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Zyra e Rregullatorit 
të Aviacionit Civil   
Zyra e Rregullatorit të Aviacionit Civil 
(CARO) u themelua në qershor të vitit 
2003 në pajtim me Rregulloren e UNMIK-
ut 2003/18. Mandati i CARO-s është të 
siguroj funksionim të duhur të aktiviteteve 
të aviacionit civil që ndërmerren nga palët 
e interesit të kësaj industrie, duke filluar 
nga aeroportet deri tek transportuesit ajror, 
nga ofruesit e shërbimit të navigacionit të 
fluturimit deri tek punonjësit e aeroportit 
në tokë. Ajo kujdeset që aktivitetet të jenë 
në pajtim me standardet dhe praktikat 
e rekomanduara siç përcaktohen nga 
Organizata Ndërkombëtare e Aviacionit 
Civil (ICAO) që të sigurohet navigacion 
ajror i sigurt, efektiv dhe i besueshëm, si 
për fluturimet që vijnë për në Kosovë ashtu 
edhe për ato jashtë saj. 

Detyrat kryesore të CARO-s janë 
mbikëqyrja dhe rregullimi i sistemeve të 
transportit ajror, të cilat mbulojnë trafikun 
ajror si dhe ndërtimin dhe mirëmbajtjen 
e ndërtesave të transportit ajror. Detyrë 
tjetër është edhe krijimi dhe shpërndarja 

e informacionit dhe statistikave sa i 
përket sistemeve të transportit ajror si dhe 
hulumtimi i transportuesve ajror përkitazi 
me  ankesat e udhëtarëve për kompensim 
në raste kur u është refuzuar udhëtimi 
me aeroplan apo anuluar fluturimi. Ndër 
të tjera, CARO autorizon personelin e 
kualifikuar të ofrojë shërbime që kanë të 
bëjnë me aeronautikën dhe të inspektojë 
transportuesit ajror, ofruesit e pajisjeve të 
transportit ajror, pajisjet e  aeroportit dhe 
ato të navigacionit. 

Njëra prej arritjeve të CARO-s është hapja e 
tregut të transportit ajror për transportuesit 
ajror të cilët dëshirojnë të fluturojnë për 
në Aeroportin Ndërkombëtar të Prishtinës 
dhe nga ky aeroport – i cili është porta e 
Kosovës për në botë. Tani janë 20 kompani 
të transportit ajror të cilat veprojnë në 
Aeroportin Ndërkombëtar të Prishtinës. Ky 
numër pritet të rritet pasi që kërkesa për 
udhëtime ajrore po rritet dhe ky aeroport po 
ndërtohet  në bazë të suksesit shpërblimit 
“Aeroporti më i të mirë Evropian 2006’, 
dhënë nga Këshilli Ndërkombëtar i 
Aeroporteve për kategorinë e aeroporteve 
të vogla. 

Roli i CARO-s është të kujdeset për 
funksionim të qetë dhe çka është më e 
rëndësishmja, zbatim të legjislacionit për 
aviacionin civil në fushat e transportit 

“ ““CARO synon të ofroj sistemin 
më të mirë të aviacionit civil në 
Kosovë duke ruajtur 
standardet më të larta të sigurisë 
të aviacionit civil në përputhje me 
Organizatën Ndërkombëtare të 
Aviacionit Civil dhe Rregulloreve 
të BE-së”. Chabeenanan 
Ramphul, Udhëheqës i CARO-s.

Organet e rregullatorëve të Kosovës luajnë 
rol kyç në zbatimin e rregulloreve dhe 
planifikimin e reformave sektoriale. Ato 
lëshojnë licenca dhe monitorojnë nëse ato 
respektohen. Ato miratojnë tarifat dhe zgjidhin 
kontestet. Ato i ndajnë resurset dhe ofrojnë 
ndihmë për procesin e investimeve. Në 
thelb, ato promovojnë zhvillimin e tregjeve 
të qëndrueshme duke u bazuar në parimet e 
transparencës dhe konkurrencës së lirë, duke 
rritur vlerën për konsumatorët dhe bizneset. 

Financuar nga Komisioni Evropian, Shtylla 
e BE-së e Misionit të Administratës së 
Përkohshme të Kombeve të Bashkuara 
në Kosovë (UNMIK) ndihmon dhe rrit 
zhvillimin ekonomik të Kosovës. Që prej 
themelimit të saj në vitin 1999, Shtylla e 
BE-së ka ndihmuar në zhvillimin e zyrave të 
rregullatorit, të cilat kanë ndikim në shumë 
sektorë qenësor, përfshirë aviacionin civil, 
energjinë, minierat, telekomunikacionin, 
menaxhimin e frekuencave dhe menaxhimin 
e mbeturinave. Me përjashtim të Autoritetit 
Rregullativ të Telekomunikacionit  (ART), që 
vepron brenda kompetencave të Ministrisë 
së Transportit dhe Post-Telekomunikacionit 
(MTTP), të gjithë rregullatorët tjerë veprojnë 
brenda strukturës së Shtyllës së BE-së.  
 
Tash për tash, janë gjashtë rregullatorë që 
veprojnë në Kosovë. Ata janë:

Zyra e Rregullatorit të Aviacionit Civil 
(CARO) rregullon çështjet e aviacionit 
civil; 

•

Zyra e Rregullatorit të Energjisë (ZRRE) 
është përgjegjëse për rregullimin e 
aktiviteteve në sektorin e energjisë; 
Komisioni i Pavarur për Miniera dhe 
Minerale (KPMM) mbikëqyr dhe 
administron minierat, kërkimin dhe 
nxjerrjen e mineraleve;
Autoriteti Rregullativ i 
Telekomunikacionit (ART) promovon 
dhe monitoron zhvillimin e sektorit të 
telekomunikacionit në Kosovë;
Zyra për Menaxhimin e Frekuencave 
(ZMF), e cila ushtron kontrollin dhe 
autoritetin në menaxhimin e frekuencave; 
dhe
Zyra e Rregullatorit të Ujit dhe 
Mbeturinave (ZRrUM), shërben si 
autoritet rregullator për ndërmarrjet, 
të cilat ofrojnë shërbime për ujë, ujëra 
të zeza, dhe  mbeturinave të ngurta në 
Kosovë.

Përveç kësaj, në fillim të vitit 2007 do 
të themelohet Zyra e Rregullatorit të 
Hekurudhave, e cila së shpejti do të bëjë 
kontrollin mbikëqyrës për hekurudhat e 
Kosovës. 

Bazë themeluese për të gjithë rregullatorët 
janë Rregulloret e UNMIK-ut, të 
cilat përcaktojnë saktësisht rolin dhe 
përgjegjësinë e tyre. Kjo broshurë shërben si 
udhëzues i dobishëm për funksionet, detyrat 
dhe arritjet më kryesore të secilit rregullator, 
si dhe përshkruan planifikimin e tyre për të 
ardhmen. 

•

•

•

•

•
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ajror, siguri ajrore si dhe përgatitje 
të kuadrove, aftësim dhe përgatitje 
profesionale të personelit vendor. CARO 
gjithashtu konsultohet dhe bashkërendon 
veprimet me KFOR-in dhe Institucionet e 
Përkohshme të Vetëqeverisjes (IPVQ) aty 
ku është e nevojshme për çështjet që kanë 
të bëjnë me aviacionin civil. Gjithashtu, 
ajo bashkërendon veprimet me organizatat 
përkatëse ndërkombëtare, përfshirë 
Organizatën Ndërkombëtare për Aviacion 
Civil (IAO) dhe Shoqatën Ndërkombëtare 
për Transport Ajror (IATA) për të shtyrë 
përpara hartimin e politikave për aviacionin 
civil dhe zbatimin efikas të tyre.

Në planet e saj për të ardhmen, CARO 
planifikon të bëhet Autoritet i Aviacionit 
Civil (CAA), i zhvilluar plotësisht dhe me 
kompetenca shtesë, siç janë licencimi i 
aerodromeve, i ofruesve të shërbimeve të 
aero-navigimit dhe personelit të aviacionit 
(pilotëve, kontrollorëve të trafikut ajror), 
regjistrimin e aeroplanëve dhe licencimin 
dhe certifikimin e transportuesve ajror. 
Këto funksione do të zhvillohen më tepër 
në pajtim me statusin politik të Kosovës. 
Për më shumë informata, vizitoni faqen e 
internetit të CARO-s (www.unmik-caro.
org).

Zyra e Rregullatorit 
të Energjisë       
Zyra e Rregullatorit të Energjisë (ZRRE) 
u themelua në qershor 2004, me shpalljen 
e Ligjit për Energjinë, Ligjit për Energjinë 
Elektrike dhe Ligjit për Rregullatorin e 
Energjisë. Zyra e Rregullatorit të Energjisë 
është organ i pavarur, i cili ka për detyrë të 
rregulloj aktivitetet në sektorin e energjisë 
në Kosovë, përfshirë energjinë elektrike, 

ngrohjen qendrore dhe gazin. ZRRE 
ka kompetencat të lëshoj licenca dhe të 
monitoroj  nëse ato licenca respektohen 
nga ndërmarrjet e energjisë, të miratojë 
tarifat e aktiviteteve të shërbimeve publike, 
të imponojë detyrime për furnizimin e 
popullsisë, zgjidhjen e kontesteve dhe 
hartimin e legjislacionit sekondar për 
sektorin e energjisë.

ZRRE është përgjegjëse edhe për krijimin 
e kornizës rregulluese, e cila siguron 
funksionim transparent dhe jo-diskriminues 
të tregut të energjisë, duke u bazuar në 
parimet e tregut të lirë. Ajo zbaton kritere 
transparente dhe të hapura për dhënien e 
licencave ndërmarrjeve të energjisë, duke 
përfshirë fuqinë për të dhënë, ndryshuar, 
pezulluar, bartur, marrë, mbikëqyrë 
dhe kontrolluar nëse këto ndërmarrje të 
energjisë i përmbahen këtyre licencave. 
ZRRE ka dhënë deri më tash 18 licenca. 

ZRRE gjithashtu i ka kompetencat për të 
caktuar paraprakisht parimet dhe metodat 
e vënies së çmimit dhe më vonë të miratoj 
tarifat për shërbimet e rregulluara të 
energjisë. Ky funksion përfshin edhe 
monitorimin e tarifave, zgjidhjen e 
kontesteve, cilësinë e shërbimeve dhe 
standardet për kryerjen e punëve. 

Gjatë kryerjes së veprimtarisë së saj, ZRRE 
bashkëpunon me ndërmarrjet e energjisë 
dhe ministritë, sidomos me Ministrinë 
e Energjisë dhe Minierave. Kjo Zyrë 
punon gjithashtu nga afër me shoqata 
dhe institucione të ndryshme në Kosovë, 
përfshirë Shtyllën e BE-së, Komisionin 
e Pavarur të Minierave dhe Mineraleve 
(KPMM), Korporatën Energjetike të 
Kosovës (KEK), Agjencinë Kosovare 
të Mirëbesimit (AKM), ndërmarrje të 
ndryshme të ngrohjes qendrore dhe 
komunitetin e donatorëve. Në kohën e 
themelimit të saj, ZRRE ishte financuar nga 
Buxheti i Konsoliduar i Kosovës, Shtylla e 
BE-së dhe organizatat donatore. Ndërsa  
tani ZRRE i merr të hyrat nga licencat, të 
cilat i mundësojnë kësaj  zyreje të veprojë 
si organ rregullator i pavarur financiarisht. 

Në përgjithësi, ZRRE është përgjegjëse për 
krijimin dhe zbatimin e kornizës rregulluese 
për sektorin e energjisë së Kosovës në 
pajtim me detyrimet që dalin nga Traktati 

i Komunitetit të Energjisë. Ky traktat është 
nënshkruar nga Bashkimi Evropian dhe 
nëntë partnerë nga Evropa Juglindore në 
Athinë në muajin tetor 2005 për krijimin 
e kornizës ligjore për një treg të integruar 
të energjisë. ZRRE ndihmon dhe siguron 
se korniza rregulluese e Kosovës është 
në pajtim me ‘acquis communnautaire’ 
(përmbledhja e legjislacionit të BE-së)  për 
energjinë. 

ZRRE ka arritje tjera të rëndësishme, 
përfshirë punësimin e personelit dhe nisma 
të mëdha për krijimin dhe trajnimin e 
kuadrove. Ato gjithashtu kanë të bëjnë edhe 
me përgatitjet për të bërë planin 5 vjeçar të 
biznesit dhe zhvillimin e modelit të plotë 
të tregut dhe rregullave përkatëse. Për më 
tepër, miratimi i rregullës së re për caktimin 
e çmimeve dhe metodologjisë për tarifa ka 
lehtësuar fillimin e shqyrtimit të parë të 
çmimeve në tregun e energjisë elektrike 
në Kosovë. Rezultatet tjera kyçe përfshijnë 
miratimin e legjislacionit sekondar, i 
cili plotëson kornizën rregulluese të 
ZRRE-së dhe përfundimin e suksesshëm 
të shqyrtimit të çmimeve për ngrohjen 
qendrore për sezonin 2005-2006. Për më 
shumë informata, vizitoni faqen e internetit 
të ZRRE-së (www.ero-ks.org). 

Komisioni i Pavarur 
për Miniera dhe 
Minerale  
Themeluar në muajin janar 2005 me 
Rregulloren e UNMIK-ut 2005/2, Komisioni i 
Pavarur për Miniera dhe Minerale është 
pasardhës i  Drejtoratit për Miniera dhe 
Minerale. KPMM është rregullatori i 

“

““ZRRE është faktori udhëheqës 
për krijimin e sektorit të 
qëndrueshëm të energjisë 
në Kosovë duke u bazuar në 
parimet e transparencës dhe 
konkurrencës së lirë”. Nicholas 
Frydas, Udhëheqësi i Bordit të 
ZRRE-së 
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sektorit të mineraleve të Kosovës, kryesisht 
duke siguruar se legjislacioni për minierat 
zbatohet dhe se licencimi për kërkimin e 
mineraleve dhe mihjen bëhet mënyrë të 
qëndrueshme, të paanshme, të drejtë dhe 
transparente.

Detyra kryesore e KPMM-së është të 
implemetojë kornizën ligjore të mihjes 
nëpërmjet themelimit të një inspektorati 
funksional. Një ndër të arriturat kryesore 
të KPMM-së është dhënia e licensës 
së hulumtimit dhe mihjes sektorit të 
mineraleve në Kosovë, përfshirë këtu 
edhe ato që kanë të bëjnë me privatizimin 
e ndërmarrjeve shoqërore lidhur me mihje 
dhe inkorporim të KEK-ut. Deri në fund të 
vitit 2006, KPMM-ja ka lëshuar gjithsej 72 
licenca (15 hulumtuese dhe 57 të mihjes). 

Një e arritur tjetër kyçe është themelimi i 
një ambienti të sigurt nën Rezolutën 1244 
të KSKB, të siguruar nëpërmjet një Sistemi 

Sigurimi Eksploziv (ESS) me Standarde 
të NATO-s. Është nënshkruar një Shkresë 
Mirëkuptimi ndërmjet KFOR-it dhe 
KPMM-së lidhur me transferin formal 
të përgjegjësive mbi trajtimin, ruajtjen 
në depo, transportimin dhe përdorimin e 
mjeteve eksplozive. 

Njëra ndër qëllimet e KPMM-së është të 
vazhdojë me ngritjen e kapaciteteve të 
rëndësishme për punëtorët e KPMM-së. 
Deri më tani, shuma prej €500,000 është 
investuar në trajnimin strategjik dhe ky 
projekt ka vazhduar të zbatohet. Disa njerëz 
nga stafi kosovar i KPMM-së kanë marrë 
pjesë në misione dhe konferenca trajnuese 
në Shqipëri, Bosne dhe Hercegovinë, 
Bullgari, Kanada, Gjermani, Maqedoni, 
Afrikë Jugore, Zvicër, SHBA dhe Angli. 

Për promovimin e Kosovës, KPMM-ja 
dërgon një sinjal të fuqishëm komunitetit 
botëror të minierave se Kosova është një 
shoqëri stabile dhe e pjekur, e cila mirëpret 
investimin ndërkombëtar dhe është e hapur 
për biznes. Pjesë e këtij promovimi ka 
qenë edhe mbështetja dhënë Ministrisë për 
Energji dhe Miniera në identifikimin dhe 
tërheqjen e investitorëve gjatë përmbushjes 
së Sistemit Informativ Gjeografik (SIGJ) të 
KPMM-së, sistem i cili përmban shënime 
gjithëpërfshirëse të gjeologjisë dhe pasurisë 
nëntokësore të Kosovës. 

Përpos kësaj, KPMM-ja ka autorizuar një 
studim gjeofizik ajror, i cili mu tani po 
ndodhë në Kosovë me anë të një aeroplani 
të disenjuar enkas për fluturim të ulët për 
të mbledhur informata gjeofizike, përfshirë 
këtu fusha magnetike, elektro-magnetike 
dhe rreze gama radiometrike. Matja e 
këtyre parametrave gjeofizikë u mundëson 

gjeo-fizikanëve të ekzaminojnë nëntokën, 
duke sjellë kështu përfitim për ekonominë, 
ambientin, bujqësinë dhe menaxhmentin e 
tokës së Kosovës. 

Në të ardhmen, KPMM-ja do të përforcojë 
rregulloren e sektorit të pasurisë 
nëntokësore duke mbyllur më shumë 
aktivitete ilegale të minimit. Trajnimet 
teknike dhe menaxheriale do të vazhdojnë 
ashtu siç do të vazhdojë edhe mbledhja e 
të hyrave për buxhetin e Kosovës. KPMM-
ja gjithashtu po kërkon të autorizojë një 
studim Spektroskopik Infra-kuq Reflektiv 
për të ofruar një pasqyrë të teknologjisë 
së lartë dhe analizë të strukturave 
ndryshuese që janë të ndërlidhura me trupa 
të fshehur mineralesh. KPMM-ja mbetet 
e përqendruar në qëllimet e saj operative 
dhe e përkushtuar për të ndërtuar një sektor 
të suksesshëm të mihjes në Kosovë. Për 
më shumë informata, vizitoni vebfaqen e 
KPMM-së. (www.kosovo-mining.org) 

Autoriteti 
Rregullativ i 
Telekomunikacionit
Autoriteti Rregullativ i Telekomunikacionit 
(ART) është themeluar në dhjetor të vitit 
2003 dhe punën ka filluar zyrtarisht në janar 
të vitit 2004. ART-ja është përgjegjëse për 
licencimin dhe mbikëqyrjen e ofruesit të 
shërbimeve telekomunikative në Kosovë. 
Ajo gjithashtu nxitë pjesëmarrjen e sektorit 
privat dhe konkurrencën në ofrimin e 
shërbimeve të telefonisë. ART-ja vendos 
standardet që duhen plotësuar nga të gjithë 
ofruesit e shërbimeve telekomunikative 
në Kosovë dhe themelon dispozita për 
mbrojtjen e konsumatorit. 

Ndër të arriturat kryesore të ART-së janë 
licencimi i operatorit publik, Posta dhe 
Telekomunikacioni i Kosovës (PTK) në 
përputhje me ligjin mbi telekomunikacion, 
si dhe liberalizimi i plotë i tregut të Ofruesve 
të Shërbimeve të Internetit, duke autorizuar 
e kompanitë, siç janë IPKONet, Kujtesa “ ““Duke marrë përvojën 

ndërkombëtare dhe njohurinë e 
thellë nga ekspertët e KPMM për 
sektorin botëror të minierave, 
KPMM në mënyrë të suksesshme 
ka promovuar burimet e 
mrekullueshme gjeologjike 
të Kosovës tek pjesëmarrësit 
botërorë. Roli i KPMM si 
rregullator i pavarur për 
menaxhimin e këtyre burimeve 
është edhe më tërheqës dhe 
siguron praktikat më të mira për 
punë në këtë lëmi”. Naip Zeka, 
Kryetar i Bordit të KPMM.

“ ““Duke promovuar investimin 
dhe konkurrencën e lirë, ART-
ja është e përkushtuar për të 
themeluar një sistem të pavarur 
rregullativ, i cili do të mbikëqyr 
zhvillimin e një tregu konkurrues 
dhe një ambienti transparent 
dhe rregullativ”. Anton Berisha, 
Kryesues i Bordit të ART-së. 
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dhe Dardanet për ofrimin e shërbimeve të 
Internetit. 

ART-ja ka liberalizuar plotësisht sektorin e 
telekomunikimit fiks duke lëshuar licenca 
shërbimi. Në tetor të vitit 2006, ART-ja 
ka lansuar tenderin për operatorin e dytë 
të telefonisë mobile në Kosovë, gjë e cila 
do të mundësojë liberalizimin e plotë të 
sektorit të telefonisë mobile. Është ky një 
zhvillim i rëndësishëm me qëllim të sjelljes 
së konkurrencës esenciale në sektorin e 
telefonisë dhe kontributit ndaj Buxhetit 
të Konsoliduar të Kosovës (çmimi bazë i 
licencës është €20 milionë).

Sa u përket planeve për të ardhmen, 
ART-ja ka lansuar një numër projektesh, 
përfshirë këtu edhe Planin e Numeracionit 
për Shërbime Telekomunikimi, i cili do të 
krijojë kushte praktike për liberalizimin e 
plotë të sektorit të telekomit dhe lehtësimin 
e paraqitjes së shërbimeve të reja në 
Kosovë. Për më shumë informata, vizitoni 
vebfaqen e ART-së (www.art-ks.org).

Zyra e Menaxhimit 
të Frekuencave   
Zyra e Menaxhimit të Frekuencave 
(ZMF) formalisht është themeluar si zyre 
administrative brenda shtyllës së BE-së, 
UNMIK-ut, në shtator të vitit 2003. Kjo 
është përcjellë si një marrëveshje teknike 
e lidhur ndërmjet ZMF-së dhe KFOR-it, 
me ç’rast përgjegjësia për menaxhimin e 
frekuencave të radios bie nën kompetencat 
e ZMF-së. 

Brenda ART-së, ZMF-ja shpërndan linja 

frekuencash dhe kanalesh dhe mbikëqyr 
Tabelën Zyrtare të Kosovës për Ndarjen 
dhe Përdorimin e Frekuencave. Kjo 
përfshin planifikimin për shpërndarjen 
e frekuencave dhe caktimin e kanaleve 
për frekuencat e radios për të gjitha llojet 
e shërbimeve të telekomunikimit. Në 
përgjithësi, Tabela Zyrtare e Kosovës për 
Ndarjen dhe Përdorimin e Frekuencave 
është themeluar nga UNT (Unioni 
Ndërkombëtar i Telekomunikimit), por 
secili territor mund të themelojë tabelën e 
tij të shpërndarjes.

Për pjesën e rezervuar (për përdorim jo-
komercial) të spektrit të frekuencave të 
radios, ZMF-ja bashkëpunon me KFOR-in 
në menaxhimin e spektrit të frekuencave. 
Për pjesën e transferuar (përdorim 
komercial) të spektrit të frekuencave, ZMF-
ja bashkëpunon me Autoritetin Rregullativ 
të Telekomunikacionit.

ZMF-ja ka lëshuar mbi 290 licenca (të 

autorizuara) me kanale frekuencash 
dhe linjash për shërbime të rezervuara 
komunikimi me radio, institucione 
qeveritare, shërbime urgjente dhe sigurie, 
dhe institucione ndërkombëtare me 
aktivitete jo-komerciale në Kosovë. Ajo 
gjithashtu ka lëshuar licenca të përkohshme 
për përdorimin e frekuencave për rrjetet 
private të komunikimit me radio të 
mbyllur.

ZMF-ja gjithashtu ka Njësinë e Monitorimit 
Mobil të Radios, e cila ka filluar shërbimin 
gjatë vitit 2004. Kjo njësi e re është dëshmuar 
si mjaft e dobishme në identifikimin e 
stacioneve bazë të operatorëve ilegalë në 
Kosovë, në ndihmën për të identifikuar 
përdoruesit e tjerë ilegalë të frekuencave 
dhe në lokalizimin e vendndodhjeve të 
transmetuesve. Në të ardhmen, ZMF-
ja planifikon që të ofrojë programe të 
avancuara të spektrit të frekuencave dhe 
pajisje të përmirësuara monitorimi.

Zyra Rregullative 
për Ujë dhe 
Mbeturina  
Zyra e Rregullatorit për Ujë dhe Mbeturina 
(ZRRUM) është themeluar në nëntor të 
vitit 2004 nën Rregulloren e UNMIK-ut Nr. 
2004/49. ZRRUM-i rregullon aktivitetet e 
ndërmarrjeve publike dhe shoqërore që 
merren me ofrimin e ujit, shërbime për 
ujëra të zeza dhe mbeturina në Kosovë. 
Mandati rregullativ i ZRRUM-it përfshin 
licencimin e ofruesve të shërbimeve të 
ujit dhe mbeturinave, vënien e tarifave për 
kompanitë që iu nënshtrohen rregullores, 
vënien dhe fuqizimin e shërbimeve 
standarde që kanë të bëjnë me ofrimin e 
shërbimeve për ujë dhe mbeturina dhe 
rregullimin e marrëdhënieve ndërmjet 
ofruesve të shërbimeve dhe klientëve të 
tyre.

“ ““ZMF luan rolin kyç sa i përket 
menaxhimit të frekuencave, 
shpërndarjes së linjave të tyre, 
caktimit të kanaleve dhe 
frekuencave në Kosovë. Ajo 
gjithashtu mbulon edhe 
funksionimin e duhur të 
sistemeve komunikuese të radios 
sipas standardeve të BE-së, 
mbikëqyrjen e spektrit të 
frekuencave dhe zgjidhjen e 
problemeve të ndërhyrjes”. 
Fazli Shala,  Shef i ZMF-së.
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Roli i ZRRUM-it si rregullator ekonomik 
është që të sigurojë që ofruesit rregullativ 
të shërbimeve të mos keqpërdorin pozitat 
e tyre monopoliste. ZRRUM kërkon që 
këto ndërmarrje të ofrojnë një standard 
të arsyeshëm të shërbimit me një çmim 
real dhe që të drejtat dhe obligimet e 
ndërmarrjeve dhe të klientëve të jenë në 
harmoni.

ZRRUM ka hartuar dhe nxjerrë 
legjislacionin sekondar, i cili përbëhet nga 
të ashtuquajturat 14 ‘rregulla të ZRRUM-it’ 
në përputhje me Rregulloren. Ai gjithashtu 
ka aprovuar edhe Kartën e Klientëve për 
të gjithë ofruesit e shërbimeve për ujë dhe 
mbeturina. Këto rregullojnë të drejtat dhe 
obligimet reciproke ndërmjet ofruesve 
të shërbimeve dhe klientëve të tyre. 
ZRRUM gjithashtu ka dhënë aprovimin që 
kontrata duhen lidhur ndërmjet ofruesve 
të shërbimeve për ujë dhe mbeturina dhe 
klientëve të tyre. 

Në nëntor të vitit 2006, ZRRUM-i u 
ka zgjatur licencat ofruesve rajonalë të 

shërbimeve për ujë dhe ujëra të zeza dhe 
atyre rajonalë për shërbime për mbledhjen 
e mbeturinave për një periudhë prej tri 
vitesh. Në shtator të vitit 2006, ZRRUM-
i ka lëshuar licencë shërbimi Ndërmarrjes 
për Menaxhimin e Deponive (NMD) për 
periudhë të përkohshme prej një vitit për 
menaxhimin e aktivitetit të deponive të 
mbeturinave në Kosovë. 

Qëllimet kryesore të ZRRUM-it përfshijnë: 
(i) themelimin e tarifave të harmonizuara 
për shërbime për ujë dhe mbeturina, 
duke mundësuar kështu qëndrueshmëri 
financiare të ofruesve rregullativë të 
shërbimeve duke pas parasysh që klientët 
duhet të jenë në gjendje të paguajnë këto 
shpenzime; (ii) stimulimin e konkurrencës 
në sektorin e ujit dhe mbeturinave me 
përdorimin e etapave për të vlerësuar dhe 
përmirësuar performansën e ofruesve të 
shërbimit; (iii) mbrojtjen e interesave 
të klientëve duke siguruar që shërbimet 
e ofruara janë në pajtim me standardet 
komerciale dhe teknike. 

Sa i përket të ardhmes, nëpërmjet përvojës 
praktike të fituar gjer tani, ZRRUM-i 
planifikon të zgjerojë rregullat e ZRRUM-
it. Ajo gjithashtu planifikon të rishikojë 
aranzhimet aktuale për përcaktimin e 
tarifave dhe të caktojë tarifa të reja për 
ofruesit e shërbimit. Paralelisht me këto 
aktivitete, ZRRUM-i do të zhvillojë aftësi 
të përhershme të stafit nëpërmjet trajnimeve 
të mbajtura në vend dhe jashtë vendit. Për 
më shumë informata, vizitoni vebfaqen e 
ZRUM-it (www.wwro-ks.org).

“ ““Si rregullator i pavarur 
ekonomik për sektorin e ujit dhe 
mbeturinave në Kosovë, ZRRUM-i 
siguron jo-diskriminim dhe ofrim 
të shërbimeve kualitative, të 
besueshme, të sigurta dhe 
efikase të ujit dhe mbeturinave, 
duke pasur parasysh ambientin 
dhe shëndetin publik.” Afrim 
Lajçi, Shef, ZRRUM.

www.unmik-caro.org
www.ero-ks.org
www.art-ks.org

www.kosovo-mining.org
www.wwro-ks.org
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www.euinkosovo.org


