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1.  Historiku i Projektit Mbështetës të ZRRUM

Historiku:
• Projekt dy vjecar: Qershor 2010 - Maj 2012

• Financuar nga BE, menaxhuar nga ZNKE, implementuar nga Konsorciumi IPA Energy 
+ Water Economics 

• Dy përfituesit:

− ZRRUM dhe shtatë KRU

• Më shumë se 25 rezultate konkrete

• Më shumë se 15 seminare

• Çështje të ndryshme financiare dhe teknike përfshirë

− Shpenzime suplementare €100,000 për:
• Dy udhëtime studimore jashtë vendit

• Seminare
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2. Parashikimi i rezultatave të projektit nga TeR

Rzultatet e parashikuara:
1. Metodologjia e caktimit të tarifave dhe procedurave

2. Zhvillimi i proceduave të hollësishme përfshirë Udhëzimet për rregullatorin e 
arkëtimit (URA)

3. Zhvillimi i menaxhimit të aseteve dhe procedurat e planifikimit të investimeve

4. Monitorimi i KRU

5. Mbështetje në rishikimin e tarifave për tre vitet e ardhshme

2012 - 2014 

1. Mbështetje KRU për cështje teknike dhe financiare, përfshirë përmirësimin e 
efikasitetit të arkëtimit

2. Mbështetje për ZRRUM në maxhimin e të dhënave, administrim  dhe komunikim 
përfshirë KKK.
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3. Aktivitetet kyçe gjatë 3 muajve të ardhshëm

Aktivitetet kyçe të planifikuara gjatë tre muajve të ardhshëm:

− Ligji i ZRRUM-it / Rishikimi i rregullave
− Përmbledhja dhe shqyrtimi në thellësi i efikasitetit të situatës
− Shpërndarja e Planit të Monitorimit Vjetor të ZRRUM
− Mbështetje KRU në kontabilitet, financa/raportim të performancës dhe 

efikacitet të arkëtimit
− Metodologjia e zhvillimit të tarifave përfshirë UKR
− Mbështetje KRU në planifikimin e biznesit 
− 4 seminare që do të mbahen:

1. Performanca e KRU në 2009 (seminar me 30/09/2010) 
2. Prezantimi i Projektit (18/11/2010) – një përmbledhje e detajuar
3. Shqyrtimi i politikave të tarifave përfshirë edhe politikën e re për ujërat e zeza 

(2/12/2010)
4. Planifikimi i biznesit (Nëntor) seminar joformal në ZRRUM
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4.  Komponentet e monitorimit 

Komponentet e monitorimit 
• Zhvillimi i planit vjetor të monitorimit nga ZRRUM

− Rishikimi i ROFK, TKP, peshës, procesit të auditimit etj. 
− Prezanim i hollësishëm i raportit vjetor të performancës së KRU për vitin 2010 

për investimet kapitale dhe tarifat e synuara
− Monitorimi i implementimit të planeve të biznesitore të KRU
− Mbështetje për KRU në përgaditjen e planeve të tyre për vitin 2011-2014 

• Investimet kapitale (Assetet e Infrastrukturës dhe jo-infrastrukturës)
− Prezantim i mbikçyrjes shtesë së rregullatorit ndaj investimeve kapitale të KRU 

• Mbështetje ZRRUM në përgaditjen e planit vjetor të performancës për vitin 2010
• Seminaret

− Ky seminar dhe një seminar tjetër lidhur me performancën e vitit 2010 në vitin 
2011 Q3

− Seminar lidhur me përmirësimin e efikasitetit të arkëtimit (Prill 2011)
− Seminar në përmirësimin e UPF (2011 Q2)
− Seminar (joformal) lidhur me planifikimin e biznesit (Tetor 2010- TBC)
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5.1  Burimet njerëzore (personeli) – ekspertët kyç dhe 
ekspertët jo kyç (EJK) tashmë të mobilizuara 2010 Q3 

Ekspertët kyç

Graham Cleverly                   Udhëheqës i ekipit

Peter Lilley                            Ekpert i kontabilitetit

EJK ekspertët senior 

Keith Burwell Financiar dhe rregullator

Mike Begley Kontabilitet rregullativ

John Waldron Efikasiteti i arkëtimit

Albana Vuji Planifikimi i biznesit

Gail Warrander Çështje ligjore

EJK expertët junior

Vera Muhaxhiri Financa I
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5.2  Personeli – ekspertët jo kyç që duhet të  mobilizohen 
në vitin 2011

EJK Ekspert të lartë

-Planifikimi i menaxhimit të aseteve

-Uji i pafaturuar

- SIM 

-Relacione me konsumatorë

-Të tjera

EJK Ekspert junior

Financa II

Teknike lI
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6. Udhëtimet studimore të propozuara

Dy vizita të parapara studimore (MB)

− Aktualisht në bisedime me ZNKE-në/Komitetin drejtues

Planet aktuale:

− Vizit në?: 

• Dy kompanitë e ujit në Mbretërinë e Bashkuar përfshirë vizitën në punën e trajtimit të 
ujrave të zeza dhe OFWAT

• Zyra kryesore për konsultim të konsumatorëve në MB dhe një takim rajonal
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7. Çështjet sektoriale dhe të projektit

1. Llogaridhënia e sektorit

− Puna e Kuvendit lidhur me performancën

− Sanksionet/dënimet për performancë të dobët

2. Bashkëpunim me të gjithë konsulentët e sektorit të ujit

− Takime me TFU/procesverbali (të mirëpritura)

− Nevoja që konsulentët të bashkëpunojnë në temat kyçe dhe dhënia e zgjidhjeve 
të duhura:

• Efikasiteti i arkëtimit

• UPF

3. Konsultimi me palët tjera
− Nryshimi i rregullave/UKR/ndryshimi i politikave të ujit dhe ujërave të zeza

4. Mësimi nga praktikat më të mira p.sh:

1. Qasja e KEK në efikasitetin e arkëtimit

2. Qasja gjithëpërfshirëse e KRU Prishtina në lidhje me efikasitetin e arkëtimit


