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Përmbajtja:


Standardet e Shërbimit



Pajtueshmëria me Standardet e Shërbimit të vendosura nga Rregullatori



Përjashtimi nga përmbushja e standardit te shërbimit



Monitorimi I standardeve te Shërbimit

Standardet teknike
•

Ndërprerja e Shërbimeve të Ujësjellësit

•

Regjimi i Kufizuar i Shërbimeve të Ujësjellësit

•

Kualiteti i Ujit të Pijes

•

Matja e Ujit të Konsumuar

•

Verifikimi i Saktësisë dhe Kalibrimi i Ujëmatësve

•

Faturimi Pa Ujëmatës

•

Faturim në Ndërtesat e Banimit Kolektive

Standardet e shërbimit për përgjigje ndaj Konsumatorëve
•

Shqyrtimi i Ankesave dhe Kërkesave për Shërbimet të Ujit (Aspektet teknike për
U&UZ)

•

Shqyrtimi i Ankesave dhe Kërkesave të Konsumatorëve në Fatura (Aspektet
komerciale)

Ofruesi i Shërbimeve të Ujit, për ndërprerjet e planifikuara të Shërbimeve të Ujësjellësit, që
afektojnë më shumë se 50 (pesëdhjetë) konsumatorë, duhet të:

•

Publikojë Njoftimin në media të shkruara apo elektronike, që mbulojnë atë Zonë të
Shërbimit dhe

•

Njoftoj, ZRRUM së paku 48 (dyzet e tetë) orë përpara fillimit të punimeve.

Njoftimi i Konsumatorëve për ndërprerje të paplanifikuara të Shërbimeve të Ujësjellësit, duhet të
bëhet sa më parë që është e mundur.

Në rast se ndërprerjet e Shërbimeve të Ujësjellësit zgjasin më tepër se 6 (gjashtë) orë,
•

Ofruesi i Shërbimeve të Ujit duhet të sigurojë përmes cisternave sasi minimale të ujit,.

Kur bëhet ndërprerja e Shërbimeve të Ujësjellësit për shkaqe të kryerjes së punimeve të
planifikuara në sistemin e ujësjellësit apo të ujërave të zeza, punimet e tilla duhet të
•

Kryhen gjatë kohës kur kjo u shkakton më së paku vështirësi ‐ pengesa Konsumatorëve

•

Ofrues i Shërbimeve të Ujit duhet të mbajë shënime për të gjitha ndërprerjet e
Shërbimeve të Ujësjellësit që zgjasin më shumë se 6 (gjashtë) orë, ku pësojnë 50
(pesëdhjetë) apo më shumë Konsumatorë.

•

Në shënimet e ndërprerjeve të Shërbimit të Ujësjellësit duhet të përfshihen:


Data, koha, dhe metoda e njoftimit apo gjetja e ndërprerjes;



Numri i përafërt i konsumatorëve që afektohen;



Data dhe koha e rivendosjes së shërbimit;



Shkaku i një ndërprerje të tillë nëse dihet; dhe



Hapat e ndërmarrura për të mënjanuar përsëritjen

Nëse Ofruesi i Shërbimeve të Ujit e vlerëson si të nevojshme që të kufizojë përdorimin e ujit, ai
duhet ti njoftojë:
•

Paraprakisht me shkrim Konsumatorët e vet dhe

•

Rregullatorin pesë (5) Ditë të Punës para se të bëhet efektiv ky kufizim, përveç në
kushte të emergjencës.

Njoftimi me shkrim i dërgohet Rregullatorit me postë, ndërkaq njoftimi i Konsumatorëve bëhet
përmes publikimit në gazeta, radio, televizion, etj

•

Një njoftim i tillë duhet të specifikojë:

Arsyen e kufizimit
 Natyrën e kufizimit
 Zonën e përfshirë me kufizim
 Orarin e kufizimit
 Datën kur një kufizim i tillë do të hyjë në fuqi dhe
 Datën e mundshme të ndërprerjes së një kufizimi të tillë

Ofruesit e Shërbimeve të Ujit, ujin të cilin e distribuon, duhet në tërësi të jenë në pajtim me
standardet e ujit të pijes të cilat janë të aplikueshme në Kosovë,
•

IKSHPK është rregullator u Kualitetit të ujit të pijshëm

Nëse për çfarëdo arsye kualiteti i ujit të pijes bie nën standardet e aplikueshme,
•

Ofruesi i Shërbimeve të Ujit duhet menjëherë ta informojë IKSHPK‐në

•

Të ndjek udhëzimet dhe rregullat e lëshuara nga IKSHPK për informim të
Konsumatorëve dhe ndërmarrjen e veprimeve të nevojshme për sanimin e gjendjes.

Rregullatori, duhet të sigurojë që Ofruesit e Shërbimeve të Ujit ofrojnë ujë të pijshëm, sipas
standardeve nga IKSHPK.

Uji i cili konsumohet nga konsumatorët duhet të matet me Ujëmatës, përveç në disa raste të
përcaktuara nga rregullatori
Leximi i Ujëmatësit bëhet nga lexuesi i Ujëmatësit apo inspektorëve të Ofruesit të Shërbimeve të
Ujit te cilët duhet të:
•
Kenë formë të përshtatshme të identifikimit (uniforma dhe karta e identitetit), dhe
•
Ato te reklamohen në vend të dukshëm
Leximi i ujëmatësit duhet të bëhet brenda orarit dhe ditëve të punës, përderisa konsumatori duhet
ti mundësoj lexuesit të ujëmatësit çasjen tek ujëmatësit brenda këtij orari.
Leximi i ujëmatësit nga Ofruesi i Shërbimeve bëhet një herë në muaj dhe së paku çdo tre muaj.
Leximi i Ujëmatësit mund të bëhet edhe nga Konsumatori, nëse:

•

Ofruesi i Shërbimeve të Ujit dhe Konsumatori paraprakisht duhet merren vesh me
shkrim për një formë të tillë

Ofruesi i Shërbimeve të Ujit, në këto raste do të verifikojë gjendjen e Ujëmatësit në intervale të
caktuara kohore, por së paku një (1) herë në vit

Në rastet kur Konsumatorët të cilët banojnë në objektet e banimit kolektiv dhe faturimi i tyre
bëhet në bazë të Ujëmatësit kryesor (të përbashkët), dëshirojnë të instalojnë Ujëmatësit
individual
•

Ofruesi i Shërbimeve të Ujit duhet të iu krijojë atyre këtë mundësi me kusht që një gjë
e tillë është teknikisht e realizueshme

•

Të gjitha shpenzimet lidhur me instalimin e Ujëmatësit individual në këto raste i bart
Konsumatori
Në rastet kur Ujëmatësi është jofunksional për çfarëdo arsye dhe faturimi nuk mund të bëhet në
bazë të konsumit të lexuar në Ujëmatës, atëherë faturimi duhet të bëhet :
•

Në bazë të vlerësimit të bërë nga Ofruesi i Shërbimeve të Ujit

•

Vlerësim duhet të bazohet në konsumin e realizuar në periudhën paraprake

korresponduese të atij Konsumatori

Ofruesi i Shërbimeve të Ujit në intervale të rregullta duhet të monitorojë dhe testojë saktësinë e
Ujëmatësve dhe të bëjë kalibrimin e tyre
•

Standardet dhe normat janë te përcaktuar me ligjin për meterologji dhe aktet nënligjore

•

Shpenzimet për këto aktivitete të rregullta i bartë vetë Ofruesi i Shërbimit.

Ofruesi i Shërbimeve të Ujit duhet ta verifikojë saktësinë e matjes së Ujëmatësit në rast se
konsumatori kërkon një gjë të tillë,
•

Përmes kërkesës së parashtruar me shkrim tek Ofruesi i Shërbimeve të Ujit.

•

Saktësia e matjes së Ujëmatësit vërtetohet me procesverbal.

Kostoja e verifikimit dhe kalibrimit të Ujëmatësit në rastet kur një gjë e tillë kërkohet nga konsumatori
bartet nga:
•

Ofruesi i Shërbimeve të Ujit, në rast se konstatohet se pasaktësia e matjes së Ujëmatësit
është në dëm të Konsumatorit,

•

Konsumatori, në rast se konstatohet se ujëmatësi ka matur saktë konsumin e Ujit apo ka
matur në dëm të Ofruesit të Shërbimeve të Ujit.

Të gjithë Konsumatorët, të cilët aktualisht nuk kanë Ujëmatës dhe faturohen pa ujëmatës
(paushall), janë të obliguar që në bashkëpunim dhe në bazë të udhëzimeve të Ofruesit të
Shërbimeve të Ujit ti instalojnë Ujëmatësit në afat prej:
• Katër muajve prej datës së hyrjes në fuqi të kësaj Rregulle për Konsumatorët Komercial
dhe Institucional
• Një viti prej datës së hyrjes në fuqi të kësaj Rregulle për Konsumatorët Shtëpiak

Konsumatorët të cilët kundërshtojnë faturimin sipas leximit (vendosjes) të ujëmatësit, deri në
pajtim
•
Do të faturohet në pajtim me Udhëzimin për përcaktimin e ngarkimit për
Konsumatorët pa Ujëmatës
Nga vendosja e ujematesave duhet liruar vetëm Konsumatorët shtëpiak që jetojnë në objekte të
banimit kolektiv, tek të cilët nuk ka mundësi teknike për vendosjen e ujëmatësve.

Në ndërtesat e banimit kolektiv në të cilat banojnë2 (dy) e më tepër Konsumatorë, faturimi për ujin e
konsumuar bëhet si vijon:
•
Në bazë të leximit të Ujëmatësit individual, në ato raste kur ekziston Ujëmatësi i instaluar
•

Në ndërtesa e banimit kolektiv ku nuk ka mundësi teknike për vendosjen e Ujmatësave
individual për secilin konsumator, faturimi i konsumit të ujit llogaritet në bazë të ujëmatësit
kryesor (të përbashkët) dhe ju shpërndahet të gjithë konsumatorëve të asaj ndërtese në
bazë të numrit të anëtarëve të bashkësisë familjare

•

Për qëllime të faturimit valide do të merret lista e proceduar nga përfaqësuesi i ndërtesës
kolektive, apo vete konsumatorëve me numrin korrespondues të anëtarëve të bashkësisë
familjare dhe e cila është e nënshkruar nga të gjithë Konsumatorët

•

Lista e proceduar nga përfaqësuesi i ndërtesës kolektive mundë të përditësohet, varësisht
nga risitë tek Ofruesi i Shërbimeve të Ujit

•

Domosdoshmërish Ofruesi i Shërbimeve dhe Konsumatori, duhet të nënshkruajnë
Kontratën e Shërbimit, ku përveç tjerash duhet cekur se ata pajtohen me këtë formë të
faturimit

Ofruesi i Shërbimeve të Ujit duhet të iu përgjigjet njoftimeve apo ankesave të Konsumatorëve
lidhur me problemet eventuale operative, në afat prej gjashtë (6) orëve prej momentit të
njoftimit
Nëse evitimi i problemit ose riparimet nuk mund të kryhen brenda katër (4) orëve prej momentit
kur është inspektuar dhe identifikuar problemi:
•
Ofruesi i Shërbimeve të Ujit duhet të ofrojë mbrojtje për këmbësorët dhe automjetet
motorike dhe vendosë një shenjë ku deklarohet problemi, dita dhe koha kur pritet
përfundimi i riparimit
Ofruesi i Shërbimeve të Ujit duhet të jetë në gjendje që të marr njoftime telefonike 24 orë në
ditë, 7 ditë në javë dhe të dërgojë inspektorët për të hulumtuar njoftimet për:
•
Mungesën e furnizimit me ujë ose prishjet (rrjedhjet) në Rrjetin e Ujësjellësit;
•
Rëniet e presionit të ujit në Rrjetin e Ujësjellësit
•
Problemet lidhur me kualitetin e ujit të pijes
•
Bllokimet dhe përmbytjet nga Ujërat e Zeza, dhe
•
Ndonjë incident tjetër që ka ndikim në ofrimin e Shërbimeve të Ujësjellësit dhe
Shërbimeve të Ujërave të Zeza.

Ofruesi i Shërbimeve të Ujit duhet të iu përgjigjet me shkrim brenda afatit prej dhjetë (10) ditëve të
punës në:
•

Ankesa për fatura

•

Dyshime lidhur me faturimin

•

Kërkesa për ndryshim të adresës, si dhe kërkesave dhe ankesave tjera komerciale të bëra
me shkrim nga Konsumatorët

Nëse kërkohet hulumtim, Konsumatori duhet të njoftohet për këtë, sidoqoftë të gjitha çështjet e
ngritura nga Konsumatorët duhet të zgjidhen në afat prej njëzet (20) Ditëve të Punës prej momentit
të parashtrimit të ankesës nga ana e Konsumatorit.

Ofruesi i Shërbimeve të Ujit do të organizojë staf dhe pajisje me qëllim që ti përgjigjet në vendin e
ngjarjes:
Numri i telefonit që duhet të jetë në dispozicion për shërbimin e Konsumatorëve duhet të jetë:
•
I publikuar në dy gazeta ditore që kanë qarkullimin më të gjerë në Zonën e Shërbimit; në
korrespondencën nga Ofruesi i Shërbimeve të Ujit
•
Në formularët me numra të telefonave të Policisë, Zjarrëfikësave, dhe agjencive të tjera që
veprojnë në emergjencë
•
I ekspozuar dukshëm në secilin automjet të Ofruesit të Shërbimeve të Ujit dhe
•
I shtypur në secilën faturë që lëshohet nga Ofruesi i Shërbimeve të Ujit
Ofruesi i Shërbimeve të Ujit duhet të mbajë ditarin e thirrjeve telefonike, porosive, dhe
komunikimeve si dhe detajet e përgjigjeve duke përfshirë
•
Kush ka kontaktuar qendrën për Shërbime të Konsumatorëve;
•
Kur (dita dhe koha) e kanë bërë këtë kontakt
•
Çfarë veprimi ka ndërmarrë qendra për shërbime të Konsumatorëve;
•
Çfarë kanë qenë përfundimet dhe rezultatet e veprimit
•
Kur (dita dhe koha) është përgjigjur në çështje
•
Kur është kryer ndonjë veprim i nevojshëm për përcjelljen e çështjes
Rregullatori në baza periodike të inspektojë aktivitetet e përgjigjeve të konsumatorëve dhe të
vlerësojë efektshmërinë e tyre

Ofruesit e Shërbimeve të Ujit, duhet të jenë në pajtueshmëri me Standardet e Shërbimit të
vendosura nga Rregullatori, përveç nëse ata hyjnë në:
•

Marrëveshje me shkrim me Rregullatorin për të korrigjuar, ndryshuar, modifikuar,
shtuar apo zëvendësuar ndonjë nga Standardet e Shërbimit, ose

•

Nëse ai ofrues i shërbimit është përjashtuar nga përmbushja e ndonjë prej
standardeve

Aplikacioni me shkrim i Ofruesit të Shërbimeve të Ujit duhet te:
•

Specifikoj standardin

•

Nivelin aktual të përmbushjes

•

Arsyet për pamundësinë e përmbushjes

•

Kohëzgjatjen e përafërt për të përmbushur

•

Dhe nëse është e aplikueshme, të sugjerojë nivelin e Standardit të Shërbimit
në të cilin përmbushja mund të jetë e qëndrueshme

Rregullatori do të shqyrtojë kërkesat me shkrim të Ofruesve të Shërbimeve të Ujit dhe do të
përcaktojë:
•
Nëse përjashtimi nga përmbushja e ndonjë nga Standardet e Shërbimit duhet ti ipet
Ofruesit të Shërbimeve të Ujit afati i kufizuar apo
•

Nëse Standardet e Shërbimit në fjalë duhet të modifikohen.

Rezultatet e shqyrtimit të Rregullatorit do ti komunikohen me shkrim Ofruesit të Shërbimeve të
Ujit brenda 1- muaji
përjashtim nga përmbushja e ndonjërit nga Standardet e Shërbimit i aprovuar nga Rregullatori
•

Do të rishikohet në përvjetorin e datës kur ai lirim është dhënë, apo

•

Në ndonjë kohë tjetër që Rregullatori mund të vendosë ta konsiderojë çështjen për
rishikim.

Çdo përtrirje ose vazhdim i lirimit nga përmbushja dhe/apo ndonjë ndryshim në Standardet e
Shërbimit të liruara, do ti komunikohet Ofruesit të Shërbimeve të Ujit me shkrim brenda 1- muaji

Inspektime të aspekteve të ndryshme në terren
•

ZRRUM, ka rekrutuar inspektor

Aktivitete të përbashkëta me IKSHPK, për Kualitetin e Ujit.

Dështimi për të përmbushur ndonjë nga Standardet e Shërbimit, përbën:
•

Kundërvajtje dhe mundet të rezultojë me gjobitje të Ofruesit të Shërbimeve të Ujit, apo

•

Revokim te licencës,

Gjoba për shkelje të cilit do Standard do të vihet: ne pajtim me ligjin e ZRRUM

P.sh. Ofruesi i shërbimeve është fajtor për shkelje dhe obligohet të paguajë gjobë, administrative
deri në 50.000 (pesëdhjetë mijë) euro nëse:
•

Furnizon me ujë të papërshtatshëm për përdorim nga njerëzit ose

•

Ndërprenë ofrimin e shërbimit pa ndonjë arsye të pranueshme për Rregullatorin.

