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Shërbimet e ujit në Kosovë

• Shërbimet e ujit ofrohen prej shtatë kompanive

rajonale të ujësjellësit (KRU).

• Kompanitë rajonale të ujësjellësit janë ndërmarrje

publike.

• Të gjitha ndërmarrjet publike janë në pronësi të

Republikës së Kosovës.

• KRU-të janë të organizuara si shoqëri aksionare në

përputhje me ligjin mbi shoqëritë tregtare.

• Korniza ligjore mbi pronësinë e ndërmarrjeve

publike dhe qeverisjen e tyre korporative është e

rregulluar me Ligji Nr. 03/L-087.
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Shtatë Kompanitë Rajonale të Ujësjellësit
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Kompania Nr.  Kons.
Popullsia me 
shërbime të
ujësjellesit

Popullsia me 
shërbime të
kanalizimit

Prishtina 131,576 617,994 535,579

Hidroregjioni-
Jugor

48,591 238,206 214,1115

Hidrodrini 47,516 233,377 110,543

Mitrovica 31,797 203,313 157,793

Gjakova 37,406 177,933 127,465

Bifurkacioni 27,983 160,121 142,114

Hidromorava 30,161 141,872 125,611

Total 355,030 1772,816 1,413,220

* Të dhënat e vitit 2018
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Monopoli i shërbimeve të ujit

Shërbimet e ujit janë shërbime qenësore për popullatën.

Shërbimet e ujit në Kosovë përbëjnë shërbime

monopoliste, dhe kjo ndërthur në vete dy probleme:

• KRU-të nuk janë të nxitura që të jenë efektive.

• Relacioni në mes të KRU-ve dhe konsumatorëve nuk është

mirë i balancuar.

Kjo kërkon një palë të tretë ndërmjet KRU-së dhe

konsumatorit, e cila balancon kërkesat e konsumatorëve

dhe njëkohësisht kujdeset për stabilitetin financiar të KRU-

së. Kjo palë e tretë është RREGULLATORI.

ARRU është themeluar në fund të vitit 2004. Ligji aktuali

ARRU është Nr.05/L-042
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Roli i Rregullatorit

Tarifa të përballueshme
Nivile të kënaqshme të shërbimit

Stabilitet financiar
Mbrojtje të mjedisit

KonsumatorëtOfruesit e Shërbimeve



• Tarifa fikse mujore

• Konsumatorët shtëpiak (1 €/muaj)

• Konsumatorët jo-shtëpiak (2 €/muaj)

• Tarfia volumetrike për ujë (€/m3)

• Tarifa volumetrike për ujëra të ndotura (€/m3)

• TVSH (8%)

Vëllimi i ujit në m3 që regjistrohet në ujëmatës për një muaj, ajo sasi i
ngarkohet konsumatorit për shërbime të ujit dhe ujërave të ndotura

Komponentet e faturës mujore të ujit



Konsumatorët dhe ndërsubvencionimi

Shtëpiak

Shtëpi

Apartamente

Jo-shtëpiak

Biznese

Indistri

Institucione

Ndërsubvencionimi (ɳ)
Për ujë; ɳ =1.6
Për ujëra të ndotura ɳ =2.2



Politikat uniforme – rasti kur ITUN futen në funksion

Me anë të politikave tarifore ARRU ka mundësuar
aplikimin e tarifave uniforme.

Edhe pse kostot e shërbimeve përbrenda zonës së
shërbimit të një ofruesi të shërbimeve, ka të ngjarë të
ndryshojnë sipas sistemit dhe qytetit, nuk është praktike
të përcaktohen tarifa të veçanta për secilën zonë. Si
rrjedhojë e kësaj, tarifat duhet të jenë uniforme në të
gjithë zonën e mbuluar me shërbime nga ofruesi i
shërbimit.

Kjo politikë e aplikuar nga ARRU, ka mundësuar se kur
futen në operim ITUN-et e mëdha, fatura mujore për ujë
dhe ujëra të ndtura do të jetë e përballueshme për
konsumatorët.

* Linku për politikat tarifore të ARRU
http://www.arru-rks.org/assets/cms/uploads/files/Tarifat/Pol_Tarifore_Sher_e_fur_me_uje_ujera_te_ndotura_%202017(1).pdf

http://www.arru-rks.org/assets/cms/uploads/files/Tarifat/Pol_Tarifore_Sher_e_fur_me_uje_ujera_te_ndotura_ 2017(1).pdf
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Konsumi mesatar i ujit në Kosovë – viti 2018

Sasia e ujit të shitur për konsumatorët shtëpiak: 

48,300,011 m3.

Konsumi mesatar mujor i përafërt rreth 13 m3.

Tarifa volumetrike mesatare në Kosovë 0.44 €/m3.

Fatura mesatare mujore për shërbimet e ujit dhe

ujërave të ndotura 7.1€/muaj.
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Paga mesatare në Kosovë – viti 2018

Paga mesatare në Kosovë sipas Agjencisë së Statistikave

të Kosovës.

• Paga mesatare në sketorin publik 573 €

• Paga mesatare në sektorin Privat 401 €

• Paga mesatare në ndërmarrje publike 699 €

Pjesmarrja e fatures mesatare mujore prej 7.1 €/muaj

për kategoritë e mësipërme.

•Sektori publik 7.1/573 = 1.23%

•Sektori privat 7.1/401 = 1.77%

•Sektori publik 7.1/699 = 1.01%

* Linku nga ASK për pagën mesatare:
https://ask.rks-gov.net/media/5423/pdf-_-ne-gjuhen-shqipe-_-niveli-i-pagave-n%C3%AB-kosov%C3%AB-2012-2019-me-2905.pdf

https://ask.rks-gov.net/media/5423/pdf-_-ne-gjuhen-shqipe-_-niveli-i-pagave-n%C3%AB-kosov%C3%AB-2012-2019-me-2905.pdf
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Subvencionimi i rasteve sociale

Me ligjin e ARRU-së theksohet se është përgjegjësi e institucioneve shtetërore të 

Republikës së Kosovës, jo e ofruesve të shërbimeve, për t’u ndihmuar konsumatorëve 

me të ardhura të ulëta që t’i paguajnë faturat e tyre.

Deri më tani, për shërbimet e ujit nuk ka pasur ndonjë subvencionim nga ana e shtetit.

Linku për Ligjin e ARRU:
http://www.arru-rks.org/assets/cms/uploads/files/Legjislacioni/Korniza%20Ligjore/ARRU_2016_05-L-042%20sh.pdf

http://www.arru-rks.org/assets/cms/uploads/files/Legjislacioni/Korniza Ligjore/ARRU_2016_05-L-042 sh.pdf
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Nisma shtetërore për raste sociale – viti 2019

Subvencionimi për këtë kategori bëhet për

konsumin deri në 14 m3/muaj për një familje.

Numri i familjeve që trajtohen si raste sociale është

22,673.

Shuma vjetore e mjeteve që duhet të ndahen me 

buxhet është përllogaritur 2.2 milion EUR.

Për vitin 2020 kjo masë nuk është futur në buxhetin

shtetëror, megjithatë është disponimi i mirë që në

vitet në vijim të merret në konsideratë.
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Përfundime

• Tarifat e ujit dhe ujërave të ndotura janë të përballueshme për konsumatorët.

• Nuk ka pasur ndonjë ankesë me shkrim për lartësinë e tarifave.

• Ofruesit e shërbimeve nuk janë kompenzuar për rastet sociale.

• Qeveria ka marrë iniciativë që të mbulojë shpenzimet e konsumit të ujit për 14 

m3/muaj, dhe pritet të futet në fuqi në vitet në vazhdim.

• Ndërsubvencionimi ka mundësuar që konsumatorët shtëpiak të kenë tarifa më të

përballueshme.

• Si pasojë e politikave të ARRU mbi uniformitetin e tarifave, tarifat e ujërave të ndotura

nuk janë të larta për konsumatorët.
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Faleminderit!


