
 

 
 
 

ZRRUM/UTM-07/06/2012 
Prishtinë, 12 Qershor 2012 

 
Në pajtim me nenin 38.4 të Ligjit Nr. 03/L-086 Mbi Ndryshimet e Rregullores për Veprimtaritë e 
Ofruesve të Shërbimeve të Ujësjellësit, Kanalizimit dhe Mbeturinave, 
 
Duke u mbështetur në Amandamentimet e bëra me 12 gusht 2008 të Rregullës – R02/GM mbi 
Tarifat e Shërbimeve për Shërbimet e Grumbullimit të Mbeturinave dhe Shërbimet e Deponimit 
të Mbeturinave në Kosovë, neni 35.   Negociatat e Marrëveshjes për Tarifa të Shërbimit, pika  
35.1 Ofruesi i Shërbimeve të Mbeturinave që dëshiron të lidh Marrëveshje për Tarifat e 
Shërbimeve duhet të dorëzoj kërkesën me shkrim tek Rregullatori duke kërkuar hapjen e 
negociatave për lidhjen e marrëveshjes së tillë duke i ofruar arsyet përse konsideron se interesi 
publik, të drejtat e tij legjitime si dhe pritjet ligjore do të shërbeheshin më së miri nëse 
Rregullatori do të pranonte të lidhë Marrëveshjen për Tarifa të Shërbimit dhe Neni 36. Lidhja e 
Marrëveshjes për Tarifat e Shërbimit, pika  36.1. Në rast të përfundimit me sukses të negociatave 
të drejtuar në pajtim me Nenin 35, Rregullatori dhe Ofruesi i Shërbimeve të Mbeturinave duhet 
të lidhin me shkrim Marrëveshjen për Tarifat e Shërbimeve.  
 
Zyra Rregulatore për Ujë dhe Mbeturina, nxjerrë këtë: 
 

VENDIM 
PËR ZGJATJEN E AFATIT TË ZBATIMIT TË TARIFAVE EKZISTUESE TË APLIKUARA NGA KRM 

‘PASTËRTIA” Sh. A. FERIZAJ  
EDHE PER NJE VIT RREGULLATORE 

  
Tarifat aktuale të shërbimit ashtu siç janë përcaktuar nga ZRRUM me Urdhëresën Tarifore 
ZRRUM/UTM-07/05/2010, të datës 31 maj 2011, me afat të zbatimit nga: 1 qershori 2011 gjerë 
me 31 Maj 2012, sipas këtij vendim, do të zgjatën për aplikim për periudhën e ardhshme të 
procesit rregullatorë një vjeçar, duke filluar nga :  1 Qershor 2012 gjerë me 31 maj 2013. 
 
Arsye për zgjatjen e afatit të tarifave ekzistuese është se ZRRUM, nga kompania ka marr shkresën 
numër 598, datë 21 mars 2012, me të cilën njoftohet se, Bordi i Drejtorëve të KRM “Pastërtia” sh. 
a. Ferizaj ka marr Vendim të mos aplikojë për rishqyrtim të tarifave të përcaktuar me procesin 
rregullatorë 2011-2012, pasi që të njëjtit i konsideron të jenë të mjaftueshme për aplikim  edhe 
gjatë vlefshmërisë së tarifave të këtij proces rregullatorë; 01 qershor 2012 – 31 maj 2013,  me të 
cilat mbulohen kostot operative dhe vështirësitë e saja janë të ndërlidhura me shkallen e ulët të 
inkasimit e jo me tarifa. 
 
Prandaj,  duke u bazuar në atë që theksuam ma lartë DFTRR/ZRRUM ka gjet të jetë e bazuar 
kërkesa e KRM “Pastërtia” sh. a. Ferizaj  dhe për arsyet e theksuara ma lartë ka bërë zgjatjen e 
tarifave ekzistuese edhe për një vit tjetër rregullatorë e cila mbulon periudhën kohore të lartë 
cekur. 
 
 

.................... 
Raif Preteni, 

Drejtor i ZRRUM 


