
ZHVILLIMI DHE SFIDAT E SEKTORIT TË 

UJIT NË KOSOVË

Autoriteti Rregullator për Shërbimet e Ujit



- REFORMAT INSTITUCIONALE

- PERFORMANCA E NDËRMARRJEVE

- SFIDAT E SEKTORIT TË UJIT



REFORMAT INSTITUCIONALE

 Reformat institucionale në sektorin e shërbimeve te ujit në Kosovë kanë filluar në vitin 2003

Ristrukturimi i 30 kompanive komunale që ofronin shërbimet e ujit, kanalizimit dhe shërbimet tjera
(mbeturina, mirëmbajtja e parqeve, mirëmbajtje të rrugëve) dhe organizimi në 7 kompani rregjionale të
ujësjellësit dhe kanalizimit

Krijimi i kornizës ligjore për rregullimin ekonomik të ofruesve të shërbimeve të ujit dhe themelimi i
Zyres Rregullatore

Transformimi i ndërmarrjeve publike të ujit në shoqeri aksionare dhe rregullimi i pronësisë së këtyre
ndërmarrjeve me Ligjin për Ndërmarrjet Publike i miratuar me 2008



ORGANIZIMI DHE PËRGJEGJËSITË INSTITUCIONALE



PERFORMANCA E NDËRMARRJEVE

 

 

 

  

Mbulueshmëria me shërbime të ujësjellësit  

 

 



PERFORMANCA E NDËRMARRJEVE

 Mbulueshmëria me shërbime të

kanalizimit ka një trend të lehtë pozitv

 Viteve të fundit zhvillim pozitiv është

ndërtimi i impianteve të ujërave të

ndotura në qendrat e mëdha komunale

 

 

 

Mbulueshmëria me shërbime të kanalizimit



PERFORMANCA E NDËRMARRJEVE

Arkëtimi:

 Arkëtimi prej vitit në vit ka pas rritje, 

duke përjashtuar vitin 2020 ku

arkëtimi ka pas rënie prej 13% në

raport me vitin 2019, si pasojë e 

gjendjes pandemike me COVID -

19.

 

 

 



PERFORMANCA E NDËRMARRJEVE

Uji i pafaturar:

 Uji i pa-faturuar është ende në nivel 

shumë te lartë dhe pa ndonjë përmirësim 

esencial nder vite

 

 



PERFORMANCA E NDËRMARRJEVE

Efikasiteti i stafit

 Efikasiteti I stafit ne nivel sektori ka

treguar trend pozitiv nga viti dhe

ate prej 1% deri ne 6%

 

 

 



PERFORMANCA E NDËRMARRJEVE

Investimet kapitale nga të hyrat vetanake

 

 



PERFORMANCA E NDËRMARRJEVE

Performanca e KRU-ve gjatë periudhës nentëmujore

të vitit 2022

 Zhvillime pozitive në shumicën e 

treguesve kyҫ të performancës.

Treguesit 2021
(Janar-

Shtator) 2022

Prodhimi i ujit (l/b/d) 301 302

Shitja e ujit (l/b/d) 135 141

Uji i pa-faturuar (%) 55 53

Proporcioni i konsumatorëve me ujëmatës (%) 98 98

Shkalla e arkëtimit (%) 96 88

Norma e mbulimit të punës 1.31 1.23

Kostoja totale për njësi (€/m3 të ujit të
prodhuar)

0.16 0.16

Efikasiteti i stafit (‘000 kons) 4.84 4.61

Ankesat për ('000 kons) 63 8.62



 Uji i pa-faturuar

 Shkalla e arkëtimit

 Shpenzimeve operative

 Rritja e besueshmërisë së të dhënave të raportuara tek institucionet mbykëqyrëse

 Integrimi i sistemeve rurale/urbane të ujësjellësit në kuadër të Kompanive Rajonale të
Ujësjellësit

 Ruajtja e qëndrueshmërisë financiare të KRU-ve dhe avansimi i kualitetit të shërbimeve

SFIDAT E SEKTORIT TË UJIT



 Hulumtimi i burimeve të reja të ujit për rregjionet me mbulueshmëri të ulët me shërbime të ujit; KRU

Hidrorregjioni Jugor, Hidromorava dhe Bifurkacioni.

 Menaxhimi i infrastrukturës së ujërave të ndotura

 Ndërtimi i impianteve për përpunimin e ujërave të ndotura

 Hartimi dhe përdatesimi i planeve për menaxhim të thatësisë, planeve afatgjata të investimeve, PMA etj

SFIDAT E SEKTORIT TË UJIT



JU FALEMINDERIT

ZHVILLIMI DHE SFIDAT E SEKTORIT TË UJIT NË KOSOVË


