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ZEZA NË RAJONIN E DANUBIT



Sfidat KryeSore të SeKtorit të ujit 
dhe Shërbimeve Sanitare

Sigurimi i financimit stabil dhe afatgjatë për investimet në përputhshmëri.XX  Për të arritur 
përputhshmëri afatgjate me kushtet e legjislacionit të Bashkimit Evropian në sektorin e ujit, ashtu 
siç parashihen në Strategjinë e ujërave të Kosovës, do të duhet të investohen 1.1 miliardë € në 
sektorin e ujit në 20 vitet e ardhshme. Kjo përfaqëson një shumë vjetore kapitale prej 55 milion €, 
apo së paku dyfishin e mjeteve që iu dedikohen investimeve.
Përmirësimi i normës së inkasimit të kompanive të ujit do të rriste të hyrat për 50%.XX  Për 
më tepër, niveli aktual i stafit ngarkon buxhetin e kategorive të rrezikuara sociale. Kjo rrezikon 
stabilitetin financiar të ndërmarrjeve të ujit, të cila nuk mund të arkëtojnë pagesa nga 15% e 
konsumatorëve shtëpiak që i takojnë këtyre kategorive sociale. 
Përmirësimi i efikasitetit të ndërmarrjeve publike për të rritur qëndrueshmërinë. XX Efikasiteti i 
ndërmarrjeve të ujit aktualisht është i kufizuar nga të hyrat e zvogëluara dhe shpenzime të rritura 
operacionale. Përmirësimi i efikasitetit do të mund të përmirësonte dukshëm qëndrueshmërinë 
e ndërmarrjeve publike duke zvogëluar kostot operative dhe duke siguruar mjete shtesë për 
renovimin e asteve dhe për investime.

burimet e mëtejShme
Për shërbimet e ujit në Regjionin e Danubit

Raporti regjional me të cilin analizohet gjendja e sektorit në regjion, si dhe shënimet e detajshme XX

mbi rreth 15 shtete, mund të gjenden në SoS.danubis.org
Të dhënat e hollësishme mbi performancën e ndërmarrjeve publike mund të sigurohen, nëse ka, në XX

www.danubis.org/eng/utility-database
Rreth shërbimeve të ujit në Kosovë
Dokumentet vijuese rekomandohen si lexim shtesë; këto dokumente, dhe shumë më tepër, gjenden në 
www.danubis.org/eng/country-resources/kosovo

Qeveria e Kosovës 2014. XX Strategjia kombëtare e ujërave të Kosovës 2015 – 2034. Prishtinë: Qeveria e 
Republikës së Kosovës. 
MMPH. 2004. XX Strategjia mjedisore dhe zhvillimi i qëndrueshëm për Kosovën. Prishtinë: Ministria e 
mjedisit dhe planifikimit hapësinor e Republikës së Kosovës.
ZRRUK. 2013. XX Raporti vjetor i performances i Ofruesve të shërbimeve të ujit në Kosovë, 2013. Prishtinë: 
Zyra Rregullatore për ujë dhe kanalizim e Republikës së Kosovës.
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Mirënjohjet. Kjo punë është produkt i stafit të Bankës Botërore me kontribute të jashtme. Të gjeturat, interpretimet dhe 
konkluzionet e shprehura në këtë punim jo domosdoshmërisht i pasqyrojnë këndvështrimet e Bankës Botërore, bordit të saj 
drejtorëve ekzekutiv, apo të qeverive të cilat i përfaqësojnë. Banka Botërore nuk garanton saktësinë e të dhënave të përfshira në 
këtë punim. Kufijtë, ngjyrat, emërtimet apo informatat e tjera të shfaqura në ndonjë hartë të këtij punimi nuk nënkuptojnë gjykim 
nga ana e Bankës Botërore lidhur me statusin ligjor të ndonjë territori apo miratimin apo pranimin e kufijve të tillë.
Ky shënim është përgatitur nga Ramiz Kokollari, konsulent lokal me mbështetjen e Maria Salvetti, konsulentë, bazuar në të dhënat 
e mbledhura nga Ramiz Kokollari. Është pjesë e shqyrtimit rajonal të sektorit të udhëhequr nga David Michaud, Banka Botërore, 
në kuadër të Programit të ujit Danub, financuar nga Ministria Austriake e Financave, mbështetja e të cilëve njihet me mirënjohje. 
Autorët mirëpresin komente dhe mund të kontaktohen përmes David Michaud (dmichaud@worldbank.org)..
Të drejtat dhe lejet. Materiali në këtë punim i nënshtrohet të drejtave autoriale. Duke qenë se Banka Botërore inkurajon 
shpërndarjen e dijes së saj, ky punim mund të riprodhohet, tërësisht apo pjesërisht, për qëllime jo-komerciale me kusht që këtij 
punimi t’i jepet atribut i duhur. Çfarëdo pyetje mbi të drejta dhe licenca, përfshirë të drejta të ndërlidhura, duhet t’i drejtohen Zyrës 
së botuesit, Banka Botërore, 1818 H Street NW, Washington, DC 20433, USA, faks: 202-522-2422; email: pubrights@worldbank.
org. Çfarë do pyetje mbi të drejtat dhe licencat, duke përfshirë të drejtat plotësuese, duhet t’i drejtohen Zyrës së botuesit, The 
World bank, 1818 h street nW, Washington, dc 20433, usa; fax: 202-522-2422; e-mail: pubrights@worldbank.org.
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Kuadro e ujit

Investimet

Përballues-
hmëria

Proporc. i
kostos

operative

Uji i pafaturuar

Niveli i stafit
Shkalla e inkasimit

Përputhshmëria
e ujërave të zeza

Vazhdimësia
e shërbimeve

Kënaqshmëria
e konsumat.

Mbulueshmëri
me trajtim të
ujërave të zeza

Kyçja në kanalizim 
Uji në tub.

 Vlerësimi i qëndrueshmërisë

Mes. e Danubit Prt. më e mire DanubKosova

Financimi Qasja

Efikasiteti Cilësia

Bazuar në tregues të normalizuar, më afër kufirit më mire

Furnizimi me tubacion Qasja në kanalizim
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Qasja në shërbime:
mesatarja, 40% i poshtëm dhe të varfrit

Kosova Mes. e Danubit Më e mirë në Danub

Vetë-furnizim

23%
7 komp.
rajonale të ujit

67%

Sistemi
që nuk

menaxhohet
nga KRU

10%

Struktura e Sektorit

Vlera Viti Mes. e 
Danubit

Prakt. më 
e mire e 
Danubit

Konteksti për shërbime
BPV për kokë banori, PPP 
[aktual ndërkombëtar në $] 8,740 2013 16,902 n.a.

Popullsia [M. banorë] 1.824 1990- 
2013 8.451 n.a.

Shkalla e varfërisë 
[$2.50 në ditë [PPP] [% of pop]] 6.81 2010 1.65 n.a.

Njësitë e qeverisjes vendore 
[komunat] 38 2013 1,987 n.a.

Për të cilat, m. mesatare [ban] 48,000 2013 4,253 n.a.

disponueshmëria totale e ujit të 
ripërtëritshëm [m3/ban/vit] — — 7,070 n.a.

Organizimi i shërbimeve
Numri i ofruesve formal të 
shërbimeve 7 2012 661 n.a.

Popullsia mesatare e shërbyer 174,583 2013 9,496 n.a.

Ligji mbi shërbimet e ujit? Po

Ministri e vetme e linjës? Jo [Këshill ndër-ministror për ujë]

Agjenci rregullatore? Po [ZRRUK]

Treg. e perfor. së nd. publike 
publikisht në dispozicion? Po [www.ZRRUK-ks.org]

Ref. madhore në vazhdim e sipër? Miratimi i strategjisë për ujëra

Qasja në shërbime

Qasja në ujë në tubacion [%] 96 2010 83 100

Qasja në kanalizim [%] 84 2010 79 99

Performanca e shërbimeve

Vazhdimësi e shërb. [orë/ditë] 22 2013 20 24

Uji i pafaturuar [m3/km/d] 59 2013 35 5

Indeksi i performances së 
ndërmarrjes publike [WUPI] 65 n.a. 69 94

Financimi i shërbimeve

RIkuperimi i kostos operative 1.49 2013 0.96 1.49

Tarifa mesatare shtëpiake [€/m3] 0.48 2013 1.32 n.a.

Pjesëmarrja e shp. për ujë dhe 
sanitari mbi të hyrat mes. [%] 2.3 2010 2.6 n.a.

Investimi mesatar vjetor 
[€/kokë banori/vit] 17 n.a. 23 n.a.

Burimet për të gjitha numrat në këtë pasqyrë të shkurtër jepen tërësisht në trupin e kësaj faqeje të shtetit; përshkrimi i 
plotë i metodologjisë jepet në raportin regjional të gjendjes së sektorit, në sos.danubis.org.

Vlerësimi i 
qëndrueshm. 
ë sektorit 

Vlera Mes. e Danubit Më e mira e Danubit

63 64 96
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KonteKSti për Shërbimet
Treguesi Viti Burimi Vlera Mes. në 

sht. Kand.
Mes. në 
Danub

Më e mira 
në Danub

Gjendja socio-ekonomike
Popullsia [M. banorë] 2013 World Bank 2015 1.824 3.053 8.451 n.a.

Rritja e popullsisë 
[norma e përbërë e rritjes 1990 – 2013] [%]

1990-
2013 World Bank 2015 0.00 -0.33 -0.37 n.a.

Pjesëmarrja e popullsisë urbane [%] 2011 KAS 2011a 39 51 63 n.a.

BPV për kokë banori, PPP [aktual ndërk. në $] 2013 World Bank 2015 8,740 11,154 16,902 n.a.

Shkalla e varfërisë [$2.50 në ditë [PPP] [% e popullsisë]] 2010 KAS 2011b 6.81 3.55 1.65 n.a.

Organizimi administrativ
Nr. i njësive lokale [komunat] 2013 KAS 2014 38 85 1,987 n.a.

Madhësia mes. e njësive të p. lokal [banorë] 2013 Përp. i autorëve 48,000 35,850 4,253 n.a.

Burimet e ujit
Disponueshm. totale e ujit të pijes [m3/banor/vit] — — — 8,128 7,070 n.a.

Nxjerrja vjetore të ujit të ëmbël, vendor  
[% të nxjerrjeve totale] — — — 18 26 n.a.

Pjesëmarrja e ujërave sipërf. si burim [%] 2014 ICPDR 2015 60 42 31 n.a.

Ekonomia. Kosova është një vend më të ardhura mesatare më të ulëta dhe ndër më të varfrit në Evropë, me një raport 
të numrit të varfërisë prej 6.8% (Ask 2011b). Kosova është, megjithatë, ndër vendet e pakta që kanë treguar rezistencë ndaj 
krizës ekonomike të vitit 2008, me një rritje të qëndrueshme ekonomike prej rreth 3% (QeK, 2014). Kjo rritje është për shkak 
të stabilitetit makro-fiskal të vendit dhe për shkak të zbatimit të programeve ambicioze të shpenzimeve të infrastrukturës 
kapitale. Kosova është një vend i vogël (10.908 km2), me 1.8 milionë banorë (Banka Botërore 2015), ndër të cilat pakicat 
rome, ashkali, dhe egjiptiane përballen me shumë vështirësi. Remitancat nga diaspora luajnë një rol të rëndësishëm 
në ruajtjen e një mjedisi të qëndrueshëm ekonomik duke mbështetur të ardhurat familjare dhe kërkesën e brendshme. 
Megjithatë, me një normë të raportuar të papunësisë prej 30% dhe një normë të papunësisë së të rinjve prej 55.9%, klima 
ekonomike nuk dëshmohet si e mjaftueshme për të përmirësuar gjendjen e përgjithshme socio-ekonomike (QeK, 2014). 
Pavarësisht nga aspiratat e deklaruara të politikave të qeverisë së Kosovës, vendi ende nuk është një kandidat për BE. 
Pesë shtete anëtare të BE-së ende nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës, e që është një nga pengesat për integrimin e 
mëtejshëm evropian. Procesi i integrimit zyrtarisht filloi në mars 2003, kur u nënshkrua Mekanizmi i përcjelljes së Procesit 
të stabilizim asocimit (MPS) ndërmjet Kosovës dhe BE-së. Negociatat mbi marrëveshjen e stabilizim asocimit ndërmjet BE-
së dhe Kosovës kanë filluar në tetor 2013, dhe kanë përfunduar në maj 2014 (MMPH 2014). 

Qeverisja. Kosova është e përcaktuar si republikë parlamentare në bazë të një kushtetute të miratuar në vitin 2008, 
pasi vendi e shpalli pavarësinë. Administrata e saj është e organizuar në nivel kombëtar dhe lokal. Vendi është i ndarë 
në 7 qarqe dhe 38 komuna (ASK 2014). Komunat janë përgjegjëse për shërbimet publike lokale, dhe përgjegjësia për 
sigurimin e furnizimit me ujë dhe shërbimeve të kanalizimit është e ndarë në mes të qeverisë qendrore dhe lokale (Ligji 
2012/04-L-147 mbi Ujërat e Kosovës).

Burimet e ujit. Me 1,600 m3/kokë banori/vit, Kosova ka burime të kufizuara të brendshme të ripërtëritshme të 
ujërave të ëmbla (MMPH 2004). Për të adresuar pjesërisht kufizimet hidrologjike, Kosova ka zhvilluar pesë rezervuarë 
të mëdha (Badovci, Batllava, Ujmani, Përlepnica dhe Radoniqi), të cilat përdoren për furnizimin me ujë, ujitje, industri, 
dhe prodhimin e energjisë elektrike me hidrocentrale. Rezervat e ujërave nëntokësore janë të kufizuara dhe gjenden 
kryesisht në pjesën perëndimore të Kosovës. Parashikimet e ndryshimeve klimatike tregojnë se ndryshueshmëria e 
klimës do të rritet, me temperatura të ngrohta dhe reshje gjithnjë e më të parregullta, duke e rritur kërkesën për ujë, 
thatësira, përmbytjet dhe zjarret në pyje. Deficiti i fundit i reshjeve, me më pak se 50% të prurjeve bazë, ka shkaktuar 
një rënie dramatike të akumulimeve në Batllavë, Badovc, dhe rezervuarët e Përlepnicës, duke rrezikuar seriozisht 
furnizimin me ujë për pjesët qendrore dhe lindore të Kosovës. Faktorët e ndryshimeve klimatike po shkaktojnë rritjen 
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e shqetësimeve rreth mbrojtjes adekuate nga përmbytjet në Kosovë. Sipas vlerësimit të përfshirë në Planin Kryesor të 
Ujit të vitit 1983, një ngjarje 1,000 vjeçare e përmbytjeve mund të ketë ndikime të thella në pellgjet e lumenjve (pellgu 
i lumit Drini i Bardhë, pellgu i lumit Ibri, pellgu i Lepencit dhe pellgu Morava e Binçës). Ky vlerësim konkludon se rreth 
491 km të lumenjve janë të rrezikuara nga përmbytjet në Kosovë, por vetëm 28% janë të rregulluara (MMPH 2014).

Burimet e furnizimit me ujë. Gjashtëdhjetë për qind e ujit të pijshëm në Kosovë vjen nga ujërat sipërfaqësore (IcPdr 
2015). Pesë rezervuarët në përdorim kanë një kapacitet aktual të përgjithshëm prej 500 Mm3. Cilësia e ujit të papërpunuar 
nga uji sipërfaqësor në Kosovë në përgjithësi është e moderuar, pasi uji tërhiqet nga rezervuarët artificialë. Disa burime 
ujore raportohen si të ndotura ose potencialisht të rrezikuara nga kontaminimi organik për shkak të mungesës së trajtimit 
të ujërave të zeza, mirëmbajtjes së lënë pas dore të sistemit të kanalizimeve, shpyllëzimit intensiv, apo bujqësisë. Lumenjtë 
kryesorë që kalojnë përmes komunave të mëdha dhe industrive, sidomos ai përmes Prishtinës, kryeqytetit, janë aq të ndotur 
sa që uji nuk mund të përdoret si një burim i furnizimit me ujë, dhe në disa vende, as edhe për ujitje. Ndotësit kryesore të 
ujërave sipërfaqësore janë komunat dhe industritë. Komunat dhe komunitetet shkarkojnë ujërat e tyre të zeza pa trajtim. 
Nuk ekziston informacion i saktë mbi kapacitetin e nxjerrjes nëntokësore. Si rezultat i kushteve të pafavorshme hidrologjike, 
burimeve të pazhvilluara të ujit, dhe rritjes së kërkesës së shërbimit, vendi përballet me mungesa sasiore (MMPH 2014).

organizimi i Shërbimeve
Treguesi Viti Burimi Vlera Mes. në 

sht. Kand.
Mes. në 
Danub

Më e mira 
në Danub

Numri i ofruesve formal të shërbimeve të ujit 2012 ZRRUK 2013 7 75 661 n.a.

Mesatarja e popullsisë së shërbyer [banorë] 2013 Përp. i autorëve 174,583 28,963 9,496 n.a.

 Lloji dominues i ofruesit të shërbimeve Ofruesit e shërbimeve rajonale publike

Shtrirja e shërbimit Furnizimi me ujë, mbledhja e ujërave të zeza, dhe trajtimi

Prona qeveria qendrore

Shtrirja gjeografike në shkallë vendi

Ligji i shërbimeve të ujit? Po 

Ministria me linjë të vetme? Jo [por Këshilli ndër-ministror i Ujit]

Agjenci rregullatore? Po [ZRRUK]

Treguesit e performancës së shërbimeve publikisht 
në dispozicion? Po [www.ZRRUK-ks.org]

Shoqata Kombëtare e shërbimeve? Po [ShuKos për ujë dhe ujëra të zeza]

Pjesëmarrja e sektorit privat E paktë

Ofrimi i shërbimit. Furnizimi i ujit dhe shërbimeve të ujërave të zeza është 
përgjegjësi e Kompanive Rajonale të Ujit (KRU). KRU-të janë ofrues të licencuar 
dhe të korporatizuar të shërbimeve publike. Derisa niveli qendror i zotëron dhe i 
administron këta ofrues, komunat ushtrojnë kontroll mbi ta nëpërmjet emërimit të 
anëtarëve të bordit të shërbimeve komunale. Me 7 kompanitë rajonale operative 
të ujërave të zeza që shërbejnë 67% të popullsisë, sektori i ujit në Kosovë duket 
i përqendruar në krahasim me vende të tjera në rajonin e Danubit. Pjesa tjetër 
e popullsisë (33%) furnizohen nga sistemet e ujësjellësit të menaxhuara nga 
komunitetet (sistemet jopublike) ose nga sistemet individuale (Figura 1). Sistemet 
e drejtuara nga komuniteti janë të pranishme në rastet kur integrimi i tyre i 
planifikuar në kuadër të KRU-së ende nuk ka përfunduar ose kur vetë komuniteti 
i reziston integrimit, kryesisht për shkak të tarifave.1 Studimi ka identifikuar 
shumë çështje që lidhen me sistemet e drejtuara nga komunitetet, si kufizime 
të forta financiare dhe shkalla e ulët e inkasimit, duke rezultuar në përpjekje të 
ulët të mirëmbajtjes, përkeqësimit të infrastrukturës së rëndomtë, mungesës së 
monitorimit të cilësisë së ujit, dhe mungesës së stafit të trajnuar (Skat 2010).

1 Sistemet gravitacionale janë dëshmuar të jenë të ndërlikuara për integrim, sepse komuniteti ka kundërshtime për tarifat e ngarkuara nga kompanitë e 
ujit (të unifikuar për të gjithë zonën e shërbimit)

7 kompani
rajonale të ujit

67%

Sistemi
që nuk

menaxhohet
nga KRU-të

10%

Vetësigurimi

23%

Figura 1: OFRUESIT E SHËRBIMEVE ME 
UJË LLOJET DHE PJESA E TREgUT

BURIMI: ElaBORIMI I aUtORëvE.
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Politikë-bërja dhe institucionet e sektorit. Sektori i ujit në Kosovë është i rregulluar në nivel kombëtar. Sektori i 
ujit në Kosovë është i organizuar duke i ndjekur parimet e menaxhimit të pellgjeve, dhe vendi ka zhvilluar një strategji 
konsistente dhe plan kryesor. Sektori i ujit në Kosovë përfshin marrëdhëniet midis aktorëve të ndryshëm në nivel 
kombëtar (Figura 2), më të rëndësishëm prej të cilëve janë:

Ministria e mjedisit dhe planifikimit hapësinorXX , e cila është përgjegjëse për menaxhimin dhe administrimin e burimeve 
ujore të Kosovës, që përfshinë hartimin e ligjeve dhe akteve nënligjore, zhvillimin e politikave dhe të strategjisë, 
lëshimin dhe monitorimin e të drejtave të ujit, mbrojtjen e burimeve të ujit, dhe inspektimin (MMPH 2015).

Ministria e zhvillimit ekonomik, nëpërmjet Njësisë së saj të politikave dhe monitorimit dhe Bordit të drejtorëve të kompanive XX

të ujit, është përgjegjëse për administrimin e kompanive rajonale të ujit. Derisa personeli i Njësisë së politikave dhe të 
monitorimit janë personel ministror, bordi i drejtorëve është i përbërë nga ekspertë të emëruar nga ministria për një 
periudhë tre-vjeçare pas një procesi konkurrues, me aplikimet dhe intervistat. gjysma e anëtarëve, duke përfshirë edhe 
kryetarin, përfaqësojnë ministrinë, dhe pjesa tjetër paraqesin komunat e shërbyera (MZHE 2015).

Zyra rregullatore e ujit dhe kanalizimitXX , e cila është përgjegjëse për rregullimin ekonomik të sektorit të ujit. Rregullimi 
përfshin licencimin e kompanive të ujit, përcaktimin e tarifave, përcaktimin e standardeve minimale të shërbimit, 
si dhe monitorimin e mbrojtjes së konsumatorëve. Drejtori dhe zëvendësi i tij emërohen nga Kuvendi, ndërsa pjesa 
tjetër e stafit të përfshirë në rregullimin e sektorit janë personel i përhershëm (ZRRUK 2015).

Këshilli ndërministror për ujëraXX , i cili është i përbërë nga shtatë anëtarë nga katër ministritë e linjës2 dhe kryesohet 
nga kryeministri i Kosovës. Këshilli jep mendime për dhe rekomandime për ligjet dhe aktet tjera nënligjore që kanë 
të bëjnë me menaxhimin e ujërave dhe zbatimin e tyre, hartimin dhe miratimin e strategjisë kombëtare të ujit, si dhe 
zhvillimin e politikave në fushën e ujit (KNMU 2015).

Instituti kombëtar i shëndetësisë publike XX (IKSHP), i cili është përgjegjës për monitorimin e cilësisë së ujit të pijshëm. 
IKSHP është pjesë e qendrës klinike universitare të Kosovës dhe ka marrëveshje kontraktuale me kompanitë e ujit për 
monitorimin e cilësisë së ujit të pijshëm (IKSHP 2015).

Kapaciteti dhe trajnimi. Kapaciteti i hisedarëve është përmirësuar në mënyrë të konsiderueshme, por përmirësimi 
i mëtejshëm është i nevojshëm, sidomos në lëmitë teknike. Në vitet e fundit, hisedarët kanë fituar kompetencë dhe 
ekspertizë në fusha si menaxhimi operacional, qeverisja korporative, rregullimi ekonomik, planifikimi i politikave, si dhe 
përputhshmëria e shërbimit. Pavarësisht progresit të dukshëm, përmirësimi i mëtejshëm i kapaciteteve është i nevojshëm, 
veçanërisht në lidhje me ofruesit e shërbimeve dhe në fushën e përmirësimit të efikasitetit, planifikimit të investimeve 
kapitale, si dhe përputhshmërisë së shërbimit. Sipas sondazhit të vitit 2013 mbi buxhetin e ekonomive familjare të publikuar 
nga Agjencia e Statistikave të Kosovës, paga mesatare mujore në Kosovë është 336 €, e cila është dukshëm më pak se 
paga mesatare mujore e të punësuarve në KRU (€517) (ASK, 2013). Niveli i lartë i shpërblimit i kombinuar me një shkallë të 
lartë të papunësisë e bën tërheqës punësimin në ndërmarrjet e shërbimeve të ujit. Ngurrimi i fuqisë punëtore për të braktisur 
shërbimet e ujit, dhe kufizimet në rekrutimin e stafit të ri për arsye të efikasitetit, në mënyrë të konsiderueshme e reduktojnë 
qarkullimin e personelit. Përkundër zhvillimeve pozitive në rekrutimin e personelit të kualifikuar, shumica e stafit kanë vetëm 
arsim të mesëm3. Duke pasur parasysh nevojën për të adresuar sfidat e pashmangshme të efikasitetit, si reduktimin e ujit 
të pafaturuar (UPF), përmirësimin e efikasitetit të kostos, dhe menaxhimin e qëndrueshëm të pasurive, rritja e kualifikimit 
të personelit të shërbimeve është një domosdoshmëri. Tani për tani, projektet e donatorëve luajë rolin kryesor në ngritjen e 
kapaciteteve të personelit të shërbimeve.4 Shoqata e ujit dhe ujërave të zeza në Kosovë, SHUKOS, e themeluar në vitin 2001, 
gjithashtu synon zhvillimin e trajnimit më të strukturuar dhe programe të ngritjes së kapaciteteve.

Rregullimi ekonomik. Që nga viti 2002, rregullimi ekonomik është nën ombrellën e një rregullatori të veçantë për shërbimet 
e ujit dhe kanalizimit. Tarifat për shërbimet e ujit dhe të ujërave të zeza janë të rregulluara nga Zyra rregullatore për ujë dhe 
kanalizime. Procesi i përcaktimit të tarifave kryhet një herë në çdo tre vjet sipas udhëzimit të Rregullatorit. Tarifat e aprovuara 
mbulojnë periudhën tre-vjeçare dhe rishikohen në vitin e dytë dhe të tretë. Ofruesit e shërbimeve vlerësojnë tarifat dhe planet 
investuese pas një procesi të veçantë, dhe i paraqesin kërkesat e tyre për miratim në Bordin e Drejtorëve. Pas miratimit 
të bordit, këto tarifa dorëzohen për miratim përfundimtar te rregullatori. Procesi i përcaktimit të tarifave kryhet në mesin e 
ofruesve të shërbimeve, rregullatorit, dhe komiteteve konsultative të konsumatorëve. Në parim, tarifat duhet të sigurojnë 
mbulim adekuat të shpenzimeve operative dhe investimeve nga njëra anë, dhe të mbeten të përballueshme për konsumatorët 

2  Kryeministri (kryesuesi), Ministri i Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, Ministri i Zhvillimit Ekonomik, Ministri i Pushtetit Lokal, Ministri i Financave.
3 Biznes Plani i KRU-së, Hidroregjioni Jugor Prizren, tregon se 15% e stafit janë të kualifikuar dhe 64% kanë arsim të mesëm
4 Synimi i projektit të ngritjes së kapaciteteve ka rrit inkasimin e parasë së gatshme, reduktimin e UPF-së, dhe përmirësimin e praktikave tregtare
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e shërbyer, në anën tjetër. Për të simuluar kushtet e tregut dhe për të 
nxitur përmirësimin e performancës, rregullatori vendos mbi ofruesit 
e shërbimeve arritjen e objektivave në aspektin e prodhimit të ujit, ujit 
të faturuar, ujit të pafaturuar, shpenzimet operative, faturimit, etj. Në 
praktikë, ofruesit e shërbimeve nuk arrijnë t’i përmbushin disa objektiva 
të të ardhurave (20.3% e ofruesve), shkallët e inkasimit (23.2%), dhe 
investimet (52.8%), por i kanë tejkaluar objektivat e zotuara për treguesit 
e tjerë, si UPF (6.1%) dhe shpenzimet operative (25.6%). Në qoftë se 
ofruesit e shërbimeve me sukses i arrijë objektivat e performancës, ata 
kanë të drejtë të përfitojnë nga ndryshimet e tarifave (ZRRUK 2015).

Reformat e planifikuara apo në vazhdim. Sektori i shërbimeve 
publike në Kosovë ka përfunduar zbatimin e reformave strukturore 
gjatë viteve 2000-2007. Si rezultat, nuk janë identifikuar nevoja të 
mëtejshme për reforma. Theksi tani është në forcimin e zbatimit të 
detyrimeve të kornizës, me një fokus të veçantë në qëndrueshmërinë 
e sektorit dhe përmirësimin e performancës (ZRRUK 2015). 

QaSja në Shërbime
Treguesi Viti Burimi Vlera Mes. në 

sht. Kand.
Mes. në 
Danub

Më e mira 
në Danub

Furnizimi i ujit
Furnizimi i pijshëm – mesatarja [%] 2010 Përp. i autorëve 96 89 83 100

Furnizimi i pijshëm –40% i poshtëm [%] 2010 Përp. i autorëve 93 81 76 100

Furnizimi i pijshëm – nën $2.50/ditë [PPP] [%] 2010 Përp. i autorëve 84 73 61 100

përfshirë nga furnizimi publik – mesatare [%] 2011 KAS 2011a 67 71 74 99

Sanitari dhe kanalizim
Uji i banjos – mesatarja [%] 2010 Përp. i autorëve 84 90 79 99

Uji i banjos – 40% i poshtëm [%] 2010 Përp. i autorëve 80 81 70 98

Uji i banjos – nën $2.50/ditë [PPP] [%] 2010 Përp. i autorëve 76 76 54 100

Përfshirë nga kanalizimi – mesatare [%] 2011 KAS 2011a 53 53 66 94

Trajtimi i ujërave të zeza
Të lidhur me impiantin për tr. e ujërave të zeza 2013 Vlerësimi i ekspertit 1 9 45 95
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Figura 2: ORgANIZIMI I SEKTORIT TË SHËRBIMEVE TË UJIT

BURIMI: ElaBORIMI I aUtORëvE.

Nxitjet e praktikave të mira 
për përmirësimin e performancës
Për të simuluar kushtet e tregut për një ofrues të 
shërbimit me monopol natyror, rregullatori imponon 
arritjen e objektivave specifike të performancës. 
Objektivat i referohen prodhimit të ujit, ujit të 
faturuar, ujit të pafaturuar, shpenzimeve operative, 
faturimit, etj. Këto objektiva përfshihen edhe në 
rishqyrtimet e tarifave. Kompanitë e ujit stimulohen 
për të arritur këto objektiva, pasi ata mund të 
ndryshojnë tarifat e tyre sipas faktorit të inflacionit.
Përveç kësaj, rregullatori çdo vit i rendit kompanitë 
e ujit në bazë të performancës së tyre të 
përgjithshme. Rregullatori përzgjedh kompaninë 
me performancë më të mirë dhe kompaninë që 
më së shumti e ka përmirësuar performancën e 
saj gjatë vitit.

Gjendja e Sektorit   |   Shënim vendi për Kosovën   |    5



PROGRAM

DANUBE
WATER

Mbulueshmëria e shërbimit. Shumica dërrmuese e popullsisë së Kosovës 
kanë qasje në shërbime të sigurta të ujit dhe kanalizimeve. Nëntëdhjetë e 
gjashtë për qind e popullatës kanë qasje në shërbimin e ujit të pijshëm brenda 
vendbanimeve të tyre (Figura 3). Vetëm 4% e popullsisë nuk kanë qasje në 
sistemet e ujit të pijshëm. Shërbimi i ujit sigurohet nga kompanitë publike 
(67%) dhe nga sistemet që veprojnë në mënyrë të pavarur (10%). Familjet 
e mbetura (23%) furnizohen nga sistemet individuale. 53% e popullsisë 
mbulohen nga mbledhja publike e ujit dhe ujërave të zeza. 84% e popullsisë 
kanë qasje në shërbimet sanitare të përmirësuara. Trajtimi i ujërave të zeza 
mbulon 1% të popullsisë dhe sigurohet nga operatorët e shërbimeve publike 
(vlerësimi i ekspertit). Mbulueshmëria e shërbimit ndryshon në zonat urbane 
dhe rurale; 100% e popullsisë urbane kanë qasje në furnizimin publik me 
ujë në krahasim me 66% të popullsisë rurale, dhe 60% e popullsisë urbane 
kanë qasje në shërbimin publik të ujërave të zeza në krahasim me 42% të 
popullsisë rurale (ZRRUK 2013). 

Barazia e qasjes në shërbime. Krahasuar me banorët urban, banorët e zonave rurale kanë qasje më të vogël në 
shërbimet e ujit dhe kanalizimeve publike, dhe familjet e varfra ndeshen me vështirësi në pagesën e faturave të 
ujit. Qasja në shërbimet publike në Kosovë është e pabarabartë midis zonave urbane dhe rurale për shkak të arsyeve 
historike, edhe pse gjendja është vazhdimisht në përmirësim falë investimeve të konsiderueshme në infrastrukturë. 
Për më tepër, 84% e segmentit më të varfër të popullsisë (që jetojnë me më pak se 2,50 $ / ditë) kanë qasje në 
furnizimin me ujë të pijshëm dhe 76% në ujë të banjos (elaborimi i autorëve). Përballueshmëria mbetet një shqetësim 
serioz për segmentin më të varfër të popullsisë, megjithatë, veçanërisht pasi nuk ka asnjë përjashtim në faturën e 
ujit apo skemës së ndihmës në vend për këto popullata. Nuk ka informacione statistikore në dispozicion në lidhje me 
qasje në ujë dhe kanalizim për pakicat e margjinalizuara.

Vlera
Vlera

Viti Burimi
Uji Ujërat e zeza

numri i impianteve të trajtimit 9 2 2013 Vlerësimi i ekspertit

gjatësia e rrjetit [km] 3,836 1,660 2013 Vlerësimi i ekspertit

Lidhjet mesatare të rrjetit për km 67 103 2013 Vlerësimi i ekspertit

Infrastruktura e shërbimit. Infrastruktura e ujit është relativisht e zhvilluar mirë, megjithatë situata për ujërat 
e zeza nuk është e kënaqshme. Në sajë të investimeve të vazhdueshme, infrastruktura e vjetër dhe e vjetërsuar e 
rrjetit të ujit është duke u zëvendësuar, me përmirësime të vazhdueshme në këtë drejtim. Rrjeti i ujërave të zeza është 

Uji i pijshëm

Varfër
84%

Në fund  40%
93%

Total
96%

Varfër
76%

67% 53%

1%

Në fund 40%
80%

Total
84%

Furnizimi publik Uji i banjos Kanalizimi Trajtimi i ujërave të zeza

20%

0%

40%

60%

80%

30%

10%

50%

70%

90%

100% Figura 3: QASJA NË UJË 
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TOTALE, 40% I POSHTËM 
DHE TË VARFRIT

BURIMI: ElaBORIMI I aUtORIt, aSK 
2011a dhE vlERëSIMI I EKSPERtIt.

Disponueshmëria e të dhënave
Burimet e përdorura në hartimin e 
informacionit statistikor për shërbimet 
e ujit për këtë raport përfshijnë 
regjistrimin e vitit 2011 të realizuar nga 
Agjencia e Statistikave të Kosovës, 
Strategjia për Ujërat e Kosovës 2014-
2033, raportet vjetore të performancës 
të lëshuara nga Zyra e Rregullatorit 
të Ujit dhe Ujërave të Zeza, trendet 
historike të investimeve në sektorin 
e ujit në Kosovë, dhe studimi mbi 
mbulueshmërinë dhe vlerësimi i 
sistemeve të furnizimit me ujë dhe 
kanalizimeve në Kosovë.
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sa gjysma e gjatësisë së rrjetit të ujit, dhe investimet e konsiderueshme janë të nevojshme për të përmirësuar atë. 
Megjithatë, situata më kritike ka të bëjë me shërbimin e trajtimit të ujërave të zeza, për të cilët infrastruktura është e 
papërshtatshme (ZRRUK 2013).

performanca e Shërbimeve
Cilësia e shërbimit

Treguesi Viti Burimi Vlera Mes. në 
sht. Kand.

Mes. në 
Danub

Më e mira 
në Danub

Konsumi i ujit familjar [litra/banor/ditë] 2013 ZRRUK 2013 93 165 122 n.a.

Vazhdimësia e furnizimit me ujë [orë/ditë] 2013 ZRRUK 2013 22 19 20 24

Cilësia e ujit të tubacioneve 
[% e mostrave në pajtueshmëri të plotë] 2013 ZRRUK 2013 98 83 93 99.9

Cilësia e trajtimit të ujërave të zeza 
[% e mostrave në pajtueshmëri të plotë me BOd5] — — — n.a. 79 100

Bllokime të kanalizimeve [numri/km/vit] 2013 IBNet 2015 5.0 9.3 5.0 0.2

Kënaqësia e konsumatorit 
[%e popullsisë të kënaqur me shërbimet] 2013 gallup 2013 60 63 63 95

Cilësia e shërbimit. Cilësia e shërbimit me ujë është relativisht e mirë, me përmirësime të mëtejshme të 
mundshme. Megjithatë, mungesa e grumbullimit të ujërave të zeza, dhe veçanërisht e infrastrukturës së trajtimit, 
ndikon në cilësinë e shërbimit të ujërave të zeza. Sipas raportit të performancës të vitit 2013, përputhshmëria 
mikrobiologjike për të gjithë sektorin e ujit ka qenë 98.4%, dhe përputhshmëria fizike-kimike është rrit në 97% (ZRRUK 
2013). Në shumicën e rasteve të shkeljes, cilësia bakteriologjike e ujit është ulur nga prania e koliformës dhe e-coli. 
Vazhdimësia e shërbimit në vitin 2013 ka qenë 22 orë/ditë (ZRRUK 2013).

Kënaqshmëria e konsumatorëve. Sondazhet e kënaqshmërisë së konsumatorëve kryhen në baza vjetore. Çdo 
kompani publike e ujit obligohet që të kryejë një sondazh vjetor lidhur me kënaqshmërinë e konsumatorëve dhe 
të raportojë rezultatet në Ministrinë e zhvillimit ekonomik. Rezultatet e sondazhit të vitit 2013 tregojnë 40% të 
konsumatorëve janë shumë të kënaqur me shërbimin, 43% janë të kënaqur, 14% janë mesatarisht të kënaqur, dhe vetëm 
4% nuk janë të kënaqur (MZHE 2015). Sipas sondazhit nga Gallup International, 60% e popullsisë kosovare janë të 
kënaqur me shërbimin e ujit të ofruar. Kjo normë është më e ulët se sa vendet e tjera të rajonit të Danubit (Gallup 2013).

Efikasiteti i shërbimeve

Treguesi Viti Burimi Vlera Mes. në 
sht. Kand.

Mes. në 
Danub

Më e mira 
në Danub

Uji i pa faturuar [%] 2013 ZRRUK 2013 57 50 35 16

Uji i pa faturuar [m3/km/ditë] 2013 IBNet 2015 59 41 35 5

Produktiviteti i stafit [uji dhe ujërat e zeza] [numri i të 
punësuarve/1,000 lidhje] 2013 ZRRUK 2013 6.6 11.5 9.6 2.0

Produktiviteti i stafit [uji dhe ujërat e zeza] [numri i të 
punësuarve/1,000 banorë të shërbyer] 2013 IBNet 2015 0.7 2.4 1.7 0.4

Shkalla e inkasimit të faturimit [të hyrat me para në 
dorë/të ardhurat e faturuara] [%] 2013 ZRRUK 2013 71 85 98 116

Niveli i Matjes [lidhjet matëse/lidhjet] [%] 2013 ZRRUK 2013 91 81 84 100

Indeksi i performancës së shërbimeve të ujit [WUPI] n.a. Përp. i autorëve 65 59 69 94
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Efikasiteti i përgjithshëm. Efikasiteti i ofruesve të shërbimeve është i moderuar, me hapësirë të 
konsiderueshme për përmirësim. Pavarësisht përmirësimeve të qëndrueshme në vitet e fundit, ende mund të 
bëhen fitimet e efikasitetit. Për shembull, nivelet e ujit të pafaturuar në vitin 2013 kanë arrit në 57%, duke ndikuar 
negativisht kostot e shërbimeve dhe nivelin e shërbimit (ZRRUK 2013). Ky nivel i lartë i UPF-së është për shkak 
të një kombinimi faktorësh duke përfshirë infrastrukturën e vjetruar, pajisje të vjetërsuara të matjes, gabimet 
e trajtimit të të dhënave, dhe keqpërdorimit të ujit. Produktiviteti i stafit në vitin 2013 ishte 6.6 punonjës për 
1,000 lidhje (ZRRUK 2013). Shkalla e inkasimit të faturimit ishte 71%, duke zbuluar joefikasitetin e brendshëm të 
kompanive të shërbimeve të ujit dhe çështjet e pazgjidhura të përballueshmërisë me klientët (ZRRUK 2013).

Trendet e fundit. Efikasiteti i shërbimeve komunale të ujit dhe ujërave të zeza është duke u përmirësuar, por 
me një ritëm modest. Zbatimi i një platforme të monitorimit të performancës në Kosovë në vitin 2005 ka bërë 
të mundur ndjekjen dhe monitorimin e zhvillimit të performancës të shërbimeve komunale të ujit dhe ujërave të 
zeza. Gjatë 2005-2013, raporti i inkasimit të faturimit dhe niveli i matjes janë rritur në mënyrë të qëndrueshme, 
duke mundësuar matjen më të mirë të konsumit të ujit dhe gjenerimin e më shumë të ardhurave për shërbimet. 
Megjithatë, tregues të tjerë, siç janë UPF, nuk treguan ndonjë përfitim të efikasitetit (Figura 4). Niveli i stafit dhe 
raporti operativ kanë mbetur të qëndrueshëm, me përmirësim të kufizuar. Si rezultat, shpenzimet operative ende 
parandalojnë përfitimet e mëtejshme të efikasitetit (ZRRUK 2013).
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financimi i Shërbimeve
Financimi i sektorit

Treguesi Viti Burimi Vlera Mes. në sht. 
Kand.

Mes. në 
Danub

Më e mira në 
Danub

Burimet e financimit
Financimi i përgjithshëm i sektorit [€/banor/vit] Elaborimi i autorit 22 29 62 n.a.

Financimi i përgjithshëm i sektorit [pjesa e PBB-së] [%] Elaborimi i autorit 0.34 0.34 0.45 n.a.

Përqindja e kostos së shërbimit të financuara nga tarifat Elaborimi i autorit 34 67 67 n.a.

Përqindja e kostos së shërbimit të financuara nga tatimet Elaborimi i autorit 37 17 13 n.a.

Përqindja e kostos së shërbimit të financuara nga transferet Elaborimi i autorit 29 16 20 n.a.

Shpenzimet e shërbimit
Mesatarja e investimeve vjetore [Pjesa e financimit të 
përgjithshëm të sektorit] [%] Elaborimi i autorit 77 32 38 n.a.

Mesatarja e investimeve vjetore [€/kokë banori/vit] Elaborimi i autorit 17 9 23 n.a.

Investimi i vlerësuar i nevojshëm për të arritur 
objektivat [€/kokë banori/vit]

2014-
2034 gov. KS 2014 29 37 43 n.a.

Prej të cilave, pjesa e menaxhimit të ujërave të zeza [%] Elaborimi i autorit 69 70 61 n.a.

Financimi i përgjithshëm i sektorit. Tarifat plotësisht i mbulojnë shpenzimet O&M, por sektori mbështetet në 
financim të jashtëm për investimet kapitale. Shërbimet komunale të ujit dhe ujërave të zeza janë të organizuara në 
bazë të parimeve të vetë-financimit (aplikimi i tarifave të mbulimit të kostos). Megjithatë, për shkak të mosefikasitetit, 
ofruesit e shërbimeve nuk mund të mbulojnë shpenzimet O&M, të cilat duhet të plotësohet nga subvencionet. 
Shërbimi komunal i Mitrovicës merr subvencione lokale për të mbuluar shpenzimet O&M. Investimet përfaqësojnë 
77% të shpenzimeve totale të sektorit dhe financohen përmes transfereve dhe fondit të taksave kombëtare (Figura 5). 
Figura 6 grafikisht tregon burimet kryesore të financimit të shërbimeve të ujit dhe ujërave të zeza, duke përdorur tre 
metodologjitë Ts të OECD-së (tarifat, transferet, dhe taksat). Figura 6 graphically displays the main sources of funding 
of water and wastewater utilities, using the OECD’s three Ts methodology (tariffs, transfers, and taxes). 

Nevojat për investime. Investimet në sektorin e ujit dhe ujërave të zeza janë të konsiderueshme, por janë ende të 
pamjaftueshme për të plotësuar nevojat. Në strategjinë e ujit në Kosovë, investimet e nevojshme vlerësohen të tejkalojnë 
1 miliardë € gjatë 20 viteve të ardhshme, që paraqet një përpjekje të përgjithshme prej 17.3% të PBB-së dhe një përpjekje 
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vjetore prej 0.86% të PBB-së. Investimet e nevojshme për ujë arrijnë në € 350 milion – € 128 milion për vazhdimin e 
furnizimit me ujë, € 93 milion për trajtimin e ujit të pijshëm, dhe € 143 milion për rehabilitimin e rrjetit ekzistues. Investimet 
e nevojshme për ujërat e zeza arrijnë € 740 milion, duke përfshirë € 300 milion për zgjerimin e kanalizimit, € 220 milion për 
trajtimin e ujërave të zeza, dhe € 220 milion për rehabilitimin e kanalizimeve ekzistuese. Për të përmbushur këto nevoja, 
investimet duhet të dyfishohen gjatë periudhës së projektuar në €29/banor/vit (qev. Ks 2014).

Investimet. Financimi kryesor për investime vjen nga donatorët, institucionet financiare ndërkombëtare, dhe 
qeveria, me kontribute modeste nga shërbimet. Që nga fundi i konfliktit në vitin 1999, më shumë se 250 milion 
Euro janë investuar në sektorin e ujit dhe ujërave të zeza, që përfaqëson € 17/banor/vit dhe 0.3% të PBB-së në vit. 
Shtatëdhjetë e katër për qind e këtyre investimeve ishin të financuara nga institucionet donatore ndërkombëtare dhe 
26% nga buxheti i qeverisë qendrore nëpërmjet taksave. Që nga viti 2009, skema e financimit është më e balancuar, 
me një rritje të dukshme të kontributit të qeverisë në 54%, një rënie në grantet e donatorëve në 42%, dhe financimin e 
kompanisë së ujit prej 4% të të gjitha investimeve (Figura 7).

Mbulimi i kostos dhe përballueshmëria

Treguesi Viti Burimi Vlera Mes. në sht. 
Kand.

Mes. në 
Danub

Më e mira në 
Danub

Mbulimi i kostos
Tarifa mesatare rezidenciale [duke përfshirë ujë 
dhe ujërat e zeza] [€/m3] 2013 ZRRUK 2013 0.48 0.57 1.32 n.a.

Kosto e njësisë operacionale dhe të 
mirëmbajtjes [€/m3] Elaborimi i autorit 0.22 0.45 1.20 n.a.

Mbulimi i kostos operative [të ardhurat e 
faturuara /shpenzimet operative] 2013 ZRRUK 2013 1.49 1.01 0.96 1.49

Përballueshmëria
Pjesa e shpenzimeve të mundshme të shërbimeve 
të ujit dhe sanitare mbi të ardhura mesatare [%] 2010 Elaborimi i 

autorit 2.3 1.6 2.6 n.a.

Pjesa e shpenzimeve të mundshme të shërbimit 
të ujit dhe sanitare mbi pjesën e poshtme të të 
ardhurave prej 40% [%]

2010 Elaborimi i 
autorit 3.4 2.5 3.8 n.a.

Përqindja e familjeve me shpenzimet e mundshme 
të shërbimeve të ujit dhe sanitari me mbi 5% të të 
ardhurave mesatare [%]

2010 Elaborimi i 
autorit 3.8 1.6 14.1 n.a.
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Mbulimi i kostos. Ofruesit e shërbimeve të ujit dhe ujërave të zeza dështuan në financimin për projektet e 
investimeve. Korniza ligjore e Kosovës kërkon zbatimin e parimeve të mbulimit të plotë të kostos për vendosjen e 
tarifave të ujit. Tarifat e shërbimit parashikojnë arritjen e disa objektivave, duke nënkuptuar përmirësim në efikasitetin 
e faturimit dhe inkasimit të të hollave, reduktimin e humbjeve të ujit, optimizimin e kostos, dhe zbatimin e planeve 
investuese. Megjithatë, këto objektiva nuk janë arritur, duke shkaktuar të hollat e reduktuara në dispozicion dhe 
shpenzimet e rritura O&M. Si pasojë, kompanitë e ujit mezi i plotësojnë shpenzimet operative të menaxhimit dhe 
duhet të kufizojnë investimet kapitale. Në masë të madhe, ky boshllëk mbulohet përmes financimit nga qeveria dhe 
granteve të donatorëve. Disa subvencione operacionale janë dhënë për kompaninë e ujit nga Mitrovica për të mbuluar 
shpenzimet e bëra për sigurimin e ujit për pjesën veriore të qytetit5. (qev. Ks 2014)

Tarifat. Që nga viti 2006, Kosova ka përcaktuar tarifat në 
bazë të parimeve të mbulimit të kostos, të mbikëqyrur 
nga një rregullator. Që nga viti 2006, tarifat janë projektuar 
sipas parimeve të shëndosha ekonomike dhe vendosen 
për një vit. Janë kryer tre shqyrtime të vendosjes së 
tarifave -gjatë 2007-08, 2009-11, dhe 2012-14. Strukturat 
e tarifave për të dy shërbimet, ujë dhe ujërat e zeza, 
përmbajnë një tarifë fikse dhe një tarifë volumetrike. Këto 
tarifa mund të vendosen në nivele të ndryshme në secilën 
prej 7 kompanive të shërbimeve të ujit, dhe çmimi i ujit 

5 Pjesa veriore e Mitrovicës, e cila është e populluar kryesisht nga minoriteti serb, furnizohet me ujë paushall nga Kompania rajonale e ujit Mitrovicë për 
shkak të kushteve teknike. Subvencionet qeveritare paguajnë për këto shërbime të ujit
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Reformimi i Sektorit të Shërbimeve të Ujit dhe Ujërave të Zeza
Gjatë viteve 2001-07, Kosova ka filluar reformat e sektorit të 
shërbimeve të ujit dhe ujërave të zeza. Kompanitë e vogla 
komunale që ofrojnë shërbime të ujit dhe ujërave të zeza, përveç 
shërbimeve të tjera komunale iu nënshtruan një procesi të 
shthurjes së transformimit. Themelimi i Zyrës së Rregullatorit të 
Ujit dhe Ujërave të Zeza në vitin 2004 e ka plotësuar procesin e 
reformave. Shtatë kompani rajonale të ujit janë krijuar atëherë 
sipas parimeve komerciale, me asete të pastra-prera, llogaritë e 
konsoliduar, dhe dy nivele të menaxhimit.
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mund të ndryshojnë në varësi të tipit të konsumatorit (familjar, komercial, ose institucional). Për shembull, tarifa fikse arrin 
në € 1/muaj për konsumatorët familjarë dhe € 3/muaj për konsumatorët komercial dhe institucional. Tarifat siç përcaktohet 
nga rregullatori duhet të mbulojnë shpenzimet e menaxhimit dhe kapitale. Në praktikë, megjithatë, për shkak të problemeve 
të kompanive të shërbimeve me inkasimin e faturimit dhe me efikasitetin e kostos së ulët, ata mezi i mbulojnë kostot O&M, 
duke mbetur të shkurtër në sigurimin e fondeve të mjaftueshme të kapitalit (WWRO 2013).

Përballueshmëria. Shërbimet e ujit dhe kanalizimit janë të përballueshme për shumicën e popullatës kosovare, 
përveç familjeve të varfra. Fatura mesatare e ujit dhe kanalizimeve potencialisht paraqet 2.3% të të ardhurave 
mesatare familjare. Por ky raport arrin në 3.4% për familjet në 40% e poshtëm të të ardhurave mujore të lidhura 
me shërbimin publik (Figura 8). Situata është rënduar më tej për kategoritë shoqërore që nuk janë përjashtuar nga 
faturat e ujit dhe nuk marrin subvencione mbështetëse.

pjeKuria e SeKtorit të ujit 
dhe Sfidat KryeSore
Për të vlerësuar dhe reflektuar qëndrueshmërinë 
e shërbimeve në rajon, është kryer një vlerësim i 
përgjithshëm mbi qëndrueshmërinë e sektorit duke marrë 
parasysh katër dimensione kryesore: Qasja në shërbime, 
cilësia e shërbimeve, efikasiteti i shërbimeve, dhe financimi 
i shërbimeve. Secila nga këto dimensione matet me anë të 
tre treguesve të thjeshtë dhe objektiv. Për secilin tregues, 
janë krijuar vlerat e praktikave më të mira duke shikuar 
në performuesit më të mirë në rajon, dhe vendet më të 
afërta me këta performues më të mirë konsiderohen të 
kenë një sektor më të pjekur. Një përshkrim më i plotë i 
metodologjisë për të vlerësuar qëndrueshmërinë e sektorit 
është përfshirë në aneksin e gjendjes të raportit rajonal 
të sektorit nga Programi i Ujit të Danubit. Rezultatet e 
këtij vlerësimi për sektorin e ujit në Kosovë janë paraqitur 
në Figurën 9, e cila gjithashtu tregon praktikat mesatare 
dhe më të mira në rajonin e Danubit. Si rezultat i kësaj, 
rezultati i qëndrueshmërisë së sektorit në Kosovë është 
63, i cili është afër qëndrueshmërisë mesatare të Danubit 
prej 64. Vlerësimi tregon se, mesatarisht, vendi performon 
mirë në aspektin e qasjes në ujë të tubacioneve dhe ujit të 
banjos, vazhdimësinë e shërbimeve, nivelit të personelit 
dhe raportit të kostos operative. Mangësitë kryesore 
të identifikuara përmes vlerësimit të qëndrueshmërisë 
së sektorit janë niveli i investimeve, uji i pafaturuar, dhe 
mbulimi i trajtimit të ujërave të zeza (elaborimi i autorëve).

Sfidat kryesore të sektorit janë:

Sigurimi i financimit të qëndrueshëm dhe afatgjatë për investime në përputhshmëri. XX Synimi i Strategjisë së 
Ujit në Kosovë nr.2.5 “përafrimi i legjislacionit kombëtar me direktivat e Be-së” përcakton parimin e “arritjes së 
përputhshmërisë afatgjate me kërkesat e legjislacionit të Bashkimit Evropian në sektorin e ujit.” Për të arritur këtë 
objektiv, do të duhet të investohen 1.1 miliard Euro në sektorin e ujit gjatë 20 viteve të ardhshme. Kjo paraqet një 
shpenzim vjetor kapital prej 55 milion Euro, ose të paktën dy herë fondet aktuale dedikuar për investime (QeK, 
2014). Kjo do të kërkojë një rritje në burimet e financimit të brendshëm të shërbimeve dhe në grantet qeveritare. Një 
tjetër opsion mund jetë huamarrja e kredive të buta dhe tërheqja e investimeve private.
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Rritja e inkasimit të faturimit të shërbimeve të ujit. XX Korniza rregullatore e Kosovës kërkon që kompanitë e ujit 
të ngarkojnë tarifat e kostos së plotë dhe se asnjë konsumator të mos përjashtohet nga pagesa e faturës së ujit, 
pavarësisht nga kategoria e tyre sociale. Një përmirësim në raportin e inkasimit të parasë së kompanive të ujit do 
të rrisë të ardhurat me 50%. Niveli aktual i tarifave rëndon buxhetin e kategorive të pafavorizuara sociale, të cilat 
nuk marrin asnjë ndihmë për pagesat e faturave të tyre të ujit. Kjo situatë rrezikon qëndrueshmërinë financiare 
të kompanive të shërbimeve të ujit, pasi të ardhurat nga tarifat përdoren për të mbuluar kostot operative. Në të 
vërtetë, kompanitë e ujit tregojnë se është pothuajse e pamundur të inkasohen pagesat e faturave të ujit nga 15% e 
konsumatorëve të kategorive të pafavorshme shoqërore (qev. Ks 2014).

Përmirësimi i efikasitetit të shërbimeve për të përmirësuar qëndrueshmërinë e tyre. XX Përmirësimi i performancës 
së treguesve kryesorë mbetet modest në krahasim me tendencat historike. Niveli ekzistues i efikasitetit është i 
kufizuar nga të ardhurat e reduktuara dhe rritja e shpenzimeve operative. Si pasojë, shumica e parasë së gatshme 
të kompanive shërbyese të ujit shpenzohen në mbulimin e kostos rrjedhëse, me përpjekje minimale O&M, e që 
ndikon negativisht në cilësinë e shërbimit. Ekziston potencial i madh lidhur me përmirësimin e efikasitetit, pasi uji 
i pafaturuar dhe ulja e kostos së energjisë mund të ulin shpenzimet operative për 25%. Kjo do të rezultojë në një 
përmirësim të ndjeshëm të qëndrueshmërisë së shërbimeve, me përpjekjet më të mëdha O&M dhe fonde shtesë në 
dispozicion për rinovimin e aseteve dhe investimet (qev. Ks 2014).
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