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ERRU
 Institucion publik i pavarur - Rregullimi i Sektorit Ujësjellës Kanalizime

në Shqipëri

 Ushtron aktivitetin sipas ligjit nr. 8102, datë 28.3.1996, i ndryshuar,

“Për kuadrin rregullator të sektorit të furnizimit me ujë e të largimit

dhe përpunimit të ujërave të ndotura”

 Miraton metodologjinë e llogaritjes dhe përcaktimit të tarifave për

shërbimet Ujësjellës-Kanalizime, sipas dispozitave të ligjit (neni 22, 

pika 1)



Qëllimi i Metodologjisë 

Rregullimi efektiv i sektorit të ujësjellës kanalizimeve në Shqipëri 

✓ Planifikimi tarifor 

✓ Vlerësimit të performancës

 Përmirësimi në periudhën afatmesme i qëndrueshmërisë 

financiare 

✓ Fokusi mbrojtja e klientëve nga çmimet monopol



Kostot – nuk përcaktohen/përkufizohen në mënyrë të detajuar

Tarifa fikse - nuk arrin të realizojë mbulimin e kostove fikse

Nuk përcakton koeficentë apo raporte kufi për tarifat midis kategorive

Metoda “Kosto Plus” paraqet kufizime lidhur me planifikimin afatgjatë

Nuk përcakton periudhë rregullatore dhe nuk kërkon domosdoshmërisht
Plan Biznesin në dokumentacionin e aplikimit për tarifa

Cilësia e informacionit nuk vlerësohet dhe nuk kërkohen sisteme të
posaçme të dhënash

Niveli i përballueshmërisë së faturës mujore llogaritet mbi shpenzimet
mesatare të konsumatorëve

Nuk ka në vëmendje ruajtjen e burimeve ujore

Norma amortizimi shumë të larta

Nevoja 

për 

Rishikimin 

e 

Metodologjisë



Nevoja

për

Rishikimin

e 

Metodologjisë

Viti 2021            12 shoqëri kanë përmirësuar performancën
financiare 

Përmbushja
e nevojave
për
investime:

Shoqëritë që mbulojnë mbi 100 % kostot operative

Kriteri i përballueshmërisë

Strategjia kombëtare e financimit të sektorit
nëpërmjet sistemit 3T (taksa, transferta, tarifa)

Mbulimi i
nevojave
për
investime
nëpërmjet
tarifave
duke njohur:

Kostot e amortizimit

Kostot e huasë

Kostot e kthimit në kapitalin e investuar

Plani 5-vjeçar   Objektiva të përcaktuara për çdo vit të 

i Biznesit periudhës rregullatore 5 vjeçare



Shoqëritë UK që aplikojnë për Tarifa

Shoqëritë e licensuara
nga ERRU

Shoqëritë që përmbushin
kërkesat e përcaktuara

në metodologji
(dokumentacioni)

Shoqëritë që duan të
mbulojnë kostot dhe të
përmirësojnë gjendjen

financiare

Shoqëritë që u mbaron
afati i tarifave në fuqi/ 

Shoqëri pa tarifa të
miratuara

Shoqëritë që për shkaqe
të jashtëzakonshme

ndryshojnë kostot duke 
filluar me +/-5%



Kriteret e Përgjithshme të Vlerësimit

Mbulimi i kostove1

Vlerësimi i performancës2

Përballueshmëria3

Mbrojtja e mjedisit4



1. Mbulimi i Kostove

Metoda

“Kosto Plus”

Mbulim deri 100%: 

✓Kosto të Pranuara Operacionale (Opex) 

Opex = Kosto për materiale, shërbime nga jashtë, paga

dhe sigurime, taksat, të tjera

Metoda 

“Çmimi 
Tavan”

Mbulim: 

✓Kostove të pranuara Operacionale (Opex) 

✓Kostove Kapitale (Capex)

✓Kostove të Kthimit mbi Kapital   

Capex = Amortizim + Principal 

Fitim mbi investimin e shoqërisë



2. Vlerësimi i Performancës
✓ Niveli i Treguesve Kryesorë të Performancës

✓ Efikasiteti i Kostos

✓ Cilësia e Informacionit

3. Përballueshmëria
✓ Shpenzime mesatare mujore për Njësi Ekonomike Familjare (NJEF) - nga INSTAT

✓ Përjashtohen 10% e NJEF me shpenzime më të larta - “Familjet e pasura”

*Fatura mujore e shërbimeve UK  5% shpenzimeve mesatare mujore për NJEF me 4 persona   

4. Mbrojtja e Mjedisit
✓ Ruajtja e burimeve ujore - tarifa më të larta për konsum mbi 150 l/ditë/person



Raportimi Vjetor i të Dhënave

✓ Monitorim çdo vit nga ERRU 

✓ Raportim vjetor i të dhënave nga

shoqëria – Formulari i Raportimit

Vjetor

Cilësia e informacionit të raportuar
për TKP-të e arritura:  

Cilësi informacioni e mirë
Niveli 1 

Cilësi informacioni mesatare
Niveli 2  

Cilësi informacioni e ulët
Niveli 3 

Niveli i arritur i performancës për 
objektivat e aprovuara nga ERRU:  

Performancë e shkëlqyer - Shkalla I 
(mbi (100%)
Performancë e mirë - Shkalla II
(60% - 100%)
Performancë mesatare - Shkalla III 
(30%-60%)
Performancë e ulët - Shkalla IV 
(nën 30%) 

Vlerësimi i arritjes së objektivave:



Treguesit Kryesorë të Performancës

1. Mbulimi me Shërbim

2. Uji Pa të Ardhura

3. Niveli i Matjes

4. Vazhdimësia e Furnizimit me Ujë

5. Efikasiteti i Energjisë

6. Efikasiteti i Stafit

7. Shërbimi ndaj Klientit

8. Norma e Arkëtimit

9. Mbulimi i Kostove Operative 

10.Mbulimi i Kostove Totale



Përditësimi i Tarifave

 Për Kosto Plus përditësimi tarifor llogaritet në fund të periudhës rregullatore për periudhën e re 

rregullatore.

✓ Nivelin e arritjes së objektivave – Koeficienti K +/-5% mbi tarifën e aprovuar

 Për Çmimin Tavan përditësimi tarifor llogaritet në fund të vitit të parë për vitin e dytë të periudhës

rregullatore : 

✓ Normën e inflacionit – mbi tarifën e aprovuar

✓ Efikasitetin e kostos së shoqërisë – krahasuar me sektorin

✓ Nivelin e arritjes së objektivave – Koeficienti K +/-5% mbi tarifën e aprovuar

 Shoqëria nxitet ose penalizohet për rezultatet e arritura



FALEMINDERIT!


