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Rekomandimet nga 

Kuvendi i Republikës së Kosovës



◦ Kuvendi i Republikës së Kosovës, në mbledhjen plenare të 8 
Korrikut, miratoi Raportin Vjetor të Progresit të ZRRUM-it për vitin 
2009, me Rekomandimet e Komisioneve funksionale

◦ Rekomandime për Qeverinë dhe Komunat

◦ Rekomandime për ZRRUM-in





� Për Qeverinë dhe Komunat

• Qeveria dhe Komunat duhet të vejnë prioritetin e aktiviteteve të
tyre në sektorin e ujit, përforcimin dhe mbikëqyrjen e afarizmit të
Kompanive Publike si dhe të investoj në ngritjen e kapaciteteve
prodhuese sidomos në KRU ‘Prishtina’ dhe KRU ‘Mitrovica’.



◦ Përmes TFU (Task Forca për Ujëra) duhet adresuar subvencionimin 
e rasteve sociale

◦ Involvimin e gjykatave për zgjedhjen e problemeve në këtë sektor 
siç janë:
� Arkëtimi i borxheve për shërbimet e ofruara, mbështetja e kompanive 
në aspektet operative si në rastin e kyçjeve ilegale, dëmtime të 
infrastrukturës, pengesat në leximin e ujëmatësve, pagesa e borxheve të 
konsumatoret institucional

◦ Komunat duhet te japin mbështetje përmes mekanizmave të saj 
sidomos në arkëtimin e borxheve nga bizneset, hartimin i planeve 
komunale për zgjerimin e shërbimeve të ujësjellësit dhe të 
kanalizimit.



REKOMANDIMET PËR ZRRUM-in

• Rregullatori për Ujësjellës dhe Mbeturina (ZRRUM), së bashku me
të gjithë akterët e involvuar në sektorin e ujësjellësve të sigurojë
ndikim të vazhdueshëm mbi bordet dhe menaxhmentin e
kompanive të ujit për përmirësimin e treguesve të performancës

• Zvogëlimin e humbjeve të ujit (komerciale dhe teknike)

• Vendosjen e ujëmatësve ku ekziston mundësia teknike tek
banimet kolektive respektivisht ndalimi i faturimit paushall
(faturimi të bëhet sipas leximit të ujëmatësve)

• Ndarja proporcionale e ujit (reduktimet e barabarta)

• Nënshkrimi i kontratave të shërbimit Kompani –Konsumatorë



• Korrigjimi i tarifave të shërbimit (për shkak të mospërmbushjes së
investimeve kapitale të planifikuara)

• Kushtëzimi i donacioneve dhe grandeve me performancën e mirë
të kompanive

• Vazhdimi i monitorimit dhe vlerësimit krahasues
• Kushtëzimi i licencave për ofrimin e shërbimeve me plotësimin e
standardeve të shërbimit

• Pagesa e taksës vjetore të licencimit në kohë për ZRRUM-in nga
kompanitë e licencuara nga ZRRUM-i

• Kërkesë nga ZRRUM-i që në Raportin Vjetor për vitin 2010 të
hartoj një listë të Ndërmarrjeve Publike, Kompanive Private, dhe
Institucioneve tjera që nuk i kanë kryer obligimet ndaj KRU-ve



REKOMANDIM PËR KRU-të

� Ndërprerjet kolektive të shërbimit të ujit

� Të parapara me Ligjin për Veprimtarinë e Ofruesve të Shërbimeve të 
Ujësjellësit, Kanalizimit dhe Mbeturinave (Ligji nr. 03/L-o86), neni 
21 dhe Rregulla e nxjerr në pajtim me nenin 38.1të këtij Ligji

� Kërkesë nga KRU

� Vendimi merret nga ZRRUM-i

� Mos-respektimi i Procedurave Ligjore për Ndërprerje Kolektive 
paraqet shkelje serioze të këtij Ligji.



FALEMINDERIT PËR VËMENDJE


