mos zgjerimi i bazës së konsumatorëve  
6. Shkalla jo e kënaqshme e faturimit 

 

Disa prej ofruesve e shërbimeve nuk kanë treguar performancë të mirë në realizimin e investimeve 
kapitale prej burimeve vetanake. ARRU duhet të ndërmarrë veprime, të cilat duhet në masë të madhe 
të sensibilizojnë KRU-të që të jenë më të vëmendshme, dhe njëherësh që të sigurojë balancën në mes 
të ruajtjes së konsumatorit dhe qëndrueshmërisë financiare të ofruesëve të shërbimeve. 

Përmes tabelës vijuese, do t’i vëreni impaktet në bazën e aseteve dhe kthimit në kapital si dhe 
ngarkesën e faturës së konsumatorit pa kthim të kundërvlerës në investime. 
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Tabela nr.  5. Shkalla e realizimit të investimeve kapitale prej burimeve vetanake  

KRU Kategoria e investimeve 
kapitale 

Aprovuara 
nga ARRU 

Realizuara 
nga KRU Diferenca 

Reduktimi i 
shpenzimeve 

(a) (b) (c) (d) (e=c-d) (f = 0.75 · d) 

PR 

Shërbimet e ujësjellësit 388,500  2,764,676  2,376,176 n/a 
Shërbimet e ujërave të ndotura 262,500  800,342  537,842 n/a 
Totali 651,000  3,565,018  2,914,018 n/a 

PZ 

Shërbimet e ujësjellësit 490,581  260,509  -230,072 -172,554 
Shërbimet e ujërave të ndotura 122,100  10,777  -111,323 -83,492 
Totali 612,681  271,286  -341,395 -256,046 

PE 

Shërbimet e ujësjellësit 489,600  307,427  -182,173 -136,630 
Shërbimet e ujërave të ndotura 81,400  10,835  -70,565 -52,924 
Totali 571,000  318,262  -252,738 -189,554 

MIT 

Shërbimet e ujësjellësit 300,000  26,174  -273,826 -205,370 
Shërbimet e ujërave të ndotura 50,000  2,908  -47,092 -35,319 
Totali 350,000  29,082  -320,918 -240,689 

GJA  

Shërbimet e ujësjellësit 936,567  2,858,057  1,921,490 n/a 
Shërbimet e ujërave të ndotura 57,800  10,979  -46,821 -35,116 
Totali 994,367  2,869,036  1,874,669 n/a 

FE 

Shërbimet e ujësjellësit 45,000  9,691  -35,309 -26,482 
Shërbimet e ujërave të ndotura 120,000  3,786  -116,214 -87,161 
Totali 165,000  13,477  -151,523 -113,642 

GJI 

Shërbimet e ujësjellësit 170,000  168,947  -1,053 -790 
Shërbimet e ujërave të ndotura 50,000  248  -49,752 -37,314 
Totali 220,000  169,195  -50,805 -38,104 

SEKTORI 

Shërbimet e ujësjellësit 2,820,248  6,395,480  3,575,232 n/a 
Shërbimet e ujërave të ndotura 743,800  839,875  96,075 n/a 
Totali 3,564,048  7,235,355  3,671,307 n/a 

*Të dhënat në këtë tabelë i përkasin vitit 2018 
Duhet cekur se të gjitha KRU-të që arrijnë të realizojnë investimet vetanake sipas përcaktimit të ARRU-
së, nuk janë subjekt i këtij sfidimi. Për të gjitha KRU-të tjera, diferenca e mos realizimit të investimeve 
do të shumëzohet me koeficientin 0.75 (75%) dhe ajo vlerë pastaj, në vitin e parë të procesit tarifor 
pasues do të zbritet nga shuma e shpenzimeve operative të KRU-së gjegjëse. 

Sipas kësaj analize, siç edhe është paraqitur me ngjyrë të kuqe në tabelën e më sipërme, KRU-të të cilat 
ndikohen nga ky sfidim janë: PZ, PE, MIT, GJA (në shërbimet e ujërave të ndotura), FE dhe GJI. 

Sektori nuk ka hyrë në “zonën e kuqe”, falë tejkalimeve të KRU Prishtina dhe KRU Gjakova, e cila me 
investimet e bëra e ka mbuluar boshllëkun e sektorit. 

Nga këndvështrimi tjetër, sektori ka bërë tejkalim të investimeve të  aprovuara nga ARRU. Së këndejmi, 
ARRU në politikat e ardhshme tarifore do të analizojë mundësinë që të ketë trajtim shpërblyes për 
ofruesit e shërbimeve që tejkalojnë investimet kapitale të aprovuara nga ARRU. 



Analiza e aseteve dhe investimeve kapitale – Viti 2018 
 

Autoriteti Rregullator për Shërbimet e Ujit 20 

 

Investimet e nevojshme në sektor 
Industria e ofrimit të shërbimeve të ujit dhe ujërave të ndotura përbën një industri komplekse e cila 
varet nga shumë faktorë. Ndër faktorët më të rëndësishëm është edhe çështja e investimeve kapitale 
në infrastrukturë. Pa investime kapitale, kjo industri do të ketë pasoja të menjëhershme në rënien e 
nivelit të shërbimeve, uljen e vlerës së aseteve, qëndrueshmërinë financiare, duke përfituar direkt nga 
kthimi i investimeve në kapital dhe përfitimi nga zhvlerësimi i aseteve nga baza rregullatore e aseteve. 

Duke pasur parasysh se në misionin dhe vizionin e ARRU-së, të përcaktuar me Ligjin 05/-042, ku është e 
parafrazuar se konsumatorët duhet të kenë “shërbime cilësore, të sigurta dhe efiçente të shërbimeve 
të ujit, për të gjithë konsumatorët në Kosovë”, atëherë rrjedhimisht del se komponenti i investimeve 
kapitale afekton shumë  anshëm. 

Bazuar në trendin historik të realizimit të investimeve kapitale, në njërën anë, dhe bazës së aseteve dhe 
numrit të konsumatorëve, në anën tjetër, analiza në vijim vë në pah shumat e nevojshme për të cilat do 
duhej secila KRU t’i investonte në baza vjetore. 

Si e tillë, kjo analizë konsiston në dy opsione: 

1. Opsioni (i) – Investimet e nevojshme të bazuar në vlerën e aseteve të shërbimeve përkatëse 
o 7% e vlerës së aseteve për shërbimet e ujësjellësit duhet të investohet për një vit në 

shërbimet e ujësjellësit; 
o 7% e vlerës së aseteve për shërbimet e ujërave të ndotura duhet të investohet për 

një vit në shërbimet e ujërave të ndotura. 
2. Opsioni (ii) – Investimet e nevojshme të bazuara në numrin e konsumatorëve të shërbimeve 

përkatëse 
o 15 € për çdo konsumator që pranon shërbime të ujësjellësit, duhet të investohet 

brenda një viti në shërbimet e ujësjellësit; 
o 5 € për çdo konsumator që pranon shërbime të ujërave të ndotura, duhet të 

investohet brenda një viti në shërbimet e ujërave të ndotura. 

Kjo analizë, në detaje, është paraqitur në tabelën vijuese, ku janë të listuara të gjitha KRU-të si dhe 
shumat e nevojshme të investimeve që duhen aprovuar nga ARRU-ja në proceset e ardhshme tarifore. 

Sigurisht se një qasje e tillë kërkon analiza të mëtejme dhe marrjen e opinioneve të palëve të interesit, 
sidomos me zyrtarët përkatës financiarë e teknikë të KRU-ve. 

 

 

 

 

 



Analiza e aseteve dhe investimeve kapitale – Viti 2018 
 

Autoriteti Rregullator për Shërbimet e Ujit 21 

 

Tabela nr.  6. Investimet e nevojshme duke u bazuar në BRrA dhe në numër të konsumatorëve  

KRU Kategoria e 
shërbimeve 

Vlera e 
BRrA 

Numri i 
konsumatorëve 

Opsioni 
(i) 

Opsioni 
(ii) 

(a) (b) (c) (d) 
            (e) 
7% e BRRA “U” 
7% e BRRA “U.N” 

(f) 
15€ për kons. “U” 
5€ për kons. “UN” 

PR 

Ujësjellës 52,391,219  131,576  3,667,385             1,976,340  
Ujërave të ndotura 7,840,189  115,806  548,813                 579,030  
Totali 60,231,408  n/a 4,216,199  2,552,670  

PZ 

Ujësjellës 7,529,440  48,591  527,061                 728,865  
Ujërave të ndotura 2,487,835  44,647  174,060                 223,235  
Totali 10,017,275  n/a 701,121  952,100  

PE 

Ujësjellës 7,791,951  47,516  545,437                 712,740  
Ujërave të ndotura 1,581,561  24,007  110,709                 120,035  
Totali 9,373,512  n/a 656,146  832,775  

MIT 

Ujësjellës 4,775,578  31,797  334,290                 476,955  
Ujërave të ndotura 1,834,222  25,274  128,396                 126,370  
Totali 6,609,799  n/a 462,686  603,325  

GJA  

Ujësjellës 10,041,251  37,406  702,888                 561,090  
Ujërave të ndotura 1,722,059  27,974  120,544                 139,870  
Totali 11,763,310  n/a 823,432  700,960  

FE 

Ujësjellës 3,469,319  27,983  242,863                 419,745  
Ujërave të ndotura 818,895  25,426  57,323                 127,130  
Totali 4,288,214  n/a 300,186  546,875  

GJI 

Ujësjellës 2,877,549  30,161  201,428                 452,415  
Ujërave të ndotura 1,191,345  26,439  83,394                 132,195  
Totali 4,068,895  n/a 284,823  584,610  

SEKTORI 

Ujësjellës 88,876,308  355,030  6,221,353  5,328,150  
Ujërave të ndotura 17,476,105  289,573  1,223,327  1,447,865  
Totali 106,352,413  n/a 7,444,669  6,776,015  

*Të dhënat në këtë tabelë i përkasin vitit 2018 

Kjo pjesë e analizës konsiston në ofrimin e zgjidhjes së misionit dhe vizionit të ARRU-së për shërbime 
cilësore dhe qëndrueshmëri financiare të sektorit.  
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Analiza e gjatësisë së rrjetit të ujësjellësit dhe kanalizimit 
Të dhënat e sakta mbi gjatësinë e rrjetit të ujësjellësit dhe të kanalizimit janë të një rëndësie të veçantë 
për Rregullatorin në përgjithësi dhe Departamentin e Tarifave në veçanti, pasi që gjatë procesit tarifor 
Departamenti i tarifave aplikon analiza për të sfiduar KRU-të tek shpenzimet operative, dhe e bënë këtë 
duke  krahasuar gjatësinë e rrjetit me shpenzime operative. 

Analiza historike e gjatësisë së rrjetit të ujësjellësit dhe kanalizimit 

Analiza konsiston në paraqitjen e gjatësisë së rrjetit të ujësjellësit dhe kanalizimit për secilën KRU, duke 
marrë për bazë edhe të dhënat historike, shih Tabelën nr.7. Nga kjo paraqitje e të dhënave, mund të 
vërehen se ka disa numra për të cilat konsiderojmë se duhet të rishikohen. 

Tabela nr.  7. Gjatësia e rrjetit të ujësjellësit dhe kanalizimit për secilën KRU ndër vite 

KRU Kategoria e  
rrjetit 

Gjatësia në 
“km” në vitin 

2015 

Gjatësia në 
“km” në vitin 

2016 

Gjatësia në 
“km” në vitin 

2017 

Gjatësia në 
“km” në vitin 

2018 

PR 
Ujësjellës 1,700 1,892 1,892 1,892 
Kanalizim 340 1,093 1,093 1,093 

PZ 
Ujësjellës 509 509 509 509 
Kanalizim 270 270 270 270 

PE 
Ujësjellës 592 997 970 997 
Kanalizim 129 177 160 135 

MIT 
Ujësjellës 695 695 856 857 
Kanalizim 216 216 235 240 

GJA 
Ujësjellës 540 715 741 772 
Kanalizim 81 81 81 81 

FE 
Ujësjellës 227 271 350 380 
Kanalizim 222 230 238 238 

GJI 
Ujësjellës 279 389 285 407 
Kanalizim 210 210 285 210 

SEKTORI 
Ujësjellës 4,542 5,468 5,603 5,814 
Kanalizim 1,468 2,277 2,362 2,267 

 

Në bazë të kësaj analize janë listuar gjetjet: 

1. Gjatësia e rrjetit të ujësjellësit dhe kanalizimit për KRU “Prishtina” në tre vitet e fundit 2016 
deri në 2018, është gjatësi konstante e pa ndryshuar, gjë që kërkon rishikim të kësaj të 
dhëne. 
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2. Gjatësia e rrjetit të ujësjellësit dhe kanalizimit për KRU “Hidroregjioni-Jugor” në katër vitet e 
fundit 2016 deri në 2018, është gjatësi konstante e pa ndryshuar, gjë që kërkon rishikim të 
kësaj të dhëne. 

3. Gjatësia e rrjetit të kanalizimit tek KRU “Hidrodrini” është zvogëluar në vitin 2018 në 
krahasim me vitin 2017, gjë që kërkon rishikim të kësaj të dhëne. 

4. Gjatësia e rrjetit të kanalizimit për KRU “Gjakova” është gjatësi konstante prej vitit 2015 deri 
në vitin 2018, gjë që kërkon rishikim të kësaj të dhëne. 

5. Gjatësia e rrjetit të e kanalizimit tek KRU “Hidromorava” është zvogëluar në vitin 2018 në 
krahasim me vitin 2017, gjë që kërkon rishikim të kësaj të dhëne. 

 

Figura 6. Trendi i gjatësisë së rrjetit të ujësjellësit dhe kanalizimit ndër vite 
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për numrin e konsumatorëve për vitet 2017 dhe 2018, si dhe investimet kapitale në rritjen e 
infrastrukturës në rrjetin distributiv (ujësjellës dhe kanalizim), për të vlerësuar se a korelojnë këto të 
dhëna me njëra tjetrën. 

Në parim, dhe logjikisht, rritja e numrit të konsumatorëve ndikon në rritjen e gjatësisë së rrjetit, 
sikundër që edhe investimet kapitale që janë realizuar përgjatë një viti fiskal dhe të regjistruara në libra 
të kontabilitetit, në rritjen e infrastrukturës së ujësjellësit apo kanalizimit, do duhej të reflektonin në 
rritjen e gjatësinë e rrjetit. 
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Tabela nr.  8. Gjatësia e rrjetit të ujësjellësit dhe kanalizimit dhe investimet kapitale për secilën KRU 

KRU Kategoria e shërbimeve 

Numri i 
konsumatorëve  
në fund të vitit 

2017 

Numri i 
konsumatoreve  
në fund të vitit 

2018 

Investimet në rritjen e 
infrastrukturës në 

distribuim  
gjatë vitit 2018 

PR 
Shërbimet e ujësjellësit 127,635  131,576  1,217,478  
Shërbimet e kanalizimt 112,049  115,806  2,552  

PZ 
Shërbimet e ujësjellësit 45,997  48,591  3,398  
Shërbimet e kanalizimt 41,403  44,647  0  

PE 
Shërbimet e ujësjellësit 45,495  47,516  0  
Shërbimet e kanalizimt 23,226  24,007  0  

MIT 
Shërbimet e ujësjellësit 29,929  31,797  0  
Shërbimet e kanalizimt 23,748  25,274  0  

GJA  
Shërbimet e ujësjellësit 35,887  37,406  70,345  
Shërbimet e kanalizimt 25,745  27,974  0  

FE 
Shërbimet e ujësjellësit 26,378  27,983  2,718  
Shërbimet e kanalizimt 23,155  25,426  0  

GJI 
Shërbimet e ujësjellësit 26,833  30,161  52,616  
Shërbimet e kanalizimt 24,335  26,439  0  

SEKTORI 
Shërbimet e ujësjellësit 338,154  355,030  1,346,555  
Shërbimet e kanalizimit 273,661  289,573  2,552  

 

Mbi këtë bazë të analizës, janë paraqitur gjetjet: 

1. KRU “Prishtina” ka rritje të numrit të konsumatorëve nga viti 2017 në vitin 2018, po ashtu 
ka edhe investime kapitale në rritjen e infrastrukturës në vitin 2018, mirëpo të gjitha këto 
nuk kanë reflektuar edhe në rritjen e gjatësisë së rrjetit. 

2. KRU “Hidroregjioni-Jugor” ka rritje të numrit të konsumatorëve nga viti 2017 në vitin 2018, 
dhe një sasi të vogël të investimeve në rritje të infrastrukturës, por kjo nuk ka reflektuar 
edhe në rritjen e gjatësisë së rrjetit.  

3. KRU “Hidrodrini” ka rritje të numrit të konsumatorëve me shërbime të kanalizimit nga viti 
2017 në vitin 2018, mirëpo gjatësia e rrjetit të kanalizimit në vitin 2018 është zvogëluar!  

4. KRU “Gjakova” ka rritje në numrit të konsumatorëve me shërbime të kanalizimit nga viti 
2017 në vitin 2018, mirëpo gjatësia e rrjetit të kanalizimit ka mbetur e pandryshuar.  

5. KRU “Hidromorava” ka rritje në numrit të konsumatorëve me shërbime të kanalizimit nga 
viti 2017 në vitin 2018, mirëpo gjatësia e rrjetit të kanalizimit është zvogëluar.  
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Analiza krahasuese ndërmjet KRU-ve 

Kjo analizë merr për bazë krahasimin e kompanive me njëra tjetrën duke analizuar numrin e 
konsumatorëve me gjatësinë e rrjetit, dhe vë në pah diskprepancat në këtë aspekt. 

Tabela nr.  9. Numri i konsumatorëve dhe gjatësia e rrjetit për secilën KRU 

KRU Kategoria e shërbimeve Numri i konsumatorëve  
në fund të vitit 2018 

Gjatësia e rrjetit 

PR 
Shërbimet e ujësjellësit 131,576  1,892 
Shërbimet e kanalizimt 115,806  1,093 

PZ 
Shërbimet e ujësjellësit 48,591  509 
Shërbimet e kanalizimt 44,647  270 

PE 
Shërbimet e ujësjellësit 47,516  997 
Shërbimet e kanalizimt 24,007  135 

MIT 
Shërbimet e ujësjellësit 31,797  857 
Shërbimet e kanalizimt 25,274  240 

GJA  
Shërbimet e ujësjellësit 37,406  772 
Shërbimet e kanalizimt 27,974  81 

FE 
Shërbimet e ujësjellësit 27,983  380 
Shërbimet e kanalizimt 25,426  238 

GJI 
Shërbimet e ujësjellësit 30,161  407 
Shërbimet e kanalizimt 26,439  210 

SEKTORI 
Shërbimet e ujësjellësit 355,030 5,814 
Shërbimet e kanalizimit 289,573  2,267 

Me anë të kësaj metodologjie, janë bërë këto gjetje: 

1. Në sektorin e ujit në Kosovë ekzistojnë dy kompani të cilat janë të përafërta për nga numri i 
konsumatorëve, e ato janë KRU “Hidroregjioni-Jugor” dhe KRU “Hidrodrini”. Një element që bie 
në sy kur krahasohen këto dy kompani me njëra tjetrën, është gjatësia e rrjetit të ujësjellësit  
tek KRU “Hidrodrini” e cila është dy herë më të madhe sesa ajo e KRU “Hidroregjioni-Jugor”. 
Natyra e shpërndarjes së rrjetit dallon nga njëra tjetra, në bazë të shtrirjes së bazës së 
konsumatorëve si dhe topografisë së terrenit, megjithatë dallimi për dy herë më shumë, kjo lë 
të kuptohet se këto të dhëna duhet të rishikohen. Këtë konstatim e forcon edhe më tepër kur 
krahasohet KRU “Hidroregjioni-Jugor” me KRU “Gjakova”, pasi që edhe pse kjo e fundit ka 
numër më të vogël të konsumatorëve, gjatësinë e rrjetit të ujësjellësit e ka më të madhe sesa 
KRU “Hidroregjioni-Jugor”. 

2. KRU “Gjakova” ka 27,974 numër të konsumatorëve me shërbime të kanalizimit, e cila për nga 
ky vlerësim krahasohet me KRU “Hidrodrini”, “Mitrovica”, “Bifurkacioni” dhe “Hidromorava”. 
Megjithatë, gjatësia e rrjetit të kanalizimit tek KRU-të tjera (PE,MIT, FE dhe GJI) është dy deri në 
tre herë më e madhe sesa e KRU “Gjakova”. Po ashtu edhe kur shikohen të dhënat historike të 
gjatësisë së rrjetit të kanalizimit tek KRU “Gjakova”, vërehet se kjo vlerë është e njëjtë ndër 
vite. Prandaj mund të themi se të dhënat tek kjo KRU duhet të rishikohen. 
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Konkluzionet e Analizës: 
• Rezultantë e mosrealizimit të investimeve kapitale nga burimet e vetëfinancimit nga disa ofrues 

të shërbimeve,  është se BRrA ka vlerë më të ulët sesa ajo e planifikuar, e cila si pasojë ka pasur 
kthim më të vogël në kapital. Kjo, në një mënyrë paraqet një vetë ndëshkim nga KRU-të e 
referuara në konstatim. ARRU nga viti 2019 do të bëj analizë të hollësishme se si të reflektohet 
në tarifën e ardhshme kjo diskrepancë. 
 

• Norma e kthimit në kapital do të rivlerësohet në proceset e ardhshme tarifore. 
 

• Për të ruajtur nivelin shërbimit, kjo analizë i ka paraqitur në bazë të dy opsioneve: 
1. Opsioni (i) Investimet e nevojshme të bazuar në vlerën e aseteve të shërbimeve 
përkatëse 

o 7% e vlerës së aseteve për shërbimet e ujësjellësit duhet të investohet për një vit në 
shërbimet e ujësjellësit; 

o 7% e vlerës së aseteve për shërbimet e ujërave të ndotura duhet të investohet për 
një vit në shërbimet e ujërave të ndotura. 

2. Opsioni (ii) – Investimet e nevojshme të bazuara në numrin e konsumatorëve të 
shërbimeve përkatëse 

o 15 € për çdo konsumator që pranon shërbime të ujësjellësit, duhet të investohet 
brenda një viti në shërbimet e ujësjellësit; 

o 5 € për çdo konsumator që pranon shërbime të ujërave të ndotura, duhet të 
investohet brenda një viti në shërbimet e ujërave të ndotura. 

 
• Sektori ujit posedon me 106,352,413.00€ Bazë Rregullatori të Aseteve. 

 
• Analiza e rrjetit të ujësjellësit dhe kanalizimit ka rezultuar me gjetje të cilat kanë nevojë të 

rishikohen. 
 

• Opsion që do të jetë target implementimi, do të varet nga rezultatet e hulumtimit të ARRU në 
periudhën e ardhshme (deri në procesin e ardhshëm tarifor). 
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Rekomandimet e Analizës: 
1. ARRU duhet të verifikojë realizimin e listës së projekteve të aprovuara, projekt për projekt, 

dhe këtë duhet ta bëjë me anë të një vizite të veçantë nëpër KRU-të gjegjëse, në procesin e 
verifikimit të të dhënave për investimet kapitale nga burimet vetjake  
 

2. KRU-të duhet të punojnë në PMA në mënyrë që të arrijnë të arsyetojnë listën e projekteve të 
investimeve kapitale që planifikojnë t’i realizojnë përgjatë një procesi tarifor. 
 

3. Ofruesit e shërbimeve duhet që t’i dorëzojnë në ARRU, për miratim, Planet Afatgjata të 
Investimeve Kapitale, të cilit plan duhet që edhe t’i përmbahen. 
 

4. Në rast të mos realizimit të investimeve prej burimeve vetanake, pjesa e cila nuk është 
realizuar (shumëzuar me koeficientin) t’i zbritet shumës së shpenzimeve operative në 
procesin pasues tarifor. Koeficienti i sfidimit të tillë do të jetë objekt i analizave dhe  
vlerësimeve brenda ARRU-së dhe jashtë saj. 
 

5. Secila KRU duhet të respektojë një prag të caktuar të investimeve kapitale të cilat duhet të 
realizohen për një vit të caktuar. ARRU të shfrytëzojë njërin nga opsionet e paraqitura në këtë 
raport si dhe të modifikohet edhe më tej, pas diskutimit me palët tjera të interesit. 
 

6. Të kërkohet në baza vjetore që KRU-të të raportojnë për asetet, me të dhëna përcjellëse: 
a) Stacionet e pompave 
b) Rezervuarët 
c) Burimet ujore 

 
7. Gjatësia e rrjetit të ujësjellësit dhe e rrjetit të kanalizimit duhet të rishikohen, bazuar në 

analizën e dhënë në këtë raport, pasi që këto të dhëna janë me rëndësi gjatë procesit tarifor. 
 

8. Një raport i kësaj analize, duke zgjeruar gamën e saj, të prodhohet në baza vjetore, pasi të 
auditohen të dhënat nga Departamenti i Performancës. 
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Shtojca Nr.1 Projektet e dorëzuara nga KRU dhe të 
Aprovuara nga ARRU për vitin 2018 
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Projektet e aprovuara për PR 

Tabela 1. Lista e projekteve të vitit 2018 për shërbimet e ujit në PR  

Nr Emri i Projektit 
Vlera e 

projektit (€) 

1 
Ndërrimi dhe ndërtimi i rrjetit të ujit  për përmirësimin  e furnizimit dhe zvogëlimin e humbjeve  në 
zonën e shërbimit të KUR "Prishtina" (Prishtinë, Lipjan, Podujevë, Obiliq, Shtime, Fushë Kosovë, 
Graçanicë dhe  Drenas) 

250,000  

2 
Punimi i pusetave zonale, furnizimet dhe instalimet e fitingjeve, valvolave për rregullim presioni në 
zonën e shërbimit të KUR "Prishtina" (Prishtinë, Lipjan, Podujevë, Obiliq, Shtime, Fushë Kosovë, 
Graqanicë, Drenas) 

70,000  

3 Hapja e puseve të reja në zonën e shërbimit të KRU "Prishtina" (Prishtinë, Lipjan, Podujevë, Obiliq, 
Shtime, Fushë Kosovë, Graqanicë, Drenas) 10,000  

4 Furnizimi dhe montimi i valvuleve të ajrit dhe valvule të presionit    25,000  

5 Ndërtimi dhe riparimi i pusetave të ujësjellësit dhe kanalizimit  21,000  
6 Rehabilitimi ndërtimor dhe arkitektonik i objekteve të KRU "Prishtina" sh.a. 40,000  

7 
FURNIZIMI DHE MONTIMI ME ELEKTROMOTOR PËR SUPER SOR NË ALBANIK … FURNIZIMI DHE 
MONTIMI I ELEKTOMOTORËVE DHE POMPAVE NE SP BATLLAVE (2019-2020) 
Projekti është i dedikuar në FPU ALBANIK dhe në Stacionin e Pompimit në Batllavë,  

110,000  

8 
FURNIZIMI ME POMPA CENTRIFUGALE HORIZIONTALE, VERTIKALE  + ZHYTESE DHE  PAISJE  
(FREKUENTOR) POMPAT NE KURP.  Projekti është për tërë zonën e furnizimit i dedikuar në objekte 
prodhuese, pompuese dhe puse në tërë zonën e shërbimit.  

60,000  

9 Atestimi I pajisjeve elektromakinerike, vinçave  
Projekti është për tërë zonën e furnizimit i dedikuar në objekte prodhuese dhe pompuese,  5,000  

10 Matjet dhe shqyrtimet elektrike të pajisjeve elektromakinerike  
Projekti është për tërë zonën e furnizimit i dedikuar në objekte prodhuese dhe pompuese,  5,000  

11 Furnizimi dhe montimi i pompës në Vragoli  30,000  

12 Furnizimi me pajisje ndërrimi elektronike automatike-  kartela elektronike  15,000  

13 Furnizimi me ujëmatës te thjeshte dhe SMART të profileve Fi 1/2 deri 2'' për instalim në Amvisëri 
dhe Biznese në zonën e KRU Prishtinës 160,000  

14 Atestimi dhe kalibrimi I pajisjeve dhe aparaturave laboratorike 15,000  

15 Krijimi i të dhënave për menaxhimin e aseteve dhe produktit. 27,900 

16 Mirëmbajtja e aplikacioneve të Arc-Gis dhe azhurnimi i moduleve të reja. 9,300 
17 Konsulentë për rregullimin e të  dhënave  në sistemin e Gis-it dhe trajnimi i stafit 9,300 
18 “Furnizim me material makinerie”.  22,000 
TOTALI 884,500 

 

Tabela 2.  Lista e projekteve të vitit 2018 për shërbimet e ujërave të ndotura në PR 

Nr Emri i Projektit 
Vlera e 

projektit (€) 
1 Ndërtimi dhe riparimi i pusetave të ujësjellësit dhe kanalizimit  9,000 
2 Krijimi i të dhënave për menaxhimin e aseteve dhe produktit 2,100 
3 Mirëmbajtja e aplikacioneve të Arc-Gis dhe azhurnimi i moduleve të reja. 700 
4 Konsulentë për rregullimin e të  dhënave  në sistemin e Gis-it dhe trajnimi i stafit. 700 
5 Projekte shtesë sipas ARRU për të ruajtur nivelin e shërbimit dhe tarifat??? 250,000 

TOTALI 262,500 
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Projektet e aprovuara për PZ 

Tabela 3. Lista e projekteve të vitit 2018 për shërbimet e ujit në PZ 

Nr Emri i Projektit 
Vetanake  

(€) 
Donacione 

(€) 
1 Hartimi I projekteve kryesore për nevoja te kompanisë 15,000.00 60,000.00 

2 Rehabilitimi I rrjetit ne rrugën Nena Terezë 165,000.00 110,000.00 
3 Rehabilitimi I rrjetit te rrugëve ne lagjen Bajram Curr 15,000.00 50,000.00 
4 Rehabilitimi I rrjetit ne fsh. Zhur 45,000.00 347,342.80 
5 Rehabilitimi I rrjeti te ujësjellësit ne lagjen Kurrilla 45,000.00 0.00 
6 Rehabilitimi I rrjetit ne fsh. Gjonaj 20,000.00 1,732,596.00 
7 Vendosja e ujëmatësve te prodhimit  30,000.00 1,130,000.00 
8 Furnizimi me Ujë te pijes për fshatrat e Rajonit te Hasit 20,000.00 75,000.00 
9 Rehabilitimi I zonave rurale  0.00 65,000.00 

10 Rehabilitimi I Rrjetit ne Rrugën e SANXHAKUT, Prizren  15,000.00 80,000.00 
11 Rehabilitimi I rrjetit ne Rr. "Tefik QANGA", Prizren 15,000.00 200,000.00 
12 Rehabilitimi I rrjetit ne Rr. "Ersan Mazrreku", Prizren 15,000.00 1,683,761.69 
13 Zëvendësimi i Gypit Bunari 2 deri ne Rezervuar Kurilla 15,000.00 30,481.34 
14 Furnizimi me Ujë te pijes për fshatrat e Rajonit te Anadrinise 0.00 108,491.00 
15 Vendosja e gypit furnizues nga kaptazha deri në hyrje të fshait Sopi. 30,481.34 57,871.00 

16 
Rehabilitimi i rrjetit të ujësjellësit në fshtatin Bllacë para futjes  
nën menaxhimin e Kompanisë 

0.00 181,554.24 

17 
Rehabilitimi i rrjetit të ujësjellësit në fshatin  
Sllapuzhan para futjes nën menaxhimin e kompanisë 

0.00 223,815.20 

18 Ndërtimi i Ujësjellësve të ri, për fshatin Dubravë 0.00 80,000.00 
19 Ndërtimi i Ujësjellësve të ri, për fshatin Baqevc 0.00 8,000.00 

20 
Sanimet dhe rregullimet e ujësjellësave 
 (nga projekt buxheti I komunës se Suharekës) 

0.00 22,500.00 

21  Rehabilitimi i rrjetit të ujësjellësit Φ 110 mm (Dragash).  0.00 10,000.00 
22 Furnizim me pompa 55 kw ne S.P. Banje 22,500.00 16,000.00 
23 Furnizim me pompa 18 kw ne S.P. ne Gurbardh 5,000.00 0.00 
24 Furnizim me mjete pune (Eskavator, vetura, kamioneta). 14,000.00 24,000.00 
25 Pompa dozuese 0.37 KW. (Dragash). 3,600.00 60,000.00 
26 Furnizim me mjete pune (Ekskavator, vetura, kamionët). 0.00 110,000.00 

TOTALI 490,581 € 6,296,413 € 

 

Tabela 4.  Lista e projekteve të vitit 2018 për shërbimet e ujërave të ndotura në PZ 
Nr Emri i Projektit Vetanake (€) 

Donacione 
(€) 

1 Projekti I ujerave te Zeza për qytetin e Prizrenit  Faza1 dhe faza 2 0.00 5,004,000.00 

2 
Rehabilitimi sistemit te kanalizimit  
kryesor ne qytetin e Prizrenit-KfW 

68,700.00 1,140,000.00 

3 Ndërtimi I Kolektorit ne anën e majte te rrjedhjes se lumëbardhit 22,000.00 1,100,000.00 
4 Digjitalizimi I rrjetit te kanalizimit për Njësitë Suhareke, Malisheve, Dragash 46,000.00 0.00 

5 
Rishikimi i investimeve ne përtëritje sipas ARRU dhe alokimi i tyre ne zërin e 
pagave 

-14,600 n/a 

TOTALI 122,100 € 7,244,000 
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Projektet e aprovuara për PE 

Tabela 5. Lista e projekteve të vitit 2018 për shërbimet e ujit në PE 

Nr Emri i Projektit 
Vetanake  

(€) 
Donacione 

(€) 

1 
PE (001) Aktivizimi i rezervuarit te vjetër me  
V=1500M3, ne Pejë, 

100,000  0 

2 
Ndërtimi i garazhes për riparimin e automjeteve, konstruksioni i parafabrikuar, 
ne Pejë 

26,600  0 

3 Shtrirja e rrjetit nga stacioni i i policisë, deri tek Gjykata Themelore ne Pejë 18,000  0 

4 
Vendosja e pompave te reja tek stacioni ekzistues i pompave në Istog, si dhe 
pompat për Cerrc (ndrrimi i pompave egzistuese për shkak të defekteve të 
vazhdueshme) për Cerrcë 2 copë me kapacitet 25 lit/sek – 30 KW 

60,000  0 

5 
Rehabilitimi i stacionit te Klorinimit, si dhe vendosja e pajisjeve për Klorinator ne 
Vrelle dhe ne Burimin e Istogut 

15,000  0 

6 Aktivizimi I rezervuarin ne Lagjen Agim Ramadan. Ne lokacion te Junikut. 15,000  0 

7 
Vendosja e gypit Dn 110, ne gjatësi=1780m, ne rrugën e Manastirit te Deçanit. 
Me koofinancim me KK-Deçan 

30,000  0 

8 
Ndërtimi i rrjetit te ri te ujësjellësit ne gjatësi L=2000m, ne Lagjen Prelina. Si dhe 
vendosja e gypit te kanalizimit ne gjatësi L=1000m. KLINA. 

30,000  0 

9 Projekte shtesë sipas ARRU për të ruajtur nivelin e shërbimit dhe tarifat??? 195,000  
TOTALI 489,600 0 

 
Tabela 6.  Lista e projekteve të vitit 2018 për shërbimet e ujërave të ndotura në PE 

Nr Emri i Projektit 
Vetanake  

(€) 
Donacione 

(€) 

1 
Ndërtimi i garazhe për riparimin e automjeteve, konstruksioni i parafabrikuar, 
ne Pejë 

1,400 0 

2 Projekte shtesë sipas ARRU për të ruajtur nivelin e shërbimit dhe tarifat??? 80,000  

TOTALI 81,400 0 

 

  



Analiza e aseteve dhe investimeve kapitale – Viti 2018 
 

Autoriteti Rregullator për Shërbimet e Ujit 32 

 

Projektet e aprovuara për MIT 

Tabela 7. Lista e projekteve të vitit 2018 për shërbimet e ujit në MIT 

Nr Emri i Projektit 
Vetanake  

(€) 
Donacione 

(€) 
1 Mitrovicë –  KSV 018. 17 130 Shipol –  Zëvendësim i rrjetit te ujësjellësit 0 446,141 

2 Skenderaj – KSV 018. 17 794 Fshati Krushevc Ndërtimi i rrjetit të ujësjellësit:. 0 60,000 

3 
Mitrovicë  - Ilirida  Ndërrimi i gypit ekzistues DN 80 AC dhe Cl ne DN 100PE L 
2821m 

0 
291,357 

4 Mitrovicë - Reka - Tunel I Parë:  Ndërrimi I Gypit  DN315  L 2900m 0 283489 

5 
Vushtrri -   KSV 018. 17312  Instalimi i ujëmatësve - Instalimi i 7 ujëmatësve 
online DAM. 

0 
69735 

6  Blerja e 5 veturave për nevoja operative  0 25,000 
7 Ndërtimi i  Administratës për NJ. P Vushtrri  0 120,000 
8 Projekte shtesë sipas ARRU për të ruajtur nivelin e shërbimit dhe tarifat??? 300,000  

TOTALI 300,000 1,295,722 

 
Tabela 8.  Lista e projekteve të vitit 2018 për shërbimet e ujërave të ndotura në MIT 

Nr Emri i Projektit 
Vetanake  

(€) 
Donacione 

(€) 
1  Mitrovicë-  Ndërrimi i gypave të KANALIZIMIT Rruga “Çlirimi”  0 91,065 

2 
Blerja e një kamioni thithës për nevoja të kanalizimit për Njësinë Operative në 
Mitrovicë  

0 150,000 

3 
Blerja e një kamioni Debllokues  për nevoja të kanalizimit për Njësinë Operative 
në Vushtrri  

0 
150000 

4 Mitrovice Mjete Pune - Blerja e një Ekskavatori, për nevoja te Operatives 0 80,000 

5 Projekte shtesë sipas ARRU për të ruajtur nivelin e shërbimit dhe tarifat??? 50,000  
TOTALI 50,000 471,065 
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Projektet e aprovuara për GJA 

Tabela 9. Lista e projekteve të vitit 2018 për shërbimet e ujit në GJA 

Nr Emri i Projektit 
Vetanake  

(€) 
Donacione 

(€) 
1 Ndërrimi i gypit në Dobidol dhe Qifllak L=900 m PE Ǿ250 35,700.00 34,300.00 
2 Impianti I ujit te pijes St. Filtrave 400,000.00 1,050,000.00 
3 Investime ne ujësjellësin  - Reka e Keqe 50,000.00 0.00 

4 

Sigurimi i ujëmatësve me diametër të madh për ndërrimin e ujëmatësve 
kryesor nëpër zona.Diametri i ujëmatësve prej Ø50mm deri Ø400mm. 
Ujëmatësit duhet të jenë smart me mundësi matje nga largësia me anë të 
datalogerave. 

50,000.00 0.00 

5 
Ndrrimi I gypit në SOPOT …Palabardh ne rezervar PE DN 225/10 bar L= 
2269 M 

0  105,000.00 

6 ERP Softweri   237,500.00 
7 Pajisje elektro - mekanike 5,000.00 0  
8 Automjete dhe Kamiona 133,000.00 0  

9 
Pajisje IT (Furnizim me Gis Server, 3 desktopa, 2 laptopa, 2 GPRS, 
Aplikacion per mbledhjen e ete dhenave) 

9,500.00 0  

10 Mobilie dhe pajisje për zyre 5,700.00 0 
11 Vegla pune 9,500.00 0 
12 Mirëmbajtja e objekteve të  KRU Radoniqi 9,500.00 0 
13 Investime në hartimin e projekteve për rrjetin e ujësjellësit 60,000.00 0.00 
14 Sfidimi i shpenzimeve dhe alokimi i tyre në investime kapitale, sipas ARRU 168,667  

TOTALI 936,567 1,426,800 

 
Tabela 10.  Lista e projekteve të vitit 2018 për shërbimet e ujërave të ndotura GJA 

Nr Emri i Projektit 
Vetanake  

(€) 
Donacione 

(€) 
1 Impianti I ujërave te zeza 0.00 5,599,999.99 

2 
Montimi dhe sigurimi I kapakëve për peseta 
 te kanalizimit fekal 

10,000.00 0.00 

3 Riparimi I kanalizimit fekal 15,000.00 0.00 
4 Rivendosja e gypave të kanalizimit-Gjakovë 10,000.00 0.00 
5 Rivendosja e gypave të kanalizimit – Rahovec 10,000.00 0.00 
6 ERP Softueri 0 12500 
7 Automjete dhe Kamionë 11000 0 

8 
Pajisje IT (Furnizim me Gis Server, 3 desktopa, 2 laptopa, 2 GPRS, 
Aplikacion për mbledhjen e te dhënave) 

500 0 

9 Mobilie dhe pajisje per zyre 300 0 
10 Vegla pune 500 0 
11 Mirëmbajtja e objekteve të KRU Radoniqi     500 0 

TOTALI 57,800 5,612,500 
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Projektet e aprovuara për FE 

Tabela 11. Lista e projekteve të vitit 2018 për shërbimet e ujit FE 

Nr Emri i Projektit 
Vetanake  

(€) 
Donacione 

(€) 

1 
Ndërrimi i gypave AC  ne rrugët: Lidhja Prizrenit, Fehmi Lladrovci, Ali 
Shefik Spahiu, Arsim Zeqiri, Ali Asllani.  

100,000  0 

2 
Ndërrimi i rrjetit ne rrugën Zenel Hajdini (Bexhet Sojeva), gyp i vjetër, i 
dëmtuar 

10,000  0 

3 
Hapja e puseve për rritjen e resurseve ujore ne disa zona (Kosine, 
Rahovice, Gurrez) 

0 200,000  

4 Ndërtimi i rrjetit te ujësjellësit ne fshatin Ivaj ne Kaçanik 0 130,000  
5 Ndërtimi i rezervarit ne Kaçanik 1000 m3 0 100,000  

6 
Zvogëlimi i ujit te pa faturuar ne zonën (Koshare, Llashkobare, Slivov) 
krijimi i zonës DMA 

15,000  135,000  

7 Automjete  30,000  0    
8 Ndërhyrja e ARRU në listën e investimeve kapitale -110,000  

TOTALI 45,000 585,000 

 
Tabela 12.  Lista e projekteve të vitit 2018 për shërbimet e ujërave të ndotura FE  

Nr Emri i Projektit 
Vetanake  

(€) 
Donacione 

(€) 
1 Ndërrimi i kanalizimit ne rrugën Drenica 40,000 0 
2 Ndërtimi i kanalizimit ne fshatin Ivajë në Kaçanik 0 300,000 
3 Automjete 30,000 0 
4 Projekte shtesë sipas ARRU për të ruajtur nivelin e shërbimit . 50,000  

TOTALI 120,000 300,000 
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Projektet e aprovuara për GJI 

Tabela 13. Lista e projekteve të vitit 2018 për shërbimet e ujit në GJI 

Nr Emri i Projektit 
Vlera e 

projektit (€) 

1 
Akreditimi I Laboratorit kryesor , paisjet dhe inventari i punës ,b) Inventarizimi I objektit 
për mirëmbajtjen e ujësjellësit dhe kanalizim  

75,000 

2 Pajisje mobile per lexim te Ujëmatësve për Njësinë e Gjilanit  40,000 

3 Pajisjet e klorizimit te ujit  50,000 

4 Blerja e Kamionetes  10,000 
5 Rikonstruimi I kulmit ne tsacionin Baja - Gjilan  8,000 
6 Blerja e GPS - instrument për matjen e levacionit me koordinata ne sistemin Gjeografik  7,000 
7 Investimet  ne DMA zone - Gjilan  70,000 

8 Ndërhyrjet e ARRU ne investime kapitale -90,000 
TOTALI 170,000 

 
Tabela 14.  Lista e projekteve të vitit 2018 për shërbimet e ujërave të ndotura në GJI 

Nr Emri i Projektit 
Vlera e 

projektit (€) 
1 Inventarizimi i objektit për mirëmbajtjen e ujësjellësit dhe kanalizim  10,000 
2 Ndërrimi - Rehabilitimi I rrjetit te kanalizimit  30,000 
3 Ndërhyrjet e ARRU ne investime kapitale 10,000 

TOTALI 50,000 
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